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Biurowce
i miejsca pracy.

JAK ONI DZIAŁAJĄ?
RESPEKT DLA PRAW AUTORSKICH

• varsovie pas paris • papierki nbp
• startup w życiu architekta • Ring: biurowce w nowym świecie
• biura oparte na organizacji • rocky VII a paragraf 296.3 wt
• jak chcemy pracować? • trzy odstępstwa od zasady
• biznes: pozyskanie tematu • Garaż z jedną niewiadomą
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BEZPIECZEŃSTWO
DESIGN

DELABIE proponuje kompletną gamę produktów,
która spełnia specyﬁczne wymagania sanitariatów
w miejscach publicznych i komercyjnych.
Oferta DELABIE łączy w sobie oszczędność wody,
higienę, bezpieczeństwo i design.

delabie.pl
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Nowe miejsca pracy
„Świat nie stoi w miejscu. I my musimy za nim podążać, zmieniając podejście do swojej roli
w społeczeństwie i biznesie. Jeśli architekci nie pomyślą, jak w nowy sposób wykorzystać swoją
wiedzę i kompetencje nie tylko do projektowania, to jeszcze bardziej pogrążą się w swojej
wewnątrzśrodowiskowej stagnacji” – mówił arch. Robert Szumielewicz w wywiadzie
opublikowanym na łamach poprzedniego wydania Z:A (#50, str. 024).
Idąc za tym wezwaniem-przesłaniem, w numerze #51 zgromadziliśmy cały zestaw
artykułów, które mogą zostać wykorzystane jako inspiracje, pomysły, drogowskazy, studia
przypadków itd. itp., służące wymianie poglądów, zastanowieniu oraz poszukiwaniu
nowych możliwości.
Z jakich powodów francuski architekt wybrał na stałe Warszawę zamiast pracować
w Paryżu? /// Co może robić architekt w inkubatorze przedsiębiorczości i jak wykorzystać
potencjał takiego miejsca? /// Dlaczego projektując biuro, warto analizować czynności
organizacyjne wykonywane przez pracowników firmy oraz ile papieru i metrów
kwadratowych można dzięki temu zaoszczędzić? /// Jak wartościowe informacje mogą
przynieść architektowi badania kultury organizacji i specyfiki działania danej firmy i czy
można dzięki temu otrzymać zlecenie? /// Jak chcą pracować Polacy, który z układów
powierzchni biurowej preferują i jaki ma to związek z elastycznością pracy?
/// Czy biurowce w Polsce mogą odstępować od zasady „szkło na elewacji” i jakie
mogą być tego trzy przykłady? /// Co może oznaczać 120 inżynierów na jednym piętrze
biurowca i jakie testy mogą realizować na sobie samych, by w 8 punktach polecić
je później swoim klientom?
Powyższe to tylko krótka i całkowicie subiektywna „top lista”, bo przecież każdy
z Czytelników Z:A spojrzy na wartość tych artykułów inaczej, ustawi je w innej zupełnie
hierarchii i na dodatek uzupełni (jestem o tym przekonany) o całkowicie inne artykuły
wybrane po lekturze całości numeru.
Zakończę więc jedynie pomocniczą zachętą: polecam w szczególności artykuły sygnowane
kółeczkami z literami BIU (co oznacza w tym wydaniu: Biurowce i miejsca pracy) oraz
kółeczkami z literami JAK (skrót od: Jak oni działają?). Ale nie tylko te – nie można bowiem
pominąć również działu Izba Architektów z komunikatem na temat stosowania planów
miejscowych po ustawowej nowelizacji.
I oczywiście nie zapominajcie o naszych stałych felietonistach!

Sebastian Osowski
redaktor naczelny
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Balkon z okna

a można je otworzyć do kąta 45o.

Zintegrowane z dolnym skrzy-

estetycznego wyglądu dachu. Okno

Nowatorskie, duże okno dachowe

Skrzydło podtrzymywane jest przez

dłem barierki ochronne wysuwają

FGH-V Galeria posiada automatycz-

FGH-V Galeria, które szybko może

innowacyjny mechanizm wspoma-

się podczas otwierania, a podczas

ny nawiewnik V40P oraz system

zmienić się w balkon, to propozycja

gający, który pozwala pozostawić je

zamykania chowają się w oknie,

wzmocnienia konstrukcji okna

z oferty firmy Fakro. Górne skrzydło

otwarte w dowolnej pozycji w zakre-

przez co nie ulegają zabrudzeniom,

topSafe.

po otwarciu tworzy zadaszenie,

sie od 0o do 45o.

uszkodzeniom oraz nie psują

> www.fakro.pl

W księgarniach

• Młody Frank Architekt Franka

• OCH – ilustrowany atlas

• Warunki techniczne 2016 po-

• Jak czytać kościoły McNamary

Vivy to polskie wydanie książki

architektury Ochoty Eweliny

radnik to już jedenaste wydanie

i Jak czytać mosty Stewarta i De-

sygnowanej przez MoMA w No-

Klećkowskiej i Mateusza Bzówki

pomocnej pozycji autorstwa Wła-

nisona to podręczne przewodniki

wym Jorku. W przystępny sposób,

to już czwarty przewodnik po sto-

dysława i Rafała Korzeniewskich.

w kieszonkowym rozmiarze, które

opowiada o tym, czym jest archi-

łecznej architekturze sygnowany

Książka oddaje stan prawny na

pozwalają na szybkie zaznajomie-

tektura, zachęca dzieci do kre-

przez Centrum Architektury.

1 stycznia 2016. Jej niewątpliwą

nie się z najważniejszymi infor-

atywności, a także do odwiedzin

Przedstawia 60 budynków, za-

zaletą jest komentarz opiso-

macjami dotyczącymi tytułowych

w muzeum. Czytelnicy dowiedzą

łożeń architektonicznych, rzeźb

wo-graficzny (180 rysunków)

obiektów. Wydawnictwa są bogato

się z niej, że warto być twórczym

i dekoracyjnych detali znajdują-

wkomponowany w treść przepi-

ilustrowane zdjęciami i rysynkami.

i realizować swoje pomysły i że

cych się na terenie warszawskiej

sów Rozporządzenia w sprawie

Przewodnik po świątyniach zawie-

wielu architektów ma na imię

dzielnicy. Każdy obiekt opatrzony

warunków technicznych, jakim

ra przegląd typów budowli, stylów

Frank. Do książki dołączony jest

jest jedną ilustracją i krótkim

powinny odpowiadać budynki i ich

i materiałów, natomiast atutem

fajny gratis – makieta do samo-

opisem w języku polskim i an-

usytuowanie. Publikacja zawiera

pozycji o mostach jest przede

dzielnego złożenia z budynkami

gielskim. Prezentacje poprzedza

też 3 aneksy dotyczące m.in.:

wszystkim przegląd najwspanial-

i samochodami charakterystycz-

dwujęzyczny wstęp z zarysem

dachów, miejsc parkingowych

szych przepraw na świecie.

nymi dla NY.

historii dzielnicy.

i garaży zmechanizowanych.

> 39 zł / www.arkady.com.pl

> 44 zł / www.kocurbury.pl

> 39 zł / sklep.beczmiana.pl

> 149 zł / polcen.com.pl
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archiKOMIKS

G R U P A

A R C H I S Ł A W A

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

/ COPYRIGHT: ORIA MEDIA

Spokój i higiena pracy

TRZY MIESIĄCE PÓŹNIEJ

Panie Archisławie, widzę,
że wizyty u mnie przynoszą
rezultat. Alkohol odstawiony.
Nie przeklina pan. Spędza więcej
czasu poza biurem...

www.grupaarchislawa.pl

Po prostu przestałem
śledzić zmiany
w przepisach budowlanych.

scenariusz: bartosz wokan, Inspiracja: Wojciech Gwizdak

RYSUJE: WOJCIECH MALART

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

PARTNERZY:

MECENAS ODCINKA:
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Umywalka bez barier
Mimo rosnącej świadomości
projektantów i inwestorów, osoby
niepełnosprawne wciąż jeszcze
napotykają na bariery architektoniczne w miejscach publicznych,
szczególnie w sanitariatach. Firma
Delabie, która specjalizuje się w rozwiązaniach do budynków użyteczności publicznej, wprowadziła na
rynek nową umywalkę PMR Delabie
wykonaną z materiału Mineralcast.
Jest to materiał kompozytowy na
bazie naturalnych minerałów i żywicy poliestrowej, który gwarantuje
odporność na uderzenia i działanie
środków chemicznych. Umywalka
wyposażona została w uchwyty
boczne służące do podtrzymywania
się lub wieszania ręczników, a nieduża głębokość misy umożliwia
swobodny podjazd wózkiem inwalidzkim. Umywalka jest odlewana
z jednej części, bez spoin, co ułatwia
obsługę i zachowanie odpowiedniej higieny, natomiast opływowe
kształty dobrze integrują się
z przestrzenią, w której produkt jest
zainstalowany.
> www.delabie.pl

Prestiżowe wykładziny

ale także w prywatnych domach.

Firma Carpet Studio to dystry-

Carpet Studio jako priorytet trak-

butor na terenie Polski duńskich

tuje współpracę z architektami

wykładzin dywanowych Ege i pro-

i projektantami wnętrz. Oferuje

duktów brytyjskiej marki Amtico

kompleksowe, profesjonalne do-

specjalizującej się w panelach LVT.

radztwo i pomoc w realizacji nawet

Wykładziny i panele obu marek po-

najbardziej nietypowych koncepcji.

jawiają się w miejscach słynących

Firma posiada własne studio

z prestiżu i elegancji – w luksu-

projektowe aktywnie wspierające

sowych hotelach, restauracjach,

pracę architektów i projektantów

butikach, studiach telewizyjnych,

oraz inwestorów.

klinikach i salonach piękności,

> www.carpetstudio.pl
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Prezentacja w stolicy

Dzięki różnorodnej zawartości

Firma Kluś, znany na rynku produ-

katalogu produktowego klienci mają

cent i sprzedawca komponentów

dostęp do kompleksowego systemu

do oświetlenia LED, przedstawi

rozwiązań technicznych w dziedzinie

swoje produkty na seminarium pt.

oświetlenia LED. Daje to także wię-

„Obiekty użyteczności publicznej”

cej możliwości przy projektowaniu

w Warszawie. Spotkanie odbę-

budynków czy też aranżacji wnętrz

dzie się 6 października 2016 roku.

niż w przypadku wykorzystywania

Wyroby firmy to przede wszystkim

gotowych opraw. Firma od początku

aluminiowe profile do osadzania

zwraca szczególną uwagę na dostar-

oświetlenia ledowego o szerokim

czanie architektom inspiracji oraz

wachlarzu zastosowań, ale w ofercie

ułatwianie im projektowania, insta-

znaleźć też można paski LED oraz

lacji i stosowania swoich produktów.

całą gamę akcesoriów do profili.

> www.klusdesign.eu
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Siedle Classic.
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Dąb w 33 kolorach

rzalnym kolorem, bardzo wysoką

kolorach – drewno jest barwione

Chapel Parket to pierwsza i naj-

jakością i odpornością na uszkodze-

w masie odpowiednimi odczynni-

Na zdjęciu: deski w kolorze

ważniejsza seria dębowych podłóg

nia. Serię tworzą heblowane deski

kami chemicznymi. W podłogach

XVII-wiecznym przyciemnianym.

z oferty firmy Chapel Parket Polska.

i klepki dostępne w 33 różnorod-

wykorzystuje się drewno lite

Projekt wnętrza: Jacek Tryc.

Charakteryzują się one niepowta-

nych, a jednocześnie trwałych

(o grubości 20 mm) oraz inżynieryj-

> www.chapelparket.pl

Nawierzchnia w 3D

nia własnych zdjęć pozwala na

Wizualizer online to narzędzie

dodanie obrazu nowego podłoża

udostępnione dla architektów

bezpośrednio z fotografii. Gdy

i klientów indywidualnych przez fir-

kształt przyszłej nawierzchni jest

mę Polbruk, które pozwala szybko

już sprecyzowany, należy wybrać

stworzyć orientacyjny projekt

odpowiednią kostkę. Za pomocą

nowej nawierzchni. Zasadniczym

wizualizera możliwe jest również

atutem aplikacji jest możliwość

dokonywanie modyfikacji sposobu

jak najlepszego doboru kostki

ułożenia kostki, dodawanie

brukowej do charakteru i stylistyki

obrzeży, ścieżek, murków, a nawet

posesji. W ramach aplikacji można

nowych obiektów, takich jak rośli-

samodzielnie wyrysować granice

ny, ogrodzenie, garaż, basen, czy

działki o dowolnym kształcie lub,

altanka. Aplikacja Wizualizer 3D

dla ułatwienia, wczytać gotowy

dostępna jest pod adresem:

plan. Natomiast opcja umieszcza-

> www.wizualizer.polbruk.pl

Rockfon w kościele

pokaźne witraże oraz przeszklenia

Toruński kościół pw. NMP Gwiazdy

w kopule, a także jednolity, śnież-

Nowej Ewangelizacji i Św. Jana Paw-

nobiały sufit wykonany w systemie

ła II może pomieścić aż 3000 osób.

Rockfon® Mono® Acoustic. Jego

Dwupoziomową świątynię wieńczy

elegancki, monolityczny wygląd

złota, ażurowa kopuła w kształcie

doskonale wpisuje się w specyfikę

korony, zamontowana na wysokości

obiektów sakralnych. Rozwią-

50 m. Wnętrze zaś zdobi granitowa

zanie to pozwala dodatkowo na

posadzka z elementami z niebie-

estetyczną integrację oświetlenia,

skiego marmuru i wysokie filary.

klimatyzacji i wentylacji.

Ciekawą grę świateł zapewniają trzy

> www.rockfon.pl
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ne (o grubościach 15 mm i 20 mm).

fot. Szymon Polański

WWW.ORGATEC.COM

NOWA WIZJA PRACY
KOLONIA, 25�29.10.2016
Pininfarina
w Warszawie

przy okazji uroczystego otwarcia
pierwszego budynku kompleksu

Proximo to nowy biurowiec w stoli-

Proximo (16 czerwca 2016 r.) – Uwa-

cy, którego projekt architektoniczny

żam Proximo za dojrzały i wyrafi-

powstał w renomowanej brytyjskiej

nowany przejaw języka architektury

pracowni Rolfe Judd. Dwa repre-

– stwierdził włoski projektant

zentacyjne lobby w tym budynku

i dizajner.

to natomiast dzieło legendarnego

– Wspólnie z deweloperem

włoskiego studia Pininfarina, słyną-

stworzyliśmy budynek nowoczesny,

cego m.in. z projektów takich aut

a jednocześnie wyrazisty w for-

jak Ferrari, Alfa Romeo, Maserati

mie, odpowiadający na potrzeby

i BMW oraz luksusowych projektów

użytkowników i szanujący kontekst

z zakresu wzornictwa przemysło-

lokalizacji – mówił arch. Michał

wego i architektury.

Sęczkowski, dyrektor Rolfe Judd

Paolo Pininfarina, Prezes Grupy
Pininfarina, zawitał do Warszawy

let
Kup teraz bi
zędź
zc
online i zaos
!
%
do 45

Polska.
> www.hines.pl

JAK BĘDZIEMY ŻYĆ I PRACOWAĆ W PRZYSZŁOŚCI ?
Napęd estetyczny
i funkcjonalny

DOWIESZ SIĘ NA TARGACH ORGATEC. Jako jedyna na świecie
platforma prezentująca całościowe spojrzenie na przestrzeń pracy,
ORGATEC ponownie stanie się niewyczerpanym źródłem inspiracji
i nowych, kreatywnych pomysłów. Nowoczesne wyposażenie biur,
wizjonerskie aranżacje wnętrz, pionierskie rozwiązania w zakresie
pracy mobilnej i zrównoważone strategie dla budownictwa
użytkowego – zobaczysz na targach ORGATEC. Zapraszamy !

nych. Technologie inteligentne
wykorzystywane przez wielu

Metro to nazwa nowego napędu

producentów sprzętu domowego

do bram garażowych oferowanego

umożliwią przyłączenie tego na-

przez firmę Wiśniowski. Rozwiąza-

pędu do systemu domu inteligent-

nie stanowi połączenie sprawdzonej

nego. Dzięki temu napęd zyskuje

technologii Somfy z obudową,

dodatkowe funkcje, łącząc bramę

opracowaną zgodnie ze standardami

garażową z innymi inteligentny-

stylistycznymi marki. To produkt

mi urządzeniami w domu. Nowe

o dobrych parametrach technicz-

rozwiązanie w katalogu Wiśniow-

nych, zamknięty w estetycznej

skiego dostępne jest do wszystkich

obudowie. Istotną zaletą produktów

segmentowych i uchylnych bram

Somfy jest ich kompatybilność

garażowych tej firmy.

Przedstawicielstwo Targów

z większością urządzeń elektrycz-

> www.wisniowski.pl

Koelnmesse w Polsce Sp.j.

BLOG

rekl ama

ul. Bagatela 11 lok. 7, 00-585 Warszawa
Tel.: +48 22 848 80 00, Fax: +48 22 848 90 11
info@koelnmesse.pl
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Packman do biura

– jedna z nich przedstawia plaże,

Firma Mikomax dostarczyła meble

inne pole rzepaku czy snopki siana.

do wnętrz firmy farmaceutycznej

Istotny był również dobór mebli

AstraZeneca. Prace projektowe

w strefach wspólnych. Postawiono

poprzedziło badanie oczekiwań

na rozwiązania tapicerowane w ży-

pracowników co do pożądanej

wych, różnorodnych kolorach, które

przestrzeni biurowej. W aranżacji

budzą skojarzenia z przytulnym

kluczową rolę odegrały strefy uzu-

salonem. W projekcie wykorzystano

pełniające stanowiska pracownicze

m.in. system Chillout, czyli zestaw

– m.in. relaksu czy kreatywne prze-

kanap i foteli o wysokich ściankach.

strzenie do kameralnych spotkań

Elementem wyróżniającym się są

i pracy w skupieniu.

także (widoczne na zdjęciu) kanapy

Jednym z najbardziej wyróż-

Zielono na dachu

ną swobodę projektową, ochronę

Połacie niskiej trawy, ogrody po-

przed obciążeniami zewnętrz-

rośnięte kwiatami, krzewami lub

nymi i większe bezpieczeństwo

drzewami – takie zagospodarowa-

pożarowe. A przede wszystkim

nie przestrzeni dachu umożliwiają

tworzy z dachu dodatkową prze-

rozwiązania firmy Protan Polska.

strzeń wypoczynkową. Wszyst-

W zależności od grubości podłoża

kie materiały oferowane przez

i rodzaju roślin, a także tego czy

Protan Polska spełniają wytyczne

będą to dachy balastowane czy

niemieckiego Stowarzyszenie

zielone (ekstensywne, intensywne

Kształtowania, Badania i Rozwoju

czy torfowe), skośne albo płaskie

Krajobrazu-FLL.

– firma dostarcza membrany za-

> protan.pl/aktualnosci/nominacja-

pewniające architektom estetycz-

za-wysoka-jakosc/

i fotele Packman, których dizajn

niających się elementów aranżacji

inspirowany był kultową grą kom-

nowej siedziby firmy są sale konfe-

puterową z lat 80.

rencyjne ozdobione fototapetami

> www.mikomaxsmartoffice.pl

W środku drewniane

O niedoścignionych właściwo-

i deski snowboardowe tworzone

izolacyjność cieplną. Dzięki temu

Okno HF 410 wyposażone w drew-

ściach konstrukcyjnych drewna

są właśnie na bazie drewnianego

okno może być z powodzeniem

niany rdzeń I-tec Core to produkt

doskonale wiedzą miłośnicy nart

rdzenia.

wykorzystane w budownictwie

z oferty firmy Internorm. Rdzeń

i snowboardu. Jak mawiają znaw-

został stworzony z kilkunastu,

Technologia produkcji okien

pasywnym lub zeroenergetycz-

cy: only wood is good. Pomimo

aluminiowo-drewnianych opraco-

nym, ponieważ jego izolacyjność

sklejonych ze sobą, cienkich

dostępności wielu syntetycznych

wana przez Internorm zapewnia

cieplna wynosi zaledwie U w=0,64.

warstw wytrzymałego drewna.

materiałów, najlepsze narty

stabilność, wytrzymałość oraz

> www.internorm.pl
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TARGI MASZYN, NARZĘDZI I KOMPONENTÓW
DO PRODUKCJI OKIEN, DRZWI, BRAM I FASAD

Z:A

informacje

Eko-świadomość
polskich architektów

tów takich jak sufity podwieszane.

ekologicznej wiedzy wśród archi-

klingu w nowym produkcie, współ-

43% badanych architektów wie, że

tektów w podobnych proporcjach

czynnik odbicia światła, niska lub

Najnowsze badanie wykonane

mogą one mieć zaawansowane pa-

dotyczy mężczyzn i kobiet.

zerowa zawartość lotnych związków

na zalecenie firmy Armstrong

rametry eko, a 32% zna pierwszy

pokazuje, że polscy architekci mają

w Polsce program recyklingu sufi-

teryzujące sufity dedykowane do

środowisko oraz możliwość ponow-

dużą wiedzę ekologiczną na temat

tów realizowany przez Armstrong.

zrównoważonego budownictwa to

nego przetworzenia sufitu.

bardzo specjalistycznych produk-

Badanie pokazuje, że poziom

m.in. zawartość materiału z recy-

> www.armstrongsufity.pl

Kolory do wyboru

wzornika zainspirowane naturą

Wzornik kolorów FARBwerk prze-

(na zdjęciu paleta odcieni szarych),

znaczony dla farb Kabe to narzędzie

zawierają praktyczne usystema-

służące do komponowania harmo-

tyzowanie kolorów skompono-

nijnych zestawień kolorystycznych.

wanych do dekorowania elewacji

Zawiera wybór 390 wyselekcjono-

oraz powierzchni mieszkalnych

wanych kolorów. Jest rezultatem

i przemysłowych. Każda z czterech

wieloletniego doświadczenia firmy

palet kolorystycznych pozwala na

w pracy z produktami wysokiej ja-

bezpieczne dobranie dowolnego ze-

kości oraz ścisłej współpracy z ko-

stawu kolorów, z których wszystkie

lorystami, architektami i projektan-

do siebie pasują.

tami. Cztery palety kolorystyczne

> www.farbykabe.pl

Idealne do biura

Z kolei w salach konferencyj-

Firma MDD dostarczyła wyposażenie

nych wydzielonych szklanymi ścia-

do jednego z nowych biur powstałych

nami umieszczone zostały krzesła

ostatnio w Trójmieście. W przestrzeni

i stoły na kółkach z sytemu Gaya

open space wykorzystane zostały

– stoły mają składane blaty, dające

biurka Drive z elektryczną regulacją

możliwość szybkiej zmiany układu

wysokości blatu i możliwością ich

sali konferencyjnej np. na salę

przesuwania, co zapewnia łatwy

wykładową. Wreszcie fotele z linii

dostęp do pojemnych kanałów

Lounge ustawiono w strefach,

kablowych. Projektanci z MDD wybrali

gdzie w niewielkim, 2-3 osobo-

też krzesła Sava i szafki typu locker,

wym gronie można na spokojnie

w których praktycznym rozwiązaniem

porozmawiać. Całość wyposażenia

jest tzw. wrzutka na papier umożli-

utrzymana jest w stonowanej

wiająca wkładanie dokumentów bez

kolorystyce.

konieczności otwierania szafki.

> www.mdd.pl
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Ekologiczne parametry charak-

organicznych, deklaracja wpływu na

powierzchnię, łatwą do czyszczenia,
pozbawioną drzazg i sęków. Deska

Deska tarasowa Bergdeck należy

Bergdeck dostępna jest w wielu

do nowej linii produktów firmy

kolorach: od klasycznych barw

Salag. Do jej produkcji wykorzystano

kasztanu czy orzecha, przez czerń

wysokiej jakości komponenty. W re-

i antracyt, po klon, rzadko spotyka-

zultacie powstał produkt odporny

ny u innych producentów. Produkt

zarówno na mrozy, jak i upały.

doskonale nadaje się na tarasy,

W każdych warunkach zachowuje

balkony, pomosty, obrzeża basenów

sztywność, nie odkształca się

czy ścieżki.

i nie pęka. Posiada antypoślizgową

> www.bergdeck.com

Targi dźwigowe
w Kielcach

W programie co roku znajdują się
konferencje i fachowe szkolenia,

Międzynarodowe Targi Dźwigów

skupiające najlepszych polskich

Euro-Lift, które w dniach 18-20 paź-

specjalistów, a swoje stoiska mają

dziernika 2016 roku odbędą się

najbardziej prestiżowe organizacje

na terenie Targów Kielce, to jedyna

z Europy. W tym roku m.in. konfe-

biznesowa wystawa tej branży

rencja pt. „Modernizacje i bezpie-

w Europie Środkowo-Wschodniej.

czeństwo dźwigów” organizowana

Na targach obejrzeć można naj-

przez Polskie Stowarzyszenie

nowsze urządzenia i zapoznać się

Producentów Dźwigów. Targom

z innowacyjnymi rozwiązaniami,

towarzyszy po raz pierwszy Salon

począwszy od napędów, przez liny,

Obsługi i Utrzymania Nieruchomo-

systemy kontroli i bezpieczeństwa,

ści Lokum Expo.

a kończąc na wyposażeniu kabin.

> www.targikielce.pl
rekl ama

Tarasowa
bezproblemowa

fot. ©istock.com/robynmac

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE
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DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

O związkach złych uczynków
z Cennikiem i Biblią
arch. Andrzej Pawlik (autor pełni funkcję Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej IARP)

Wrzesień powinien być miesiącem najbliższym sercu architektów. Oto Natura, choć jeszcze
bujna i w pełnym rozkwicie, ujawniać zaczyna pierwsze objawy uwiądu zapowiadające martwotę
nadchodzącej zimy. Stan ten wydaje się analogicznym do kondycji naszej profesji, która
żywiołowo rozkwitła po upadku „jedynie słusznego ustroju”, by z czasem tracić (jak flora liście)
swoją niezależność, znaczenie i społeczny prestiż, zmieniając się w jedną z licznych specjalności
zawodu inżyniera budownictwa.

O

Oczywiście, nie należy tracić nadziei. Po zimie
na ogół przychodzi wiosna i lato, a już Kohelet
zauważył, że „Nic nie masz nowego pod słońcem: i nie może nikt mówić: Oto to jest nowe;
już bowiem uprzedziło w wiekach, które były
przed nami.” (Ekklesiastes I, 10).
No, i mamy przecież „dobrą zmianę”!

Efekty czyli skutki...
Toczący się i nas proces uwiądu zawodu architekta, skutkuje coraz większą liczbą spraw
wpływających do rzeczników odpowiedzialności zawodowej naszej Izby. Jak wiadomo,
postępowania przez nich prowadzone dotyczą
naruszenia Zasad Etyki Zawodowej Architektów (postępowania dyscyplinarne), oraz
naruszeń obowiązujących przepisów Prawa
budowlanego (postępowania w trybie odpowiedzialności zawodowej).
Z upływem czasu statystyka tych różnych, co do przyczyn, postępowań rozkłada
się mniej więcej po równo. Przy czym analiza
postępowań w trybie odpowiedzialności
zawodowej jednoznacznie wskazuje, że ich
przyczyną nie jest bynajmniej nieznajomość
obowiązujących przepisów, ale chęć realizacji
własnego interesu, niestety mającego swe
źródła nie w zamiarze wyrażenia swojej
twórczej osobowości, a najzwyczajniej w pragnieniu dogodzenia egoistycznym zamiarom
klienta, co przekłada się na wymierną korzyść

architekta. Ba, pokusiłbym się o stwierdzenie, że przypadki te pokazują, jak dobrze poruszamy się w gąszczu przepisów, umiejętnie
próbując je naginać, nie licząc się przy tym
z interesem społecznym, ochroną krajobrazu
niszczonego na wieki i temu podobnych, czyli
tych wartości, których powinniśmy strzec.
W postępowaniach dyscyplinarnych
dotyczących relacji pomiędzy architektami
prawie wszystkie sprawy dotyczą naruszania,
czy wręcz okradania z praw autorskich innych
architektów, pozbawiania w nieuczciwy
sposób kolegów zleceń, wykorzystywania architektów nie posiadających uprawnień, czyli
przede wszystkim młodzieży nienależącej
do Izby, tak pod względem współautorstwa,
jak i finansowo. Zdarzają się podejrzenia
nieuczciwych ocen konkursowych, a nawet
ustawionych konkursów.
Z kolei nasi klienci występują najczęściej
z zarzutami o braku satysfakcji z otrzymanych projektów, co ma usprawiedliwiać
żądania zwrotu pieniędzy od architekta, lub
niedopłacania za wykonana pracę. Akurat
w tych przypadkach klienci wykazują się zdumiewająca wyobraźnią. Nie należy do mnie,
z oczywistych względów, opisywanie szczegółowych przypadków, ale czegoż to ludzie
nie wymyślą. A to molestowanie małżonek
w ciąży za pomocą faktur, a to sporządzanie planów zagospodarowania terenu, czy

projektów budynków, wprowadzających ich
użytkowników (w podawanych jako przykłady
podobnych obiektach znanych Klientowi)
w stan permanentnej depresji skutkującej
masowymi zgonami, nawet uwiedzeniem
architekta przez (oczywiście, pozbawioną
ogłady i urody) sąsiadkę, w wyniku czego
powstały budynek zacienia posesję skarżącego. Zdarzyły się nawet przypadki zarzutów
kierowania się przez architekta względami
religijnymi, a nawet rasowymi.
Generalnie, architekt jest odpowiedzialny
za wszystko: hałaśliwe sąsiedztwo, pijanego
traktorzystę dowożącego materiały na budowę, nieodpowiedzialnych majstrów, znikającego kierownika budowy, przyczynę rozwodu
itp. Często zarzuty stawiane architektowi
świadczą o poważnych zaburzeniach psychicznych (dotyczy to także relacji pomiędzy
architektami), niestety rzecznicy Izby nie są
wyposażeni w kompetencję pozwalającą kierować takie osoby na badania psychiatryczne
w zamkniętych zakładach opieki zdrowotnej.

Pobudki, motywy, źródła...
Przyczyn niebezpiecznie rosnącego stopnia
skonfliktowania pomiędzy członkami społeczności, należy szukać w powszechnym kryzysie
wartości, którego efektem jest chroniczny
kryzys ekonomiczny, co jakiś czas gwałtownie
wstrząsający światową gospodarką.
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Architekt wszechświata
miniatura, Francja, XIII wiek
autor anonimowy

W dawnych czasach mojego dzieciństwa
i wczesnej młodości u podstaw relacji międzyludzkich leżała fundamentalna zasada
zachodząca pomiędzy Bogiem a człowiekiem,
którą najtrafniej charakteryzowało ludowe
przysłowie: „Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie”.
Od momentu kiedy Kuba zdetronizował Pana
Boga, stało się jasne, że Kuba najbardziej kocha Kubę, a pozostałe stosunki między ludźmi
reguluje w myśl reguły „jak Ziuta, Władzio,
Zdzisio, Rysio i inni Kubie, tak Kuba Ziucie,
Władziowi, Zdzisiowi, Rysiowi etc.” Niby
wszystko jest OK, nawet Biblia zaleca, aby
kochać bliźniego swego, jak siebie samego, co
przecież oznacza, że obie te miłości są równoważne. Skąd więc Zło w naszych postępkach?
Pytanie unde malum?, na które wielu
filozofów dało odpowiedź, stale pozostaje
aktualne. Skłaniając się ku postępowemu
tradycjonalizmowi i liberalnemu konserwatyzmowi, opowiadam się za wyjaśnieniem
św. Augustyna, a za nim św. Tomasza z Akwinu. Według obu świętych w przeciwieństwie
do Dobra, zło nie posiada bytu. Upraszczając,
można powiedzieć: Zło to pasożyt Dobra,
czerpiący korzyści kosztem żywiciela.
Pieniądze, bogactwo, sukces i sława nie są
same z siebie złe. Ale to, w jaki sposób je
osiągamy, może być dobre – talentem, wytrwałą, najczęściej długotrwałą pracą przy
tzw. łucie szczęścia, lub złe – jeżeli bierze się

024

Z:A _#51 07/08_2016

ono np. z kradzieży. Proszę zwrócić uwagę,
że wszystkie opisane w tym felietonie rodzaje wykroczeń w swojej istocie są niczym
innym, jak kradzieżą przybierającą różne
formy.
Teoretyk wolnego rynku Adam Smith
w „Bogactwie narodów” przywołuje przykład
rzeźnika, który realizując własny egoistyczny
interes, gwarantuje nam smaczny i pożywny
obiad. Zatem egoizm rzeźnika poprzez rynek
przekształcony zostaje w dobro innych członków społeczeństwa. Można więc z przekonaniem przyjąć moralny charakter mechanizmów
rynkowych przekształcających egoizm,
podstawowy czynnik rynku, w dobro. Problem
w tym, że rzeczone mięso może być z padłego, chorego zwierzęcia lub np. karmionego
niezdrową paszą. Przykładem osławione BSE,
choroba wywołana przez zwierzęcy kanibalizm roślinożernych. Dlatego Smith, głęboko
wierzący protestant, tak wielką uwagę przywiązywał do etyki. Co ciekawe i smutne, różni
ekonomiści przypisali mu nieprawnie ojcostwo
teorii „niewidzialnej ręki rynku”, której nie
wymyślił i od której się jednoznacznie odcinał.
Tylko dlaczego człowiek miałby być uczciwym, skoro nie ma Boga? Pytanie takie zadaje
sobie w nieco innej formie sztabskapitan
Lebiadkin w „Biesach” Dostojewskiego: „Jeżeli
nie ma Boga, to cóż ze mnie za sztabskapitan?”. Popełniając Zło, zawsze myślimy,

że jakoś się nam uda przeżyć swój ziemski
żywot bez przykrych konsekwencji, a skoro po
śmierci czeka nas tylko nicość, to czym tu sobie zawracać głowę. Nasza miłość własna jest
wystarczającym usprawiedliwieniem niechęci
do Innego, który z natury rzeczy też musi
kierować się egoizmem, jest więc naszym
potencjalnym wrogiem.
Dlatego Jezus w znanym powszechnie
„Kazaniu na górze” (Mt. 5, 43-44) powiada:
„Słyszeliście, iż powiedziano: Będziesz miłował
bliźniego twego, a będziesz miał w nienawiści
nieprzyjaciela twego (Lev.19,18). A ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjacioły wasze, dobrze
czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści…”.

Regulacje przeciw zdzierstwu
i zachłanności
W czasach kiedy największą miłością Kuby
jest sam Kuba, wezwanie do czynienia dobrze
innym wywołuje grymas pogardy (tak zareagował już Nietzsche) lub faryzejskie
westchnienie: „niby słuszne, ale nieżyciowe”.
W tej sytuacji rolę moderatora rynku, moderatora nie wprowadzającego znanego nam aż za
dobrze systemu nakazowo-rozdzielczego, lecz
dyskretne mechanizmy regulujące i ograniczające różne egoizmy, powinno pełnić Państwo.
W przypadku naszego zawodu takim pożądanym regulatorem – strzegącym klienta przed
zachłannością architekta, a architekta przed
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Wszystkim nam, nie tylko
Koleżankom i Kolegom
biorącym udział w dyskusjach
nad opracowaniem nowej
wersji Zasad Etyki Zawodu
Architekta, warto przypomnieć,
że Pismo Święte jest zarazem
fundamentem moralności
naszej cywilizacji, ale i jednym
z pierwszych podręczników
ekonomii. Hebrajskie słowo
grzech znaczy dług, a w samym
tylko Nowym Testamencie Jezus
opowiada aż dziewiętnaście
przypowieści w ekonomicznym
kontekście... Dlatego zachęcam
gorąco: Czytajmy Biblię!
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zdzierstwem przez klienta – byłby cennik
usług architektonicznych, określający maksymalne i minimalne stawki za różne projekty.
Cóż zatem przeszkadza autorom „dobrej
zmiany”, powołującym się nieustannie na
pryncypia, by taki właśnie cennik wprowadzić? Najwyraźniej utopijna, heretycka wiara
w „niewidzialną rękę rynku”, która de facto
jest kosmatą łapą Złego. Czyżby konieczny
był egzorcyzm zlecony przez Izbę Architektów RP w celu usunięcia tej szatańskiej
przyczyny dręczącej decydentów? (Nota bene
słowo szatan oznacza w hebrajskim także
przeszkodę, a członkowie zespołu „dobrej
zmiany” dawno zaobserwowali, że „diabeł
ubiera się w Brukseli”).
Sancte Michael Archangele,
defende nos in proelio;
contra nequitiam et insidias diaboli esto
praesidium.
Imperet illi Deus, supplices deprecamur:
tuque, Princeps militiae Caelestis,
satanam aliosque spiritus malignos,
qui ad perditionem animarum pervagantur
in mundo,
divina virtute in infernum detrude.
Amen.
Ufam, że cennik byłby w stanie znacząco
ograniczyć liczbę nieetycznych czynów. Klient
musiałby sobie zdawać sprawę, że jeśli cena
oferowana przez architekta zdecydowanie
odbiega od podanej w cenniku ceny minimalnej, to grozi otrzymaniem projektu o wątpliwej jakości, w myśl zasady: jaka płaca, taka
praca. Nadto, powiązanie cennika ze standardami projektu podpartymi określonymi
nakładami i czasochłonnością pracy (jak np.
w pokazanej nam przez Czechów „Kalkulaczce”), czyniłoby ewentualne roszczenia klienta
bezpodstawnymi.
Dlatego obecni decydenci, którzy jak rozumiem usiłują przywrócić rozlane i burzliwe
wody żywiołowego kapitalizmu w kontrolo-
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Cennik chroni przede
wszystkim klienta.
Klient musiałby sobie
zdawać sprawę, że
jeśli cena oferowana
przez architekta
zdecydowanie
odbiega od podanej
w cenniku ceny
minimalnej, to
grozi otrzymaniem
projektu o wątpliwej
jakości. W myśl
zasady: jaka płaca,
taka praca.
wane koryto, powinni zrozumieć, że cennik
chroni przede wszystkim klienta. Albowiem
konflikty między ludźmi tuczą piekło.
Święty Tomasz z Akwinu, którego nauka
jest oficjalną nauką społeczną zatwierdzoną
przez Urząd Nauczycielski naszego Kościoła, w „De regimine principum I, 1.” wyraźnie
napisał, że państwo nie może lekceważyć
mniejszych społeczności (także zawodowych,
w tym architektów, przyp. autora), lecz opierać się na nich, szanować ich zdanie i realnie
brać je pod uwagę. Rolą państwa jest pomoc
w jak najbardziej samowystarczalnym realizowaniu ich celów. Rząd, który robi wszystko,
aby działalność takich społeczności sparaliżować, niszcząc to, co dla tego środowiska
i dla ogółu jest dobre i bezpieczne, zachowuje
się jak wilk w zagrodzie z owcami znajdujący
satysfakcję w destrukcji dla samej destrukcji.
Zaś w „De regimine principum II, 4.” Akwinata
zauważa: „niech swoimi prawami i rozkazami
(w tym cennikiem naszych usług i standardami wykonywania zawodu, przyp. autora),
karą i nagrodą (ZEZA i przynajmniej ordery

zasługi, przyp. autora), powstrzymuje poddanych sobie ludzi od niegodziwości i prowadzi
ich do czynów cnotliwych”. Te cnotliwe wyceny
ułatwi akceptacja przez rządzącą „dobrą
zmianę” cennika wraz ze standardami zawodu architekta.
A swoją drogą, skoro literatura (np. Kochanowski, Sęp-Szarzyński, Słowacki,
DeMille), filozofia (np. Blake, Swedenborg,
Hobbs) i malarstwo (np. anonimowy autor
słynnej XIII-wiecznej francuskiej miniatury)
przez wieki utożsamiały Boga z Architektem
Wszechświata, czyli ze stwórcą wszechrzeczy, to naprawdę minimalistycznym byłoby
pragnienie, aby Ministerstwem Infrastruktury
i Ministerstwem Rozwoju, gdzie po dobrej
zmianie znalazła się urbanistyka, kierowali
(przynajmniej w randze wiceministrów) jego
nieużyteczni słudzy „po fachu”, czyli architekci. Architekci potrafiący stworzyć regulacje
prawne kształtujące przestrzeń w różnych
skalach, ku bożej chwale i dobru bliźnich.
Brzydota, chaos (także w architekturze
i urbanistyce) według Akwinaty pochodzą
wprost od Szatana, dlatego środowisko nasze
musi wołać: „non enim possumus quae vidimus et audivimus non loqui”.
* albowiem nie możemy tego cośmy widzieli
i słyszeli nie mówić (Dz 4, 20)
PS
Przytoczone cytaty z Biblii pochodzą z tłumaczenia
jezuity, ks. Jakuba Wujka. Ta piękna i wyrazista
XVI-wieczna polszczyzna, w moim odczuciu
najlepiej odpowiada sakralnemu tekstowi Księgi.

Andrzej Pawlik
architekt IARP

> pawlik@pagi.pl
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Respekt dla praw autorskich
/ czy
/ czy
i jakiej
i jakiej
pomocy
pomocy
prawnej oczekujemy?
dr inż. arch. Leszek Konarzewski, architekt IARP

Wypowiedź oparta jest o referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej współorganizowanej ze Stowarzyszeniem
Architektów Polskich – oddział Wrocław, pt. „Etyka w praktyce architektonicznej 2”,
w grudniu 2013 roku. Pogłębianie się problemów w tym zakresie skłoniło autora do podzielenia
się swoimi spostrzeżeniami z czytelnikami wydawnictwa naszej Izby.
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W architektonicznej działalności zawodowej spotykamy się z różnymi przypadkami,
których rozwiązanie budzi nasze wątpliwości:
jak należy postąpić, jak się zachować, aby nie
tylko nie naruszyć obowiązującego prawa, ale
przede wszystkim postąpić etycznie. Jest to
decyzja często trudna. Łatwiej nam przecież
przychodzi oburzenie, widząc nieprawidłowości u innych, trudniej u siebie.
Projektowanie jest procesem złożonym.
Zwykło się uważać, że autorem jest twórca
koncepcji architektonicznej, choć to przecież
dopiero początek procesu inwestycyjnego.
W dalszych etapach pracy nad projektem
bierze udział także wielu specjalistów różnych
branż. Bierze w nich udział także inwestor
– osobiście czy poprzez swoich doradców.
Nie bez wpływu na powstający obiekt
pozostaje też urząd i jego agendy, wreszcie
wykonawca oraz nadzór inwestorski.
Powstający obiekt jest wynikiem całego
łańcucha działań, a gdzie inspiracje twórcze,
gdzie nauczyciele, że nie wspomnieć o dorobku
architektonicznym czy szerzej cywilizacyjnym
– kulturowym czy technicznym? Często patrząc
na jakiś obiekt, z łatwością dostrzegamy jego
pierwowzór, inspiracje, o których autor, pisząc
o swoim dziele, zapomina, czy po prostu nie
wie. Często widzimy także, że zrealizowanym
obiektem, bez podania architekta czy jednostki
projektowej, chwali się wykonawca, producent
materiałów budowlanych czy inwestor.
Oczywiście można, a nawet należy zapytać, co jest istotą realizacji – dzieła architektonicznego? Dla każdego z ww. udziałowców
procesu inwestycyjnego pewnie co innego,
ale może warto upomnieć się o swoje. Przynajmniej w naszej działalności zawodowej
uporządkować bardziej wzajemne relacje.
Chciałbym przedstawić ten problem na
przykładach. Idealizowanie i uogólnianie jest
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potrzebne, ale w praktyce trzeba próbować
zdefiniować konkretne przypadki i właściwe
w nich postępowanie, a w razie wątpliwości
poddać je ocenie środowiska. Kilka z nich,
z którymi zetknąłem się osobiście, postaram
się szerzej omówić.

1/

// W warunkach przetargowych
lub konkursowych otrzymujemy
program, a czasami i wstępną
koncepcję budynku czy zespołu
opracowane przez innego architekta.
Czy należy potraktować ten materiał
jedynie jako wytyczne do dalszego
opracowania bez żadnych zobowiązań,
czy trzeba uznać ww. architekta
współautorem, a może tylko, opisując
swoje dokonania, należy zamieścić
informację o autorze idei, wstępnej
koncepcji?
Problem ten jest bardzo złożony. Jak już
wspomniałem, bywa różnie, ale większość
z nas uważa, że autorem jest projektant
koncepcji architektonicznej przyjętej przez
inwestora – decydenta do dalszego opracowania. Jednak w procesie przygotowania
inwestycji bierze udział także twórca programu konkursu czy przetargu, często przygotowywanego z dużym wysiłkiem i znajomością
rzeczy, nierzadko wykonujący wstępną koncepcję jako ideę funkcjonalno-przestrzenną.
Najczęściej taką osobą jest również architekt.
Kolejne etapy to rozstrzygnięcie konkursu lub
przetargu, gdzie w wyniku analizy złożonych
prac, wybierane jest przez sędziów konkursowych optymalne, ich zdaniem, rozwiązanie. Wyłania się zwycięzcę, projektanta do
dalszych działań.
Kto jest więc autorem projektu w przypadku, gdy spełniony jest szczegółowy program
z dokładnością do kilku procent i założenia

ideowe? Czy nie należałoby również autora
założeń programowo-przestrzennych uznać
za współautora projektu?
Nie zastanawiałem się szerzej nad tym
problemem, biorąc udział w kilku konkursach,
jednak od momentu, gdy sam przygotowywałem konkurs na rozbudowę Opery Wrocławskiej, czy na przebudowę Pawilonu Czterech
Kopuł we Wrocławiu (wykonując szereg analiz, formułując program z udziałem inwestora,
przygotowując szczegółowy program obiektu
z rozdziałem na zadania i przedstawiając
gabaryty bryły czy wstępną koncepcję), patrzę
już na ten problem inaczej. Teraz gdy spoglądam na artykuł poświęcony zrealizowanemu
obiektowi, widzę ten problem wyraźniej.
Jeżeli z taką łatwością wymieniani są
we wszelkich publikacjach, jako partnerzy
– współpracujący, projektanci wnętrz, terenu,
zieleni, konstruktorzy i instalatorzy... to czy
nie zbyt łatwo zapominamy o tych, którzy
przygotowali szczegółowy program funkcjonalno-przestrzenny, opracowali ideę założenia? Uważam, że może trudno oczekiwać
uznania od wydawców opracowań reklamowych, ale w wydawnictwach fachowych należałoby te informacje zamieszczać i szerzej
przedstawiać.

2/

// Wykonujemy kolejną fazę
dokumentacji z zakresu:
koncepcja, projekt budowlany, projekt
wykonawczy, projekt powykonawczy
lub projekt zamienny – jako
kontynuację projektu opracowanego
przez innego architekta. Czy
podejmując się takiego zadania,
winniśmy uzgadniać z poprzednikiem
dalsze fazy projektu?
Truizmem jest mówić, że projektowanie
jest procesem złożonym i jak wiele wpływa
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na nie czynników, ale często bywa, że z takich
czy innych względów projekt nie jest kontynuowany przez tego samego projektanta. Można
tu wyróżnić następujące przypadki:
	decyzję o powierzeniu dalszej pracy
nad projektem podejmuje inwestor,
dziękując jednemu i zlecając projekt
innemu architektowi czy jednostce
projektowej (to przecież jego teren, jego
będzie budynek, on za wszystko płaci,
przynajmniej powinien),
	wycofuje się projektant, nie chce lub nie
może kontynuować pracy, ma do tego
prawo (ale czy może zabronić inwestorowi
kontynuowania prac, czy ma prawo stawiać jakieś warunki?),
	praca nad projektem zostaje przerwana ze
względów losowych, a inwestor po jakimś
czasie decyduje o kontynuowaniu projektu,
zlecając pracę innemu architektowi.
Oczywiście jest cały proces wykonywania
i uzgadniania dokumentacji, należałoby więc
brać uwagę zarówno „punkt odniesienia”,
jak i zakres wprowadzanych (lub nie) innych
rozwiązań.
Jeśli koncepcja została wykonana przez
jednego architekta, to kontynuując jego
pracę, wskazane byłoby choć poinformować
o tym poprzednika. Można jednak tę koncepcję modyfikować, dowolnie zmienić za zgodą
czy potrzebą inwestora (tak jest najczęściej),
wtedy jest to już raczej inny projekt.
W przypadku gdy jest już zatwierdzony
projekt budowlany wykonany przez jednego
architekta i inny zespół przystępuje do
wykonywania projektu wykonawczego, czy
należy uzyskać zgodę poprzednika, czy tylko
powinno się go poinformować o zaistniałej
sytuacji? Jeżeli projektant wprowadzi istotne
zmiany funkcjonalno-przestrzenne, jest to
już inny projekt i wówczas aby to usankcjonować prawnie, trzeba wykonać projekt
budowlany – zamienny.
Wydaje się więc, że jeśli w kolejnej fazie
projektowania kontynuujemy rozwiązanie
i nie wprowadzamy zmian, to pierwotny
projektant nie powinien mieć nam tego za złe.
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Jako architekci
oczekujemy, aby nasza
praca projektowa,
zaprojektowany przez
nas obiekt był objęty
ochroną jako wynik
pracy twórczej,
ale potrzebujemy
też jasnych reguł
i właściwej,
skutecznej kontroli
ich przestrzegania.
Rozpatrzenie
konkretnych, życiowych
przypadków,
pozwoliłoby nam
postępować uczciwiej
i skuteczniej.
Pozwoliłoby wiele
naszych działań
uregulować, pozbawić
zbędnych emocji
i pretensji.

Wręcz przeciwnie. Powinien czuć satysfakcję,
że choć on, z takich czy innych względów nie
może kontynuować pracy, ktoś inny kontynuuje i rozwija jego myśl twórczą. Należałoby
może przyjąć, że takie działanie nie wymaga
zgody lecz powiadomienia, aby dany autor
miał czas na reakcję, rozmowę z inwestorem,
ewentualny protest do Izby czy SARP-u?
Natomiast jeżeli zmiany są istotne, powstaje
projekt zamienny i wszystko teoretycznie jest
zgodne z prawem. Ale zastanawiające: czy
także z etyką zawodową?
W moim przypadku, przed ostatnim
etapem przebudowy wnętrza Hali Stulecia
we Wrocławiu wykonałem wraz z zespołem
na zlecenie dyrekcji Hali inwentaryzację stanu
istniejącego, komputerowy model wnętrza,
a także wstępną koncepcję modernizacji wnętrza budynku, które to materiały stały się
podstawą do rozpisania przetargu na kolejny
remont wnętrza obiektu. Oczywiście jako
autor wstępnej koncepcji nie mogłem wziąć
udziału w przetargu. Po jego rozstrzygnięciu
ani inwestor, ani wybrany zespół nie poprosili

mnie o współpracę. Zrobił to dopiero inwestor, po nie w pełni zakończonej realizacji.
Oczywiście można powiedzieć, że inwestor
ma prawo decydować, ale my architekci możemy upomnieć się o swoje.
W każdym z tych przypadków nie sądzę,
aby uzgadnianie z poprzednikiem było konieczne, jeżeli inwestor nie chce, by dla niego
dany projektant projektował lub projektant
rezygnuje z dalszej pracy. Trudno zmuszać,
można oczywiście perswadować, negocjować. Winna to wówczas robić, na wniosek
osoby zainteresowanej, Izba Architektów
czy SARP. Właściwe jednak wydaje się
wprowadzenie obowiązku powiadomienia
poprzedniego projektanta w momencie przystąpienia do kontynuowania jego projektu
przez innego architekta.
Ważne jest także, aby publikując informacje o danym obiekcie, nie zapominać o autorach poprzedniego etapu opracowania, a może
wprowadzić taki zawodowy obowiązek.

3/

// Gdy otrzymujemy zlecenie
na projekt przebudowy czy
remontu, albo jedynie ocieplenia
elewacji budynku projektowanego
przez innego architekta, czy i w tym
przypadku wskazana, a może
i wymagana jest zgoda poprzednika?

Jest to problem podobny do poprzedniego
przypadku, ale dotyczy fazy po zakończeniu
inwestycji. Obiekt zaprojektowany przez danego architekta, oddany był do użytkowania,
użytkowany przez wiele lat. Inwestor z takich
czy innych względów zamierza przebudować,
modernizować, remontować lub tylko docieplić i pomalować budynek. Można zapytać,
czy rozpisując przetarg, winien się najpierw
zwrócić do autora budynku, czy wybierając nowego architekta, powinien uwzględnić choćby
opinię projektanta obiektu, albo wcześniejsze
założenia projektowe? A jeśli nie zważając
na to, wybierze w drodze konkursu ofert, czy
własnego „widzimisię” nowego projektanta
i podpisze z nim umowę, to czy ów wybrany
powinien uzgodnić z poprzednikiem swoją
wizję rozwiązania powierzonego mu zadania?

Z:A

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

Mamy tu znowu szereg przypadków:
	planowana jest przebudowa ze zmianą
funkcji, powierzchni i kubatury, charakteru
elewacji i wnętrz – obiekt po przebudowie
nie będzie przypominał obiektu pierwotnego,
	planowany jest remont wnętrza czy elewacji, jednak bez zmian istotnych architektonicznych cech obiektu,
	planowane jest jedynie docieplenie i zmiana kolorystyki elewacji.
W pierwszym przypadku powstanie w zasadzie nowy obiekt. Inwestor-właściciel zleca
to zadanie wybranemu projektantowi, który
musi uzyskać warunki przebudowy i odpowiednie zgody. Winien jednak sprawdzić, kto
jest autorem obiektu, czy autor żyje, czy jest
gotów wziąć udział w procesie projektowym.
Z mojego doświadczenia wynika, że praktyka jest tu zgoła odmienna.
Inwestorzy unikają poprzednich projektantów, z góry zakładając, że będą oni bronić
stanu istniejącego „jak niepodległości”. Często jest to osąd niewłaściwy. Przecież autor
danego obiektu nie tylko zna jego wartość,
ale dobrze zna jego słabe punkty i chętnie
uczestniczyłby w procesie modernizacji.
Wie, że budynek powstał w określonym czasie, w określonych warunkach, z materiałów
dostępnych na rynku często nie najlepszej
jakości. Zatrudnienie autora albo chociażby
prośba o konsultacje byłyby korzystne dla
danego zadania, zważywszy na niewątpliwe
zaangażowanie projektanta, jego chęć poprawienia swego dzieła, dzięki nadarzającej
się okazji – nawet jeśli dotyczyłoby to tylko
kolorystyki elewacji. Należałoby prawnie
uregulować tę kwestię, tak aby inwestor
był zobowiązany przeprowadzić negocjacje
z autorem.
W zasadzie w każdym z opisanych przypadków obiekt jest objęty prawem autorskim
i autor może się o swoje prawa upomnieć,
powinien mieć pierwszeństwo w otrzymaniu
zlecenia, czy choć wpływ na powstające rozwiązanie. A jeżeli nie można nic wymóc na inwestorze, to czy nie powinno się jakoś pomóc
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pierwotnemu autorowi? Czy nie należało by
tego szerzej prawnie uregulować, opisując
pewne precedensy?
Z drugiej strony – problemem w powierzeniu pracy autorowi budynku, który
inwestor zamierza przebudować, jest ustawa o zamówieniach publicznych, mówiąca
o konieczności ogłoszenia przetargu na
prace zlecane powyżej pewnej sumy. Ale
i w takim przypadku właściwy wydaje się
wymóg powiadomienia czy zaproszenia do
przetargu autora zrealizowanego obiektu.
Dotyczy to także drobniejszych prac, jak
choćby ocieplenie i zmiana kolorystyki
budynku, gdzie często spotykamy się
z zupełną ignorancją pierwotnych założeń. Nie szanuje się założeń plastycznych
autora zrealizowanego obiektu, nie liczy
się z zaprojektowaną uprzednio kolorystką,
nie mówiąc już o zasadach harmonijnego
dobierania kolorów.
Zapewne każdy ze starszych kolegów przeżył podobne problemy, a tak niewiele trzeba
by tu zrobić.
Autor winien być powiadamiany o planowanym remoncie czy modernizacji, aby
miał szansę tak czy inaczej zaangażować się
w dalszy proces modernizacji, choćby tylko
wyrazić swoje zdanie – swoją opinię. Było
by to z korzyścią, jak sądzę, dla obu stron,
zwłaszcza dla inwestora.

W/

// Wnioski

Opisane powyżej postępowania mają
wpływ na jakość projektowania, na jakość
architektury. Można znaleźć jeszcze wiele podobnych problemów, które wymagają jakiejś
formy prawnego uregulowania.
Nie bez wpływu wydaje się tu brak
właściwej kontroli procesu projektowego,
a i ograniczenie kontroli nad jakością projektu jedynie do weryfikacji w formie zwykłej
koleżeńskiej przysługi, niekorzystnie odbija
się na jakości naszej architektury i pośrednio
na statusie naszego zawodu. Ograniczony
w ostatnich latach proces oceny dokumentacji projektowej, brak komisji opiniujących
projekty w ważnych dla miasta czy gminy

rejonach, ograniczenie sprawdzania dokumentacji tylko do spraw formalno-prawnych
i tylko do planu zagospodarowania, brak
analiz na makietach komputerowych wpływu
nowego budynku czy zespołu na panoramę
miasta – powodują znaczne pogorszenie
jakości architektury, chaos przestrzenny.
Nie bez znaczenia jest tu też totalne ignorowanie opinii społecznej przez instytucje
państwowe i samorządowe.
Bez właściwej, jasnej i przejrzyście opisanej procedury, prawidłowość procesu projektowego podlega coraz większej degradacji.
Należałoby także pomyśleć o wprowadzeniu formy oceny i uznania zrealizowanego
budynku za wartościowy obiekt architektoniczny i wówczas objąć go jakimś rodzajem ochrony, o czym mówi się przecież od
dłuższego czasu.
Rozpatrzenie tych i podobnych przypadków, pozwoliłoby nam postępować uczciwiej
i skuteczniej. Pozwoliłoby wiele naszych
działań uregulować, pozbawić zbędnych
emocji i pretensji. Można by tego typu
przypadki opisać, przedstawić jako precedensy i podać jako wzory do postępowania
dla architektów (zwłaszcza wchodzących do
zawodu), aby etyka zawodowa, zasady wzajemnego postępowania, nie były martwymi
paragrafami, lecz pozwoliły racjonalnie działać z pożytkiem dla architektury i oczywiście
architektów.
Jako architekci oczekujemy, aby nasza
praca projektowa, zaprojektowany przez nas
obiekt był objęty ochroną jako wynik pracy
twórczej, ale potrzebujemy też jasnych reguł
i właściwej, skutecznej kontroli ich przestrzegania. Warto chyba również w nauczaniu
zawodu zwrócić na ten aspekt naszej działalności uwagę.

dr inż. arch. Leszek
Konarzewski
architekt IARP,
dydaktyk, projektant
> app.konarzewski@gmail.com

JAK

Varsovie pas Paris
/ francuski model rozwoju
Spotykamy się w nietypowym biurze we właśnie remontowanej, pięknej kamienicy
w warszawskim Śródmieściu. Założyciel pracowni No4 opowiada o swoim pomyśle na firmę,
której działalność wykracza poza wykonywanie projektów architektonicznych, oraz o tym
dlaczego uznał, że w Polsce ma większe szanse na zawodowy rozwój niż w rodzimej Francji.
z arch. Gildasem Boursinem rozmawia Sylwia Makowska-Rzatkiewicz, Z:A
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Z:A

fot. Celestyna Król

TEMAT SPECJALNY: JAK ONI DZIAŁAJĄ?

Z:A

> Mieszkam i pracuję w Polsce już od 15
lat. Ostatni rok studiów zrobiłem na WA
Politechniki Warszawskiej, obroniłem się
we Francji z polskim promotorem i wróciłem
do Warszawy. Dlaczego? Bo tutaj widziałem
większe szanse rozwoju. W Warszawie jest
dużo do zrobienia, na każdym kroku widać
możliwości zarówno dla nowej architektury,
jak i renowacji starych budynków. Z jednej
strony w tym mieście wciąż panuje swego
rodzaju chaos, a z drugiej są pieniądze i chęć,
żeby iść do przodu.
We Francji jako architekt nie widział pan
dla siebie takich możliwości?

> We Francji młody architekt nie ma szans
na samodzielne „wbicie” się na rynek. Tam
system jest już tak dobrze zorganizowany,
że w całości opanowany przez funkcjonujące
na nim pracownie. Młody człowiek musi więc
zaczynać od rysowania u doświadczonego
architekta i zwykle przez wiele lat zajmować się tam różnymi projektami, mając
w perspektywie ewentualne przejęcie danej
pracowni lub zostanie w niej partnerem.
Rzadko zdarza się, że ktoś buduje kontakty i zaczyna pracę na własny rachunek. Co
więcej, we Francji od jakiegoś czasu panuje
raczej niewesoła atmosfera i ludzie nie mają
takich ambicji do rozwoju. W Polsce każdy,
kto ma jakiś pomysł, może otworzyć własną
działalność. I to jest naprawdę możliwe do
zrealizowania.
Pan postanowił wspólnie z kolegami
założyć własną firmę. Nie jest to jednak
typowa pracownia architektoniczna.

> Bezpośrednio po studiach pracowałem
w warszawskich biurach architektonicznych,
u Bulandy i Muchy oraz u Stanisława Fiszera.
Szybko podjąłem decyzję, żeby zająć się własnymi projektami. Od innych pracowni architektonicznych różnimy się tym, że zajmujemy

się własnymi inwestycjami, rzadko robimy
projekt dla zewnętrznych zamawiających.

fot. Archiwum Pracowni No4

F

Francuz i architekt na stałe prowadzący
pracownię nad Wisłą... Dolary przeciwko
orzechom, że większość zainteresowanych
marzyłaby raczej o kierunku odwrotnym.

TEMAT SPECJALNY: JAK ONI DZIAŁAJĄ?

Zaczęło się od kamienicy na Pradze,
w której zamieszkał pan razem
z przyjaciółmi…

> Tak, najpierw nabyliśmy niewielką kamienicę
na ulicy Nieporęckiej, niedaleko dawnej wytwórni wódek Koneser. I wprowadziliśmy się tam
jako grupa osób, które lubią tego typu projekty
i budynki. Od tego czasu współpracujemy przy
realizowaniu kolejnych inwestycji – każdy z nas
ma swoją specjalizację – architektura, wnętrza
i meblarstwo, PR, kreowanie przestrzeni użytkowych… Na Nieporęckiej przeprowadziliśmy
renowację, zbudowaliśmy windę. Staraliśmy się
też rozwiązać problemy socjalne, między innymi
organizując mieszkania zastępcze dla lokatorów
komunalnych oraz integrując nowych mieszkańców z mieszkańcami sąsiednich kamienic.
Potem zabraliśmy się do budowy budynku obok – wąskiej plomby z jedną klatką
schodową, windą, nowoczesnym systemem
parkingowym. Następnie, kilka kamienic dalej,
wznieśliśmy kolejną plombę, gdzie zbudowaliśmy dwadzieścia kilka mieszkań. Równolegle
prowadziliśmy też trudną renowację historycznego budynku na Stalowej. Mieliśmy tam
do czynienia ze stropami drewnianymi, które
remontowaliśmy od dołu, zachowując podłogi
drewniane – to była specyficzna praca i bardzo
dobre doświadczenie. Postawiliśmy też duży
budynek mieszkalny na wzór historycznej stodoły na Mazurach. I kilka innych mniejszych
realizacji mieszkaniowych.
Obecnie prowadzimy renowację kamienicy
w Śródmieściu na ul. Nowogrodzkiej, tu gdzie
się spotykamy. Jak pani widzi, to duży, ładny
budynek, w dobrym stanie technicznym.
Generalnie zajmujemy się mieszkaniami oraz
ich otoczeniem, ewentualnie wprowadzając na
parterze usługi spójne z atmosferą budynku.
Jaki jest zakres prac, które realizujecie
przy swoich projektach?

> Zajmujemy się tematem od początku do
końca. Znajdujemy pomysł na inwestycję,

arch. Gildas Boursin
założyciel pracowni
architektonicznej
i deweloperskiej No4,
studiował w szkole
architektonicznej
w Rennes (Ecole
d’Architecture de Bretagne),
na Uniwesrcytecie
Strathclyde w Glasgow
oraz WA Politechniki
Warszawskiej

potem organizujemy finanse, budujemy spółkę
inwestycyjną, żeby nabyć daną nieruchomość,
opracowujemy biznesplan. Oczywiście równolegle zajmujemy się wszystkimi sprawami
architektonicznymi, opracowaniem koncepcji
architektonicznej, wykonaniem projektu, wraz
z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń i wszystkimi procedurami związanymi z realizacją inwestycji. Prowadzimy też cały proces inwestycyjny
od początku do końca, czyli do sprzedaży
wszystkich mieszkań w danej kamienicy lub
nowym budynku dla docelowych użytkowników. A nawet dłużej, gdyż czasami również
zarządzamy budynkami, które budowaliśmy.
Szerokie przedsięwzięcie!

> Tak, ale nie jest to zajęcie na kilka miesięcy. Taka inwestycja trwa kilka lat, więc
mamy dużo czasu, żeby opracować wszystko
i zrobić to najlepiej jak możemy. Ważne jest
też, że w taki sposób zajmujemy się jednym
projektem. Pracownię przenosimy na teren
danej inwestycji, jesteśmy tutaj 100% czasu.
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TEMAT SPECJALNY: JAK ONI DZIAŁAJĄ?

25-metrowa ścianka wspinaczkowa powstała w 2007 r. na budynku przy ulicy Nieporęckiej 12. To jeden z pierwszych
pomysłów nowych właścicieli kamienicy na rewitalizację Pragi i integrację z sąsiednimi mieszkańcami

Zajmujemy się wszystkimi branżami, zatrudniamy firmy wykonawcze, koordynujemy ich
prace. To też jest fajne, że mamy do czynienia
z wieloma ludźmi, którzy zajmują się takim
procesem na różnych etapach. Nie tylko
z osobami pracującymi przy projekcie i na budowie, ale też z urzędnikami, ludźmi z banku,
klientami…
To jest bardzo długi proces w porównaniu
do tego, jak zwykle wygląda praca architekta.
Na pewno nie ogranicza się do projektowania,
tylko ma wiele aspektów.
Jak liczny jest państwa zespół?
Ile osób z jego składu to architekci?

> Zespół jest niewielki, zaledwie kilkuosobowy, ale to jest odpowiednie do skali naszej
działalności. Agnieszka Sajur jest architektem i pełni funkcję project managera, czyli
zajmuje się pilnowaniem wszystkich aspektów
projektowych danego budynku, od koncepcji
aż do przekazania dokumentacji wykonawczej
do firm, a także nadzorem nad wykonawcami
w trakcie realizacji. Maciej H. Parysek i Michał
Karlikowski to również architekci. Poświęcają
czas przede wszystkim na sprawy projektowe,
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przygotowanie dokumentacji do pozwolenia
na budowę i projektu wykonawczego. Mamy
też dwie osoby zajmujące się promocją inwestycji – Marcin Kacprzyk i Iwona Kokoszka.
Nie są członkami zespołu, ale to dla nas ważne
wsparcie. Stale współpracuje też z nami Piotr
Płoski, Damian Kasprzycki, Adam Reinhard,
którzy zajmują się wykończeniem wnętrz, doborem umeblowania, urządzeniem przestrzeni.
Zatrudniamy wiele osób z zewnątrz
– na zewnątrz mamy wszystkich branżystów,
rzeczoznawców, geodetów. Prace na budowie
prowadzą zewnętrzne firmy wykonawcze.
Do każdej inwestycji dobieramy ludzi, organizujemy takie małe przetargi.
Którą częścią tego procesu zajmuje się pan
jako architekt i właściciel firmy?

> Mam do czynienia ze wszystkim, bo kieruję
całym procesem. Oczywiście zostaje mi już
niewiele czasu na rysowanie, ale na pewno
biorę udział w tworzeniu ogólnej koncepcji,
a także „legendy”, wizerunku danej inwestycji,
atmosfery, jaka ma jej towarzyszyć. Zajmuję się głównie sprawami organizacyjnymi,
wyborem firm wykonawczych, wsparciem

bankowym, negocjacjami umów. I to też jest
interesujące. Oczywiście czasem zaglądam do
AutoCAD-a i kreślę razem z innymi, ale pozostałe zajęcia też przynoszą mi satysfakcję.
Skąd pomysł na tego rodzaju działalność?
Czy nie prościej byłoby prowadzić
standardową pracownię architektoniczną,
która znajdowałaby zlecenia zewnętrzne
i skupiałaby się na projektowaniu?

> Bardzo niewielu inwestorów zajmuje się
taką skalą działalności, jaką my prowadzimy.
Deweloperzy zwykle budują setki mieszkań
do masowej sprzedaży, albo wznoszą tysiące
metrów kwadratowych biur. Na drugim
biegunie są mali deweloperzy, budujący niewielkie nowe budynki mieszkalne, ale nie są
architektami. My natomiast wybieramy jedną
kamienicę, przeprowadzamy jej renowację
i przygotowujemy w niej mieszkania z niepowtarzalną atmosferą. Nie jest to prosta inwestycja, wymaga dużo pracy i nie każdy umie
prowadzić ją z sensem. Bardzo przydaje się to,
że jako architekci mamy wizję miejsca, wiemy,
co chcemy osiągnąć i od początku do tego
dążymy. To nisza, w której dobrze się czujemy.

Z:A

fot. Tomasz Rykaczewski
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Kamienica z 1914 r. na ulicy Nowogrodzkiej 4, której renowację aktualnie przeprowadza Pracownia No4.
Tu też mieści się jej biuro, dzięki czemu architekci są na budowie przez cały czas

Przynosi to też bardzo dużo satysfakcji, bo
mamy przed sobą konkretny cel. A rezultaty
naszych interwencji widać także na ulicach,
ponieważ zajmujemy się też otoczeniem
budynków, chcąc poprawić atmosferę wokół
inwestycji. I mam tu na myśli nie tylko wygląd
przestrzeni dookoła, ale także w pewnym
sensie aspekt socjalny, społeczny.
To nie jest tak, że oddajemy projekt, a potem ktoś inny go buduje, sprzedaje. Jesteśmy
odpowiedzialni tak naprawdę od początku
do końca.
Nie ma więc problemu różnic pomiędzy
intencjami projektu, a kaprysami fazy
realizacji...

> Dokładnie. Nie dotyczy nas też system
konkursów miejskich, w którym można wygrać,
dostarczyć dokumentację, a potem ona zostaje
przez kogoś zmieniona. Jednak nasz tryb pracy
też wiąże się ze stresem, bo ryzyko jest duże.
Ponosimy odpowiedzialność przed naszymi
inwestorami. To nie jest mała sprawa wybrać
budynek ze świadomością, że będziemy robić
go przez następne 3 lata. Zawsze zastanawiamy się, czy przeżyjemy. To jest trudne.

Przy tak rozciągniętej w czasie inwestycji
udaje się zachować płynność finansową
firmy?

> Finanse wyglądają tu zupełnie inaczej niż
w przypadku standardowej pracy architekta. Przede wszystkim w grę wchodzą inne
pieniądze. Tam gdzie projekt architektoniczny kosztuje 100 tys. zł, mamy do czynienia
z inwestycją, która kosztuje kilka milionów.
Wśród tych kilku milionów są pieniądze na
to, żeby utrzymywać ekipę, która się zajmuje
projektem. Jest część wynagrodzenia, która
dotyczy pracy architektonicznej i projektowej,
ale jest też druga część, związana z zarządzaniem całym projektem, a ponieważ robimy
to wspólnie w tej samej pracowni, więc jest
z czego żyć. Trzeba zaznaczyć, że część z nas
jednocześnie jest inwestorami. Mamy tu
do czynienia z grupą ludzi, bo potrzebne są
niemałe pieniądze.
Z jednej strony nasza sytuacja jest wygodniejsza niż sytuacja architekta, który czeka na
zapłatę od klienta. Ale z drugiej – powodzenie
takiej inwestycji wymaga dobrego planowania, umiejętności liczenia i zrozumienia
kosztów, z jakimi przyjdzie się nam zmierzyć.

Trzeba pamiętać, że koszt takiej inwestycji to
nie jest tylko wartość nabycia nieruchomości
i remontu budynku, jest wiele dodatkowych
spraw, które również trzeba uwzględnić.
Architektowi łatwo odnaleźć się w takiej
działalności?

> Tak, ale trzeba lubić finanse. Oprócz kreślenia
w CAD-ach, musiałem polubić tabelki Excela.
Sprawia mi to przyjemność, ale zdaję sobie
sprawę, że nie każdemu by się to podobało.
Podejmując się takiej działalności, trzeba
mieć też świadomość, że przy takim modelu
pracy nie idzie to szybko. Jeśli masz nadzieję,
że w pięć lat zdążysz wykonać kilka projektów i dojść do poziomu, na którym będziesz
projektować wieżowce, to nie jest ta ścieżka.
U nas są potrzebne trzy lata, żeby zrealizować
jeden niewielki budynek, więc nasza ambicja
jest ograniczona do tego, żeby zrealizować
kilka budynków w Warszawie.
Architektowi może być trudno wejść
w życie „inwestycyjne”, bo myśli o koncepcji budynku, o jego wyglądzie. A tu trzeba
na chwilę usunąć sprawy architektoniczne
i myśleć o tym, kim są ci ludzie, którzy będą
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Zdjęcie górne: Restauracja Konsulat
Praettigau w kamienicy na ul. Nieporęckiej 6.
Wystrój wnętrz: smallna + Damian Kasprzycki
Zdjęcie dolne: Wnętrza Pracowni No4
w restaurowanej obecnie kamienicy
na ul. Nowogrodzkiej 4. Wystrój: smallna

tam mieszkać. Tę „funkcję architektoniczną”
trzeba wyłączyć na chwilę również z uwagi
na względy finansowe, bo to może doprowadzić do błędu. Na przykład architekt chciałby,
żeby elewacja była efektowna, szklana, a taka
może nie spodobać się klientom, a po drugie
będzie droga. Może to nawet doprowadzić
do bankructwa firmy.
Czasem rezygnuję z pewnych aspektów
estetycznych, żeby dołożyć np. do termiki budynku. To jest dla inwestora zwykłe myślenie,
a architekt musi się trochę na nie przestawić.
Trzeba pamiętać, że nie tylko estetyka jest
wartością danej inwestycji, jest wiele innych
aspektów (np. urbanistycznych, socjalnych),
które są równie ważne. To jest cała „chmura”
informacji, które się znajdują wokół takiego
budynku. To prowadzi do sukcesu inwestycji.
Promocja jest dla państwa ważnym
składnikiem istnienia na rynku?

> Prawdę mówiąc, niespecjalnie się reklamujemy, nie kupujemy reklam w prasie czy na bilbordach. W trakcie renowacji kamienicy przy
Nieporęckiej, wydaliśmy książkę o jej historii
i nowym życiu. Tak naprawdę nasza klientela zbudowała się na bieżąco, z polecenia.
Myślę, że najważniejsza jest renoma. Zawsze
też staraliśmy się mieć oryginale pomysły.
Na przykład – w naszej pierwszej inwestycji,
tej na Pradze, na jednej ze ścian zewnętrznych powstała ścianka wspinaczkowa. Około
10 lat temu niewiele tam się działo. I to był
fantastyczny pomysł dla ludzi z okolicy, dla
tego budynku, i dla nas jako firmy. Rzeczywiście przychodzili dziennikarze i pytali się, co
robimy. I to była nasza najlepsza promocja.
Wspominał pan o konieczności rozumienia
życia „inwestycyjnego”, o umiejętnościach
ekonomicznych, biznesowych,
menadżerskich. Zdobył je pan na studiach?

> Nie, nabyłem je w praktyce. Nie miałem
żadnych doświadczeń finansowych ani menadżerskich. To wszystko poznawałem krok
po kroku. Pierwsza budowa była zdecydo-
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wanie dużym doświadczeniem. Uczyłem się
nie tylko liczyć pieniądze, ale też budować
umowy i zaufanie międzyludzkie. Trzeba lubić
pracować z ludźmi, umieć z każdym z nich
się porozumieć. Potem negocjowanie umów
i ich realizowanie wynika z dobrej albo złej
atmosfery.
Czyli nie jest to tylko kwestia
sformułowania odpowiednich zapisów
w umowie?

> Na pewno nie. Pod warunkiem, że wybiera
się ludzi odpowiedzialnych, z którymi się
dobrze współpracuje. I chce i umie się z nimi
rozmawiać.
Jak się Panu współpracuje z polskimi
urzędnikami?

> Dobrze, bo generalnie są zaskoczeni, że dobrze rozumiem ich język i procedury (śmiech).
Na pewno procedury są długie, męczące,
bardzo często absurdalne. My opracowaliśmy
taki schemat pracy, że staramy się realizować
procedury urzędowe równolegle z procesem
koncepcyjnym i projektowym. A jak wspominałem, nasz proces projektowy trochę trwa,
potrzebujemy czasu, żeby poznać budynek,
opracować jakiś pomysł. Ten rok, czasem
półtora, jaki jest konieczny na przygotowanie
inwestycji pod względem proceduralnym,
mniej więcej równa się z czasem, który jest
nam potrzebny na wymyślenie projektu architektonicznego. Nie powiedziałbym, że sytuacja jest tragiczna pod względem urzędowym.
Uważam wręcz, że się poprawia. Nadal jednak
w ustawach pozostaje wiele absurdów. To one
uniemożliwiają rozwój projektów, inwestycji
i tej branży.
A jak to wygląda we Francji?

> Trochę inaczej, ale architekci też mają
ciężko pod względem administracyjnym
i urzędowym. Tam również są absurdy prawne. Może jest taka różnica, że w Polsce ma
się do czynienia z konkretną osobą, z którą
można porozmawiać, a we Francji urzędnik

nie jest po to, żeby pomagać, tylko po to,
żeby wypełniać dokumenty.
A podobieństwa i różnice w samym
procesie administracyjnym?

> Proces uzyskania pozwolenia jest na
pewno inny na etapie pozwolenia na budowę.
We Francji bardziej bierze się pod uwagę merytoryczność. Patrzy się na projekt budowlany
pod względem zgodności z przepisami ogólnymi, ale też na urbanistykę i wygląd budynku.
Burmistrz może uzasadnić odmowę wydania
pozwolenia na budowę z powodów estetycznych. Co w Polsce jest nie do wyobrażenia.
Projekt do pozwolenia na budowę we Francji
jest zupełnie innym dokumentem, koncepcyjnym, prezentującym wygląd budynku, jego
integrację z otoczeniem. Uważam, że w Polsce
na etapie pozwolenia na budowę oddajemy
tak naprawdę prawie projekt wykonawczy,
co nie wnosi za wiele, bo zwykle urzędnik i tak
tego nie czyta. Sprawdza tylko, czy są podpisy. To jest właśnie część tego absurdu.
W Polsce przepisy unikają uprawniania
do oceny estetycznej, nawet
konserwatorów zabytków. Jak sobie z tym
radzą urzędnicy we Francji? Czy mają
przygotowanie architektoniczne?

> Mają architektów zatrudnionych przez
miasto i to oni doradzają. Podkreślić trzeba,
że miasta we Francji mają dobrze przemyślane
koncepcje urbanistyczne, a władze miejskie
posiadają rzeczywistą możliwość ich realizowania. Do tego plany zagospodarowania we
Francji wyglądają zupełnie inaczej niż w Polsce. Są od razu tak dobrze zrobione, że pomagają w przygotowaniu przetargów, w zorganizowaniu współpracy pomiędzy deweloperami,
którzy będą pracowali w jednej strefie. Zasady
są tam zdecydowanie lepiej określone niż
tutaj. Choć z drugiej strony może Polska
nadal potrzebuje odrobiny „dzikości”, żeby iść
do przodu. Im bardziej niedopracowany jest
system, tym tak naprawdę więcej możliwości
działania.
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FOT. KUBA PAJEWSKI

FELIETON

arch. Piotr M. Glegoła
architekt IARP

B

Bo ja wiem czy dzisiaj będzie zabawnie...
Otóż chcę być bogaty. Postanowiłem się
w końcu przyznać, ale jest mi wstyd. Dlaczego? Sam nie wiem – może dlatego, że tak mnie
wychowano? Bo przecież oczywiste jest, że
architekturę tworzy się dla chwały, radości
tworzenia, mając posłannictwo, misję, a nie
dla jakichś zapyziałych papierków z podpisem skarbnika NBP. Nawet zwerbalizowanie
słowa „pieniądze” jest samo w sobie niegodne
i obrzydliwe oraz nie na miejscu. W końcu
jesteśmy zawodem zaufania publicznego.
Zacznijmy od faktu, że od dłuższego
czasu średnio 3-4 razy na miesiąc trafia do
mnie „klient”, który chce „tylko” koncepcji,
analizy, oceny technicznej czy czegoś tam
„w promocji na początek współpracy”. Pech
chciał, że kiedy o promocję poprosił ten
ostatni (jeśli ktoś jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem) akurat miałem trochę
czasu (w sobotę i niedzielę) i przyjąłem
zlecenie na „krótkie” opracowanie.
Nie będę wdawał się w szczegóły (choć zeszła mi też noc z niedzieli na poniedziałek...),
w każdym razie klient terminowo dostał
projekt i fakturę (na tę promocyjną kwotę).
Następnie oddalił się swoim Q8 i... od tego
momentu przestał ode mnie odbierać telefony.
A że był to już piąty tego typu klient w ostatnich trzech miesiącach, akurat skończyły mi
się te papierki z podpisem skarbnika NBP...
Zirytowałem się (mimo świadomości misji) i wykonałem telefon do radcy
prawnego (przecież też zawód zaufania
publicznego z misją).
– Co by było, gdybym tak pozwał tych
klientów o zapłatę... – zapytałem. – Na razie
tak teoretycznie chciałem... Poradzić się tylko...
i przecież taka teoria chyba może być przekazana w promocji... na początek współpracy?
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Fot. Wojciech Stróżyk/REPORTER

Papierki z podpisem
skarbnika NBP

Z:A

FELIETON

Tym razem żaden urząd
od ochrony konkurencji
nie namiesza mi w głowie.
Trzeba mieć motywację
Radca z uśmiechem wszedł mi w słowo,
mówiąc, że z przyjemnością udzieli fachowych porad, ale potrzebuje trochę tych
kolorowych papierków i godzina jego pracy
kosztuje 170 złotych.
– Ha! Pójdę gdzie indziej! – pomyślałem
i udałem się do reprezentanta innego zawodu
zaufania. W kancelarii grzecznie zapytałem,
czy można by tak promocyjnie na początku...
Pan mecenas równie uprzejmie odpowiedział, że z przyjemnością, że podejmie się
i wszystko mi wyjaśni, musi jednak zauważyć,
że pracuje według cennika...
– Ale to nie problem, gdyż stawka wynosi
jedynie 250 złotych za godzinę.
Pamiętam tylko to, że zrobiło mi się ciemno przed oczami.
Lekarz pogotowia, który mnie ocucił, polecił
konsultacje u znajomego doktora w spółdzielni
(w przychodni wolny termin byłby dopiero za
14 miesięcy). Tam również kazali mi zapłacić i to
od razu w recepcji, z góry, 150 złotych za wizytę.
Kiedy usiłowałem namówić bardzo miłą panią
z długimi paznokciami w kolorze banana, że
może w drodze promocji, na początek współpracy, zapłacę jak pan doktor mnie wyleczy,
pani przestała być miła i fuknęła, że albo płacę,
albo mam nie wstrzymywać kolejki, bo wezwie
policję, jeśli nie przestanę robić awantury.
Ponieważ w międzyczasie inny zawód
zaufania publicznego zdążył mi już zająć
konto (komornik, zgodnie z jego misją, raz
nieopłacony czynsz za biuro), udałem się do
delikatesów pełen nadziei, że metodę moich
klientów uda mi się wdrożyć w sklepie – czyli
płatność po konsumpcji. Zakomunikowałem
osłupiałej kasjerce, że zapłacę, jeśli mi będzie
smakowało – znaczy potem – dodałem – jak
zjem, to co kupię. Tutaj policja przyszła już od
razu. Na szczęście dzielnicowy, znając mnie
jako trochę dziwnego, ale porządnego obywatela (projektowałem jego komisariat), odwiózł
mnie nie na dołek, a do domu.
Ledwo wszedłem, zadzwonił listonosz
z pismem od ZUS-u. Zapewne, aby mnie dobić. Napisali, że jeśli będę im płacił cały czas
(prowadząc działalność gospodarczą) do osiągnięcia 67 roku życia co miesiąc 1270 złotych,
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– dzwonnica czeka!
Robiąc oferty, będę
zimny i wyrachowany jak
Jason Statham w filmie
„Mechanik: prawo
zemsty”. Samo wyjęcie
moich rąk z kieszeni
to będzie 2 tysiące
plus vat... A reszta to
tylko konsekwencja
i wielokrotność
pierwszej ceny...
to kiedy osiągnę już 67 lat i przestane pracować, dostanę od nich co miesiąc 390 złotych
i 67 groszy emerytury. Pismo to (pomijając
– jak dla mnie – brak logiki) zaniepokoiło mnie
bardzo. Czyli nie ma mowy o emeryturze na
Hawajach, drinkach z parasolką i wesołych
pielęgniarkach w ekskluzywnym prywatnym
domu starców? Będę musiał umrzeć na posterunku przed komputerem?
Moje czarne myśli przerwał ponownie
dzwonek do drzwi. Za drzwiami stał ksiądz.
Co za szczęście, po prostu wskazówka od losu
– pomyślałem.
– Szczęść Boże – uśmiechnął się ksiądz.
– Ja po kolędzie.
– We wrześniu? – zapytałem.
– A co to za różnica panie inżynierze?
– odpowiedział rzeczowo duszpasterz. – Parafia zbiera na dzwon, a że pan inżynier jako
architekt jest majętny, to zapewne będzie pan
dobrym sponsorem.
Następnie ksiądz dorzucił rzeczowo:
– Kolęda to co łaska, ale zwyczajowo nie
mniej niż 300, a na dzwon to oczywiście

dodatkowo... Może będzie wygodniej, jak
podam numer konta?
Wizyta księdza i cała ogólna sytuacja doprowadziły mnie do wniosku, że może już czas
pomyśleć o innym niż doczesne życiu i sprawdzić na wszelki wypadek możliwości skorzystania z jednego z rodzinnych grobowców na
szacownym warszawskim cmentarzu. Jakże
się myliłem... Proboszcz sprawdził papiery.
– Synu – zagaił. – Formalnie jest teoretycznie OK, tylko aby zadysponować ewentualny
pochówek, należy wnieść opłatę.
– Ile? – zapytałem, sięgając po portfel.
– To kosztuje – odpowiedział ksiądz. – Sto
złotych plus vat... rocznie... od ostatniego
pochówku.
Ręka moja, ta wędrująca do portfela,
zamarła.
– Ale ostatni pochówek był w 1848 roku
– zauważyłem na głos z lekką rozpaczą.
– No właśnie – wszedł mi w słowo ksiądz
usłużnie. – To będzie szesnaście tysięcy
osiemset złotych... plus vat oczywiście. Aha...
i zamiana z ziemnego na murowany dodatkowo 4 tysiące – zakończył z uśmiechem.
– Hmm... ale proszę księdza... klient mi nie
zapłacił właśnie... więc...
– Zatem poczekamy – powiedział pośrednik Pana Boga, zamykając wielką księgę.
– Ale proszę się pospieszyć, bo od przyszłego
roku będzie podwyżka.
To mi uświadomiło, że Bóg jest z nami
– i jednocześnie przekonało. Tym razem żaden
urząd od ochrony konkurencji nie namiesza mi
w głowie. Trzeba mieć motywację – dzwonnica czeka! Robiąc oferty, będę zimny i wyrachowany jak Jason Statham w filmie „Mechanik: prawo zemsty”. Samo wyjęcie moich
rąk z kieszeni to będzie 2 tysiące plus vat...
A reszta to tylko konsekwencja i wielokrotność pierwszej ceny. Dlatego właśnie chcę być
bogaty... a właściwie muszę. Po prostu nie
ma wyjścia, bo jak widać papierki z podpisem
skarbnika NBP są potrzebne nie tylko w tym,
ale nawet w przyszłym życiu. 
* autor dziękuję kol. Uli Szabłowskiej i kol. Robertowi
Szumielewiczowi, oboje wiedzą za co
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Miejsce do pracy i życia w jednym – taką możliwość oferuje gdański Clipster,
mikroapartamentowiec ze strefą coworkingu. Czy jest to oferta, z której mogą skorzystać architekci?
Czy w takim systemie możliwe jest prowadzenie pracowni architektonicznej i jednocześnie
mieszkanie z rodziną? A może Clipster daje możliwości wyjścia poza wyuczony zawód?

T

Trafił pan do Clipstera z konkretnym
pomysłem na startup, ale założę się, że na
zastosowane tam rozwiązania projektowe
też na początku zwrócił pan uwagę i poddał
zawodowej ocenie...

> Zdecydowanie jest to miejsce, gdzie dobra
architektura świetnie uzupełnienia jeszcze
lepszy pomysł na stworzenie przestrzeni,
w której kwitnie kreatywność. Jako architekt
byłem i nadal jestem urzeczony Clipsterem
i terenem wokoło.
Jak scharakteryzowałby pan architekturę
i urbanistykę tego miejsca?

> Osiedle Garnizon w Gdańsku-Wrzeszczu jest
świetnym przykładem udanej rewitalizacji
starych obiektów wojskowych wybudowanych
na przełomie XIX i XX wieku. Nie zostało
jeszcze w pełni oddane do użytkowania,
a już stało się miejscem, do którego ludzie
chcą przychodzić. Stara tkanka łączy się ze
współczesną architekturą, są tu duże otwarte
przestrzenie, zieleń, place zabaw, kawiarnie,
restauracje, rozrywki kulturalne. Te i wiele
innych rzeczy ściągają ludzi do tego miejsca,
dzięki temu kipi ono życiem cały czas, niezależnie od pory roku czy dnia.
A jak wygląda Clipster od środka?

> Wchodząc do budynku widzimy, że dbałość
o przestrzeń dotyczy także wnętrz. Przestronna klatka schodowa, w której czuć ducha
historii, prowadzi do pokoi mieszkalnych
i przestrzeni wspólnej.
Jeżeli miałbym podsumować pokoje
w trzech słowach, to rzekłbym: funkcjonalność, funkcjonalność i jeszcze raz funkcjonalność. Zawsze intrygowały mnie japońskie
mieszkania, które ze względu na swoją małą
powierzchnię musiały zostać zaprojektowane
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tak, aby osiągnąć pełnię ergonomii w codziennym użytkowaniu. Miałem nadzieję kiedyś
pomieszkać w takim miejscu i nie sądziłem, że
będzie mi dane spróbować tego tak szybko i to
w dodatku w Polsce.
Ze względu na to, że Clipster mieści się
w zabytkowym budynku, pokoje musiały
zostać dopasowane do istniejącej tkanki.
Dzięki temu każdy z nich jest inny, chociaż
łączy je styl aranżacji, czyli minimalizm
skandynawski. Takie schludne i kompaktowe wnętrza zapobiegają rozproszeniu myśli
i nie odciągają od tego, po co znaleźliśmy się
w tym miejscu. Zdecydowanie można skupić
się na pracy, a mała przestrzeń do sprzątania
sprawia, że i na to nie stracimy czasu. Kwadrans i po sprawie.
Przestrzeń mamy mniej więcej rozpoznaną.
Teraz chyba czas, żeby wyjaśnić jak to się
stało, że pan – architekt, z możliwości tego
miejsca postanowił skorzystać?

> Kilka lat temu spróbowałem swoich sił
w budowaniu i prowadzeniu startupu niezwiązanego z naszą branżą. Marzyła mi się
wolność w podejmowaniu decyzji i budowanie
czegoś od podstaw. Niestety – po prawie
roku rozwijania, wszystko legło w gruzach
i poznałem gorzki smak porażki. Wtedy nie
rozumiałem, czemu tak się stało. Musiało upłynąć następne półtora roku, zanim
dotarło do mnie, że najzwyczajniej w świecie
nawaliłem na zbyt wielu polach. Nie rozumiałem sprzedaży, marketingu, mechanizmów
finansowania, badania rynku i innych podstaw
z ogólnie pojętego biznesu.
Gdy podniosłem się w końcu po tej pierwszej porażce, stwierdziłem, że jestem tylko
architektem i jeżeli poważnie myślę o rozkręceniu własnej firmy, która miałaby być czymś

fot. archiwum P. białobrzeski

z arch. Piotrem Białobrzeskim, byłym mieszkańcem Clipstera, rozmawia Bartosz Wokan, Z:A

innym niż typowe biuro projektowe, potrzebuję
wsparcia. Wtedy znalazłem Clipstera. Byłem
akurat na rozdrożu, zastanawiałem się jak
dalej kształtować moje życie, czy zostać przy
architekturze, czy może zmienić myślenie i doszedłem do wniosku „jak nie teraz to kiedy?”.
Proszę opowiedzieć, w jaki sposób dotarł
pan na to zawodowe rozdroże?

> Miałem dosyć typową jak na dzisiejsze
czasy drogę zawodową: studia w Polsce,
wymiana w Danii, później przez kilka lat praca
w mniejszych i większych biurach projektowych w Trójmieście, a wieczorami dodatkowe
zlecenia. Wszystko przebiegało standardowo,
dopóki nie zrealizowałem wymarzonej podróży do Azji, na jeden z wulkanów.
Od tamtego czasu każdy dzień spędzony
w biurze był męczarnią. Widziałem, jak każdego dnia tracę 10-12 godzin na pracę i dojazdy, a nie stać mnie nawet na tanie marzenia,
nie wspominając o droższych, np. o własnym
mieszkaniu. Do tego dochodziło coraz większe
rozgoryczenie tym skostniałym zawodem.
Codziennie więc drukarka z napisem „made
in Thailand” stojąca na biurku, przypominała
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mi o tym, czego pragnę. W końcu rzuciłem
pewną, acz w ogóle nie emocjonującą posadę
w dobrym biurze. Postanowiłem rozkręcić
własny pomysł, który od jakiegoś czasu chodził mi po głowie – to był ten, który upadł, ale
myśl o samodzielności została zaszczepiona.
Udało mi się znaleźć pracę wyjazdową
w systemie 2 na 2 tygodnie w charakterze
sprzedawcy dla firmy budowlanej – jako architekt, podnosiłem wizerunek firmy, a dzięki
doświadczeniu mogłem doradzać klientom.
Pozostałe wolne dwa tygodnie poświęcałem i nadal poświęcam rozwijaniu własnego
biznesu.
I tutaj na drodze pana rozwoju
pojawił się Clipster?

> Jak już mówiłem – od samego początku
byłem zafascynowany tym budynkiem
i możliwościami, jakie daje. Mikroapartament
motywował do tego, aby w nim nie siedzieć,
a strefa coworkingowa wręcz zachęcała do
tego, aby w niej spędzać całe dni. Byłem też
świadomy, że taki preakceleracyjny program
nie trwa wiecznie – postanowiłem więc wykorzystać go maksymalnie.
Właśnie – początkowo myślałem, że
w Clipsterze można zamieszkać na stałe
i jednocześnie wynajmować przestrzeń
biurową. Okazało się jednak, że
rezydencja tam może trwać, w zależności
od realizowanego projektu: 3, 6 lub
9 miesięcy... Jak działa to miejsce?

> Na samym początku dobrym wstępem do
tego, jak prowadzić biznes i czym on właściwie jest, były szkolenia – opowiadali o tym
ludzie, którzy naprawdę mają duże doświadczenie. Po kilku miesiącach trawienia tej
wiedzy, zacząłem pełnymi garściami czerpać
z kontaktów. Wtedy lepiej już rozumiałem
jak ktoś może mi pomóc i czym sam mogę się
przysłużyć innym ludziom.
Jest wiele prawdy w powiedzeniu „z kim
przystajesz takim się stajesz”. W Clipsterze
moimi sąsiadami byli niesamowici ludzie,
chętni do działania, próbowania, zmieniania.
To oni współtworzyli specyfikę tego miejsca
i z nimi dzieliłem moje radości i troski,
zarówno biznesowe, jak i prywatne. Kiedy
zmagałem się z takim czy innym problemem, okazywało się, że analityk biznesowy,
twórca sztucznej inteligencji czy browarnik-
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artysta mogą mieć i często mają zupełnie
inne na ten problem spojrzenie. Coś co dla
mnie stanowiło przeszkodę, było dla nich
czymś banalnym.
Coworking w połączeniu z colivingiem
to w Polsce wciąż koncepcja dosyć nowa...

> Rzeczywiście idea wspólnego mieszkania
i pracy dopiero teraz pojawia się w branży kreatywnej i biznesowej. Jednak sam
coworking jest już od dawna znany w Polsce. W połączeniu z różnymi branżami daje
niesamowitą interdyscyplinarność, która jest
kluczem do rozwoju firmy i ludzi. Pracowałem w biurach łączących różne branże,
jak i stricte architektonicznych – te drugie
zdecydowanie odchodzą i powinny odejść
w przeszłość.
Coliving też nie jest niczym nowym.
Wspomnieć można chociażby hotele robotnicze, co nie jest akurat zbyt szczęśliwym

przykładem... Nie należy jednak tych pojęć
rozumieć opacznie, to nie tak, że tylko
zmieniła się nazwa – na bardziej modną,
obcojęzyczną. To naturalne, że chcemy otaczać się osobami inspirującymi, bo one nas
motywują i napędzają dobrym przykładem.
Gdy umieścimy większą grupę takich osób
mających jeden cel, w tym samym miejscu,
to ten efekt będzie tylko zmultiplikowany
i jak najbardziej pozytywny.
Czy uważa pan, że w takich warunkach
można byłoby nie tylko opracowywać
startupy, ale np. prowadzić pracownię?

> Kilkumiesięczny okres świetnie się sprawdził, aby wejść w świat startupów, nie czując
przy tym przesytu, ani stagnacji. Uważam,
że to dobry pomysł, aby spróbować tego
podejścia w architekturze. Chętnie będę
obserwował, a nawet brał udział w kolejnych
takich pomysłach.

O Clipsterze
Clipster to stworzona przez Alfabeat
i Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Starter przestrzeń do rozwoju
pomysłów, skupiona wokół tworzącej
go społeczności innowatorów i kreatywnych idei. Dzięki spięciu kilku
obszarów rozwoju (coworking, coliving, cocreating) z fazą preakceleracji,
Clipster umożliwia zdobycie wiedzy
i kompetencji niezbędnych do rozwoju
pomysłu i szybszego startu biznesu.
Clipster oferuje 16 wielofunkcyjnych
mikroapartamentów, ponad 20 biznesowych tutorów i wspólny coworking. Strefa coworkingu jest ważnym
miejscem, mieszkańcy codziennie się
w niej spotykają, wymieniają doświadczeniami ze sobą i tutorami. To tutaj
powstawały liczne pomysły na biznes,
a sami Clipisterzy decydowali się na
wspólną pracę przy projektach, choć
znali się dopiero od kilku tygodni
(w zależności od rozwoju projektów
rezydencja w inkubatorze może trwać
3, 6 lub 9 miesięcy).

Za projekt budynku (renowacja
i modernizacja) odpowiedzialna
była Pracownia Projektowa Grupy Inwestycyjnej Hossa. Wnętrza
mikroapartamentów opracowała
pracownia emDesign Edyta Malec,
a meble – wielofunkcyjne i układające się w moduły, powstały w Pomorskim Stowarzyszeniu Projektantów
PoCoTo.
Clipster znajduje się w wyjątkowej części gdańskiego Wrzeszcza.
Budynek oraz sąsiednie obiekty są
zabytkowe, wybudowane przez wojska
pruskie na przełomie XIX i XX wieku.
Inwestycję wraz z rewitalizacją zabytków zrealizowała firma deweloperska
Hossa SA. Projekt otrzymał pierwszą nagrodę za najlepszą realizację
architektoniczną w Gdańsku w latach
2011-2015.

Zajrzyj: www.clipster.pl
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Pana pomysł na biznes, który rozwinął się
w Clipsterze, wydaje się być jedynie luźno
związany z architekturą...

że nie odszedłem od architektury, a przybliżyłem się do istoty tego, co mnie fascynuje.

> Generalnie jako ludzie, lubimy szufladkować – to ułatwia posegregowanie i zrozumienie świata. Z tego samego szufladkowania trafiłem na architekturę. Od dziecka
myślałem logicznie, lubiłem tworzyć, zadawałem pytania, było więc jasne – architekt,
bo przecież ani lekarz, ani prawnik. Trafiłem
na te studia, ponieważ były jedynym, znanym mi, połączeniem tych cech i nawet do
głowy nie przyszło mi, że mogę zrobić z nich
inny użytek.
W pracy architekta irytowało mnie bezsensowne powielanie dokumentacji dla poszczególnych urzędów i zdobywanie pieczątek jak
na górskim szlaku, ale już bez tej przyjemności
piechura. Chciałem zmiany, a zarazem chciałem żyć w zgodzie ze sobą i dalej się rozwijać.
Zdałem sobie w końcu sprawę, że tworzenie
to nie tylko projekty i sztuka – tworzyć można
wszystko, technologie, miejsca pracy, nowe
jakości. Tak samo wymaga to kreatywności,
nowego podejścia, wizji, a do tego logicznego
myślenia i dialogu. Można więc powiedzieć,

Chyba już czas opowiedzieć coś więcej
o pana pomyśle...
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> Użytkownicy nazywają Machinaroom najbardziej alternatywnymi puzzlami świata,
co jest dla nas komplementem. To pierwsza
na świecie tego typu rozrywka grupowa
– bazuje na popularnej grze komputerowej
The Incredible Machine, która przyciągnęła
miliony graczy na świecie i doczekała się
już kilkudziesięciu odsłon. Przenieśliśmy ją
do świata rzeczywistego i spotkało się to
z niesamowicie pozytywnym odzewem. Nie
tylko wśród fanów gry.
U nas puzzlami są rynny, kule bilardowe,
wentylatory, resoraki, kusze, siekiery itp.
Uczestnicy mają z tych elementów ułożyć mechanizm, który na końcu zostanie uruchomiony jednym ruchem. Rozrywka wymaga nieszablonowego i logicznego myślenia, a także
komunikacji w grupie. Co jest ciekawe, żadne
studia nie przygotowują na tego typu zagadki,
więc dla wszystkich stanowią one wyzwanie
i dają mnóstwo radości z rozwiązywania.

Dwumiesięczne testy prototypu
pokazały słuszność założeń – zarówno
pod względem grywalności, potencjału
spajania grupy oraz rozwiązań technicznych. Teraz rozwijamy kwestie biznesowe
i ustalamy kolejne kroki. Pierwszy lokal
otworzymy w Trójmieście, ale kolejne na
pewno pojawią się w pozostałych większych miastach.
Dlaczego pana zdaniem architekci coraz
częściej odchodzą od projektowania
architektury?

> Wydaje mi się, że jest to wypadkowa
kilku czynników. Na pewno rynek jest
przesycony, ale też cechy, odpowiednie do
tego, aby zostać architektem, pozwalają
na wykonywanie innych zadań. Uważam
też, że jest ogromny i niewykorzystany
potencjał w branży okołoarchitektonicznej i nie tylko – wiele firm skorzystałoby
mając w zespole architekta. Niektóre,
te co mądrzejsze, już na tym korzystają.
Niektórzy architekci, widząc też ogromną
ilość dostępnych nisz, wybierają wyjście
poza zatłoczony już rynek.
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Na zdjęciu od lewej:
Paulina Wielgosz-Konewka,
Małgorzata Siekanko,
Marta Sękowska-Kulińska

Lubimy być nazywane
architektami
Trzy kobiety prowadzące pracownię architektoniczną – już samo to jest rzadko spotykaną
konfiguracją. W dodatku szczególne znaczenie w prowadzeniu firmy przypisują zespołowości,
a jedna z nich nie jest architektem, lecz filozofem (z wykształcenia). Spotykamy się
z partnerkami biura Też Architekci.
rozmawia: Bartosz Wokan, ZA, ilustracje: archiwum Też Architekci

W

Wiem, że w roku 2010 powstała
pracownia Niesforma, która w 2014 roku
przekształciła się w Też Architekci. Kiedy
postanowiłyście, że chcecie pracować
w ten sposób – żyć z uprawiania zawodu
architekta?

> Małgorzata Siekanko: Na początku studiów
na Politechnice Poznańskiej, w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, jeden z wykładowców zadał nam pytanie: jak wyobrażacie
sobie pracę architekta? Wtedy wymyśliłam,
że chciałabym być dobrym architektem, mieć
własną dobrą pracownię i robić dobre rzeczy...
(śmiech)
> Paulina Wielgosz-Konewka: Ja miałam wizję siebie jako architekta jeżdżącego dżipem
pełnym rysunków od budowy do budowy
i nadzorującego realizacje... (śmiech)
> Małgorzata: Kiedy w 2010 roku, w jednej
z poznańskich kawiarni narodziła się Niesforma, wiedziałyśmy już, że chcemy wspólnie
tworzyć interdyscyplinarny zespół, który
będzie działał gdzieś na pograniczu architektury, sztuki, dizajnu i urbanistyki.
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Ale wcześniej były studia, a w czasie ich
trwania pobyty na stypendiach w Holandii.
Z czym się tam zetknęłyście?

> Paulina: Wyjazd do Holandii na stypendium,
jeszcze przed naszym wejściem do Unii, był
dla mnie otwarciem oczu na inną rzeczywistość. Po raz pierwszy doświadczyłam pracy
w dużym zespole. Zobaczyłam, że projekt
nie musi kończyć się szybko, spektakularnym efektem, że rezultat poprzedzony jest
wieloma analizami. To pasowało do mojego
charakteru, współgrało z moim podejściem
do projektowania. Zrozumiałam tam również,
czym jest urbanistyka i jak ważna jest przy
projektowaniu nawet niewielkich osiedli oraz
przestrzeni miejskich.
> Małgorzata: Ten pierwszy wyjazd na stypendium dla mnie też był szokiem – profesorowie słuchali nas, przedstawiciele różnych
urzędów poświęcali nam swój czas, a konsultacje i dyskusje trwały w nieskończoność.
Mój drugi wyjazd na politechnikę w Delft był
bardziej świadomy – wiedziałam, dokąd jadę
i że jestem Europejką. Chciałam pogłębiać

wiedzę i doświadczenia. Współpraca z wielokulturowym zespołem podczas projektowania znacznie przekroczyła moje oczekiwania.
A pierwsza praca i początek zdobywania
doświadczeń praktycznych? Czego
nauczyłyście się podczas pracy u innych?

> Paulina: Pierwszy kontakt z pracą w biurze
architektonicznym miałam jeszcze w Holandii. Była to mała pracownia, w której po raz
pierwszy zetknęłam się z kompleksowymi
projektami wnętrz, z projektowaniem oświetlenia oraz detali. Po powrocie do Polski pracowałam kolejno w dwóch miejscach, miałam
okazję oglądania i nadzorowania inwestycji na
bieżąco, zdobyłam doświadczenie z zakresu
koordynowania branż, uświadomiłam sobie
złożone procedury urzędowe.
> Małgorzata: Najpierw pracowałam kilka lat
w niewielkiej autorskiej pracowni architekta
Mariusza Wrzeszcza. To było dla mnie bardzo
ważne doświadczenie. Każdy zajmował się
tam jednym projektem od początku do końca,
był czas, spokój i zaufanie. Nabrałam pewno-
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ści siebie, nauczyłam się samodzielności w podejmowaniu decyzji, współpracy w niedużym,
ale bardzo skrupulatnie dobieranym zespole.
Po tym doświadczeniu chciałam działać
w większej pracowni. Dostałam się do Maccreanor and Lavington w Rotterdamie i tam
zostałam członkiem jednego, a potem kilku
zespołów. Po powrocie do Polski, już zupełnie
inaczej patrzyłam na „swoje podwórko”.
Poczułam, że jest wiele możliwości, tyle
ciekawych miejsc i ludzi, że można pracować
i dobrze się przy tym bawić.
Główna dotychczasowa działalność
pracowni to projektowanie domów
jednorodzinnych. To był świadomy wybór
czy tak się ułożyła sytuacja rynkowa?

> Małgorzata: Jak najbardziej był to świadomy
wybór. Wychodzę z założenia, że lepiej na
początku zrobić pięknie – najlepiej jak się potrafi – małą rzecz, a dopiero później rozglądać
się szerzej.
> Paulina: Przyszło raz do nas kuszące finansowo zlecenie na zagraniczny blaszak. Mentalnie nie dałyśmy rady podjąć się tego zadania.
> Marta Sękowska-Kulińska: Oprócz domów
projektujemy obecnie w Poznaniu dziedziniec
kamienicy w dzielnicy Wilda, kawiarnię na
Starym Mieście, a we wrześniu mamy zająć się
projektem nowego studyjnego kina...
Pracownię tworzą architekci
i filozof. Czy obecność osoby o niearchitektonicznym wykształceniu, która
jest stałym i równoprawnym członkiem
zespołu, ma wpływ na organizację waszej
pracy? Daje to jakieś nowe spojrzenie,
inny podział zadań, ciekawsze rezultaty
projektowe? Ma wpływ na „zespołowość”,
której znaczenie często podkreślacie?

> Małgorzata: Tak, pojawiają się inne pytania,
inne spojrzenie. Marta nie ma wykształcenia
architektonicznego, ale ma wyczucie i naturalny talent. Pracując w zespołach stworzonych przez samych architektów, mamy często
do czynienia z podobnym podejściem do
zadania. Wychodzę z założenia, że większa
różnorodność na etapie tworzenia koncepcji
daje lepszy rezultat.
> Marta: Nie mam pojęcia, jak jest w innych
biurach, ponieważ po raz pierwszy mam przyjemność współdziałać z architektami. Lubię
architekturę, zawsze mnie fascynowała,
bliska jest mi także sztuka i szeroko pojęta
estetyka, a dzięki mojemu plastyczno-filozoficznemu wykształceniu wiem, jak ważna jest
architektura i jej oddziaływanie w przestrzeni
filozofii.

Dom „Między brzozami” (All-Black House)
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Jak lubicie być nazywane – architektkami
i filozofką czy paniami architekt i panią
filozof? A może jeszcze inaczej?

> Razem: Lubimy być nazywane architektami.
Opowiedzcie proszę, jak w Też Architekci
przebiega zwykle praca nad projektem?

> Małgorzata: Przy projekcie ważna jest dla
mnie każdorazowo świadomość procesu,
w jakim uczestniczę. Na początku wszystko
wydaje się proste: pojawia się idea i idziemy
do przodu (faza simplicity). Potem dopuszczamy wszystkie zewnętrzne czynniki, takie jak:
inspiracje, opinie ludzi, szerszy kontekst, atmosferę wokół projektu, czyli jesteśmy w fazie złożoności projektu (complexity) i wreszcie
dochodzimy do fazy końcowej (profound simplicity) – projekt jest bogatszy o treść i koloryt
(nastrój) z poprzedniej fazy, a wizualnie jest to
przeważnie powrót do początku.
Architektów często pyta się o mistrzów
i inspiracje. Ja zapytam trochę inaczej:
czy wzorujecie się na organizacji pracy
jakiegoś innego biura?

> Małgorzata: Stworzyłyśmy pracownię
intuicyjnie... W naszym zespole każda osoba
ze względu na swoje predyspozycje ma inne
zadania, za inne sprawy jest odpowiedzialna.
Przy tym pomagamy sobie nawzajem, wspólnie tworzymy całość.
Widziałem profil biura na Facebooku,
jest tam sporo linków do różnych portali,
które napisały o waszych projektach.
Czy o promocji pracowni myślałyście od
początku? Planujecie takie działania czy
dzieją się przypadkowo?

> Paulina: Nie myślałyśmy na początku o promocji... Jedynym kanałem wirtualnym, przez
który można było do nas dotrzeć, była strona

052

Z:A _#51 07/08_2016

internetowa, lecz kiedy zmieniłyśmy nazwę
oraz layout strony, dojrzałyśmy do zaistnienia
na Facebooku.
Czy macie już własne obserwacje,
doświadczenia, jaki rodzaj promocji daje
najlepsze rezultaty przy promowaniu małej
pracowni architektonicznej w Polsce?

> Marta: Poczta pantoflowa – znajomi, znajomi znajomych... Bierzemy udział w konkursach urbanistycznych, prowadzimy warsztaty dla dzieci – w tym roku w Centrum Kultury
Zamek w ramach Festiwalu Ethno Port
odbyły się warsztaty plastyczne dla młodych
„ehnoporterów” z pogranicza architektury
i muzyki. Wychodzimy do ludzi, rozmawiamy.
Wasz projekt „all-black house” pojawił
się w wielu różnych publikacjach... Skąd
to zainteresowanie? Zrobiło się „samo”?
Czy dzięki waszemu pomysłowi, chęci,
aktywności?

> Marta: Współpraca z Łukaszem Kazimierczukiem, autorem wizualizacji, pomogła nam
w dotarciu do szerszego grona odbiorców
związanych z branżą i tak to się zaczęło...
Mediolański magazyn internetowy designboom.com jako pierwszy zainteresował się
projektem i opublikował artykuł o „Czarnym
domu”. Kilka dni później odezwali się dziennikarze z nowojorskiego serwisu architizer.com
z propozycją umieszczenia naszych projektów
na swojej stronie. Nowojorski blog inhabitat.
com zamieścił artykuł o termodrewnie, którym obłożony jest „Czarny dom”. Publikacja
pojawiła się w holenderskim serwisie dearchitect.nl, czeskim designmagazin.cz i rosyjskim
etoday.ru, a także na polskich portalach
internetowych: poznan.wyborcza.pl, sztukaarchitektury.pl, architektura.muratorplus.pl,
archinea.pl, label-magazine.com, whitemad.pl,

bryla.pl, infoarchitekta.pl, plndesign.pl, trendz.
pl, ideadomu.pl, nowoczesnastodola.com,
fachowydekarz.pl, housemarket.pl. Pojawia się
także zainteresowanie czasopism drukowanych, co zresztą widać dzisiaj (śmiech).
Śledzicie efekty tych działań? Prowadzicie
na przykład monitoring mediów? I przede
wszystkim: czy zaobserwowałyście wzrost
zainteresowania pracownią, zapytań od
potencjalnych klientów?

> Marta: Śledzimy Facebooka, a dzięki publikacjom wzrosło zainteresowanie pracownią.
Pojawili się klienci, także z innych krajów.
> Małgorzata: Właśnie projektujemy dla belgijskiej rodziny Minimal Farm. Dom powstanie
wiosną przyszłego roku na Kujawach.
> Paulina: Otrzymałyśmy również od amerykańskiego architekta propozycję wzięcia
udziału w projekcie opartym na modelu
Open Source.
Czym próbowały panie przykuć uwagę
tych wszystkich redakcji magazynów
i portali? Innymi słowy: co jest ciekawego
w projekcie „all-black house”?

> Marta: Bryła jest ciekawa – niejednorodna, pogięta, niespokojna, a materiał, jakim
została obłożona, uspokaja ją i ujednolica.
Otoczenie jest wyjątkowe – brzozy porastające działkę nadają miejscu specyficzny baśniowy klimat, a czerń w zestawieniu z bielą to
proste, ponadczasowe połączenie.
Proszę opowiedzieć, w jaki sposób
doszłyście do takiej formy budynku?

> Małgorzata: W przypadku „Czarnego
domu” od początku wiedziałyśmy, że budynek powstanie „między brzozami”. Klienci
kochają swoje drzewa i chcieli mieszkać
pomiędzy nimi. Na początku przyszła myśl

Z:A
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o domu wijącym się jak mieszkające już na
działce pomrowy (czarne ślimaki bez domku
z bocznym otworem do oddychania). W fazie
complexity analizowaliśmy rozsypany dom,
dom zamknięty wokół dziedzińca wewnętrznego i inne, po to, aby wrócić na koniec do
prostej wijącej się czarnej bryły otwartej
dużymi przeszkleniami na leśną polanę.
A skąd pomysł wykorzystania
technologii thermowood?

> Paulina: Szukając materiału, który mógłby
pokryć ten dom w całości, trafiłam na stoisko
targowe z termodrewnem. Ten rodzaj drewna
okazał się idealny ze względu na swoje właściwości: kolorystykę oraz naturalny proces
starzenia. Do pokrycia dachu drewnem ciężko
było znaleźć wykonawcę. Rozważaliśmy różne sposoby układania drewna i odprowadzenia wody z dachu. Ostatecznie, ze względu na
dużą ilość liści opadających z brzóz, wybrałyśmy pełne deskowanie oraz ukryte odwodnienie dachu za pomocą systemowych rynien
i rur spadowych schowanych za deskami
elewacji. Dzięki temu granica między dachem
a ścianą jest prawie niezauważalna.
Wyzwaniem było również takie zaprojektowanie fundamentów, aby jak najmniej
ingerować w system korzenny brzóz, znajdujący się niezbyt głęboko pod powierzchnią.
Z uwagi na to zrezygnowałyśmy z zakładanej
początkowo płyty fundamentowej na rzecz
tradycyjnych fundamentów, duży taras oparty
został na słupach betonowych.
Na jakim etapie jest dzisiaj ta realizacja?

> Paulina: Trwają przygotowania do budowy.
Planowane zakończenie nastąpi późną wiosną
2018 roku.
> Marta: Zatem kiedy brzozy będą w pełnej
krasie, czarny dom zostanie zamieszkany.
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Budynek istniejący

Dom „Kostka z betonu”

Budynek po przebudowie
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Jak kształtować biurowce
w nowym świecie?
/ ring opinii
TB

Dynamika zmian galopującego świata powoduje, że regularnie
musimy weryfikować i zmieniać nasze, wydawałoby się raz na
zawsze pewne, poglądy. Nasuwa się więc pytanie, czy zmiany
zachodzące w biznesie i na rynku pracy nie spowodują, że budynki
służące pracy powinniśmy zacząć projektować inaczej? Tylko jak?

> Tomasz Bardadin
Zmienność świata kształtuje oraz
modyfikuje „biura/biurowce” od
zarania dziejów. Potrzeba udostępnienia
wpierw sacrum, a potem profanum ukształtowała klasztorne „scriptoria”. Kiedy Wenecja
w XVI wieku stała się centrum światowego
handlu, każda firma zmuszona była do powołania własnego działu księgowego. Moda oraz
pieniądz przeplatały się w pierwszych „złotych”
biurach J. Fuggera. Pieniądz rządził światem.
Giorgio Vasari w pierwszej na świecie Galerii Biur
znanej jako „Galleria degli Uffizi” zaprojektował
dla Kosmy I Medyceusza działy księgowości,
administracji, sądów. Z czasem, sukcesywnie
rosnąca kolekcja sztuki Franciszka I Medyceusza
zmieniła sposób użytkowania tego obiektu...
Kolejne lata systematycznie wypełniały
znane już budynki biurowe innowacją technologiczną. Meble, krzesła, maszyny, windy,
telefony... Globalna komunikacja stworzyła
korporacje. Korporacje ukształtowały nowe
znaczenia poświęcenia oraz motywacji.
W 1889 roku w USA została wydana gra
„The Office Boy” pokazująca możliwość
spędzenia całego życia (kariery) na jednej
biurowej planszy. Na przełomie wieku środowisko biurowe przyczyniło się do emancypacji
kobiet. Blikle, Wedel, Herse uzupełnili zakłady
pracy o żłobki, przedszkola, kółka artystyczne. Rynek nieustannie kształtuje budynki.
W 1911 roku tayloryzm rozpowszechnił „the
scientific management”– maksymalną inten-
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syfikację pracy przy efektywnym wykorzystaniu czasu i minimalizacji kosztów.
Reakcją na open space, który zaczął kształtować hale biurowe, była krytyka Eltona Mayo.
Z jego obserwacji wynikało, że największy
wpływ na komfort pracy mają nieformalne
kontakty między pracownikami. W 1936 roku
siedziba Wax Company (autor: Frank Lloyd
Wright) stanowiła przykład architektury
zaprojektowanej dla dobrego samopoczucia
pracowników. Zieleń, wentylacja, naturalne
oświetlenie... rozpoczęła się era ergonomii.
Sztuka zawitała w projektach Miesa van
der Rohe, Philipa Johnsona, SOM. Seagram
Building wyposażony był w plastikowe krzesła
Eamesów oraz obrazy Joana Miró. W 1970 roku
Norman Foster wdrożył w budynkach Willis
Faber udogodnienia takie jak restauracje, baseny, lounge bary. W 2000 roku zaistniały biura
Google. Symbole człowiek/biuro/maszyna
stanowiły już jedność.
Współczesna technologia zwiększyła uzależnienie od siebie. Tam, gdzie jesteśmy i gdzie
możemy zabrać ją ze sobą – tam pracujemy.
Według mnie celem przestrzeni biurowej
przestaje być tylko „zwiększenie wydajności”
pracowników, wręcz przeciwnie. Bo przecież
kreatywna przestrzeń biur nie zwiększa wydajności, jest tylko atrakcją i promocją.
Historia zatoczyła koło. Warto więc
kształtować budynki, które mogą zmienić
(dostosować) swoje wnętrze w zależności od
potrzeb rynku. Puste biurowce, które stają się

arch. Tomasz Bardadin
/ architekt, design manager Echo Investment SA

przestrzenią zamieszkania? Tylko w ten sposób
„ruiny” wczorajszego biznesu mogą ożywić
się ponownie. A my, ludzie nieustającej pracy,
powinniśmy powrócić do tak obecnie modnej
równowagi work/life/balance bardziej w aspekcie świadomego wykorzystania czasu podczas
dnia! Mądrość dalekiego wschodu sugeruje
„od zawsze” 8 godzin snu/8 pracy/8 życia.
> Irmina Niewczas:
Rozwój technologii spowodował,
że zatrudnienie zaczęto postrzegać
w inny sposób. Mobilność pracy staje się cechą
charakterystyczną wielu przedsiębiorstw. Korporacje coraz częściej zakładają elastyczność
i rotację pracowników. Podążając za zmieniającym się światem, powinniśmy już na etapie
koncepcji budynku projektować przestrzenie
umożliwiające dowolne kreowanie miejsc pracy,
w zależności od zaistniałych potrzeb. Innowacyjność zaawansowanych technologii pozwala
na kształtowanie mobilnych obiektów.
Współczesny biurowiec nie powinien
kojarzyć się jedynie z dominantą wyrastającą
z tkanki miejskiej, ale stanowić przyjazne miejsce, gdzie przenikają się strefy pracy, relaksu
i usług. Budynki biurowe należy projektować
kompleksowo. Poza podstawowym przeznaczeniem obiektu, warto zwrócić uwagę na
funkcje towarzyszące, których obecność przełoży się na poprawę komfortu i jakości pracy.
Dobrze zaprojektowane przestrzenie sprzyjają
integracji i kreatywności zatrudnionych.
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arch. Irmina Niewczas

arch. Piotr Sobociński

arch. Dorota Szymaniak-Urban

/ architekt, KBR Pracownia Projektowa,

/ architekt IARP, Sobociński Architekci,

/ architekt IARP, pracownia Urban Architect

absolwentka Wydziału Budownictwa

prezes SARP Oddział Toruń,

i Architektury Politechniki Lubelskiej

sekretarz Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej IARP

Nowoczesne przedsiębiorstwo, poza inteligentnymi rozwiązaniami technologicznymi,
powinno zapewnić pracownikom optymalną
organizację pracy oraz możliwość spędzenia
wolnego czasu poza nią. Biurowce powiązane
nie tylko z gastronomią, ale także przedszkolem, fitnessem czy kinem, otoczone strefami
zieleni dają o wiele więcej możliwości. Łatwy
dostęp do różnego rodzaju usług pozwoli
otworzyć „ośmiogodzinne” dzielnice biznesowe
na miasto. Być może, idąc za radą Jane Jacobs,
wprowadzenie różnorodności funkcji do dzielnic
biurowych rozwiązałoby problem wymierających popołudniami przestrzeni, podnosząc
komfort życia zarówno zatrudnionych, jak
i mieszkańców miasta.

do tego pracownikiem witającym przybyłych
ciepłym „dzień dobry, witamy w firmie X”.
Z drugiej strony mikroskopijne kubiki zamkniętych w swoich małych światach pracowników.
Przestrzeń mijających się ludzi.
Sytuacja zmieniła się diametralnie w ciągu
ostatnich dziesięciu lat za sprawą zarówno czynników ekonomicznych, jak i technologicznych.
Adaptacja.
Elastyczność.
Dziś współpraca nie oznacza koegzystencji w jednym miejscu. Czy zatem musi czekać
na mnie przygotowane biurko, wyposażone
w komputer i telefon? Przecież obie te rzeczy
przynoszę ze sobą... a potem zabieram z powrotem, by jeszcze skończyć coś w domu...
Nie przeszkadza mi to, widzę, że szef pracuje
podobnie, często zdarza mi się siedzieć
blisko niego.
Myśląc o przestrzeni, którą projektujemy,
nie możemy zamykać się w ramach przepisów
i norm. Musimy postawić się w sytuacji pracodawcy, który oczekuje przestrzeni możliwej
do adaptacji do zmiennych czynników w każdej
chwili, oraz pracownika, który w tej samej
przestrzeni chce dziś poczuć się jak w drugim
domu. Zadanie trudne. Ryzyko porażki jest
w tym zmiennym świecie równie wysokie jak
prawdopodobieństwo sukcesu.

> Piotr Sobociński:
Zastanawiając się nad tym, jak przestrzeń biurowa i jej funkcjonowanie
wyglądały jeszcze dekadę temu, przychodzi
mi na myśl jeden z filmów, w którym szef
pewnego biura, w celu ułatwienia sobie zdobycia posłuchu wśród pracowników, wymyśla
osobę swojego przełożonego. Dla pracowników
postać ta staje się wręcz mityczna, gdzieś
podobno jest, wiele o nim słyszano, ale nikt
jeszcze go nie widział…
Podobnie widzę tę odchodzącą do lamusa
przestrzeń biurową. Z jednej strony wielkie
gabinety prezesów, sale konferencyjne z kilometrami lśniących stołów, reprezentacyjne
wejściowe halle ze specjalnie wyznaczonym
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> Dorota Szymaniak-Urban:
Przestrzeń biurowa – jakiej tak naprawdę potrzebujemy?

Tak jak kiedyś w centrach historycznych
miast, zwanych potoczenie starówkami, zaczęto zastępować funkcję mieszkalną innymi
funkcjami (restauracje, puby, usługi biurowe)
po to tylko, aby miejsca te „ożywić”, tak i dziś
powinniśmy postępować z biurowcami, które
„zamierają” po 17.00.
Coraz bardziej potrzebujemy wszystko
mieć w jednym miejscu. I tak rano: w biurowcu
przed rozpoczęciem pracy zostawiamy dziecko
na parterze w przedszkolu, wjeżdżamy windą
na 8 piętro i spokojnie pracujemy. Po zakończeniu pracy na 2 piętrze robimy zakupy, a jeśli
zdarzy nam się profilaktyczna wizyta u stomatologa, to pojedziemy na 7 piętro. „Piętra
codzienności” – ile zaoszczędzonego czasu.
A jeszcze dla wygodnych ostania kondygnacja
byłaby przeznaczona na funkcje mieszkalną.
Warto nad tym pomyśleć.
Kolejnymi ważnymi elementami w naszej
pracy jest coraz bardziej powszechna forma
pracy zdalnej oraz zlecenia w różnych krajach
Europy. Jak wtedy pogodzić prowadzenie biura
– siedziby? Jakiej powierzchni tak naprawdę potrzebujemy? Czy nie należałoby zmienić zasady
projektowania powierzchni biurowych?
Możemy przecież wykorzystać do spotkań
z klientem formę „wynajęcia biurka” w Warszawie, Londynie czy też Rzymie. A swoją pracę
prowadzić zdalnie, kontaktując się z pracownikami on-line.
Może nadszedł czas na wielka reformę
pracy w biurach projektowych?
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Biura oparte na organizacji
/ w podróży do zmian
Sylwia Makowska-Rzatkiewicz, Z:A

Nowoczesne biuro to coś więcej niż open space czy „gorące biurka”. To nowy sposób myślenia.
Nie tylko o indywidualnie dopasowanej przestrzeni biurowej, ale też o organizacji pracy i systemach IT,
które mają ją usprawniać. Podstawą powinno być skupienie się na czynnościach – przekonywał Louis
Lhoest, holenderski ekspert z renomowanej firmy konsultingowej Veldhoen & Company.

W

W czym tkwi sekret organizacji optymalnych
miejsc pracy i na czym polega koncepcja Activity Based Working? Po raz pierwszy w Polsce
swoją wiedzą i doświadczeniem dzielił się
z architektami Louis Lhoest, partner w Veldhoen & Company, który w tworzeniu biur
wspierał takie firmy jak Microsoft czy Volvo.
Okazją do spotkania z holenderskim ekspertem było otwarcie warszawskiego salonu
Fabryki Mebli Balma.
Swój wykład Louis Lhoest rozpoczął od
pytania: dlaczego firmy muszą szukać nowego
sposobu organizacji pracy i chcą inaczej
aranżować swoje biura? Odpowiedź wydaje
się oczywista – bo świat się zmienia, a zmiany
technologiczne i społeczne przekładają się na
to, jak myślimy o pracy i czego od niej oczekujemy. Trudniej natomiast odpowiedzieć na pytanie, jak te nowe potrzeby zaspokajać. Właśnie
w poszukiwaniu rozwiązania stara się pomagać
swoim klientom firma Veldhoen & Company.

Dlaczego zmiana jest potrzebna?
Skąd wiadomo, że tradycyjny model pracy się
wyczerpuje i biura potrzebują zmian? Lhoest
przytoczył wyniki międzynarodowego badania
amerykańskiego Instytutu Gallupa z 2013 r.
dotyczące satysfakcji z pracy (za: Barry
Schwartz, „Why We Work”, iBooks). Pokazały
one, że jedynie 13% z 230 tys. respondentów
jest naprawdę zaangażowanych w pracę,
65% przychodzi do niej jedynie dla pieniędzy,
a pozostali... wręcz jej nienawidzą.
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Ekspert zaznaczył, że większość miejsc
pracy nie jest dobrze wykorzystywana. Średnie wykorzystanie pojedynczego biurka nie
przekracza 50%, a w kulminacyjnych momentach zajętych jest nie więcej niż 80% biurek.
Wynika z tego, że co najmniej 20% z nich jest
całkowicie zbędna.
– Jak lepiej wspierać pracowników niż tylko
przez przypisanie każdemu z nich biurka
i krzesła? – pytał holenderski specjalista.
– Dzisiejsi pracownicy w coraz większym
stopniu są to ludzie angażujący swoje zasoby
intelektualne. Nie można ich motywować
systemem kar i nagród, kijem i marchewką.
Przeprowadzono badania, w jaki sposób motywować pracowników kreatywnych. Wynik:
przez autonomię, cel i możliwość doskonalenia się.
Kolejną sferą, w której zaszły istotne zmiany jest technologia. Louis Lhoest przypomniał
słowa Petera Hinssena: żyjemy w świecie,
gdzie to, co cyfrowe staje się nową normalnością. Cyfryzacja oznacza, że wielu z nas
może pracować gdzie i kiedy chce. To stwarza
możliwość osiągnięcia większej równowagi
między życiem prywatnym a pracą. Od czasów
rewolucji przemysłowej uznawaliśmy, że
praca i życie to dwa odrębne światy. Pracowało się w biurze z dala od domu. Rewolucja
informatyczna odwraca ten trend. Co więcej,
oprogramowanie przejmuje za nas część
rutynowych działań, a coraz większą wartość
mają pomysły i praca kreatywna.

Rozwój technologii sprawił, że zmienił
się sens istnienia biur. Czy to znaczy, że biura
stały się zbędne? Zdaniem holendrskiego
specjalisty, przychodzenie do biura wciąż ma
sens, ale zmieniły się powody, dla których to
robimy. Współcześnie na rynku funkcjonują
firmy, które w ogóle nie mają biur, nie znaczy
to jednak, że taki model sprawdzi się w każdym przypadku. Trzeba więc indywidualnie
rozważyć, gdzie na skali – od tradycyjnego
biura do jego zupełnego braku – powinna
znaleźć się konkretna organizacja.

Biuro szyte na miarę
Odpowiedzią na zmiany zachodzące we
współczesnym świecie, według Louisa
Lhoesta, jest koncepcja Activity Based
Working. Wyjaśniając, czym jest ta filozofia,
konsultant zaczął od powiedzenia, czym
Activity Based Working nie jest. Nie chodzi
bowiem o modne przestrzenie biurowe, open
space czy hot desking. Nie chodzi też o to,
aby zmuszać pracowników do pracy z domu.
Chodzi o to, żeby przemyśleć, jakie czynności pracownicy wykonują w ciągu dnia i co
można zrobić, żeby były one jak najbardziej
efektywne.
– To nie jest jedno gotowe rozwiązanie
– podkreślał ekspert. – Jest to pewien proces,
podróż, w którą wyruszamy z klientem, żeby
to rozwiązanie odnaleźć. Jednym z kluczowych
elementów filozofii Activity Based Working
jest wybór.

Z:A

fot. Clive Wilkinson Architects

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

fot. Veldhoen + Company

Siedziba banku Macquarie w Sydney, w mediach opisywana była z entuzjazmem i tytułami typu
„The coolest bank HQ you've ever seen”

Sala w banku Commonwealth w Sydney, bank o bardzo tradycyjnym charakterze, a jednak po reorganizacji
aż 80% pracowników uznało nowe środowisko pracy za inspirujące
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Salon Balma w Warszawie,
oficjalne otwarcie salonu inspirowanego
koncepcją Activity Based Woking
nastąpiło 14 czerwca 2016 r.
(projekt: arch. Aleksandra Mętlewicz)

Podstawą Activity Based Working jest
skupienie się na czynnościach. Z tego względu, oprócz określonych przez kierownictwo
najważniejszych wartości i zasad pracy, bierze
się też pod uwagę ankietę, którą wypełnia
każdy pracownik. Analizie poddaje się to, ile
czasu w danej firmie poświęca się na czynności wykonywane indywidualnie, w małej
i dużej grupie oraz jak dużego skupienia one
wymagają. A następnie szuka się sposobów
na ich usprawnienie.

matyczne, a potem nie do końca wiedzą, jak
się nimi posługiwać.
Ale najważniejsza zmiana, według Louisa
Lhoesta, powinna dotyczyć sposobu zachowania. Wymaga ona przemyślenia dotychczasowych nawyków pracowników i kierownictwa. Zmiana behawioralna powinna dokonać
się na trzech poziomach:
organizacyjnym,
zespołowym,
indywidualnym.

Trzy poziomy zmian

Lhoest wyjaśniał, że Activity Based Working
opiera się na zaufaniu i traktowaniu ludzi jak
osoby dorosłe. – Wymaga to przemiany systemu przywództwa – tłumaczył. – Ludzie dobrze
sobie radzą z autonomią, stają się znacznie
bardziej efektywni i kreatywni. Nie ma jednak
uprawnień bez odpowiedzialności.

Organizowanie pracy w sposób bardziej efektywny i przyjemniejszy, wymaga uwzględnienia trzech poziomów: fizycznej przestrzeni
pracy, wirtualnych narzędzi oraz kultury
organizacyjnej.
Omawiając zagadnienie tworzenia środowiska pracy, czyli optymalnego układu biura,
Louis Lhoest porównał koncepcję Activity
Based Working do sposobu, w jaki funkcjonujemy w domu.
– W domu wiele czynności wykonujemy
w przypisanych im miejscach, na przykład
prysznic zawsze bierzemy w łazience – mówił.
– Ale już książkę możemy czytać niemal wszędzie. Jemy zwykle w jadalni, ale czasem też na
kanapie. Na kanapie możemy też spać, choć
zwykle robimy to w sypialni. I podobnie powinno być w biurze. Można zorganizować przestrzenie, które będę dedykowane konkretnym
czynnościom, ale też strefy, które będą służyły
różnym działaniom. Wtedy tworzymy ogromną
elastyczność i dajemy pracownikom możliwość
wyboru przebywania w takim miejscu, jakie im
w danym momencie najbardziej odpowiada.
Drugim aspektem, który zdaniem eksperta
musi być dostosowany do specyfiki pracy
danej firmy, jest system informatyczny. Podobnie jak układ funkcjonalny biura, powinien
on wspierać mobilność pracowników.
– Nie chodzi o połączenie biurek, chodzi
o połączenie ludzi – zaznaczył. – Niezbędne
są też szkolenia, aby pracownicy właściwie
posługiwali się tymi narzędziami. W wielu
organizacjach ludzie dostają narzędzia infor-
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Korzyści podejścia holistycznego
W koncepcji Activity Based Working istotne
jest to, że jest to podejście holistyczne. Nie
chodzi tylko o projekt biura czy zasad pracy,
ale o zmianę sposobu myślenia.
– Te trzy elementy: środowisko pracy,
technologia i zachowania, muszą ze sobą
współdziałać – wyjaśniał Louis Lhoest. – Jeżeli
zmienimy środowisko pracy, wstawimy meble
z kącikami społecznościowymi i miejscami
do współpracy, ale nie zmienimy mentalności
i umiejętności pracowników, większość z tych
miejsc nie będzie dobrze wykorzystywana.
Dobrze zaprojektowane biuro nie wystarczy, ale
może być istotnym katalizatorem zmiany.
W zmianach, jakie swoim klientom pomaga wprowadzić firma Veldhoen & Company,
nie chodzi więc tylko o budynki i technologię.
Są to elementy ułatwiające transformację,
ale są one sednem projektu. W swoim założeniu Activity Based Working wprowadza:
	sprawność (agility) na poziomie organizacyjnym,
	współpracę (collaboration) na poziomie
zespołowym,
	wybór (choice) na poziomie indywidualnym.

Z:A

fot. Veldhoen + Company

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

Wprowadzenie zmian nie jest oczywiście bezkosztowe – wymaga energii, czasu i pieniędzy,
ale specjalista od Activity Based Working
przekonuje, że warto to zrobić. Zaznacza też,
że w przypadku modernizacji już istniejących
siedzib firm, nie trzeba robić wszystkiego od
nowa. Należy przeanalizować dotychczasową
sytuację i wykorzystać niektóre dotychczasowe elementy. Co więcej, wprowadzanie zmian,
również technologicznych, może odbywać się
stopniowo.

Biura, banki i szpitale
Dla potwierdzenia korzyści, jakie płyną
z wdrażania koncepcji Activity Based Working
ekspert przytoczył kilka przykładów firm,
w których to zrobiono. Zaczął od centrali
Microsoft w Amsterdamie, gdzie wprowadzono to rozwiązanie w 2008 r. Udało się w niej
nie tylko znacznie ograniczyć zużycie papieru
(obecnie funkcjonują tam jedynie trzy drukarko-kopiarki na 1100 osób), ale też zamknięto
dwa piętra, które okazały się zbędne. Doprowadziło to więc nie tylko do zmniejszenia
negatywnego wpływu na środowisko naturalne, ale też ograniczenia kosztów. Pracownicy
mieli dostępne wszystkie narzędzia, które
umożliwiały im pracę zdalną, co w Holandii
jest istotne z uwagi na uciążliwe korki. W tym
kontekście Louis Lhoest wspomniał jednak
o pewnym zagrożeniu, któremu trzeba było
przeciwdziałać. Okazało się bowiem, że
osoby pracujące z domu pracowały za dużo,
znacznie więcej niż kiedy były w biurze (by
uniknąć podejrzeń o brak zaangażowania).
Kolejny przykład to siedziba firmy Volvo
w Goeteborgu. Na początku wykonano
pilotażową restrukturyzację działu badawczorozwojowego, w którym pracowało 200 osób.
Zmiana okazała się pozytywna, postanowiono
więc rozszerzyć ten projekt na inne działy. O ile
jednak budżet dla działu badań i rozwoju był
dość duży, to w przypadku dalszych działań
postanowiono wykorzystać posiadane zasoby.
Mimo że w pozostałych działach koszty wprowadzenia koncepcji Activity Based Working były
niższe, to wyniki okazały się równie satys-

Louis Lhoest specjalnie dla Z:A
W jaki sposób architekci projektujący
przestrzenie biurowe mogą wykorzystać
wnioski płynące z filozofii Activity Based
Working?

> Proces Activity Based Working może
dostarczyć architektowi znakomity brief,
drogowskaz funkcjonalny, który pozwoli
wykorzystać całą energię twórczą na kreację, która zapewni oczekiwaną funkcjonalność.
Jakie zadanie ma więc wówczas
do wykonania architekt?

> Dzięki Activity Based Working architekt
otrzymuje przewodnik – brief (program)
funkcjonalny i odgrywa kluczową rolą
w przeniesieniu tych założeń na projekt:
architekturę, umeblowanie, oświetlenie,
identyfikację wizualną etc.
Czy w Veldhoen & Company zatrudniacie
architektów?

> Zawsze korzystamy z usług architektów
spoza naszej organizacji. Ale jest to bardzo
ścisła współpraca, celem jest przecież spełnienie oczekiwań klienta.
Kiedy pracuje pan dla swoich klientów
– czy ich biurowce wymagają zmian
architektoniczno-budowlanych,
technicznych?

> Bardzo często, w pewnym zakresie, tak.

Architekci projektujący biurowiec zwykle
nie znają jego przyszłych najemców.
Co więc jest najważniejsze by zapewnili
możliwości adaptacji przestrzeni do
przyszłych potrzeb?

> Powinni zrezygnować z tradycyjnego
myślenia o budynkach biurowych i projektować bardzo elastyczne i łatwo adaptowalne przestrzenie z dobrą akustyką,
naturalnym oświetleniem i infrastrukturą
komunikacyjną.
Więc jakie przestrzenie powinny się
znaleźć w każdym współczesnym biurze?

> Przede wszystkim: strefa z dobrą kawą!
(śmiech)
Podczas wykładu opowiadał pan
o firmach zatrudniających np. 1000 czy
3000 osób. A czy proponowane analizy
dadzą się zastosować także dla potrzeb
mikroprzedsiębiorstwa? Korzyści mogą
być wówczas równie spektakularne?

> Korzyści ekonomiczne płynące z oszczędności metrów kwadratowych będą oczywiście mniejsze dla małych organizacji.
Ale benefity w elementach takich jak
produktywność, motywacja pracowników,
witalność i współpraca mogą być nadal
znaczące. Dla grupy dziesięciu osób trudno
jest zaproponować wiele różnorodnych stref,
a jednak po wprowadzeniu małego miksu
i kilku nietypowych pomysłów wiele się
może wydarzyć i zmienić w myśleniu.
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Szpital Orbis w Sittard,
pracując nad projektem
jego funkcjonowania
przewidziano nie
tylko organizację sal
szpitalnych, ale także
logistykę i mobilny
dostęp do dokumentacji
medycznej

fakcjonujące. Była to zasługa wcześniejszego
wdrożenia zmian w sposobie zarządzania.
Louis Lhoest wspomniał też o pierwszym dużym projekcie Veldhoen & Company
– siedzibie firmy ubezpieczeniowej Interpolis.
Współpracę rozpoczęto w 1996 roku, a już
wkrótce po millenium przez 3 lata z rzędu
firmie udało się zdobyć tytuł najlepszego
pracodawcy w Holandii, produktywność wzrosła o 20%, zaś koszty utrzymania obiektów
zmalały o 8 mln euro rocznie (40%).
Veldhoen & Company wprowadzało też
koncepcję Activity Based Working w dwóch
australijskich bankach. Pierwszym z nich był
bank Macquarie (2007 r.) – lider tamtejszej
bankowości. Udało się tam o 60% zredukować zużycie papieru, a badanie po zmianach
wykazało, że 92% pracowników nie chciałoby
wrócić do dawnego sposobu pracy. Po banku
Macquarie, uznawanym za postępowy, do firmy konsultingowej w 2010 r. zgłosił się bank
Commonwealth, który był postrzegany jako
staroświecki. Po zakończonych w 2012 r. zmianach również tam niemal wszyscy pracownicy
uznali, że nie chcą wracać do starego sposobu
pracy, a 80% uważało, że nowe środowisko
pracy jest inspirujące.
Na koniec przedstawiony został przykład,
który udowadnia, że koncepcję Activity Based
Working można wprowadzać w różnych miejscach pracy, nie tylko typowych biurach. Konsultant opowiedział o szpitalu Orbis w Sittard,
który powstawał przez 10 lat – od początku
w oparciu o tę filozofię. Kluczowe było to,
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aby skupić się na pacjencie i tak zorganizować
obiekt i pracę szpitala, żeby choremu zapewnić optymalne warunki do jak najszybszego
powrotu do zdrowia. Dotyczyło to nie tylko
organizacji sal szpitalnych, ale też mobilnego
dostępu do dokumentacji medycznej i całej
logistyki.

Klucz do sukcesu
Podsumowując swój wykład, prelegent
stwierdził, że Activity Based Working to nie
tylko wsparcie dla biznesu, ale sposób życia
całej firmy. Jest szereg czynników, które
decydują o powodzeniu tego przedsięwzięcia.
W proces zaangażowani muszą być zarówno
menadżerowie, jak i pracownicy, zmienić
należy przestrzeń, ale też i technologię. Jeśli
chcemy być bardziej mobilni, musimy pozbyć
się tego, co nas kotwiczy w jednym miejscu,
a często takim elementem jest papier.
Zdaniem Lhoesta, architekt nie może narzucać takiej zmiany firmie, dla której projektuje, ale powinien swojemu klientowi pomóc
spojrzeć na biuro z trochę innej perspektywy,
wskazać, jakie funkcjonalności warto wspierać
i proponować rozwiązania, które umożliwią
zmianę zachowań. 

Sylwia Makowska-Rzatkiewicz
sekretarz redakcji Z:A
> s.makowska@zawod-architekt.pl

Michał Balcerkiewicz,
prezes Fabryki Mebli Balma
Koncepcja
Activity Based
Working przedstawiana przez
Louisa Lhoesta
jest nam niezwykle bliska.
To powód, dla
którego zaprosiliśmy holenderskiego gościa na otwarcie nowego
salonu Balmy w Warszawie. To dla nas
wyjątkowe miejsce, urzeczywistnia
bowiem promowaną konsekwentnie
od kilku lat filozofię Balma Think Pro,
filozofię łączącą perspektywę inwestora, użytkownika i przestrzeni.
Staramy się w naszym rozwoju koncentrować nie tylko na tym, żeby nasze produkty były estetyczne, żeby się
dobrze prezentowały w przestrzeni.
Patrzymy na biuro jako na skuteczne
narzędzie pracy, sposób motywacji,
wreszcie źródło efektywności.
Obszar pracy jest dziś jednym z najdynamiczniej zmieniających się systemów. Najważniejsze trendy wpływające na te zmiany to: innowacja jako
warunek konieczny, wzrost znaczenia
personalizacji, rozwój technologii
i wykorzystywanie jej w celu przyspieszenia komunikacji. Ale równocześnie
renesans pracy zespołowej i dzielenia
się kompetencjami, multidyscyplinarność, zrównoważony rozwój, wreszcie
dbanie o zdrowie i dobrą kondycję.
Dzięki inspiracji koncepcją Activity
Based Working, a także poznaniu
metodologii design thinking służącej
do wypracowania wspólnych rozwiązań z wykorzystaniem kompetencji
różnych osób w zespole, jako firma
przeszliśmy drogę od projektowania
mebli biurowych do holistycznego myślenia o architekturze przestrzeni biznesowej. W jej centrum powinien być
człowiek i jego styl pracy. Wierzymy,
że wszystko, co ważne, zaczyna się
właśnie w biurze. Z tej perspektywy
staramy się myśleć i rozwijać.

Z:A

FELIETON

arch. Wojciech Gwizdak
architekt IARP

Rocky VII
a paragraf 296.3 WT

C

... Chyba jednak nie damy rady, tak po prostu,
tak najzwyczajniej w świecie nie damy rady.
Jest nas (architektów) za mało, za mało znaczymy i zawsze można nas nie słuchać, jeśli
wnosimy, by naprawić przepisy budowlane.
Od lat widzę ogrom starań Izby i SARP-u, ale
przynajmniej ja straciłem już nadzieję. Siła
przebicia naszego środowiska na salonach
władzy jest, oględnie mówiąc, skromna.
Doszedłem do wniosku, że należy pogodzić
się z tym faktem, uznać, że dotychczasowe
metody zawiodły i zmienić schemat działania. Dlatego pomyślałem sobie ostatnio, że
musimy poszukać sprzymierzeńców wśród
medialnych grup zawodowych. Musimy znaleźć wpływową grupę, która swym znaczeniem, pozycją i szacunkiem pomogłaby nam
w naprawianiu przepisów budowlanych. Długo
kombinowałem i wreszcie doznałem olśnienia
– FILMOWCY!!! Wykorzystajmy środowisko
filmowców. Nie odmówią pomocy w obliczu
niepodważalnych argumentów i korzyści, jakie
możemy im zaoferować!
Jak wiadomo, polskiemu przemysłowi
filmowemu daleko jest do rozmachu, znaczenia, czy dochodów amerykańskiej fabryki
snów. Ustępujemy im pod każdym względem, no może za wyjątkiem utalentowania
przedstawicieli samego środowiska. Choć
przyczyny tego stanu rzeczy pozornie wydają
się oczywiste, to przynajmniej jedna z nich,
moim zdaniem, jest kompletnie pomijana
i niedostrzegana. A jak uzasadniam poniżej
– zupełnie bezpodstawnie! Otóż twierdzę, że
nie byłoby tak ogromnego sukcesu amerykańskiego przemysłu filmowego, gdyby nie...
przepisy budowlane obowiązujące w USA.
Jest wiele przyczyn niskiej intensywności zabudowy polskich miast. Dwa przepisy
są szczególnie doskwierające zwłaszcza
w przypadku projektów budynków wysokich
– § 13 WT (przesłanianie) i § 60 WT (nasłonecznienie). To one skutecznie blokują
powstanie wysokiej zabudowy w Warszawie.
A niestety to dzięki gęsto stojącym wieżowcom możliwe było powstanie takich filmów
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Otóż twierdzę, że nie
byłoby tak ogromnego
sukcesu amerykańskiego
przemysłu filmowego,
gdyby nie... przepisy
budowlane obowiązujące
w USA. Taki Spiderman
mógłby zapewne
przelecieć z wieżowca
przy Złotej 44 do
„InterContinentalu”, ale
czy doleciałby do Pałacu
Kultury i Nauki?
jak „Spiderman” czy „Daredevil”. Gdzie by je
mieli kręcić w naszej stolicy? Taki Spiderman
mógłby zapewne przelecieć z wieżowca przy
Złotej 44 do „InterContinentalu”, ale już
próba dolecenia do Pałacu Kultury i Nauki
skończyłaby się przedwcześnie, zapewne
niezbyt przyjemnym kontaktem z ziemią.
Odległość między budynkami jest większa niż
ich wysokość. To dzięki przepisom budowlanym powstała postać Spidermana i było gdzie
kręcić jego przygody. W Polsce takie sceny
byłyby niewiarygodne i zbyt naciągane.
To dzięki gęstej zabudowie można było
nakręcić „Godzillę” w USA (filmy z 1998 roku
i 2014 roku), a nie w Polsce. Film taki kręcony
u nas wyglądałby karykaturalnie. Godzilla
musiałaby się sporo nabiegać, by cokolwiek
zniszczyć i prędzej dostałaby zadyszki, niż
wyrządziła większe straty. Nawet w filmach
fantastycznych musi być jakaś doza realizmu.

Urban sprawl i kiepska infrastruktura
drogowa też mają swoje odbicie w filmach. Jak
wszyscy wiedzą, Batman mieszka nieopodal
Gotham City i na każde wezwanie BatReflektorem zjawia się Batmobilem i walczy
ze złem. W polskich warunkach przestępcy
spokojnie już dawno oddaliliby się krokiem
Humphreya Bogarta, a Batmobil stałby
dopiero w korku w Jankach. Stolicę mamy tak
rozległą, że polski Batman musiałby mieszkać
wiele kilometrów za Warszawą, i nawet jeśli
dostrzegłby znak z takiej odległości, to szybki
dojazd byłby niemożliwy. Mielibyśmy kino
urbanistycznego niepokoju.
Dzięki gęstej zabudowie w tak wielu amerykańskich filmach widzieliśmy niezliczone
sceny przeskakiwania bohaterów filmów z dachów jednego budynku na drugi (np. pierwsze
sceny w „Matrixie”). W polskich realiach, gdy
budynki muszą stać w odległości min. 8 metrów a czasami 17,5 m między sobą, taka
scena byłaby po prostu śmieszna. To świetny
pretekst, by zweryfikować przepisy regulujące odległości budynków od granicy działki
(§ 12 WT) i powrócić do zasady, że w mieście
budowa w granicy działki jest regułą, a nie
wyjątkiem od przepisów.
Każdy kojarzy sceny ze słynnymi zaułkami
między budynkami, które powstają w gęstej
zabudowie. Te zaułki są inspiracją dla tak wielu
scen filmowych, że aż trudno zliczyć. Ileż to
kryminałów zaczynało się znalezieniem w nich
ciała ofiary. Iluż bohaterów szukało w nich
schronienia, a znajdowało tylko drogę bez wyjścia? Lista filmów, w których grały owe zaułki,
zajęłaby zapewne swą objętością cały numer
Zawodu:Architekt. A znów – wszystko dzięki
temu, że w USA zabudowa jest dużo gęstsza.
Ile wspaniałych scen ucieczek, pogoni, zamachów czy strzelanin było możliwe w amerykańskich filmach tylko dlatego, że ich przepisy
budowlane nakazują budowanie zewnętrznych
ażurowych stalowych schodów ewakuacyjnych
w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.
Nie dowiemy się, ile na braku tego przepisu
stracił polski przemysł filmowy.
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FELIETON

Ileż to np. musiał się nakombinować Juliusz
Machulski, by nakręcić scenę zamachu na
Kwintę w „Vabanku I”. Morderca wynajęty
przez Kramera przyszedł do hotelowego pokoju
Kwinty. Kasiarza tam jednak nie zastał, bo
wyszedł on na postawione na zewnątrz rusztowanie budowlane, gdzie zaczaił się na swojego prześladowcę. Jakież to naciągane, jakie
sztuczne – budynek był przecież użytkowany,
wykończony i w dobrym stanie technicznym,
po co więc rusztowanie? A wszystko przez brak
odpowiedniego przepisu regulującego nawet
nie schody pożarowe w budynkach wielorodzinnych, ale w ogóle zewnętrzne schody ewakuacyjne. Idealny pretekst do zmiany § 69. WT,
które wspominają tylko o schodach zewnętrznych wejściowych do budynku, oraz do zmiany
§ 245, który nakazuje w budynkach średniowysokich (SW) ZL IV (mieszkalne) „... stosować
klatki schodowe obudowane...”.
Polskie przepisy powodują nie tylko nierealność, ale również znacznie mniejszy dramatyzm pewnych scen filmowych w naszych
warunkach. Każdy chyba pamięta Sylvestra
Stallone w pierwszej części Rocky’ego. Przygotowując się do walki, biegał przed świtem
i w jednej ze scen widzimy jak zdyszany, zmęczony, słaniając się, wdrapuje się po schodach
Kapitolu, na górę. Po wielu treningach widzimy
jak triumfalnie wbiega na schody – jego kondycja znacznie się poprawiła. Jak wyglądałaby ta
scena w Polsce? Tak wielkie schody poprzedzielane byłyby poręczami, które musiałyby
być rozmieszczone co 4 metry (§ 296.3 WT).
Nie dość, że boksera najprawdopodobniej nie
byłoby widać zza barierek, to jeszcze dramatyzm sceny, w której Rocky łapie się kolejnych
poręczy, byłby na tyle kiepski, że każdy reżyser
samokrytycznie usunąłby ją z filmu.
Znajomy architekt opowiadał mi, że dostał
kiedyś odmowę pozwolenia na budowę, bo nie
zaprojektował wiatrołapu w domu jednorodzinnym (§ 63 WT). Tymczasem wystarczy przypomnieć sobie kilka seriali amerykańskich, by
dostrzec, jaki potencjał tkwi w braku wiatrołapów w domach. Takie seriale jak „Dwóch i pół”,
„Świat według Bundych”, „Niania” nie mogłyby
powstać, gdyby nie możliwość bezpośredniego wyjścia na zewnątrz. Możliwość kręcenia
scen w tym samym wnętrzu z osobami, które
wchodzą do domu, sprawiła, że kręcąc polską
wersję serialu „Niania” również zrezygnowano
z wiatrołapu, co wygląda bardzo amerykańsko.
Podejrzewam, że serial ten kręcono za granicą,
bo w Polsce nie uzyskano by przecież pozwolenia na budowę takiego budynku.
Nie tylko przepisy regulujące rozwiązania
budowlane stoją na przeszkodzie polskim
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filmowcom w kręceniu kasowych i znaczących filmów. Okazuje się, że taka trywialna
rzecz jak wyposażenie w sprzęt ppoż. może
być kamieniem węgielnym, na którym
można zbudować niejedną karierę filmową.
Wszyscy znają rolę Jacka Nicholsona w filmie „Lśnienie” Stanleya Kubricka. Finałowa
scena, gdy w szaleństwie wyrąbuje siekierą
drzwi, przeszła do historii kina. Jednak
skąd Nicholson wziął tę charakterystyczną
siekierę? Otóż był to topór strażacki, który
w USA znajduje się standardowo na wyposażeniu punktu gaśniczego w większości
budynków. W USA, ale nie w Polsce.

Bruce Willis
nie miałby u nas szans
na ucieczkę kanałami
w pierwszej „Szklanej
Pułapce”. Bo jak miałby
się przecisnąć przez
anemostaty fi 150?
Zero opcji.
Z takiej samej siekiery korzysta też Jean
Reno w „Leonie Zawodowcu” Luca Bessona,
wyrąbując dziurę w ścianie pionu technicznego, by umożliwić ucieczkę Natalie Portman
podczas oblężenia mieszkania przez służby
specjalne. By umożliwić kręcenie tak dobrych
filmów w polskich realiach, wystarczy zmienić
w rozporządzeniu MSWiA z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów (Dz.U. z dnia 22 czerwca 2010 r.)
§ 32.1 i nadać mu brzmienie: „Obiekty muszą
być wyposażone w gaśnice i topory strażackie,
spełniające wymagania Polskich Norm”.
Można by też spróbować zmniejszyć
dopuszczalną prędkość przepływu powietrza
w kanałach wentylacyjnych stosowanych
w Polsce tak, aby ich większe gabaryty umożliwiały bohaterom filmowym poruszanie się
w ich wnętrzu. Taki Bruce Willis w Polsce nie
miałby szans na ucieczkę kanałami w pierwszej „Szklanej Pułapce”, bo jak miałby się
przecisnąć przez anemostaty fi 150? Zero
opcji. Jak Tom Cruise przedostałby się do serwerowni w pierwszej części „Mission Impossible”? Na taką propozycję w scenariuszu polski
reżyser odpowiedziałby zapewne: „Scena

z przedostaniem się kanałem wentylacyjnym
ciekawa, ale proszę ją przerobić, przecież
w Polsce zupełnie inaczej wyglądają instalacje
wentylacji”. A wystarczy drobna zmiana przepisu i już tak wiele scen z kanałami wentylacyjnymi w roli głównej byłoby wiarygodne.
Bardzo wielu producentów, reżyserów
i scenarzystów przenosi akcję swoich filmów do
atrakcyjnych miast. Jeśli agent 007 ma ścigać
się motocyklami po dachach – sceny kręcone są
w Istambule. Jeśli ucieka przed prześladowcami
motorówką – wykorzystywane są weneckie
kanały. To dlatego sceny pościgu w „Roninie”
kręcono na uliczkach Nicei i dlatego Woody
Allen zastanawiająco często wykorzystuje scenerię wielkich miast do podkreślenia
klimatu i wiarygodności swoich filmów (przede
wszystkim Nowy Jork, ale ostatnio też Rzym,
Londyn, Paryż, Barcelonę...). A nasze miasta
jaki mają klimat? Poza paroma starówkami jest
u nas bardzo krucho z miejskością. Tymczasem
to przecież przepisy budowlane kształtują
obraz miasta. Nasz kraj mógłby celować dziś
chyba tylko w kino drogi z niepoliczalną ilością
ekranów akustycznych w tle...
Takich i wiele innych przykładów można
by mnożyć prawie bez liku, ale przekonałem
chyba szanowne Koleżanki i Kolegów do tezy,
że polskie przepisy budowlane spowodowały
powstanie architektonicznej przestrzeni, która
jest jak jałowa gleba i ziarno talentów polskiego kina nie ma tu szans wykiełkować. Jednak
– uwaga! – ramię w ramię ze znanymi aktorami,
reżyserami i scenarzystami możemy poprawić
nasze regulacje. Jeśli usuniemy niepotrzebnie
krępujące nas przepisy, to w powstałej architekturze filmowcy zaczną kręcić jeszcze lepsze,
a zwłaszcza bardziej kasowe filmy.
Oczami wyobraźni widzę konferencję
prasową z Las Vegas po kolejnym nie zdobyciu
przez polski film kultowego Oskara, na której
reżyser żali się, że Amerykanom łatwiej było
znów wygrać, bo mają przepisy budowlane
stwarzające pożywkę dla dobrych i widowiskowych scenariuszy, i dlatego ich filmy
są wiarygodne. Siedzący w polskim studio
Andrzej Wajda komentuje:
– Potwierdzam tę tezę w całej rozciągłości.
– Znów polskie przepisy budowlane przegrały z amerykańskimi – dodaje Krzysztof
Zanussi.
– To nie wygrana amerykańskich filmowców, tylko amerykańskiego prawa budowlanego – stwierdza Juliusz Machulski.
Czy wobec tak nagłośnionych problemów
polskich przepisów budowlanych politycy
będą mogli przejść obojętnie? Moim zdaniem – NIE!

OTOCZENIE
W RYTMIE MIASTA
Wymagania względem biurowców rosną z roku na rok.
Dotyczy to zarówno redukcji zużycia prądu, tworzenia
pomieszczeń relaksacyjnych dla pracowników, jak
i przestrzegania określonych reguł przy projektowaniu
otoczenia budynków. To właśnie dzięki zastosowaniu
geometrycznych, ponadczasowych materiałów oraz
elementów małej architektury będąca dopełnieniem
inwestycji nawierzchnia nabiera charakteru metropolitarnego
i coraz częściej staje się wartością dodaną nieruchomości.
Na sposób zagospodarowania terenu wokół inwestycji coraz
większą uwagę zwracają zarówno architekci, jak i deweloperzy.
Przestrzeń biurowa nie jest bowiem tylko pokojem na jednej
z kondygnacji, ale stanowi kompleksowo postrzeganą całość,
wraz z bryłą budynku oraz najbliższym otoczeniem. Uzyskanie
atrakcyjnych, reprezentatywnych powierzchni możliwe jest
dzięki wykorzystaniu eleganckich, solidnych i różnorodnych
pod kątem koloru oraz faktury kostek i płyt betonowych
firmy Polbruk.
Aranżacją godną uwagi jest przestrzeń u podnóża biurowca
Neptun w Gdańsku. Do jej realizacji wykorzystano Płyty
Chodnikowe Polbruk, w efekcie czego otoczenie jest harmonijne
i świetnie współgra z samym obiektem. Gładkie, szare płyty
(linia Technika) w słoneczny dzień rozświetlają przestrzeń,
a w razie niepogody, eksponują przeszklony budynek. Cały
projekt uzupełniają okazałe, pociągłe kwietniki z ławkami,
przez co całość jest dynamiczna i w nietypowy sposób
przełamuje charakter tradycyjnego chodnika.
Równie ciekawy efekt uzyskano podczas wykończenia otoczenia
biurowca Opera Office Gdańsk, gdzie wykorzystano symetryczną
kostkę płukaną Polbruk Complex. Prostokątne kostki w szarym
kolorze, z szorstkimi drobinkami na powierzchni, tworzą
dyskretne i solidne tło dla oryginalnego obiektu, a jednocześnie
nie przytłaczają ciekawej linii projektowej bryły biurowca.
Poprowadzone w nieszablonowy sposób alejki pasują tak do
nowoczesnego charakteru przeszklonego obiektu, jak i jego
minimalistycznej kolorystyki, jeszcze bardziej podkreślając
niebanalność koncepcji.
Betonowe kostki i płyty firmy Polbruk to uniwersalny i wysoce
funkcjonalny sposób na podniesienie walorów estetycznych
i użytkowych dowolnego otoczenia. Dzięki ich zastosowaniu,
otrzymujemy reprezentatywne, proste, komfortowe
i jednocześnie eleganckie przestrzenie najwyższej jakości.
Tak zaaranżowane otoczenie biurowców i obiektów
komercyjnych pełni nie tylko funkcję czysto użytkową,
ale coraz częściej stanowi też przestrzeń dla plenerowych
wystaw, pokazów oraz miejsc spotkań, co podnosi komfort
pracy i życia mieszkańców miasta.
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Uświadomić potrzeby
inwestora / istota badań
w procesie projektowym
arch. Grzegorz Szymczak

Każda firma, dla której projektujemy – czy to obiekt architektoniczny, czy wnętrza – ma własną kulturę
organizacji i specyfikę działania. Nie jesteśmy w stanie porównać nawet dwóch firm tej samej branży.
Zapewnienie pracownikom odpowiedniej jakości miejsca pracy wpływa nie tylko na ich zadowolenie
i komfort, ale przede wszystkim na jej efektywność, co jest jednym z najistotniejszych elementów
z punktu widzenia inwestora i jednocześnie jednym z głównych celów projektu architekta.

C

Czy jest sens tracić czas na badania?
O istocie badań przyszli architekci są
informowani w toku studiów. Zdarza się
jednak w dalszej przyszłości, że z różnych
przyczyn aspekt ten jest pomijany. Najczęściej powodem jest brak czasu albo środków
na wykonanie badań. Inwestorom bardzo
często zależy na szybkiej realizacji projektu
i maksymalnej oszczędności planowania prac.
A architektom...?
Założenie, że biurowiec to biurowiec
i mechaniczne kopiowanie rozwiązań z innych
projektów nie zdaje egzaminu, ponieważ
specyfika siedzib firm jest czymś więcej niż
tylko zapewnieniem przestrzeni biurowej.
Ma oddziaływać na potrzeby behawioralne pracowników organizacji. Nie możemy
zapominać, że zgodnie z Kodeksem Etyki
Zawodowej Architektów IARP: „Architekci (…)
działają z przekonaniem, że efekty ich pracy
służą szeroko pojętym interesom wszystkich,
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którzy mogą oczekiwać pożytku i zadowolenia z nich”. Planowanie jest pierwszym
elementem cyklu życia budynku (jeszcze
przed programowaniem i projektowaniem),
dlatego należy podejść do niego z odpowiednią uwagą.
Do konkursu na projekt biurowca Future
Four zgłosiło się ponad 30 biur projektowych.
Tym, co wyróżniło MFA Studio, było przeprowadzenie szczegółowych badań, dzięki czemu projekt najlepiej odpowiadał potrzebom
firmy Future Processing. Dzięki temu mogło
powstać to „studium przypadku”.

Przygotowanie badań krok po kroku
Podczas opracowywania koncepcji budynku
biurowego Future Four dla firmy Future Processing (FP) badania odgrywały kluczową rolę.
Przed przystąpieniem do przygotowania
projektu konkursowego wyszliśmy z założenia, że klient nie zawsze jest świadomy swo-

ich potrzeb. Za nasz główny cel przyjęliśmy
precyzyjnie określić te potrzeby oraz znaleźć
sposób, w jaki mogą być zaspokojone.
Poznanie potrzeb jest możliwe tylko w warunkach dialogu z użytkownikiem. Dlatego też
Future Processing partycypowało na etapie
prac projektowych. Przeprowadziliśmy badania mające na celu analizę przestrzeni, która
istniała, oraz poznanie oczekiwań zespołu FP.
Aby wnioski z badań były kompletne,
skonfrontowaliśmy oczekiwania pracowników
z ówczesnymi warunkami pracy w firmie.
Sprawdziliśmy m.in.: ile i jak dużych zespołów
projektowych pracuje w firmie, warunki behawioralne w każdym z zespołów, techniczne
wady i zalety obecnych pomieszczeń, plany
rozwojowe firmy, obecną oraz planowaną ich
strukturę organizacyjną i zastany funkcjonalny podział budynku. Dzięki przeprowadzonym wywiadom wśród pracowników różnych
szczebli, mogliśmy m.in. dokładnie zdia-

fot. mfa studio
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Korytarz z interaktywnymi panelami
do rezerwacji sal konferencyjnych

fot. mfa studio
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„Zielona” sala konferencyjna tworzy
mikroklimat sprzyjający pracy
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gnozować występujące wśród nich problemy
wynikające z przestrzeni, w której pracują oraz
dopasować projekt do specyficznej kultury
pracy firmy.
Po drodze szukaliśmy odpowiedzi na
kilka pytań według wskazówek zawartych
w książce „Jakość i zarządzanie w przestrzeni
architektonicznej” pod redakcją Andrzeja
Niezabitowskiego:
	jak użytkować i projektować przestrzeń,
aby osiągnąć lepsze warunki użytkowania
dla ludzi i firmy?
	co z prawami autorskimi, kiedy budynek
jest przebudowywany, czy architekt ma
prawo przymuszać użytkowników, właściciela budynku i inwestora do zachowania
w niezmienionej formie budynku wbrew ich
interesom?
	jaka jest jakość przestrzeni w kategoriach
technicznych, funkcjonalnych, behawioralnych?
	jak wygląda użytkowanie przestrzeni przez
ludzi, co oznacza znajomość behawioralnych potrzeb, takich jak: prywatność,
terytorialność, estetyka itp.?

GEODEZJA

KORDYNACJA KONSULTANTÓW

Struktura organizacyjna procesu projektowego

Kilka wniosków z badań
na potrzeby Future Four
Dzięki badaniom mogliśmy odpowiednio rozmieścić pomieszczenia, a dopiero potem świadomie ukształtować bryłę budynku. Przestrzeń
biurowca została odpowiednio podzielona
na biura, różnego rodzaju sale konferencyjne
(na ich niedostatek pracownicy FP często
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INST. SANITARNE

„Kosmiczna” sala konferencyjna – dla podkreślenia
odrębności grup projektowych, każde miejsce
spotkań jest inne

HF45 Aztec ghost
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1 Otwarcie ogrodu / strefa reprezentacyjna
Podcięcie w południowej fasadzie pozwoliło
wytworzyć reprezentacyjną strefę wejściową
i otwarcie wewnętrznego ogrodu dla użytkowników
innych budynków firmy

FPark

A PRACOWNIKÓW
OSTĘPU
STRONY PARKINGU

KLATKA SCHODOWA
ŁĄCZĄCA WSZYSTKIE POZIOMY
Z MOŻLIWOŚCIĄ WYJŚCIA NA OGRÓD

KORYTARZ
WINDA
TOWAROWO-OSOBOWA

KLIENCI,
PRACOWNICY

PRACOWNICY
ŁĄCZNIK +1

RECEPCJA
+ LOBBY
KONTROLA

KLIENCI,
PRACOWNICY

WEJŚCIE DLA PRACOWNIKÓW
NA KARTĘ DOSTĘPU
DOSTĘP OD STRONY PARKINGU
KLIENCI, PRACOWNICY
ZAOPATRZENIE
DOSTĘP OD STRONY PARKINGU

zwracali uwagę), miejsca nieformalne i fun
roomy (pobudzające kreatywność) oraz serwis/
technikę. Opracowaliśmy zoptymalizowany program funkcjonalny, który pozwolił zaoszczędzić
miejsca dla innych pomieszczeń, co wspomogło
efektywne wykorzystanie przestrzeni.
Udało się zaspokoić wiele potrzeb pracowników. Zwłaszcza główne potrzeby behawioralne – jak prywatność czy potrzeba zieleni.
Wykorzystaliśmy maksymalnie możliwość
oświetlenia światłem dziennym i jednocześnie zaproponowaliśmy elastyczny system
oświetleniowy.
Nasze projektowanie było nastawione
również na wzrost wartości. Bardzo ważną
funkcję odegrały m.in. adaptacyjność obiektu
oraz jego elastyczność funkcjonalna i techniczna. Zwróciliśmy też szczególną uwagę na
łatwość utrzymania w czystości i konserwacji
budynku. Future Processing bardzo szybko się
rozrasta (aktualnie ponad 700 pracowników
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2 Flow / komunikacja
Reprezentacyjna trzykondygnacyjna przestrzeń
w narożu pełni funkcję lobby i strefy wejściowej.
Każde piętro wyposażone jest w korytarz łączący
wszystkie skrzydła. Na pierwszym piętrze znalazł się
łącznik z kantyną. Całość stanowi zoptymalizowany
układ komunikacyjny i przestrzeń dla firmowych
eventów FPark

– przyp. red.) i zmieniają się wielkości zespołów
projektowych. Mając to na uwadze, zaprojektowaliśmy elastyczny układ funkcjonalny (m.in.
wybraliśmy układ konstrukcyjny budynku
umożliwiający swobodną re-aranżację piętra
oraz przestrzeń techniczną dla instalacji).

Raz jeszcze: czy warto
prowadzić badania?
Bazując na własnym doświadczeniu, nie przestanę powtarzać, że warto jest prowadzić
badania, jednak potrzebne jest do tego również wsparcie inwestora. Inwestorzy obiektów
biurowych często pomijają potrzebę zapewnienia wysokiej jakości przestrzeni biurowej
ich użytkownikom, planując ją głównie pod
względem wydajności powierzchni biurowej.
Wynika to z braku wiedzy o realnych potrzebach wszystkich grup użytkowników.
Biurowiec Future Four przedstawia nowe
podejście inwestora, który za główny cel

postawił projektantom stworzenie przestrzeni przyjaznej młodej kadrze, integrującej
ją i spełniającej jej wszelkie behawioralne
potrzeby 1 2 . Tworzenie takiej przestrzeni
sprzyja innowacyjnemu zarządzaniu zespołem, opartemu na nieformalnych kontaktach
interpersonalnych, gdzie nie ma stałych
godzin pracy, a pracownik ściśle utożsamia się
ze swoją firmą.
Tak dopasowany do specyfiki danej firmy powinien być każdy biurowiec. Czy można inaczej
ten cel osiągnąć niż pytając zainteresowanych
użytkowników? Wydaje mi się, że nie.

Grzegorz Szymczak
architekt, MFA Studio
> szymczak@mfastudio.pl

HF 410

NATURALNIE
NADZWYCZAJNE

DREWNIANO-ALUMINIOWE OKNO HF410
PERFEKCYJNA KOMBINACJA MATERIAŁÓW,
STWORZYŁA GENIALNE OKNO
ZEWNĘTRZNA ALUMINIOWA NAKŁADKA
· Ochrona przed warunkami atmosferycznymi, we wszystkich kolorach
· Połączenie drewno/pianka/aluminium gwarantuje najlepszą izolacyjność
cieplną przy niewielkiej grubości proﬁlu

STABILNY RDZEŃ
· Bardzo stabilne okno i nieosiągalnie wysoka wytrzymałość
dzięki niezwykłej technologii I-tec Core od Internorm
· Ten ekologiczny materiał jest znacznie bardziej wytrzymały,
odporny na wilgoć i utrzymuje swój kształt

WEWNĄTRZ RÓŻNORODNOŚĆ DREWNA
· Do indywidualnego i harmonicznego projektowania Państwa mieszkania
· Dzięki nowej technologii, specjalne typy drewna dostępne są w atrakcyjnym
stosunku ceny do wydajności

DĄB VINTAGE

www.intern orm.pl

DĄB BIAŁY

DĄB SZARY

DĄB ORZECHOWY

801 889 987

DĄB NATURALNY

BIAŁY JES ION

MODRZEW

MADE IN AUSTRIA
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Jak chcemy pracować?

BIU

fragmenty raportu „How we want to work?”firmy CBRE, wybór: redakcja Z:A

Czy jesteśmy gotowi na biura przyszłości? By przybliżyć się do odpowiedzi na to pytanie firma doradcza
CBRE przebadała percepcję przestrzeni biurowej w Polsce. O doświadczenia i oczekiwania związane
z pracą w trzech różnych typach powierzchni biurowej zapytano ponad 500 pracowników biurowych.

A

Ankietowani pracownicy kilkunastu biznesowych branż zostali poproszeni o wyrażenie
swoich opinii na temat trzech typów przestrzeni biurowych: biura gabinetowego, biura
typu open space, oraz biura elastycznego.
Wyniki badania pokazały, iż niezależnie
od roli pełnionej w firmie (stażysta, specjalista,
manager) poglądy respondentów na temat
kluczowych aspektów układów biurowych są
zbliżone. Głęboko zakorzenione przyzwyczajenia Polaków sprawiają, iż nadal preferowana
jest praca w dobrze znanym układzie gabinetowym. Młoda generacja pracowników jest trochę
bardziej otwarta na nowe rozwiązania, a co za
tym idzie są one bardziej pozytywnie oceniane.

przebywać w mniejszych bądź zamkniętych
pomieszczeniach, w których panuje cisza, nikt
nie rozprasza ich uwagi i mogą samodzielnie
sterować systemem klimatyzacji.
Z drugiej strony – wyniki ankiety CBRE
pokazują, że biura open space oraz elastyczne dystansują te gabinetowe w kontekście
stymulowania kreatywnośći i stwarzania
przestrzeni wymiany pomysłów.

Biurowe stereotypy

Jako najbardziej kluczowe udogodnienia
związane z powierzchnią biurową ankietowani
najczęściej wskazywali: możliwość kontroli
otoczenia (poziomu hałasu, temperatury) oraz
dostęp do światła dziennego. Istotny okazał
się również dostęp do środków komunikacji
publicznej oraz miejsc, w których można swobodnie zjeść posiłek 1 .
Na architekturę budynku wskazywało
w każdej z grup ok. 40% ankietowanych,
co stawia tę cechę w dolnej części statystyki.
Mimo że rower staje się w Polsce coraz
bardziej popularnym środkiem transportu do
pracy, to elementy infrastruktury rowerowej
w biurze, jak również tereny zielone w otoczeniu miejsca pracy, należą do jednych z najmniej istotnych czynników dla pracowników.

Postrzeganie środowiska pracy i nastawienie
do poszczególnych rodzajów układów biur
znacznie się różni 3 . Biura gabinetowe nie są
obarczone praktycznie żadnymi stereotypami,
co może być efektem wieloletnich przyzwyczajeń. W opiniach dotyczących biur open space
widoczna jest niechęć do pracy w tym układzie
wśród osób nie posiadających takich doświadczeń. Natomiast koncepcja biura elastycznego,
powszechnie kojarzona z polityką „gorących
biurek”, charakteryzuje się największą różnorodnością opinii, zarówno pod względem chęci
do pracy, jak i produktywności.
Jedno jest pewne – wyniki badania CBRE
pokazują, że pracownicy, którzy mieli okazję
pracować na określonym typie powierzchni
biurowej, byli zdecydowanie bardziej pozytywnie nastawieni do każdego analizowanego
aspektu. A także, że elementy biura pozwalające na zachowanie prywatności, takie jak
pokoje pracy tymczasowej i pokoje spotkań,
budki telefoniczne, są najbardziej pozytywnie
ocenianymi cechami biura.

Idealna przestrzeń

Biuro przyszłości

Wielu respondentów utożsamia swoją
produktywność z możliwością kontroli
środowiska pracy 2 . W tym kontekście biura
gabinetowe zdystansowały konkurencję.
Ankietowani wskazywali, że open space
nie daje możliwości sterowania środowiskiem
pracy, co negatywnie wpływa na wydajność. Ludzie potrzebujący skupienia wolą

Wydaje się więc, że najlepszym rozwiązaniem
jest koncepcja biura elastycznego, przewidującego niestandardowe miejsca pracy
i pozwalająca na dostosowanie przestrzeni
do aktualnych potrzeb pracownika. W czasach
kiedy koszty nieruchomości są dokładnie
analizowane, biura elastyczne okazują się
koncepcją bardziej efektywnie wykorzystującą

Postrzeganie biura
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przestrzeń i promującą większą elastyczność
pracowników oraz lepiej służącą wymianie informacji, pomysłów i opinii. Dla wielu firm jest
to ważnym argumentem za wprowadzeniem
takich rozwiązań.

Jak podejść do zmiany?
W ostatnich latach wiele firm w Polsce zdecydowało się na zmianę biur gabinetowych na biura
w układzie open space zlokalizowane w bardziej
nowoczesnych budynkach biurowych. Jednak
w niewielu przypadkach wzięty był pod uwagę
wpływ nowego środowiska pracy na dobre
samopoczucie i produktywność pracowników.
Tymczasem – jeśli zmiana sposobu pracy
w organizacji nie jest akceptowana przez
pracowników, może skutkować wzrastającym
niezadowoleniem i w rezultacie przełożyć się
na spadek produktywności. Istnieje szereg działań, które mogą być podjęte w celu
zniwelowania negatywnych konsekwencji
związanych ze zmianą środowiska pracy (taką
przykładową listę podano w raporcie).
W każdym przypadku, udane i przemyślane środowisko pracy wspiera tworzenie
rozwiązań korzystnych dla wszystkich
użytkowników, które pozwalają na redukcję
kosztów najmu i zwiększają współpracę przy
jednoczesnym utrzymaniu produktywności
i dobrego samopoczucia pracowników.
Pamiętajmy jednak, że nie istnieje uniwersalne rozwiązanie biurowe, które będzie
odpowiadało każdej instytucji. Podejście
„jedno rozwiązanie pasuje wszystkim” z reguły skutkuje rezultatem: „jedno rozwiązanie
nie pasuje nikomu”. Charakter biura powinien
w każdym przypadku wynikać z kultury korporacyjnej konkretnej firmy i być wykorzystywany jako narzędzie do kształtowania wizerunku
organizacji.
Z wynikami badań oraz pełną wersją raportu
można zapoznać się na stronie:
> http://hwwtw.officego.pl
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1. ISTOTNE ASPEKTY...

Najmniej istotne

Najistotniejsze
• kontrola otoczenia
• dostęp do światła dziennego

Stażysta

• dostęp do światła dziennego
• kontrola otoczenia

Specjalista

• darmowe miejsca parkingowe

• kuchnia

• transport publiczny

• zieleń
• prys znice
• infrastruk tura rowerowa

• transport publiczny
• kontrola otoczenia
• dostęp do światła dziennego

• zieleń
• infrastruk tura rowerowa

Manager

• lobby
• zieleń
• infrastruk tura rowerowa

2 . WPŁYW BIURA NA...

3. POŻĄDANY UKŁAD...
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Biurowce w centrum miasta
/ trzy odstępstwa od zasady
arch. Beata Stobiecka

Z jednej strony są koniecznością dla „cities” dużych miast, z drugiej czasami nużą architektoniczną
monotonią – przewagą szklanych form i powtarzalnych rozwiązań z ewentualnymi małymi tylko drgnięciami
lub indywidualnymi detalami na elewacjach. Dlatego godne zauważenia są przykłady „odstępstwa od
zasady”, takie jak próby wprowadzenia biurowców w inne niż zazwyczaj otoczenie czy nadanie im nowej
formy przy zachowaniu wymaganej funkcji.

S

Szklane molochy, które dwadzieścia lat temu
robiły w Polsce na wszystkich wrażenie,
dzisiaj nie są już atrakcją dla otoczenia, a ich
autorzy, pomimo dobrze zaprojektowanej
ogromnej powierzchni i korzystnej wyceny za
projekt, nie mają takiej satysfakcji, „prasy”
i uznania, jak po równie udanej realizacji
obiektu użyteczności publicznej. Biurowce
mogą więc być niewdzięcznym tematem
również dla architektów. W Polsce powstaje
ich bardzo dużo, z czego coraz większa część
wyłamuje się z konwencji „szklanych domów”.
Ich projektanci starają się zindywidualizować
swoje obiekty, szukając rozwiązań poza utartymi standardami. Co może im w tym pomóc,
a co ewidentnie przeszkodzić?

Symbolika
Witold Rybczyński analizując amerykańskie
biurowce-wieżowce napisał, że funkcjonują
one „równocześnie jako symbole firmy i miejsca pracy” oraz, że „duże budynki o charakterze komercyjnym nie są wyrazem prywatnej
wizji architekta. (...) Mówią wiele o korporacjach, które je wznoszą, a jeszcze więcej
o s p o ł e c z e ń s t w a c h. (...) Choć budynki
są zależne od wpływów ekonomicznych
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i kulturowych, mają przede wszystkim lokalny
charakter (...) i reagują na zastane miejskie
otoczenie.”1
Otoczenie jest więc niewątpliwie głównym
elementem, który przyczynia się do zindywidualizowania budynku biurowego (jak i każdego
innego). Zarówno kształt działki i usytuowanie
na planie miasta, jak też pomysł na jej zagospodarowanie mają z pewnością kluczowe znaczenie dla formy biurowca. Od specyfiki lokalizacji
zależy, czy obiekt będzie królował nad okolicą,
czy wtopi się w nią i scali z sąsiedztwem swoją
kubaturą. Wpływ na to mają również warunki
planu miejscowego, przy czym pamiętajmy, że
mogą one zarówno pomóc w ciekawym rozwiązaniu przedsięwzięcia, jak i odbić się negatywnie na procesie projektowym.
Interesujący wpływ lokalizacji można
zaobserwować na przykładzie trzech nowych
biurowców wybudowanych w zdecydowanie
różniących się od siebie miastach: Gdyni, Wrocławiu i Krakowie. Tak, jak różna jest historia,
urbanistyka i najnowszy rozwój architektoniczny tych miejsc, tak różne jest podejście
architektów do projektowanych tam budynków biurowych i reakcja na zastane otoczenie.
A ponieważ żaden z trzech obiektów nie jest

siedzibą jednej korporacji, ale ma co najmniej
kilku najemców, ich symbolika nawiązuje
bardziej do charakteru miejsca i sąsiedztwa,
niż do jakiegokolwiek przesłania firmowego.
Każdy z tych budynków jest więc inny na swój
sposób i przystający do zastanej sytuacji.

W centrum miasta
Jednym z nielicznych punktów wspólnych
Tensora w Gdyni, Pegaza we Wrocławiu
i Toposa w Krakowie jest lokalizacja w centrum miasta, a nie w odstającej od niego,
wydzielonej i uprzywilejowanej dzielnicy
architektury korporacyjnej. Jednak i tu widać
znaczne różnice – gdyński Tensor to kompleks budynków zaprojektowanych w pobliżu
parku biurowego, w sąsiedztwie innych
biurowców. Pegaz „wklejony” jest w starą
zabudowę mieszkalną oraz usługową i ma
dość skomplikowane usytuowanie, pojawiając się, zupełnie niespodziewanie, na dwóch
sąsiednich ulicach. Topos udaje kamienicę
w pierzei, dzięki czemu w ogóle nie kojarzy
się z funkcją biurową.
1_„Jak działa architektura. Przybornik humanisty”, Wydawnictwo
Karakter, 2014

Z:A

Tensor, Gdynia
foto i metryka obiektu:
patrz strony 078-081

fot. arch. Anna Sobczak

fot. Beatus Fotografia, Beata i Łukasz Dygutowicz

fot. Andrzej Łopata
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Topos, Kraków
foto i metryka obiektu:
patrz strony 086-089

Pegaz, Wrocław
foto i metryka obiektu:
patrz strony 082-085
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fot. Michał Gancarz

STUDIUM PRZYPADKU

Tensor, Gdynia
W kompleksie trzech
4- i 5-kondygnacyjnych budynków
(X, Y i Z) kluczowe znaczenie mają
wzajemne relacje pomiędzy obiektami.
Architektura:
Degutis Studio Architektury

Wszyscy projektanci wymienionych obiektów zgodnie chwalą lokalizację w centrum
miasta, uznając to, z jednej strony – za duże
ułatwienie dla przyszłych użytkowników,
z drugiej – pomimo utrudnienia w projektowaniu, za interesujące architektoniczne
wyzwanie.
– Lokalizacja jest bardzo dobra, blisko
wszystkich środków komunikacji, co działa
dodatnio na ofertę biurową – mówi główny
projektant gdyńskiego Tensora, arch. Rafał
Degutis z Degutis Studio Architektury.
Andrzej Hubka, architekt z wrocławskiej
pracowni APA Hubka, główny projektant Pegaza, podkreśla jeszcze jeden atut centralnej
lokalizacji biurowca – obok krótszej podróży do pracy i świetnego dojazdu środkami
komunikacji publicznej – możliwość lepszego,
zdrowszego i bardziej „ludzkiego” organizowania godzin pracy i czasu po jej zakończeniu.
– Położone w sąsiedztwie stacje rowerowe
wyposażone w szatnie i prysznice, różnorodność usług zarówno zaprojektowanych w parterze budynków, jak i w niewielkiej odległości
(m.in. restauracje, sklepy, banki, poczta, kino,
opieka zdrowotna i wiele innych), ekologiczne
biura czy też zielone tarasy dające możliwość
relaksu i spotkań ze współpracownikami,
stanowią idealną możliwość połączenia pracy,
prywatności i nowoczesnego stylu życia – przekonuje wrocławski architekt.

Swoboda, czy ograniczenie?
Co jest lepsze dla przyszłego biurowca:
duża, prosta w kształcie działka i idąca z nią
w parze większa swoboda projektowa, czy
skomplikowana lokalizacja, wymagająca
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„gimnastyki” od wszystkich branż i ścisłego dopasowania się do wymagań planu
miejscowego? Okazuje się, że dla uzyskania
ciekawego efektu, innego niż tradycyjny,
opatrzony i wybrzmiały, lepsze jest wstępne
utrudnienie wynikające z wymagań urbanistycznych.
Prostokątna, duża działka gdyńskiego
Tensora dała autorom projektu wiele swobody. W jej ramach stworzyli prosty i klarowny
plan zagospodarowania, w którym kluczowe
znaczenie mają wzajemne relacje pomiędzy
trzema obiektami. Biurowce X, Y i Z (z czego powstały na razie X i Y) tworzą układ
niezależny od otoczenia, ale równocześnie
otwarty na przenikanie świata zewnętrznego.
Podobnych zespołów o funkcji biurowej jest
dużo, ale zwycięsko z porównania mogą wyjść
jedynie te, które ratuje urbanistyczna idea
i ciekawa „skóra”.
– Działka ma wydłużony kształt, dlatego zaproponowaliśmy takie ustawienie
budynków, by niejako zapraszały do środka.
Chcieliśmy w ten sposób umożliwić ich dialog
z odwiedzającymi je klientami i pracownikami
– wyjaśnia Rafał Degutis. – Nie jest łatwo
stworzyć ciekawą architekturę biurową. W tym
projekcie liczył się pomysł. Staraliśmy się
zaskoczyć nietypową formą podwójnej fasady
wykonanej z paneli kompozytowych, która
jest naszą odpowiedzią na nazwę ,,Tensor”,
czyli wektor, a równocześnie nawiązaniem do
gdyńskiego nadmorskiego charakteru (przypomina żagle). Ten autorski pomysł wpłynął na
całokształt projektu i pojawia się w wielu elementach, takich jak lampy, ławki, czy grafika
i identyfikacja wizualna.

Priorytety lokalizacji
We Wrocławiu sytuacja była zupełnie odmienna, wręcz pozbawiona swobody. Jednak
Andrzej Hubka podkreśla, że narzucone trudną
lokalizacją warunki pomogły w uzyskaniu
indywidualnego charakteru obiektu:
– Wytyczne zapisane w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego
miały decydujący wpływ na układ projektowanych obiektów, tj. dwóch budynków
biurowych w zakresie wysokości maksymalnej do 24 m i obowiązujących linii zabudowy.
Miały też zasadniczy wpływ na przyjętą koncepcję rozwiązań przestrzennych i pomimo,
że były znacznym utrudnieniem, wymusiły niebanalny charakter zabudowy. Ideą
przewodnią było stworzenie jednorodnego
obrazu obu budynków Pegaza stanowiących
zarówno element pierzei wzdłuż dwóch
ulic, jak i wypełnienie-uzupełnienie wnętrza
międzyblokowego.
Jeszcze mocniej akcentuje rolę urbanistyki
arch. Dariusz Dygutowicz z DDD Architekci,
projektant krakowskiego Toposa:
– To właśnie specyfika lokalizacji była
dla nas największym wyzwaniem. Najbardziej istotnym było zachowanie istniejącej
tkanki urbanistycznej poprzez kontynuację
linii zabudowy ulicy (którą wtedy jeszcze
wyznaczała zwarta zabudowa pierzejowa)
i próba dowiązania się do istniejącej sąsiedniej kamienicy. Tak naprawdę pojęcie pierzei
i zwartej zabudowy po pewnym czasie straciło
na wartości, gdyż istniejące budynki groziły
zawaleniem i ze względów bezpieczeństwa
zostały rozebrane. Naszym celem było
odtworzenie brakującej tkanki miejskiej oraz
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obiekt: TENSOR X, Y, Z
– trzy budynki biurowe klasy A
(zrealizowane X i Y)
lokalizacja: Gdynia, ul. Łużycka 8
autor projektu: DEGUTIS studio
architektury, Gdynia
inwestor: Euro Styl
LATA budowy: 2014-2016
powierzchnia użytkowa:
X: 4 960 m2, Y: 8 190 m2
(całkowita pow. X, Y, Z: 19 750 m2)
kondygnacje naziemne: 4-5
miejsca parkingowe: 446
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Pegaz, Wrocław
Ideą przewodnią było stworzenie
jednorodnego obrazu obu budynków
stanowiących zarówno element pierzei
wzdłuż dwóch ulic, jak i wypełnienie
wnętrza międzyblokowego
Architektura: APA Hubka

przywrócenie definicji pierzei tak, aby połączyć
pozostałe części tej ulicy, tj. bardziej historyczną z bardziej nowoczesną i już zrewitalizowaną, w jedną spójną całość.

Elastyczna funkcja
Wybór konstrukcji budynku biurowego i funkcjonalne rozwiązanie przestrzeni pracy raczej
nie jest polem do popisów indywidualnych
– trzon komunikacyjny w środku traktu i wokół niego powierzchnia gotowa do podziałów
oraz wydzielone pomieszczenia socjalne
i dla kadry – to najczęściej wymagany przez
inwestora standard. Ale nawet taki prosty
układ może być uznany za zbyt „sztywny”
i jednoznaczny.
Stanisław Fiszer, pytany o to, jak powinno wyglądać biuro XXI wieku, powiedział mi
kiedyś w wywiadzie: „Tak, jak każdy dobry
budynek, pozwalający na zmiany funkcji,
z otwartą dyspozycją i jasno zaznaczoną
różnicą pomiędzy przestrzeniami obsługującymi i obsługiwanymi. Paryskie biura
z okresu barona Haussmana pozwalały na
zmianę funkcji: najpierw były użytkowane
jako mieszkania, następnie jako biura, potem
usługi, znowu mieszkania, biura i tak bez
końca”. Aktualność takiego podejścia do
budynków biurowych potwierdza Nathalie de
Vries, podkreślając, jak wiele holenderskich
biurowców jest obecnie przerabianych na
mieszkania, lofty, apartamenty, itp. Miejsca
pracy przenoszone są w bardziej różnorodne,
zintegrowane środowisko, bądź po prostu
przestają istnieć, a biurowce, mniejszym
lub większym kosztem, zmieniają swoje
przeznaczenie 2.
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Przestrzeń biurowa,
przestrzeń rekreacyjna
Na ile elastycznie rozwiązana jest funkcja w Tensorze, Pegazie i Toposie? Jakie były wymagania
inwestorów dotyczące np. form pracy, aranżacji
kondygnacji i rozwiązania komunikacji?
Najbardziej indywidualny i wolny od
narzuconych wymagań inwestora był proces
projektowy krakowskiego Toposa, tam też
była do dyspozycji najmniejsza powierzchnia
kondygnacji do zagospodarowania, już z definicji w „ludzkiej skali”. Ten format obiektu
sprawia, że pomieszczenia mogą zmieniać
funkcję omalże bez przebudowy i gościć
zamiast biura, salki szkolne, mieszkalne lofty,
czy powierzchnie wystawowe.
– W tej lokalizacji wpływ inwestora oraz
najemców na kształt projektowanej przestrzeni
biurowej nie miał znaczenia. Ponieważ bryła
budynku, ze względu na wielkość, kształt działki
oraz lokalizację, była poniekąd narzucona,
priorytetem stało się stworzenie niebanalnej elewacji oraz umiejętne wykorzystanie przestrzeni
wewnątrz budynku dla osiągnięcia maksymalnej
powierzchni komercyjnej, bez utraty jej funkcjonalności – mówi o Toposie Dariusz Dygutowicz.
Na drugim biegunie jest Tensor, który
musiał sprostać bardziej konkretnym wymaganiom i adresować powierzchnie zgodnie
z życzeniem zadeklarowanych najemców.
Mimo to, równocześnie zadbano w budynkach
o powiększenie przestrzeni publicznych i różnorodność powierzchni wspólnych. Partery
budynków mają funkcje usługowe, łączy je
zapraszająca przechodniów zieleń dziedzińca.
– Naszym zadaniem było przygotowanie projektu w sposób możliwie najbardziej

spełniający wymagania przyszłych najemców.
Inaczej spełnialiśmy je dla korporacji z dziedziny
technologii komputerowych z USA, a inaczej
sektora bankowego z Norwegii – mówi Rafał
Degutis. – Plan miejscowy jest w tym miejscu
zasadniczo prosty: można zbudować obiekty
maksymalnie pięciokondygnacyjne. W naszym
kompleksie zaprojektowaliśmy dwa budynki
o wysokości 5 kondygnacji i jeden – 4 kondygnacji, o podwyższonych walorach i estetyce – jest to
budynek X. Projektowanie zaczęliśmy od wątku
w skali ludzkiej poprzez zaproszenie ludzi do
środka, do wewnątrz kompleksu. Dzięki takiemu
rozwiązaniu, mam nadzieję, w przyszłości cały
zespół będzie tworem żywym i otwartym na
miejską ulicę, a nie odwróconym do niej tyłem
,,szklanym pudłem”. Jasne kolory, dynamiczne
fasady i intrygująca architektura mają zachęcać
wszystkich do spaceru, pracy czy skorzystania
z kilku usług gastronomicznych zlokalizowanych
w parterach budynków. Dużą wagę przywiązywaliśmy też do przestrzeni publicznych, dlatego
na terenie nie zabraknie miejsca na zieleń, ławki,
mały ciek wodny a nawet plac do gry w bule.
Z kolei Pegaz to, pod względem funkcji,
klasycznie rozwiązana przestrzeń biurowa,
z przewidywanym podziałem każdej kondygnacji na maks. 8 niezależnych powierzchni
(w obu budynkach) należących do osobnych
najemców. Tak zaproponowana „układanka”
może w każdej chwili ulec kolejnemu podziałowi, co zostało przewidziane przez projektantów m.in. w czasie komponowania rytmu
okien na elewacjach.
2_ Nathalie de Vries podczas wykładu „Mieszkanie w mieście”, cykl
Duże A, Architektura, Wrocław, sierpień 2016
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Widok od strony ul. K. Wielkiego na ul. Ruską
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Widok od strony ul. Ruskiej na ul. Grabarską
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obiekt: PEGAZ – dwa budynki biurowe
klasy A (inna nazwa kompleksu: TIMES II)
lokalizacja: Wrocław, ul. Ruska 24-31,
ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Grabarska
autor projektu: APA HUBKA, Wrocław
inwestor: UBM Polska
generalny wykonawca: PORR Polska
LATA BUDOWY: 2014-2016
powierzchnia użytkowa: 16 500 m2
kondygnacje nadziemne: 6
miejsca parkingowe: 370
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nazwa obiektu: TOPOS
lokalizacja: Kraków, ul. pawia 24
autor projektu: DDD Architekci,
MZ Studio, Kraków
inwestor: Grupa Capital Park
generalny wykonawca: Erbet
lATa budowy: 2015-2016
powierzchnia użytkowa: 976 m2
kondygnacje naziemne:
4 (+1 podziemna)
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Rzut, pierwsze piętro

Z:A

fot. Beatus Fotografia, Beata i Łukasz Dygutowicz

STUDIUM PRZYPADKU

Widok od strony ul. Pawiej
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Topos, Kraków
Biurowiec znajduje się w historycznej
części Miasta, dlatego łączy
współczesną formę architektoniczną
z historyzującymi akcentami
Architektura: DDD Architekci,
MZ Studio

– Wymagania inwestora w zakresie form
pracy biurowej i aranżacji kondygnacji były
standardowe dla tego typu obiektów. Czyli duże
jednoprzestrzenne powierzchnie biurowe (Landscape Office), ale dające jednocześnie możliwość elastycznego wprowadzania podziałów na
małe przestrzenie biurowe zsynchronizowane
z podziałami otworów okiennych, połączone
możliwie najmniejszą powierzchnią wspólną
w postaci korytarzy łączących główne trzony
komunikacyjne wind, klatek schodowych i zespołów sanitarnych – tłumaczy Andrzej Hubka.

Mniej szkła, więcej historii
Budynki biurowe zawsze były widocznymi dowodami na postęp techniczny, technologiczny
i materiałowy, ale bezpośrednie lub pośrednie
odniesienie do tego co już było, może być dla
ich projektantów bodźcem do podjęcia prób
stworzenia bardzo zindywidualizowanych
form zewnętrznych. Jak powiedział Philip
Johnson: „Nie można nie znać historii”, dając
tym samym do zrozumienia, że architektura
nie musi uciekać od przeszłości. Takie nawiązanie tłumaczy decyzję twórców Toposa:
– Ponieważ teren inwestycji znajduje się w historycznej części Krakowa, która od pewnego już
czasu podlega rewitalizacji, zrozumiałym jest
połączenie współczesnej formy architektonicznej
z historyzującymi akcentami nawiązującymi
do tożsamości tego miejsca – wyjaśnia Dariusz
Dygutowicz. – Dzięki świadomemu inwestorowi,
który zrealizował już wiele podobnych inwestycji w prestiżowych lokalizacjach otrzymaliśmy
dowolność w kształtowaniu elewacji.
Topos to kamienica ze zróżnicowaną stylowo
fasadą, wyrafinowaną w formie, uciekającą
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w 100% od typowego szklanego wieżowca. Na
pytanie, czy forma i elewacje powinny być wizytówką każdego biurowca, projektant odpowiada:
– Elewacja oraz forma budynku jest pewnego rodzaju „twarzą”, którą na co dzień oglądają
użytkownicy przestrzeni miejskiej, nie każdy
bowiem może poznać wnętrze obiektu. Jest
jednocześnie wizytówką zarówno architekta jak
i inwestora który go zatrudnił, dlatego podczas
pracy staramy się zastosować jak najwięcej
indywidualnych rozwiązań.
I dodaje, że konstrukcja budynku ze
względu na małą powierzchnię działki była
bardzo dużym wyzwaniem logistycznym dla
wykonawcy, a technologia realizacji budynku,
w większości monolityczna, jak również zastosowane materiały miały znaczący wpływ
na elewację, gdyż zostawiały bardzo mały
margines na ewentualne zmiany.
Pegaz ma bardzo współczesną formę, która jednak nawiązuje do tradycyjnych kształtów. Przełamanie „dachów” budynków i jednakowy, powtarzalny rytm okien w kamiennej
ścianie obu części kompleksu kojarzą się
z firmowymi obiektami, stojącymi na ulicach
Wrocławia już od ponad stu lat. Nietypowe
usytuowanie Pegaza powoduje, że taka sama
elewacja pojawia się w pierzei kilkakrotnie,
pomiędzy kamienicami Starego Miasta.
– Identyfikacja obiektu i jego percepcji z perspektywy obu ulic jako jednego budynku, była
przewodnią ideą kształtowania elewacji i ich materiałów wykończeniowych. Dzięki zastosowanym
rozwiązaniom elewacyjnym, budynki równoważą
indywidualny charakter biurowców z zabytkowym sąsiedztwem zabudowy, a jednocześnie nie
przytłumiają jej – mówi Andrzej Hubka. – Zapro-

jektowane na elewacjach skosy, przy rytmicznym
i regularnym podziale okien, miały na celu nawiązanie do parametrów istniejącej zabudowy oraz
spełnienie warunków naświetlenia pomieszczeń
światłem dziennym. Konstrukcja i technologia
użytych materiałów były podporządkowane
głównej idei rozwiązań elewacyjnych.
***
Tensor, Pegaz, Topos pokazują, że zarówno
w biurowym otoczeniu centrum nowoczesnej
Gdyni, w wielkomiejskiej okolicy wrocławskiego Starego Miasta, jak i w zabytkowej części
kameralnego Krakowa mogą powstać biurowce
oryginalne, przełamujące w różny sposób kanon szklanych prostopadłościanów. Potrzebę
pokazania ich niech tłumaczą słowa Jerzego
Szczepanika-Dzikowskiego: „Jeśli musimy pogodzić się z tym, że nosimy takie same ubrania,
nie potrafimy odróżnić lotniska od lotniska,
że wszędzie ta sama kawa, z takiego samego
ekspresu, w takiej samej filiżance tak samo
smakuje, to, w imię obrony resztek normalności,
nie musimy normalizować naszego myślenia
i odczuwania, nie musimy w architekturze ignorować pierwiastka indywidualizmu i zgadzać się,
by krok po kroku nasze domy i miasta były od
siebie nieodróżnialne.”3
3_O potrzebie autentyczności, JEMS Architekci, monografia, Muzeum
Architektury we Wrocławiu, 2013

arch. Beata Stobiecka
architektka, publicystka
> beata.stobiecka@wp.pl

fot. Beatus Fotografia, Beata i Łukasz Dygutowicz
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Dama z ostrym cienkopisem
architekt IARP

Architekt
(nie)wrażliwy?

C

Czy w dzisiejszym świecie architekt twórca,
wrażliwy na potrzeby społeczne, jest jeszcze potrzebny? Być może wystarczy społeczeństwu inżynier sprawnie produkujący
dokumentację projektową, dzięki której
nasze miasta i miasteczka można byłoby
zapełnić tysiącami metrów sześciennych
dobrze sprzedającej się kubatury mieszkalnej i usługowej.
To oczywiste, że lubimy mówić i słuchać
o społecznej roli i znaczeniu architektów.
Wydaje się jednak, że zbyt rzadko, cicho
i nieśmiało odnosimy się do kwestii odpowiedzialności za zdewastowaną przestrzeń
publiczną. Kogo bowiem wskazać palcem
jako niehonorowego animatora przestrzeni,
w której mnożą się niefunkcjonalne mieszkania, przeskalowane obiekty handlowe, nieprzyjazne szkoły i pesymistyczne szpitale?
Właśnie – szpitale... ileż drobnych
dokuczliwych uciążliwości może się wiązać
z pobytem w szpitalu! A przecież choroba
nie wybiera, nie selekcjonuje młodych i starych, biednych i bogatych. Złamana noga
każdego boli tak samo, niezależnie od tego
czy jest obuta w szpilki czy w rozczłapane
sandały.
Pamiętam widok znajomej przywiezionej
na pogotowie prosto z wypadku. Leżała
połamana na szpitalnym wózku, we wnętrzu obskurnego, ponurego korytarza, który
powinien zresztą pełnić zupełnie inne
funkcje... Zapewne zabrakło dyrekcji tej
placówki empatii, wiedzy i pieniędzy, aby
do opracowania projektu szpitalnych wnętrz
zaprosić dobrego architekta. A przecież
wiedziałam, że szpital ten był niedawno
modernizowany...
Zajrzyjcie proszę do szpitalnych toalet
– zauważyliście, że lustra nad umywalkami
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zamontowane są zwykle tak wysoko, że
stają się niedostępne dla osób siedzących
na wózkach?! Drobiazg? Mało istotny w procesie leczenia? Ale lekarze potwierdzają
przecież, że właśnie drobiazgi i przyjazność
otoczenia mogą usprawnić (ale i w drugą
stronę: spowolnić) proces leczenia.
Czy jest ktoś, kto nie słyszał historii
o matkach czuwających w szpitalach przy
dzieciach – drzemiących na karimacie
przed łóżkiem lub spędzających całe noce
na krześle? Dlaczego w szpitalach brakuje
pomysłu na rozwiązanie tego problemu?
Czy któraś z dyrekcji próbowała zwrócić
się o pomoc do architekta? Nie wątpię, że
odpowiednio zmotywowany potrafiłby
znaleźć wyjście z tej sytuacji, być może nie
tylko przez poprawę układu funkcjonalnego
oddziału...
Wyobraźcie sobie istniejący szpital
ginekologiczno-położniczy, w którym
sklepik i bufet zlokalizowano w kondygnacji
podziemnej bez dostępu windy. I kobiety,
które będąc po operacjach, albo tuż przed
i po porodach, mówiąc w skrócie – „pocięte”, chodzą w górę i w dół po wykafelkowanych schodach. Zadziwia brak empatii
administracyjnego personelu tego szpitala. Aż dziw, że żaden z odwiedzających
pacjentki architektów nie zrobił dotychczas
odpowiedniego „rabanu”, by przenieść ten
sklepik wyżej albo doprowadzić szpitalną
windę do piwnicy.
Grzechem zaniechania służby zdrowia
jest brak należnego współdziałania z architektami przy tworzeniu programów użytkowych szpitali. A przecież, kierując się
empatią, należałoby dostrzegać nie tylko
procedury medyczne, ale także społeczne
uwarunkowania pobytu pacjentów w szpi-

talu. Widzieć człowieka, a nie tylko numer
jego kartoteki.
Ale i architekci nie są bez winy. Grzechem
architektów jest obojętność, odpuszczanie walki o społeczne wartości związane
z uprawianym zawodem. Może potrzeba
więcej inicjatywy? Więcej wiary w siebie?
Przecież aktywną współpracę z decernentami służby zdrowia moglibyśmy podejmować
już na etapie przystępowania do nowych
medycznych inwestycji.
Chorzy, starsi, niepełnosprawni – mówią,
że stają się niewidzialni, a ich problemy niedostrzegane. Poruszają się wolno i z trudem,
szybko się męczą, czasem pokonanie kilku
metrów jest dla nich problemem. Nie chcemy
chyba, by zniknęli z placów i ulic? Czyżby źle
się komponowali na tle polskiej architektury? Dlaczego więc na ogół brakuje ławek
wzdłuż chodników ulicznych, w pobliżu sklepów, zwłaszcza w podmiejskich dzielnicach
naszych miast i metropolii?
Moim zdaniem, każdy architekt powinien
zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności społecznej, jaką niesie ze sobą każdy
wykonany projekt. Powinien walczyć o jego
prawidłową realizację, zwłaszcza w imieniu
starszych mieszkańców, do upadłego.
Wysiłek twórczy to proces poszukiwania rozwiązań i znajdowania wielu
odpowiedzi. Wrażliwość społeczna cechuje
architekta wtedy, gdy ten wysiłek daje
wyraźny sygnał, że na równi z działaniami
w dziedzinie architektury, zwraca uwagę
na problemy dotyczące ochrony środowiska, opieki zdrowotnej, procesu starzenia
się obywateli oraz nierówności ekonomicznych i kulturowych.
I tacy architekci z pewnością są i będą
potrzebni.
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Żywe laboratorium
/ 120 projektantów
w zdrowym miejscu pracy
opracowanie: redakcja Z:A, współpraca i informacje: Małgorzata Olszewska, BuroHappold

Ponad 120 inżynierów, projektantów i konsultantów na jednym
piętrze biurowca, w przestrzeni którą stworzyli sami dla siebie
przyjmując, że nowymi priorytetami w projektowaniu biur mają
być zdrowie i dobre samopoczucie pracowników. To „żywe
laboratorium” i jednocześnie wizytówka usług oferowanych
własnym klientom powstało w tym roku w Warszawie.
Do swojej nowej siedziby w wieżowcu Spektrum Tower zaprosił
nas polski oddział znanego międzynarodowego biura
projektowego BuroHappold Engineering.
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WSZYSTKIE FOTOGRAFIE: ARCHIWUM BUROHAPPOLD ENGINEERING

W

Według informacji przytaczanych przez
BuroHappold, zdrowie i dobre samopoczucie
będą stanowiły nowy rozdział zrównoważonego budownictwa, a biurowce muszą służyć
ludziom. Uzasadnienie jest proste: blisko 90%
kosztów operacyjnych przedsiębiorstw to
koszty zatrudnienia1 (ujmując w tym pensje
i świadczenia). Jednocześnie badania wskazują, że wprowadzenie serii zmian mających na
celu poprawę środowiska pracy może zwiększyć produktywność, wpływając na wyniki
finansowe biznesu. Przykłady? Efektywny
system wentylacyjny może podwyższyć
produktywność pracowników o 11% 2, a lepsze
oświetlenie przyczynia się do zwiększenia
wydajności o 23%3.

Lokalizacja i klimat miejsca
Nowa siedziba polskiego oddziału firmy
BuroHappold zlokalizowana jest w centralnej
dzielnicy biznesowej Warszawy, w nowo zmodernizowanym wieżowcu Spektrum Tower
(wcześniej: TP SA Tower i Twarda Tower,
proj. Apar-Projekt i Arca A&C).
Na 6 piętrze budynku gości wita przestrzenna recepcja. Wnętrze biura jest bardzo
ciche, mimo że pracuje w nim 120 osób w przestrzeni otwartej. Słyszalny jest tylko miękki
gwar w tle. W salach konferencyjnych dźwięki
są przejrzyste, a ledwie słyszalne z zewnątrz.
Pracownicy odbywają rozmowy telefoniczne
lub konferencje wideo w kabinach do rozmów
telefonicznych (tzw. phone booths), nie przeszkadzając koleżankom i kolegom. Dla prywatności bądź koncentracji, do dyspozycji
pracowników są pokoje cichej pracy, w których
można skupić się w absolutnej ciszy.
Biuro znajduje się w centrum miasta, ale
powietrze wewnątrz jest czyste. Mimo że
przestrzeń jest nowa, nie ma śladu nieprzyjemnych zapachów. W biurze nie jest duszno,
dzięki temu jego użytkownicy nie czują się
senni i mogą być aktywni przez cały dzień.
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Zarówno w słoneczny, gorący dzień, jak
i w zimowe, mroźne popołudnia odczuwalna
temperatura w biurze jest komfortowa.
Światło słoneczne wpada do wnętrz
przez wysokie okna i dociera do centralnej
części kondygnacji, wnętrze jest jasne, ale nie
irytujące dla oczu. Kiedy się ściemnia, czujniki
delikatnie włączają oświetlenie w strefach,
gdzie są ludzie. Oświetlenie ma zimną
barwę w części, gdzie pracownicy muszą się
skoncentrować, a ciepłą w strefie społecznej,
zapewniając bardziej relaksującą atmosferę.
Oświetlenie nie jest męczące dla oczu, użytkownicy biura mają komfort wzrokowy.
W porze lunchu pracownicy mogą zjeść
posiłek w przestronnej kuchni (a nawet
doprawić go świeżymi ziołami, rosnącymi
tutaj „na ścianach”), nie martwiąc się o zapachy – pochłaniacz usytuowany nad wsypą
kuchenną zapobiega rozprzestrzenianiu się
aromatów.

Wyznaczanie standardów:
osiem aspektów zdrowego biura
Nowa siedziba firmy zaprojektowana została
tak, aby stanowić jednocześnie showroom
najnowocześniejszych rozwiązań i technologii. Dodajmy – rozwiązań pozytywnie
wpływających na zdrowie i produktywność
w przestrzeni biurowej zorganizowanej
na otwartym planie oraz przy minimalizacji
zużycia energii.
Projektując swoje biuro, zespół BuroHappold od początku współpracował z grupą
partnerów (głównie firm producenckich), aby
wypracować najwyższej jakości rozwiązania
w przyjętych 8 aspektach aktualnego podejścia, czyli projektowania zdrowych wnętrz
biurowych. Aby potwierdzić pozytywny
wpływ na zdrowie i samopoczucie użytkowników, firma BuroHappold zarejestrowała swoje
biuro do certyfikacji Well Building Standard®
(patrz wywiad z arch. Janem Cieślą, str. 102).

Ian Booth, partner i dyrektor zarządzający
warszawskim biurem BuroHappold opowiada: „Szukając nowej siedziby, mieliśmy kilka
wytycznych, które z powodzeniem udało nam
się spełnić. Przede wszystkim, zależało nam
na możliwości ukształtowania przestrzeni
od początku. Ważna była centralna lokalizacja
i dostęp do udogodnień. W naszej pracy dostarczamy klientom innowacyjne rozwiązania
zorientowane na użytkownika, chcieliśmy żeby
nasze biuro odzwierciedlało to podejście”.

Aspekt 1: Hałas i akustyka
/ dla skupienia i współpracy
Dzięki partnerstwu z firmą Ecophon, nowe
biuro BuroHappold wyposażone zostało
w zaawansowane rozwiązania akustyczne
zapewniające właściwy komfort odpowiednio dla rodzaju pomieszczenia. Na otwartej
przestrzeni za pochłanianie dźwięków
odpowiadają sufit i wykładzina – znacząco
ograniczają rozprzestrzenianie się hałasu,
co pozwala zachować jednocześnie poczucie otwartości oraz możliwość komunikacji
z innymi osobami.
W salach konferencyjnych dodatkowe
panele ścienne ograniczają pogłos, co poprawia przejrzystość głosu i zrozumiałość
słów. W jednej z sal spotkań podwieszany
sufit akustyczny pełni również funkcję źródła
światła o regulowanym natężeniu i aranżacji. To innowacyjne rozwiązanie sprawdza
się jako ekwiwalent świetlika, pozwalając
dodatkowo na zmiany scen świetlnych przy
ciągłym zachowaniu podwyższonego komfortu akustycznego.
1_World Green Building Council. 2014. Health, Wellbeing
and Productivity in Offices. The next chapter for green building,
str. 6, dostęp 8 kwietnia 2016,

www.worldgbc.org/activities/health-wellbeing-productivity-offices
2,3_Linking Energy to Health and Productivity in the Built Environment
Evaluating the Cost-Benefits of High Performance Building and
Community Design for Sustainability, Health and Productivity:

www.usgbc.org/Docs/Archive/MediaArchive/207_Loftness_PA876.pdf
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BIURO: SIEDZIBA FIRMY
BUROHAPPOLD ENGINEERING
obiekt: BIUROWIEC
SPEKTRUM TOWER
lokalizacja: WARSZAWA,
UL. TWARDA 18
PROJEKT BIUROWCA (2003):
Apar-Projekt i Arca A&C
PROJEKT MODERNIZACJI
BIUROWCA (2015):
AHR ArchitectS
KONCEPCJA ARCHITEKONICZNA
BIURA BUROHAPPOLD:
APA KURYŁOWICZ & ASSOCIATES
KONCEPCJA TECHNICZNA
I KOORDYNACJA: BUROHAPPOLD
ENGINEERING
DATA WPROWADZENIA:
Październik 2015
powierzchnia użytkowa: 1000 m2
kubatura: 3000 m 3

Dla wygody pracowników zaprojektowano
także wyizolowane akustycznie kabiny do prowadzenia rozmów oraz sale spotkań, dostarczające należyty poziom dyskrecji i prywatności. Dzięki temu rozmowy telefoniczne czy
konferencje wideo nie zakłócają pracy innych
użytkowników biura. Co ciekawe głos z kabin
odbierany jest jako doskonale neutralny
i współrozmówcy nie mają wrażenia, że osoba
dzwoniąca jest w niewielkim pomieszczeniu.

Aspekt 2: Oświetlenie i światło
słoneczne / dla komfortu wzrokowego
Dla komfortu pracowników przyjęto, że oświetlenie musi odpowiadać każdemu ze stanowisk pracy, a jednocześnie światło sztuczne
powinno stanowić wyłącznie dopełnienie
światła naturalnego. W tym celu, we współpracy z firmą Philips Lighting, zaprojektowano
oświetlenie typu LED o płynnie regulowanym
natężeniu, sterowane z użyciem czujników
światła dziennego i czujników ruchu. System
stale dostarcza poziom natężenia światła,
zaprogramowany indywidualnie dla każdego stanowiska pracy, a jednocześnie dba,
aby oświetlać jedynie te strefy, w których
aktualnie przebywają ludzie. Dodatkowo,
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upoważnieni użytkownicy mogą kontrolować
oświetlenie za pomocą mobilnej aplikacji.
Wnętrza w biurze zaprojektowano tak,
aby zapewnić maksymalny dostęp do światła
dziennego i ograniczyć uciążliwe olśnienie.
Podwieszany sufit zapewnia odbicie światła
na poziomie 85% (z czego więcej niż 99%
to odbicie rozproszone). W słoneczne dni
pracownicy mogą ograniczyć dostęp rażącego
światła, wykorzystując indywidualnie sterowane żaluzje i rolety. Odpowiednio dobrane
powierzchnie odbijające światło we wnętrzach
(sufit, podłoga, blaty biurek) pozwalają
światłu dziennemu dotrzeć głęboko od fasady
aż po centralną cześć kondygnacji. Miejsca
pracy są oddalone od okien o maksymalnie
7 metrów, dzięki czemu dostęp do światła
dziennego został zapewniony każdemu z nich.

Aspekt 3: Jakość powietrza
/ by oddychać czystym powietrzem
Zgodnie z priorytetem zdrowia, zapewnienie
najwyższej jakości powietrza było w procesie
planowania zadaniem kluczowym. Dzięki
rozległej wiedzy na ten temat, projekt biura
objął więc najnowsze rozwiązania inżynierskie, w tym:

BuroHappold Engineering
BuroHappold Engineering jest niezależnym, międzynarodowym biurem
projektowym, przez swoich klientów
określanym, jako „zaangażowane”, „innowacyjne” i „partnerskie”.
W ciągu 40 lat działalności stało
się synonimem kreatywnych oraz
wartościowych rozwiązań inżynieryjnych dla budynków i miast. Projekty
BuroHappold znajdują się na każdym
kontynencie, firma współpracuje
z największymi międzynarodowymi
biurami architektonicznymi oraz
organizacjami, takimi jak Bank
Światowy, ONZ czy UNESCO. Oddział
w Polsce został założony w 1997 roku
w Warszawie.
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	przemyślaną strategię eliminacji przykrych
zapachów i zanieczyszczeń w powietrzu
(poprzez odpowiednie kierowanie strumieniami powietrza przez pomieszczenia),
	system dostarczania świeżego powietrza
do pomieszczeń o zwiększonym zapotrzebowaniu (np. ze względu na liczbę osób
przebywających w danej strefie).
We współpracy z firmą Halton zastosowany
został innowacyjny system dynamicznego
rozdziału powietrza oparty o stężenie CO2
w poszczególnych sekcjach biura. Wykorzystano detektory stężenia dwutlenku węgla
i nawiewy o zmiennym wydatku. Dostarczanie
dokładnie odmierzonej ilości powietrza generuje duże oszczędności w eksploatacji biura
i pozwala racjonalnie wykorzystać możliwości
centrali wentylacyjnej.
Z kolei współpraca z firmą ActivTek
pozwoliła podnieść jakość powietrza dostarczanego do biura. Dzięki jonizatorom
katalitycznym powietrze, tuż przed dotarciem
do pomieszczeń, jest poddawane neutralizacji
zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych.
Rozwój zarazków oraz gromadzenie się pleśni
i grzybów w kanałach wentylacyjnych – częsty
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problem w biurach – został wyeliminowany,
co przedłuży żywotność instalacji i znacznie
ogranicza jej koszty eksploatacyjne.

Aspekt 4: Komfort termiczny
/ dla optymalnej temperatury
Optymalną temperaturę zapewnia system
klimatyzacji reagujący na lokalne zmiany
(np. ze względu na nasłonecznienie), jak
i uwzględniający odmienne preferencje
użytkowników.
Inżynierowie BuroHappold przeprowadzili
dokładną analizę, jak zyski ciepła wpływają
na komfort w ich nowym biurze, co pozwoliło
na precyzyjną specyfikację najbardziej wydajnego systemu klimatyzacji. Do zastosowania
wybrano bardzo efektywne klimakonwektory
kanałowe (fancoile) z energooszczędnymi
silnikami EC oraz innowacyjne hybrydowe
belki chłodnicze, które mogą pracować jako
klasyczne belki chłodnicze lub jako klimakonwektory (fancoile). Hybrydowe belki chłodnicze (zastosowane w salach konferencyjnych)
wyposażone są w energooszczędne silniki EC
oraz czujniki stężenia CO2. To połączenie zapewnia najwyższej jakości komfort termiczny,
nie zakłócając innych aspektów „well-being”.

System działa strefowo i umożliwia
indywidualne ustawienia w różnych miejscach w biurze. Może być również sterowany
centralnie za pomocą aplikacji zainstalowanej
w telefonach. Partnerem projektu w tym
zakresie była firma Carrier.

Aspekt 5: Wygląd i odczucia
/ dla przyjemnej przestrzeni
Uniwersalna estetyka oparta o kombinacje naturalnych kolorów i materiałów oraz świadoma aranżacja światła dziennego i sztucznego
sprawiają, że wnętrza biura są przyjemne
wizualnie. Neutralne kolory sufitu i ścian oraz
szara podłoga nie zakłócają percepcji kolorów
na rysunkach i wydrukach. Zastosowano materiały wykończeniowe, takie jak farby, lakier,
klej do wykładziny oraz akustyczne panele
o minimalnej lub zerowej zawartości lotnych
związków organicznych (LZO, VOC), substancji, które mogą być groźne dla zdrowia.
Powierzchnie wymagające intensywnego czyszczenia zaprojektowano tak, aby
zminimalizować użycie toksycznych środków
czystości. Przykładami takich rozwiązań są:
blaty ze stali nierdzewnej w kuchni, wykładzina o krótkim, gęstym splocie łatwym
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1/ Hałas i akustyka

• cicha i otwarta przestrzeń biurowa
• akustyczne wyizolowanie poszczególnych pomieszczeń
• podłoga i sufit akustyczny absorbujące hałas
• panele akustyczne w salach konferencyjnych
i pomieszczeniach specjalnych
• sufit akustyczny zintegrowany z oświetleniem w jednej
z sal spotkań
• kabiny do rozmów telefonicznych
• pokoje cichej pracy
• bardzo cichy system HVAC

2/ Oświetlenie i światło słoneczne

• ś ciemnialne oświetlenie typu LED
• poziom światła indywidualnie dobrany do każdego miejsca pracy
• c zujniki ruchu i światła dziennego sterujące oświetleniem
• c zujniki włączające światło tylko w zajętych strefach
• aplikacja mobilna ułatwiająca indywidualne ustawienia
• indywidualnie sterowane rolety
• ś wiatło dzienne sięgające centralnej części kondygnacji
• każde miejsce pracy zlokalizowane maksymalnie 7 metrów
od okna
• podwieszany sufit (85% odbicia światła)

8/ Zmodernizowany budynek

3/ Jakość powietrza

i ponowne użycie materiałów

• zmodernizowany budynek
ożywiający tkankę miejską
• ponowne użycie elementów budynku
• 9 0% ścian szklanych odzyskane
z innego obiektu
• c zęść mebli przeniesiona
z poprzedniej siedziby

7/ Dostęp do udogodnień

• maksymalna liczba punktów
BREEAM za transport i dostęp do
udogodnień
• w ygodne połączenie z komunikacją
miejską
• szeroki wybór lokali
gastronomicznych i punktów
usługowych
• fitness w budynku
• stacja rowerów publicznych
(15 rowerów)
• prysznice w biurze (1 na 10
rowerzystów – przekroczenie
standardów BREEAM)
• przebieralnie ze specjalną suszarką
na ubrania

6/ Wydajność wody i energii

8 aspektów
zdrowego

• dopływ świeżego powietrza
sterowany czujnikami
stężenia CO2
• unikatowy projekt wyciągu
pochłaniający zapachy
i zanieczyszczenia
• jonizatory powietrza
• w ysoki poziom ilości świeżego
powietrza (przekraczający
wymagania BREEAM)
• w ysoki sufit

biura według
BuroHappold
Engineering

• opomiarowanie zużycia wody i energii
• urządzenia AGD klasy A++
• w ydajne zużycie wody w kuchni (warnik, filtr wody pitnej)
• s ystem odzysku wody szarej (oszczędność 30% zużycia wody)
• toalety rim-free

4/ Komfort termiczny

• w ydajne elektronicznie sterowane
fancoile
• prototypowe, hybrydowe belki
chłodzące
• 3 0 stref pełnej kontroli
temperatury
• mobilna aplikacja umożliwiająca
indywidualne ustawienia

5/ Wygląd i odczucia

• s tonowana, neutralna kolorystyka
wnętrza
•m
 ateriały wykończeniowe o zerowej
lub minimalnej zawartości lotnych związków
organicznych
• s przątanie powierzchni bez wykorzystania
toksycznych substancji
• z ielona roślinność i zioła
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RYS. ARCHIWUM BUROHAPPOLD ENGINEERING

6 piętro w biurowcu
Spektrum Tower,
siedziba firmy
BuroHappold Engineering

w utrzymaniu, toalety bez kołnierza od firmy
Koło (tzw. rim-free), gdzie wyeliminowane
jest miejsce koncentracji zanieczyszczeń.
Dodatkowo, firma Florabo2, kolejny partner
nowego biura, dostarczyła dosłownie zielone
rozwiązania – ściany roślinne, które pozytywnie wpływają na klimat wnętrz, w naturalny
sposób oczyszczając i nawilżając powietrze.

Aspekt 6: Wydajność wody i energii
/ dla oszczędności
Urządzenia AGD w kuchni mają nie tylko
wysoką efektywność energetyczną klasy A++,
ale też konsumują niewiele wody. Dotyczy
to także takich innowacyjnych urządzeń
jak programowalne dystrybutory wrzątku
pozwalające na natychmiastowe uzyskanie
wody o żądanej temperaturze w dokładnie
potrzebnej do przygotowania napoju ilości.
Do spłukiwania toalet używa się powtórnie
odzyskanej tzw. szarej wody, ograniczając
zużycie świeżej wody z wodociągów. Instalacja
pobiera zużytą wodę z umywalek i pryszniców
z wyższych pięter oraz skropliny z systemu klimatyzacyjnego. System zainstalowano dzięki
współpracy z firmą Green Water Solutions.
Poprzez precyzyjny, rozbudowany system monitorowania zużycia energii i wody
(z wizualizacją) możliwa jest optymalizacja
konsumpcji mediów oraz, co najważniejsze,
podniesienie świadomości użytkowników
biura o ich wpływie na środowisko.
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Aspekt 7: Dostęp do udogodnień
/ dla dobrego połączenia z miastem
Wybór lokalizacji biura w centrum biznesowym Warszawy oraz sposób zaaranżowania nowej siedziby BuroHappold ma
zachęcać pracowników do prowadzenia
aktywnego stylu życia i przyczyniania
się do redukcji zanieczyszczeń powietrza
w Warszawie. Oprócz korzyści związanych
z lokalizacją nowej siedziby, takich jak
wygodny dostęp do węzłów transportu
publicznego (w tym metra), systemu
wypożyczania rowerów publicznych czy
udogodnień dla rowerzystów – w samym
budynku, pracownicy mogą korzystać
z dedykowanych przebieralni wyposażonych w specjalne suszarki na ubrania oraz
pryszniców w biurze. Dostępny jest jeden
prysznic na 10 rowerzystów przy założeniu, że 1/4 zespołu dojeżdża do pracy
rowerem. To wynik, który przewyższa
standardy określone przez BREEAM.

Aspekt 8: Zmodernizowany budynek
i ponowne użycie materiałów / z troski
o środowisko i budżet
Ze względu na budżet, ale również środowisko, przy aranżacji nowego biura firmy
BuroHappold wykorzystano ponownie część
elementów budynku i wyposażenia wnętrz.
Szerokie użycie drogich ścian szklanych
zostało usprawiedliwione faktem, że ponad

90% oszklenia odzyskano z innej budowy
(patrz także: wywiad z arch. Janem Cieślą,
str. 102). Powierzchnie betonowe istniejących fragmentów konstrukcji zostały odsłonięte i stanowią część aranżacji wnętrza.
Inne elementy, które zostały wykorzystane
ponownie to m.in. drzwi, kanały kablowe,
kable, szafy serwerowe. Z poprzedniej
siedziby firmy przeniesiono także betonową
część lady recepcyjnej i wiele innych części
mebli.

Efektywna konsekwencja
Renowacja dobrze zlokalizowanego budynku o dużym potencjale transformacji daje
szansę na stworzenie komfortowej i wydajnej
przestrzeni zgodnie z ideą zrównoważonego
rozwoju. Projektowy i inżynierski udział firmy
BuroHappold w kompleksowej renowacji
biurowca Spektrum Tower przyczynił się do
podjęcia decyzji o wprowadzeniu na jedno
z jego pięter własnej siedziby. Suma tych
działań pozwoliła nie tylko na realizację idei
zrównoważenia i certyfikację BREEAM, ale
także na poszukiwanie nowych parametrów
i standardów – przewyższających te aktualnie
stosowane.
Nowa siedziba BuroHappold ma być
nie tylko komfortowym środowiskiem pracy,
ale spełniać również funkcję edukacyjną,
inspirować pracowników i gości do prowadzenia
przyjaznego środowisku stylu życia.
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Mieliśmy wyjątkową możliwość
kształtowania od początku
na pytania Z:A odpowiada dr inż. arch. Jan Cieśla, associate engineer w BuroHappold, koordynował proces tworzenia nowej siedziby

Za architektoniczny projekt modernizacji
budynku odpowiedzialna była pracownia AHR
Architects. Poprzez kompletną zmianę strefy
wejściowej, przekształcenie holu wejściowego
i modernizację powierzchni wspólnych, budynek mimo niezmienionej sylwetki stał się
zupełnie inaczej odbierany przez gości.

J

Jaką część Spektrum Tower wynajmuje
BuroHappold? I co dzieje się w pozostałej
części biurowca?

> Nowe biuro zajmuje szóste piętro budynku
Spektrum Tower. Budynek oprócz biur posiada bogaty zestaw powierzchni towarzyszących i udogodnień: kantyna, siłownia,
na dachu klub nocny otwarty w weekendy.
Do dyspozycji rowerzystów są stojaki dla
rowerów, prysznice oraz szatnie. Na trzech
kondygnacjach podziemnych jest parking
samochodowy, w tym przeznaczony do
użytku publicznego, a zatem mogą z niego
korzystać nasi goście.
Wiemy, że znaliście państwo ten budynek...
Proszę powiedzieć jaka była rola waszej
firmy na etapie „głębokiej” modernizacji
jaką przeszedł w ostatnich latach?

> BuroHappold było odpowiedzialne za
projekt modernizacji w zakresie instalacji
technicznych oraz kompletną certyfikację
BREEAM. Głównym celem modernizacji
było podwyższenie standardu użytkowania,
zapewnienie elastyczności w aranżacji przestrzeni najmu przy jednoczesnym zwiększeniu
powierzchni, a także uzyskanie certyfikatu
BREEAM. Finalnie budynek otrzymał certyfikat na poziomie Very Good.
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Wygląda na to, że ta gruntowna
modernizacja wpłynęła także na decyzję
o przeniesieniu siedziby BuroHappold
do tego właśnie biurowca...

> Decyzja o przeniesieniu do zmodernizowanego budynku nie była przypadkowa. Z jednej
strony rewitalizacja istniejącego budynku
wpisuje się w bliską nam ideę zrównoważonego rozwoju, z drugiej – bardzo dobrze
znaliśmy budynek, braliśmy udział w jego
transformacji.
Jedną z niezaprzeczalnych zalet przekonywających do przeprowadzki do Spektrum
Tower jest świetna lokalizacja i infrastruktura wokół budynku.
Po modernizacji przestrzenie biurowe
zyskały dużo bardziej racjonalny kształt
(poprzez usunięcie perforacji stropów) oraz
efektywnie działające windy. Nie bez znaczenia były również elementy będące efektem
adaptacji do wymagań certyfikatu BREEAM,
takie jak stojaki na rowery, szatnie oraz
prysznice dla rowerzystów.
Atrakcyjność oferty najmu polegała również na udostępnieniu nam zupełnie pustej
powierzchni (także pozbawionej instalacji).
Mieliśmy zatem wyjątkową możliwość
ukształtowania wszystkiego od początku,
ponieważ dostaliśmy od inwestora zielone
światło na dopasowanie projektu biura do
naszych potrzeb, w tym wszystkich instalacji
technicznych oraz układu wewnętrznego.

Ile czasu zajęło projektowanie nowego
biura? I jak długo trwała później realizacja
prac budowlanych?

> Proces projektowy trwał pięć miesięcy.
Realizacja prac budowlanych zajęła cztery.
Należy jednak dodać, że proces regulacji
instalacji trwał następne 3 miesiące, a będzie
kontynuowany do 1 roku, gdyż kompletne
zoptymalizowanie instalacji technicznych
wymaga uwzględnienia zmian pór roku.
Patrząc na spokojną aranżację, stonowane
barwy, równo ustawione rzędy stanowisk
pracy, tak różne od prezentowanych
w mediach krzykliwych wręcz biur np.
branży IT, można się domyślać, że widzimy
tu efekt wizerunku firmy inżynierskiej.
Ale jak obronić tezę, że jest to biuro
innowacyjne?

> Przypomnijmy, że ten projekt od samego
początku był pomyślany tak, aby stworzyć
showroom nowoczesnych rozwiązań i technologii wpływających na zdrowie i produktywność, a jednocześnie minimalizujących zużycie
energii. A zatem podstawowym założeniem
aranżacji przestrzeni jest jej funkcjonalność
i wydajność oraz zapewnienie komfortowego
środowiska wewnętrznego. BuroHappold
dostarcza klientom inżynieryjne rozwiązania
zorientowane na użytkownika, aranżacja
siedziby firmy odzwierciedla to podejście.
Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu
– instalacje w tym biurze są prawdziwą dumą
projektantów.
Estetyczny minimalizm, neutralne kolory
sufitu i ścian, szara podłoga nie są przypadkowe, nie zakłócają bowiem percepcji
kolorów na rysunkach i wydrukach. Regularny
układ mebli stanowi przeciwwagę dla nieco
ekscentrycznego kształtu rzutu właściwego
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FOT. Spektrum Tower/ WX Management
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dla czasu powstania budynku (patrz str. 100
– przyp. red.). Mamy zatem sytuację odwrotną do typowej współcześnie aranżacji, gdzie
prosty, nastawiony na efektywność rzut
całego piętra urozmaicany jest dynamiczną
kompozycją wyposażenia. Należy też zwrócić
uwagę, że wiele zastanych elementów
wnętrza zostało umiejętnie wyeksponowanych i stanowiło inspirację do kształtowania
pozostałych detali. Przykładem mogą być
gołe filary żelbetowe czy widoczne aluminiowe kanały instalacyjne.
Proszę opowiedzieć czym jest Well
Building Standard, certyfikacja do której
zgłosiliście swoją siedzibę?

> Jest to system certyfikacji skupiający się
stricte wokół zdrowia i komfortu użytkownika. Kryterium to w dużej mierze przekłada się również na wskaźniki finansowe,
bowiem zdrowie i dobre samopoczucie
pracowników wpływa na ich produktywność
w pracy. Well Building Standard jest administrowany przez International Well Building
Institute (IWBI).
Jako jeden z atutów ekonomicznch
podajecie państwo fakt, że „ponad 90%
oszklenia zostało odzyskane z innej
budowy”. Proszę wyjaśnić na czym polega
to usprawiedliwienie dla użycia drogich
ścian szklanych?

> Tafle szklane stanowiły element wyposażenia innego obiektu, który podlegał przebudowie, szkło przeznaczone było do usunięcia
i utylizacji. Biorąc pod uwagę fakt, że zarówno
produkcja tych elementów, jak i ich transport
są niezwykle energochłonne, użycie ich po raz
wtóry jest ukłonem w kierunku zrównoważonego podejścia do budownictwa. 
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Drugie życie kamienicy
Raczyńskiego w Warszawie
Paweł Mosor

Powstała na początku XX wieku. Pierwotnie miały się w niej znajdować zbiory książek i dzieł sztuki.
Jednak hrabia Edward Raczyński postanowił, że stanie się apartamentowcem z ekskluzywnymi sklepami.
Warszawska kamienica przy placu Małachowskiego i dobudowany do niej w drugiej połowie lat 40.
biurowiec, przeszły w 2014 roku gruntowny remont i rozbudowę. W obiekcie zastosowano m.in. sufity
monolityczne Rockfon® Mono® Acoustic.

D

Dzieje stołecznego budynku są niezwykle
bogate i ciekawe. Początkowo znajdowała
się w tym miejscu dwupiętrowa kamienica
rodziny Krasińskich postawiona w dawnych
ogrodach Czapskich. Została rozebrana
w 1907 roku, kiedy rozpoczęto budowę no-
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wego obiektu. Miał on pomieścić olbrzymie
biblioteczne i artystyczne kolekcje (znane
jako Biblioteka Ordynacji Krasińskich) rodzin
Sieniawskich, Czartoryskich, Małachowskich, Czapskich i wreszcie Krasińskich.
Ostatecznie jednak zbiory zostały zgro-

madzone w innym miejscu, a ukończona
w 1910 roku kamienica stała się imponującym ówczesnym apartamentowcem
z piękną przejezdną bramą, ekskluzywnymi
handlowymi lokalami w dolnych kondygnacjach i przede wszystkim – z wielkimi witry-
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Lokalizacja/adres: Warszawa, pl. Stanisława
Małachowskiego 2
Pracownia projektowa: Andrzej i Barbara Kaliszewscy,
Bohdan Napieralski Architekci sp. z o.o.
Data opracowania: 2010-2013
Data realizacji: 2014
Inwestor: Kulczyk Silverstein Properties
Powierzchnia całkowita: 22 500 m2

Niecodzienne połączenie – akustyczne wyspy sufitowe Rockfon® Eclipse™
i płyty g/k tworzą sufit w strefie wejściowej budynku

nami wystawowymi na parterze i piętrze.
Projektantem obiektu był Jan Heurich.
– Kamienica powstała w strefie granicznej
dziewiętnastowiecznej i dwudziestowiecznej
Warszawy – mówi architekt Andrzej Kaliszewski, odpowiedzialny za renowację obiektu.

Współczesne dzieje budynku
Efektowny stołeczny budynek miał sporo
szczęścia w czasie II wojny światowej. We
wrześniu 1939 roku wnętrze kamienicy uległo
zniszczeniu, ale konstrukcja pozostała nienaruszona. Podczas okupacji budynek był siedzibą niemieckiego Arbeitsamtu. Potem w czasie
Powstania Warszawskiego budynek również
został uszkodzony, ale nie zniszczony. Odbudowę i przebudowę kamienicy przeprowadzono w latach 1947-1949 według projektu
arch. Bohdana Pniewskiego, m.in. usunięto
imponujące witryny sklepowe, a od strony ulicy Traugutta dobudowany został pięcioosiowy
segment. W okresie PRL-u mieściło się tutaj
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Szeroki wybór dostępnych krawędzi i wymiarów, jak również
doskonałe właściwości akustyczne ( w : do 1,00 – klasa A) płyt
sufitowych Rockfon® Tropic™ sprawiają, że produkt ten jest
często stosowany w korytarzach

Sufit Rockfon® Mono® Acoustic doskonale współgra
w połączeniu ze szkłem i stalowymi elementami konstrukcji
nadając przestrzeni w pobliżu wind wyjątkowo nowoczesny
i elegancki charakter

Ministerstwo Poczt i Telegrafów. W 1965 roku
budynek wpisano do rejestru zabytków.
Po roku 1989 kamienica kilka razy
zmieniała właścicieli. Najpierw w 2008 roku
kupiła ją firma Dom Development, potem
właścicielem było przedsiębiorstwo Hochtief
Development Polska, które rozpoczęło proces przebudowy. Ostatecznie prace zakończył
Kulczyk Silverstein Properties. Projekt architektoniczny opracowała pracownia Andrzej
i Barbara Kaliszewscy, Bohdan Napieralski
Architekci sp. z o.o.
Kamienica wraz z dobudówką Pniewskiego
przeszła gruntowny remont i przebudowę,
m.in. przywrócono witryny na parterze (znów
mają tu działać sklepy), a na wolnej do tej pory
działce za kamienicą stanęło nowe skrzydło
– pięciokondygnacyjny biurowiec.

klasę A. Zespół biurowy otrzymał także certyfikat środowiskowy BREEAM z oceną „Very
Good”, dzięki zastosowaniu najnowszych,
ekologicznych rozwiązań budowlanych, w tym
m.in. akustycznych sufitów podwieszanych.
W 2014 roku nowoczesny obiekt biurowy
został doceniony przez magazyn branży nieruchomości Eurobuild CEE i otrzymał nagrodę
w kategorii Budynek Biurowy Roku.
– W zakresie sufitów inwestor wymagał
rozwiązań akustycznych. Projekt zakładał
eleganckie, wpisujące się w charakter budynku
sufity monolityczne. W trakcie poszukiwań
trafiliśmy na śnieżnobiały system Rockfon®
Mono® Acoustic, który spełniał w stu procentach oczekiwania inwestora i nasz zamysł
– mówi architekt Andrzej Kaliszewski.

Z certyfikatem i klasą

Montaż systemu Mono (między innymi w holu
części biurowej) został przeprowadzony przez
certyfikowanych wykonawców z firm Konior
i Mawex.
– Płyty Mono dają dużą swobodę projektowania i znajdują zastosowanie zarówno
w nowych, jak i poddawanych renowacji
budynkach, co doskonale widać w kamienicy
Raczyńskich. Sufit monolityczny sprawdził

W nowej części znalazły się powierzchnie
biurowe, ale też np. miejsce na kawiarnię.
Aktualnie w skład przebudowanego kompleksu wchodzi istniejący budynek biurowy
o powierzchni 5020 m2, nowa część biurowa
o powierzchni 8113 m2 oraz 1550 m2 powierzchni handlowej i magazynowej. Budynek po
remoncie i przebudowie uzyskał biurową
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Bezproblemowy montaż

się zarówno w budynku historycznym, jak
i w nowoczesnym, dobudowanym obiekcie
biurowym – mówi Marek Pawlak, właściciel
firmy Mawex.
Sufit monolityczny Rockfon® Mono®
Acoustic wykonuje się podobnie jak sufit
z płyt gipsowo-kartonowych.
– Do podwieszonej konstrukcji mocuje się
panele sufitowe, spoiny uszczelnia szpachlą,
a następnie szlifuje. Na całość natryskuje
tynk, który daje gładką, jednolitą powierzchnię, podobną do tej wykonanej z płyt g-k.
Różni się jednak od strony technicznej,
ponieważ zapewnia doskonałe właściwości akustyczne, ochronę przeciwpożarową
i odporność na wilgoć. Ponadto pozwala na
estetyczną integrację systemów HVAC czy
oświetlenia. Zapewnia szerokie możliwości
aranżacyjne, co szczególnie doceniają najemcy
powierzchni – podkreśla Andrzej Konior, właściciel wykonawczej firmy Konior. 

Paweł Mosor
country sales manager
Rockfon Polska
> pawel.mosor@rockfon.com
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Szpital otwarty na naturę
arch. Anna Malicka, Jędrzej Stępniak

Współczesne szpitale coraz częściej są miejscami przyjaznymi użytkownikom, funkcjonalnymi, pełnymi
słońca i zieleni, gdzie każdy może czuć się komfortowo i bezpiecznie. I nie chodzi tylko o ergonomię czy
rozwiązania usprawniające procedury medyczne. Bardzo duże znaczenie ma także projekt i aranżacja
przestrzeni – mogą one zmniejszyć stres związany z procesem leczenia. Taki właśnie cel postawili sobie
architekci oraz wykonawcy wysokospecjalistycznego Ośrodka Radioterapii w Kaliszu.

O

Kaliski ośrodek powstał na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, aby pomagać
pacjentom onkologicznym z regionu i umożliwić leczenie blisko miejsca zamieszkania. Funkcjonalny obiekt tworzy niezależną jednostkę
medyczną, której zadaniem jest prowadzenie
diagnostyki onkologicznej oraz leczenie promieniowaniem jonizującym. Program użytkowy
obejmuje dwa bunkry akceleratorów, pomieszczenia symulatora, tomografu, mammografu
i USG, przychodnie, gabinety zabiegowe oraz
hostel dla pacjentów spoza Kalisza. Niska,
dwukondygnacyjna bryła budynków pozwoliła
na wpisanie obiektów w istniejącą urbanistykę
terenu, a elementem spajającym nowe i stare
budynki jest szklany łącznik oraz zlokalizowany
wśród zieleni budynek kawiarni.
Obiekt jest jednostką publicznej służby
zdrowia i od początku znane były ograniczenia
finansowe inwestycji. Sukcesem jest fakt, że
udało się zrealizować inwestycję o zaawansowanej technologii medycznej taniej niż
zakładał inwestor. Taniej, to nie znaczy gorzej.
Projektanci i wykonawcy dołożyli starań, aby
pacjenci oraz personel czuli się dobrze, a otoczenie, w którym przebywają było przyjazne.

Dobre środowisko i samopoczucie
Głównym celem projektu było stworzenie
warunków, które mogą pozytywnie wpłynąć
na samopoczucie pacjentów poprzez wygodę
użytkowania, skalę przestrzeni, dobre doświetlenie pomieszczeń i bliski kontakt z zielenią.
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fot. MarekKaczmarczyk

Ograniczenia i wyzwania

Obiekt projektowano zgodnie z zasadami
healing environment, które uwzględniają
fizyczne i psychiczne potrzeby ludzi w celu
zmniejszenia stresu środowiskowego.
Ponadto, aby zrozumieć rzeczywiste problemy
i stworzyć przyjazne rozwiązania, zastosowano metodę step by step, czyli projektowanie przestrzeni przez wirtualną obserwację
działań personelu i pacjentów.
Wygodne i harmonijne środowisko jest
ważne dla wszystkich, ale szczególną grupę
użytkowników obiektów medycznych tworzą
osoby hospitalizowane. Na lęk o zdrowie nakłada się stres związany z pobytem w obcym,
zinstytucjonalizowanym środowisku. Wszystko, co zwiększy poczucie bezpieczeństwa
i umożliwi relaks jest ważne, może wpłynąć na lepsze samopoczucie, a nawet – jak
udowadniają badania – skrócić czas leczenia.
Dla chorych przewidziano wygodne dwuoso-

bowe pokoje z łazienkami, jadalnię, salę klubową, w przychodni kilka punktów rejestracji
i przestronnych poczekalni, dla wszystkich
relaksującą kawiarnię z letnim tarasem.

Płyty powiększające przestrzeń
Jednym z istotnych elementów budynku jest
też prosty układ komunikacyjny. Zestawienie poziomych korytarzy i oddziałujących
pionowo poczekalni podkreślają użyte kolory
i faktury, które tworzą spójną, ale nieszablonową przestrzeń. Główny korytarz łączy
kilka punktów rejestracji i poczekalni, które
umieszczono pod trzema świetlikami. Każda
z tych przestrzeni ma nieco inny wygląd, ale
wspólnymi elementami jest okładzina ścienna
i donice z pnącą zielenią. Jasną okładzinę wykonano z płyt laminatu Print HPL Stratificato.
Między panelami pojawiają się szklane wstawki odbijające światło słoneczne. Zastosowane

promocja
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rozwiązanie powiększa optycznie przestrzeń
i jest bardzo praktyczne, ponieważ chroni
ściany przed zniszczeniem. Podział okładziny
nie jest przypadkowy, pionowy układ razem
z pnącą roślinnością symbolizuje wzrost i odnowę, symbole nadziei.

Natura w dwóch wersjach
Wpływ naturalnych czynników na poprawę
zdrowia znany był już w starożytności. Szczególnie kontakt z zielenią i słońcem pozytywnie wpływa na redukcję stresu, wyciszenie
i odzyskanie równowagi psychicznej. Dlatego
w Kaliszu zaproponowano rozwiązania
architektoniczne zmieniające standardowy
charakter szpitala. Wszystkie pomieszczenia
są pełne światła słonecznego, trzy świetliki doświetlają hole i poczekalnie, a duże
przeszklenia elewacyjne otwierają wnętrza
na otaczającą zieleń. Budynek nie izoluje,
ale otwiera się na otoczenie, przeciwdziałając uczuciu alienacji i odosobnienia. Zieleń
wprowadzono również do wnętrz, wybierając

110

Z:A _#51 07/08_2016

rośliny proste do pielęgnacji i formując z nich
ażurowe przegrody. Bluszcz i pięknie kwitnące
bugenwille rosnące w trzech poczekalniach
łagodzą medyczny charakter przestrzeni.
Jednak nawet pośredni kontakt z naturą,
którą ogląda się jedynie na obrazach i fotografiach, wycisza negatywne emocje. Dlatego
w pomieszczeniach, w których ze względów
technologicznych nie ma okien (np. bunkrach
z aparaturą terapeutyczną), zastosowano praktyczne rozwiązanie wprowadzające przyrodę
do wnętrz. Jako warstwę dekoracyjną płyt Print
HPL Stratificato Digital Print zastosowano
wielkoformatowe zdjęcia okolic Kalisza. Zdjęcia
zajmują jedną lub dwie ściany w każdym pomieszczeniu, powiększają optycznie przestrzeń
oraz neutralizują techniczną atmosferę. Naturalny widok łąk, drzew i ptaków ma za zadanie
uspokoić i zrelaksować pacjentów podczas
zabiegu. Płyty z nadrukami znajdują się w miejscach najbardziej narażonych na uszkodzenia
i ochrona ścian jest dodatkową korzyścią
płynącą z zastosowania laminatu.

Laminat do zadań specjalnych
Wykorzystany na okładziny ścienne materiał
to laminat wysokociśnieniowy HPL. W latach
50. jego produkcję podjęła włoska firma Abet
Laminati. Nowy produkt opracowany jako tani
substytut naturalnych oklein dla przemysłu
meblowego szybko zyskał zainteresowanie
architektów, którzy dostrzegli w nim nowoczesny, autonomiczny materiał wprost idealny dla
urzeczywistniania idei powojennego wzornictwa. Pierwsze laminaty HPL miały grubość
ok. 1 mm i były materiałem wymagającym naklejenia na rdzeń, np. płytę wiórową. Z czasem
wprowadzono do produkcji laminaty o grubościach pozwalających na ich samonośne użycie,
tzw. laminaty kompaktowe HPL. Ich sztywność jest tak duża, że płyty o grubości 10 mm
zaczęto z powodzeniem wykorzystywać do
konstruowania nowoczesnych mebli, a także
na całe ścianki działowe i okładziny ścienne.
Początkowo wzornictwo laminatów
ograniczone było do jednolitych kolorów
oraz imitacji drewna i kamienia, ale szybko
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rozszerzono je o indywidualnie projektowane
wzory graficzne drukowane metodą sitodruku,
a obecnie również metodą druku cyfrowego
pozwalającą na reprodukowanie obrazów,
zdjęć, odwzorowanie światłocienia itp.
Połączenie obu wspomnianych wyżej
technologii, a więc laminatu kompaktowego
oraz druku cyfrowego, pozwoliło zrealizować
w sposób nieskomplikowany i trwały zamysł
ożywienia pomieszczeń Kaliskiego Ośrodka
Radioterapii widokami wielkopolskich pejzaży.
Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby laminat nie spełniał całego szeregu dodatkowych
wymagań. Zamknięta, nieporowata powierzchnia laminatu nie chłonie cieczy i zapachów, jest łatwa do utrzymania w czystości.
Charakteryzuje się też wysoką odpornością
na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne.
Okładzina z płyt HPL może zatem wyeliminować odbojnice zapewniając ochronę całej
powierzchni ściany. W zależności od wymagań
materiał może być dostarczany jako materiał
trudnozapalny bądź niezapalny. Możliwość

stosowania laminatów Print HPL potwierdzają m.in. Atest Higieniczny oraz Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH. W przypadku
zaostrzonych wymagań higienicznych można
sięgnąć po laminaty Lamishield o antybakteryjnej powłoce zawierającej jony srebra
wykorzystującej technologię firmy BioCote.
Te wszystkie cechy w połączeniu z bogatym
wzornictwem oraz łatwością usuwania graffiti
i odpornością na akty wandalizmu sprawiają,
że materiał ten jest chętnie stosowany w różnego typu obiektach użyteczności publicznej,
nie tylko służby zdrowia, ale także w szkołach
i wyższych uczelniach, obiektach sportowych,
handlowych, a nawet w środkach transportu
publicznego.
***
Architektura obiektów zdrowia często
powstaje jako uboczny „produkt” technologii
medycznej, a przecież budynki te należy traktować w szczególny sposób, ponieważ mogą
poprawiać warunki leczenia. Rozwiązania ar-

chitektoniczne powinny zapewnić intymność,
chronić godność, umożliwić relaks, poprawić
samopoczucie (często w trudnych chwilach).
Ośrodek Radioterapii w Kaliszu udowodnił,
że jest to możliwe nawet przy ograniczonym
budżecie. Obiekt otrzymał tytuł „Mister
Budownictwa Południowej Wielkopolski”
za rok 2014, ale najcenniejszą nagrodą są pozytywne reakcje personelu medycznego oraz
pacjentów.

Anna Malicka
architekt IARP
Pracownia Projektowa
Architektura i Budownictwo
> malicka@aribud.pl

Jędrzej Stępniak
Abet Sp. z o.o.
> jedrzej@abetlaminati.pl
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Pracownia architektoniczna
to biznes / pozyskanie tematu
arch. Tomasz Gawron-Gawrzyński, architekt IARP

W pierwszej części cyklu1 prześledziliśmy uwarunkowania i zagrożenia, których uwzględnienie
być może pozwoli nam na zrównoważony rozwój pracowni od jednoosobowej do prężnie
działającej średniej firmy. Większość wskazanych tam czynników jest kwestią przetestowania
i dopracowania, tak żeby działały one płynnie i bezawaryjnie, gwarantując coraz większy dochód
firmy. Jednak elementem, który daje do tego napęd, jest pozyskanie zleceń, czyli tematów
projektowych – w liczbie satysfakcjonującej na danym etapie rozwoju.

P

Pozyskiwanie klientów jest szczególnie
trudne na początku działalności, kiedy nasza
pracownia nie ma jeszcze wyrobionej marki,
nie jest znana na rynku, nie ma wykazanego
doświadczenia potwierdzonego nie tylko
ładnymi wizualizacjami, ale przede wszystkim
referencjami i realizacjami.
To nasze referencje i realizacje są dla potencjalnych inwestorów wyznacznikiem utwierdzającym ich w wyborze. Potwierdzają one te
nasze atuty, które są niezmiernie ważne dla
inwestora: wyczucie i wdrożenie określonych
oczekiwań klienta, szybkość przeprowadzenia prac przygotowawczych, dyspozycyjność
i wprowadzanie bieżących zmian w dokumentacji, sprawność w reagowaniu na nieprzewidziane okoliczności, znajomość procedur
formalno-prawnych, skuteczność poruszania
się w urzędach oraz innych jednostkach wymagających uzgodnień i opinii. Nie zapominajmy tutaj też o obyciu i charyzmie w trakcie
sprawowania nadzorów autorskich.
Nowa firma na rynku zleceń z reguły nie ma
pomysłu na działania promocyjne i docieranie do odbiorców, chyba że startuje od razu
w oparciu o duży i dobrze rozłożony w czasie
projekt. Jeżeli nie mamy takiego tematu,
wszystko zależy od sposobu, w jaki będziemy
próbowali dotrzeć do usługobiorców. Jest
wiele metod dających nam szanse pozyskania
upragnionego zlecenia i podpisania kontraktu,
chociaż wiele z nich nie jest aż tak skuteczne
jakby mogłoby się początkowo wydać.
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Poprzez reklamę i marketing
Reklama i marketing to narzędzia często stosowane przez firmy stawiające swoje pierwsze
kroki. Z reguły wiążą się one z nakładami
finansowymi, często jednak bez realnych efektów. Przyjrzyjmy się kilku takim metodom...
Oklejenie samochodów, wybór reprezentacyjnego lokalu czy uliczne bilboardy najczęściej przyciągają jedynie przypadkowe osoby
szukające architekta „po całym mieście”.
Tacy „klienci” zabiorą nam czas i spróbują
bezpłatnie uzyskać od nas jak największą wiedzę, żeby później skonfrontować ją z wieloma
kolejnymi projektantami. Najczęściej osoby
te mają czas, ale niekoniecznie realne plany inwestycyjne. Pozyskanie inwestora taką drogą
to jak szczęśliwe trafienie na loterii.
Podobnie jest z zaistnieniem na targach budowlanych. Kręcą się po nich „gapie” szukający
ładnych obrazków i katalogów, ale rzadko zainteresowani zamówieniem usługi fachowca.
Portale społecznościowe i strony www –
owszem są potwierdzeniem naszej wiarygodności, ale raczej dla osób... już zainteresowanych i zdecydowanych na współpracę z nami.
Z pomocą takich narzędzi możemy jednak
nabrać pewności siebie i pochwalić się przed
koleżankami i kolegami po fachu, nad czym
aktualnie pracujemy i co już osiągnęliśmy.
Działania w internecie warto podejmować dodatkowo, jako umocnienie naszego wizerunku
na rynku zleceń, ale trudno uznać je za podstawowe narzędzie do pozyskiwania klientów.

Produkcja i rozwożenie ulotek, czyli
regularny spam „analogowy” to kolejna
konwencjonalna forma promocji, stosowana
na pierwszych etapach rozwoju firmy. Mamy
już określony dorobek, ale nikt poza naszym
środowiskiem o tym nie wie. Chcemy dotrzeć
do szerszego grona odbiorców... Tyle, że takie
postępowanie może ich jedynie zrazić do naszej firmy oraz obnażyć naszą desperację.
Dzięki ulotce rzadko dochodzi do spotkania z potencjalnym inwestorem, a jeśli
już taka konfrontacja ma miejsce, to klient
od początku jest na wygranej pozycji. To on
kontroluje negocjacje i często wymusza na
nas bardzo niekorzystne warunki realizacji
zlecenia. Podejmując się takiego tematu,
liczymy bardziej na uzupełnienie portfolio
niż na godziwy zarobek. A równie często
możemy liczyć po złożeniu oferty na... milczenie i brak odpowiedzi ze strony zainteresowanego. Taka jest u nas kultura biznesu
i poszanowanie czyjejś pracy. Trudno się do
tego przyzwyczaić, ale po wielu kontaktach
z potencjalnymi zamawiającymi można się
nauczyć tego unikać.

Przez zaproszenia
do konkursów zamkniętych
Kolejnym etapem wtajemniczenia mogą
być zamknięte konkursy. Mamy już większe
1_ Pracownia architektoniczna to biznes / realia funkcjonowania
i rozwoju, Z:A_#49, str. 062
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doświadczenie i umiejętności, gdzieś o nas
słyszano i zaczynamy już docierać do większych inwestorów.
Niestety na początku pozostaje nam sam
tylko udział w tego typu przedsięwzięciach,
bo mimo naszych interesujących pomysłów
i znośnych wycen – służymy jedynie do
weryfikacji warunków, jakie zaprezentują
pracownie na stałe współpracujące z danym
zleceniodawcą. Trzeba dłuższego czasu, żeby
inwestor nabrał do nas zaufania i koniec
końców dał nam szansę na wejście do kręgu
jego partnerów.
W międzyczasie nasze szuflady zapełnią się darmowymi koncepcjami i analizami
chłonności. Jest to proces wyczerpujący,
wymagający dużej cierpliwości oraz sporych
umiejętności. Terminy są napięte, a po oddaniu (w tydzień!) koncepcji inwestor spędza
kilka miesięcy na analizowaniu wszystkich
za i przeciw. Po tych kilku miesiącach... znowu
w tydzień przygotowujemy zupełnie inną
koncepcję na tej samej działce. Tak czy inaczej
warto w „wolnej” chwili przecierać tę ścieżkę
dostępu i czekać na właściwy moment.

Poprzez przetargi
w zamówieniach publicznych
Podobną formą zaangażowania pracowni
w szlifowanie cierpliwości i umiejętności
są przetargi publiczne. Są one odrębnym,
samym w sobie, i wielokrotnie omawianym
tematem. Każdorazowo mogą być powodem

wielu frustracji oraz poczucia zniechęcenia
po otrzymaniu informacji o wynikach otwarcia
ofert. Nie wydaje się, by działały na polskim
rynku pracownie projektowe specjalizujące
się wyłącznie w tej metodzie pozyskiwania
zleceń (jeśli jest inaczej – proszę o kontakt,
uzupełnimy niniejszy rozdział!).

Przez wygrane konkursy
architektoniczne
Konkursy ideowe i realizacyjne to dla większości firm oddech od codzienności i sposób
na samosprawdzenie. Być może również
w jakimś sensie powrót do czasów studenckich. Podobnie jak w przypadku zamkniętych
konkursów – musimy zainwestować czas swój
i/lub naszych pracowników, co ma realne przełożenie na koszty pracowni.
Można skorzystać z doświadczonych
pracowników i przygotować temat w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami
i normami lub zaangażować początkujących
asystentów i stworzyć świat fantazji, który
nie zawsze będzie na późniejszym etapie
prosty do wdrożenia w życie.
Póki co nie ma widoków na sytuację,
w której organizatorzy konkursów zechcą nam
płacić za uczestnictwo w nich – co najmniej
w wysokości poniesionych kosztów własnych.
Rozwiązanie albo dla dużych pracowni mających zapas sił, energii i pieniędzy, albo dla
studentów i osób pozostających na utrzymaniu innych członków rodziny.

Adaptując projekty „gotowe”
Prawda jest taka, że oferty katalogowe
skutecznie ograniczają rynek zleceń dla
mniejszych firm. Projekty „gotowe” mamią
kupujących niską ceną. Przy ich sprzedaży
nie wspomina się ani o kosztach adaptacji,
ani o nakładach pracy niezbędnej do przystosowania takiego obiektu do współczesnych
przepisów i wytycznych technologicznych.
Z drugiej strony – małe firmy i pojedynczy architekci podejmują się adaptowania
„typówek”. Pozostawiając na marginesie ład
przestrzenny, wartości estetyczne i przekonania kupujących, miejmy na uwadze, że
rynek domów katalogowych zaburza proporcje
zamówień oraz dewastuje zawód architekta.
I pamiętajmy, że osoby adaptujące, jako autorzy projektów budowlanych, biorą pełną odpowiedzialność za cały zakres dokumentacji.

Z polecenia przez klientów
Polecenie z rekomendacji to 90% portfela
zleceń dla ustabilizowanych na rynku pracowni. Inwestorzy szukają właśnie nas, nasza
firma ma już markę. W skrajnych przypadkach
są nawet skłonni na nas poczekać! Nasze
referencje są potwierdzeniem dobrze wybranego adresu. Mamy sposobność do rozmów
i zaprezentowania w nienaganny sposób
naszych warunków. Nie możemy się czuć
całkowicie pewni sukcesu, ale mamy na tyle
dużą przewagę nad rywalami, że jest szansa
na negocjacje jak równy z równym.
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Na co uważać? W takim wariancie łatwo
rozbudować swoje aspiracje i wpaść w pułapkę przesadzonej wyceny, jednak przy
odpowiednim wyczuciu możemy zdążyć
to wyprostować. Podczas bezpośrednich
negocjacji, szczególnie kiedy czujemy się zobowiązani względem osób polecających nas,
łatwo też obiecać „po znajomości” skrócenie
terminów, co będzie mogło mieć wpływ na
jakość wykonanej usługi i kolejne polecenia.
Z nierealnych terminów już dużo trudniej jest
się wybronić. Tak samo trudno jest, w trakcie projektowania, renegocjować warunki
finansowe.
Pośpiech w przygotowaniu ofert i wycen
skutkuje brakiem czasu na przewidzenie
wszelkich możliwych okoliczności wpływających na budżet i trzeba mieć duże doświadczenie lub/i świetnie skrojoną umowę o prace
projektowe, żeby lukratywne zlecenie nie okazało się przyczyną długotrwałych problemów
firmy. Bez względu na pewne zagrożenia, jest
to już prosta droga do osiągnięcia większej
kontroli na rozwojem naszej firmy.
Następstwem dobrego wywiązania się ze
zleconego nam zadania może być nie tylko
kolejna rekomendacja, ale – co jest najbardziej
komfortowym rozwiązaniem – stała współpraca z określonymi zleceniodawcami. Nawet
jeśli nie jest to deweloper czy kontrahent sieciowy gwarantujący ciągły napływ tematów
do firmy, to możemy liczyć na pierwszeństwo
podjęcia z nami rozmów w większych odstępach czasowych.
W przypadku sprawdzonych inwestorów
można też wypracowywać kolejne zlecenia
poprzez ciągłą i długoterminową pomoc
przy poszukiwaniu właściwej nieruchomości,
doradztwie i konsultacjom. Nawet jeśli nie
osiągniemy tutaj natychmiastowego efektu,
to tego typu temat może wrócić do nas po
krótszym lub dłuższym czasie. Jeśli osiągniemy efekt płynnie zamykanych i pozyskiwanych zleceń w tym samym czasie, to możemy
otwierać szampana.
Uwaga! Jeśli podstawą do przygotowania oferty i pozyskania zlecenia jest analiza
chłonności, to należy przygotowywać ją
niezwykle starannie i ze świadomością, że ma
ona wpływ na rentowność zakładanego przez
inwestora zamierzenia, a ewentualny błąd
może nie tylko zachwiać jego zaufaniem do
nas, ale również przynieść nam realne konsekwencje finansowe.
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Lepiej nie brać
w ogóle nowych
zleceń niż pod presją
jakiegokolwiek
czynnika
zewnętrznego,
w tym braku
nowych projektów,
podjąć ryzyko zbyt
niskiej wyceny
i w konsekwencji
nie wywiązania
się ze zlecenia lub
dołożenia do takiego
interesu.

Zagrożenia: wycena nieadekwatna
do zakresu usług
Bez względu na to, którą metodę poszukiwania i zdobywania zleceń wybierzemy,
najważniejszą sprawą dla bliższej lub dalszej
przyszłości naszej firmy jest wycena usług
projektowych. Wycena jest pochodną wielu
czynników – wielkości i skomplikowania obiektu, kosztów pracowni, poziomu współpracujących branż itd. Przy wycenie należy pamiętać,
że nasza odpowiedzialność nie kończy się
na zdaniu kompletnej dokumentacji. To jest
dopiero początek! Przed nami pojawia się
budowa z pełnieniem nadzorów budowlanych
oraz gwarancją spięcia założonego budżetu
pozwalającego na skuteczne zakończenie
inwestycji. Przed nami okres użytkowania
obiektów, w trakcie którego to my odpowiadamy za prawidłowe ich funkcjonowanie, w tym
za ewentualne szkody w obiekcie wynikające
z błędów projektowych, i to my poniesiemy ich
konsekwencje. Za to już inwestorzy nie chcą
płacić, bo jakże to wyceniać wiedzę czy odpowiedzialność.
Przyjęty przez nas budżet będzie miał
wpływ na naszych pracowników i podwykonawców, podnoszenie standardów firmy,
przeniesienie ryzyka w przypadku pojawienia się nieprzewidzianych okoliczności czy
dodatkowych prac mogących „wyzerować”
temat lub nawet w skrajnych przypadkach
doprowadzić do bankructwa nie tylko naszego
przedsiębiorstwa. Prawidłowo określony budżet pozwoli nam na prawidłowe rozplanowanie harmonogramów, zapewniając utrzymanie
wysokiego poziomu pracy i co za tym idzie
referencji dla kolejnych inwestorów.

Lepiej nie brać w ogóle nowych zleceń niż
pod presją jakiegokolwiek czynnika zewnętrznego, w tym braku nowych projektów, podjąć
ryzyko zbyt niskiej wyceny i w konsekwencji
nie wywiązania się ze zlecenia lub dołożenia
do takiego interesu.

Utrudnienia: konkurencja szarej strefy
Znaczącym utrudnieniem przy sporządzaniu
pełnowartościowych wycen jest szara strefa.
Nie ma ona kosztów utrzymania i skutecznie
obniża ceny. Z reguły oferta z zaniżoną ceną
ma katastrofalne skutki pod względem obsługi
inwestora, a wręcz może zakończyć swój byt
na drodze sądowej. Szara strefa funkcjonuje
bez umów, ubezpieczeń, kaucji czy gwarancji
należytego wykonania prac, legalnego oprogramowania, siedziby czy płacenia podatków. Jej
jedynym atutem jest kwota wyjściowa, która
może ulec zwielokrotnieniu w obliczu błędów
ujawnianych w trakcie realizacji danego obiektu.
Bez względu na to, czy projektanci szarej
strefy radzą sobie lepiej, czy gorzej, to
podobnie jak wszystkie jednostki projektowe
zaniżające z różnych innych powodów wysokość wycen, mają oni olbrzymi i niekorzystny
wpływ na kondycję transparentnie działających biur oraz na rynek pracy.
Taki „szary” ma także spotykana na
rynkach lokalnych „konkurencja” powiązana
z władzami samorządowymi, a nawet sama
zasiadająca na stanowiskach, z których wydaje się np. pozwolenia na budowę. Zdarza się
nawet, że takie osoby bezpośrednio i w różny
sposób wpływają na decyzję indywidualnych
inwestorów o wyborze architekta.

Powodzenia!
Kiedy zdobyliśmy już ten wymarzony temat,
w zależności od jego wielkości oraz uzgodnionej treści umowy, powinniśmy zorganizować
prace w biurze w taki sposób, aby go z powodzeniem utrzymać. Musimy więc w trakcie
całego procesu budowlanego, w jak największym stopniu, spełniać założenia pierwotnie
uzgodnione z inwestorem w ofercie, w umowie
oraz w zatwierdzonej przez niego koncepcji.

Tomasz
Gawron-Gawrzyński
architekt IARP
> gawrzynski@a-zone.pl
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Komunikat IARP
ws. planów miejscowych
Komunikat Krajowej Rady Izby Architektów RP skierowany do wszystkich członków Izby Architektów RP

W

W związku z wejściem w życie z dniem
21 października 2010 r. ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami [Dz. U. z 2010 r., Nr 130, poz.
871], zmianie uległ przepis art. 15 ust. 2
pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
dalej również jako: u.p.z.p.
Powyższy przepis do dnia wejścia w życie ww.
nowelizacji stanowił iż: w planie miejscowym
określa się obowiązkowo parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty
obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy.
Po dniu wejścia nowelizacji, zgodnie z art.
15 ust. 2 pkt 6 w planie miejscowym określa się obowiązkowo zasady kształtowania
zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania
terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni
całkowitej zabudowy w odniesieniu do
powierzchni działki budowlanej, minimalny
udział procentowy powierzchni biologicznie
czynnej w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy,
minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty
obiektów.
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Powyższe oznacza, iż w wyniku ww. nowelizacji, ustawodawca sprecyzował pojęcie wskaźnika intensywności zabudowy w przepisie
rangi ustawowej. Dotychczas tj. do dnia wejścia
w życie nowelizacji u.p.z.p. z 2010 r., pojęcie
wskaźnika powierzchni całkowitej zabudowy
mogło być rozumiane jako suma powierzchni
całkowitych wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku w odniesieniu do powierzchni
działki budowlanej. W aktualnym stanie
prawnym, w myśl art. 15 ust. 2 pkt 6 u.p.z.p.
intensywność zabudowy powinna być określana z uwzględnieniem powierzchni całkowitej
tj. odnoszącej się do wszystkich kondygnacji,
zarówno nadziemnych jak i podziemnych.
W art. 4 ww. nowelizacji u.p.z.p., ustawodawca wprowadził regułę intertemporalną,
w myśl której: Art. 4. 1. Obowiązujące w dniu
wejścia w życie ustawy studia uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin, miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego oraz plany zagospodarowania
przestrzennego województw zachowują moc.
2. Do miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz studiów uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy, w stosunku do których podjęto uchwałę
o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany
planu lub studium, a postępowanie nie zostało
zakończone do dnia wejścia w życie ustawy,
stosuje się przepisy dotychczasowe.

Przepisy art. 4 nowelizacji wskazują wprost
zakres stosowania przepisów u.p.z.p.
w znowelizowanym brzmieniu do studiów
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin, miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz
planów zagospodarowania przestrzennego
województw. Tym samym znowelizowany
przepis art. 15 ust. 2 pkt 6 u.p.z.p. nie znajduje
zastosowania w odniesieniu do:
1) obowiązujących w dniu wejścia w życie
(21.10.2010 r.) studiów uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz
planów zagospodarowania przestrzennego
województw,
2) miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy do których sporządzania
lub zmiany przystąpiono do dnia wejścia
w życie nowelizacji i do tego dnia nie zakończono postępowania.

Izba Architektów RP
www.izbaarchitektow.pl
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OD KOMISJI WYDAWNICZEJ:
Opublikowany obok komunikat Krajowej Rady IARP ma na celu przedstawienie informacji będących następstwem faktu,
iż aktualnie wchodzą w życie pierwsze plany miejscowe, co do których decyzje o przystąpieniu do planu zostały wydane
po 21 października 2010 roku. Tym samym zaczynają być odczuwalne skutki nowelizacji ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie 6 lat temu.
Na terenie Wrocławia i Gdańska w poprzednich latach zapadły już rozstrzygnięcia niekorzystne dla architektów,
lecz z uwagi na długoterminowe tworzenie nowych planów miejscowych sytuacje takie miały do tej pory charakter incydentalny.
Niniejszy komunikat stanowi zatem ostrzeżenie i informację, jak sprawdzać aktualne nowe plany w kontekście przepisów
intertemporalnych, aby nie wpaść w pułapkę błędnego interpretowania wskaźnika zabudowy, który do niedawna był rozumiany
jako stosunek zabudowy nadziemnej do powierzchni działki, natomiast aktualnie ma on charakter całościowy, co zgodnie
z orzecznictwem SN oznacza również branie pod uwagę podziemnych kondygnacji budynku.
Ostrzeżenie to ma na celu wskazanie architektom, co należy sprawdzać w planie i studium uwarunkowań, aby właściwie
dokonać interpretacji wskaźnika zabudowy – ma to bowiem bezpośrednie przełożenie na decyzję o pozwoleniu na budowę.

Zakres stosowania nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym*
w odniesieniu do art. 15 ust. 2 pkt 6 u.p.z.p.
Treść art. 15 ust. 2 pkt 6 u.p.z.p.
1

do dnia 21.10.2010 r.:
2. W planie miejscowym określa się obowiązkowo:
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty
obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

2

od dnia 21.10.2010 r.:
2. W planie miejscowym określa się obowiązkowo:
6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki
zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną
intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni
całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni
biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną
liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone
na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę
parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy
i gabaryty obiektów;

Zakres obowiązywania – podstawa prawna
(przepisy intertemporalne)
art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871, data wejścia
w życie 21.10.2010 r.
Art. 4. 1. Obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy studia
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz plany
zagospodarowania przestrzennego województw zachowują moc.
2. Do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do
sporządzania lub zmiany planu lub studium, a postępowanie nie
zostało zakończone do dnia wejścia w życie ustawy, stosuje się
przepisy dotychczasowe.
art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871, data wejścia
w życie 21.10.2010 r.

Stosowanie
1) obowiązujące w dniu wejścia w życie
(21.10.2010 r.) studia uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin,
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz planów zagospodarowania
przestrzennego województw;
2) miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego oraz studia uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy do których sporządzania lub zmiany
przystąpiono do dnia wejścia w życie nowelizacji
i do tego dnia nie zakończono postępowania.

_

Art. 4. 1. Obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy studia
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz plany
zagospodarowania przestrzennego województw zachowują moc.
2. Do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do
sporządzania lub zmiany planu lub studium, a postępowanie nie
zostało zakończone do dnia wejścia w życie ustawy, stosuje się
przepisy dotychczasowe.

* Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871, data wejścia w życie 21.10.2010 r.)
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Wartość punktu tworzenia
arch. Borys Czarakcziew, architekt IARP, członek Krajowej Rady IARP, pełnomocnik ds. zagranicznych

Przygotowując się do wystąpienia na temat wycen prac projektowych, którym miałem otworzyć
konferencję Architektów Grupy Wyszehradzkiej w Ustroniu, początkowo myślałem o przedstawieniu
danych, statystyk czy regulacji, jakie funkcjonują w Europie. W trakcie gromadzenia materiałów,
zacząłem się jednak zastanawiać, czy w naszej pracy istnieje coś szczególnego, co pozwalałoby
zaakcentować społeczeństwu, że przez wieki korzysta z naszych usług. Gdzie jest ten punkt
krytyczny? Punkt, który odróżnia nas od innych zawodów.

D

Dyskusja o zasadach wyceny prac projektowych wymaga poważnej refleksji. Nie
możemy rozmawiać tylko o cenie za usługi
bez uświadomienia sobie (i nie tylko sobie),
jaką rolę architekci odgrywają w społeczeństwie, w Europie i gdzie jest miejsce dla nas
w zmieniającym się świecie.
Powinniśmy odpowiedzieć sobie na
pytanie czy dzisiejsza, a co ważniejsze czy
przyszła Europa potrzebuje architektów? Jaki
może być nasz udział w tworzeniu przyszłości Europy?
Przyszłość zawodu architekta jest nierozerwalnie związana z przyszłością Europy,
a naszą pozycję określa rozwój cywilizacji.
Może brzmi to górnolotnie, ale nie można
uciec od refleksji, że zmieniły się realia naszego życia. Zmniejszył się dystans między nami
– staliśmy się sąsiadami. Przepływ informacji,
łatwość przemieszczania, szybka komunikacja stały się faktem. Żyjemy też coraz dłużej,
jeszcze 150 lat temu średnia długość życia
wynosiła 40 lat...
Jesteśmy w momencie ważnym dla historii
Europy. Byliśmy świadkami upadków systemów, głębokich przemian ekonomicznych,
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społecznych, socjologicznych. Dzisiejsza
Europa targana jest wieloma kryzysami,
z którymi musimy się zmierzyć, a które bezpośrednio mają wpływ na nasze życie osobiste
i zawodowe:
	kryzys klimatyczny,
	kryzys ekonomiczny,
	kryzys wartości jakimi kierują się społeczeństwa,
	kryzys energetyczny,
	kryzysy polityczne,
	poważny problem uchodźców.
Wszystko to zmienia rzeczywistość Europy.
Każdy z tych kryzysów jest przedmiotem
dyskusji i analiz, ale też obnaża nasze słabości. Nasze życie i otoczenie zmieniają się i już
nigdy nie będzie tak samo. Nowe technologie
i nowa rzeczywistość stają się elementem
budowy jutra.

Europę trzeba zbudować od nowa
Człowiekiem, który zainspirował mnie do refleksji, jest Emil Boc – były premier Rumunii
(2008-2012), obecnie prezydent rumuńskiego
miasta Kluż-Napoka (2004-2008 i od 2012).

Po jego wystąpieniu na Europejskim Kongresie Samorządów, który odbył się w dniach
5-6 kwietnia 2016 roku w Krakowie, właściwie przewrócił się mój sposób myślenia.
Europę trzeba zbudować od nowa, ale nie
zaczynając od dachu, czyli unijnych instytucji, tylko od dołu, przez społeczności lokalne
– mówił Emil Boc podczas inauguracyjnej sesji
Kongresu. Padło pytanie: gdzie są samorządy
(w tym nasz, zawodowy) i jaka jest nasza
rola w budowaniu mocnych fundamentów
przyszłości?
Świat się zmienia, władze lokalne się zmieniają, zmieniają się też oczekiwania mieszkańców – mówił Emil Boc. – Ale błędem byłoby
odpowiadanie na wyzwania przyszłości poprzez
stosowanie instrumentów przeszłości. Trzy
kluczowe elementy tych zmian to inteligentne
miasta, demokracja partycypacyjna i jakość
życia mieszkańców.
Zatem fundament przyszłości będzie
oparty na 3 zasadach:
1. Smart city for Smart citizens,
2. Quality of life, czyli jakość życia,
3. Local democracy, czyli rozwój lokalnej
demokracji.
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Człowiek to nie tylko chemia,
lecz również osobowość, myśl
i geniusz życia. Istnieje przecież
fenomen stworzenia, który
przekształca związki chemiczne
w fenomen życia, w człowieka
przez duże C.
W innej skali i innym wymiarze
te same związki chemiczne
tworzą materiały budowlane,
których wartość możemy określić
w sposób bardzo precyzyjny.
Jednakże już nie ręka stwórcy,
lecz twórcy (architekta) potrafi
przekształcić je w budynek,
który zaczyna żyć i wypełniać się
ludźmi.
I to jest ten punkt krytyczny,
punkt w którym nasza praca
jest najistotniejsza w tworzeniu
przyszłości, bo przecież nasze
budynki żyją dłużej niż my.
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Architecture begins
where engineering ends.
ad. 1. T
 worzenie i budowa inteligentnych i wygodnych miast to zadanie wielowątkowe i multidyscyplinarne. Jako architekci
posiadamy te predyspozycje i powinniśmy włączyć się w tworzenie, planowanie odpowiedniej gospodarki, komunikacji czy wygody dostępu do wielu funkcji
miasta dla jego mieszkańców.
Wiadomym jest, że w przyszłości
nie będziemy budować architektury
w chmurze wirtualnej, lecz realne miejsca do mieszkania, a tu bezsprzecznie
ogromna jest rola architekta.
ad 2. Jakość życia tworzona jest również przez
nas, architektów, poprzez planowanie dobrze zorganizowanej przestrzeni. Ale nie
tylko. To spektrum mierzone jest szerzej,
poprzez pięć wartości: bezpieczeństwo
społeczeństwa, poziom dobrobytu, dostęp do usług kultury i edukacji, zdrowie
oraz jakość otoczenia i jego zrównoważony rozwój. Proszę zwrócić uwagę, że
jesteśmy jednym z niewielu zawodów,
któremu nie trzeba tłumaczyć tych pojęć
i ich roli w naszej pracy. Zwróćmy również
uwagę, że jako architekci na szczeblu
europejskim już wyprzedzająco wypowiedzieliśmy się na ten temat w broszurze
– manifeście „Architektura a jakość życia”
(Architecture & Quality of Life) wydanym
przez ACE1 w 2014 roku.
ad 3. Dla nas, architektów, rozwój lokalnej
demokracji to od dawna wpisana w nasze działanie partycypacja społeczna.
W jej ramach rola architekta w dialogu
społecznym jest jasno określona.

TTT – talent, technologia i tolerancja
Cieszyć nas powinno, że całość tych działań
stawia w centrum społeczeństwo – ludzi i ich
potrzeby. Nasz zawód zawsze był ukierunkowany na rozwiązywanie problemów człowieka
i jego funkcjonowania w przestrzeni, w budynkach, a poprzez to – w społeczeństwie.
Zawód architekta zakwalifikowany został
do grupy zawodów, od których wymagane
jest ciągłe kształcenie i doskonalenie swoich
umiejętności. Nie powinniśmy mieć więc żad-
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Walter Gropius (1883-1969)
założyciel szkoły Bauhaus

nych problemów z wpisaniem się w tworzenie
jutra Europy. Nasze narzędzia i forma pracy
nie wymagają nauczenia się czegoś nowego,
lecz tylko korekty.
Jak już wspomniałem – zadaniem samorządu lokalnego jest i będzie tworzenie
miast jako przestrzeni przyszłości, natomiast
specjaliści z różnych dziedzin podkreślają, że
przyszłość rynku będzie oparta na zasadzie
3T = TTT talent, technologia i tolerancja.
Powiedziałbym, że brakuje mi tu jeszcze
czwartego T... and trust (zaufanie). Ale proszę
zwrócić uwagę na fakt, że zasada 3T już jest
widoczna w naszej pracy. Widzimy to w przykładach otaczających nas budynków:
technologia bywa istotnym czynnikiem
wpływającym na funkcjonowanie obiektu,
ale przede wszystkim istotnie wpływa na
innowacyjność budynku – zobaczmy np.
oceanarium Afrykarium we Wrocławiu
(ArC2 Fabryka Projektowa),
talent jest nieodzownie związany z naszym zawodem i wielokrotnie niekwestionowany, wspomnieć wystarczy architekt
Zahę Hadid,
tolerancja jest obecna w każdym naszym
działaniu, w szczególności w kontekście
otoczenia, w jakim projektujemy, ale sama
bywa również głównym tematem projektu, przypomnijmy np. projekt Museum
of Tolerance in Jerusalem (proj. Chyutin
Architects / Frank Gehry).
Okazuje się, że Technologia, Talent i Tolerancja
stają się dla ekonomistów miernikiem potencjału kreatywności. Kreatywność zaś staje się
miernikiem nierówności w dochodach, a tym
samym także miernikiem satysfakcji z życia.

Punkt tworzenia
Należy pamiętać, że w XXI wieku coraz więcej
prac w różnych dziedzinach życia będzie podlegało informatyzacji, automatyzacji, robotyce.
Już dziś mierzymy stopień robotyzacji poszczególnych państw. Gospodarka, ekonomia
XXI wieku, stanie przed ważnym zadaniem,
które zmieni całkowicie życie człowieka
– nie tylko jakie prace i zawody nam przypadną (pozostaną), ale także np. jak podzielić
w społeczeństwie dobra wytwarzane przez
roboty (może pojawi się nowy podatek?). I jeśli
mieliśmy nadzieję, że roboty pracują bez uczuć
i inteligencji, to sztuczna inteligencja stała się
faktem i już dziś roboty są w stanie rozróżniać
6 poziomów uczuć. Czy w takim razie będziemy
jako architekci zastąpieni przez maszyny?
Dzisiejsza wiedza pozwala na wycenę
wartości związków chemicznych, z jakich
zbudowany jest człowiek (organizm człowieka). Ale człowiek to nie tylko chemia, lecz
również osobowość, myśl i geniusz życia.
Przecież istnieje fenomen stworzenia, który
przekształca związki chemiczne w fenomen
życia, w człowieka przez duże C.
W innej skali i innym wymiarze te same
związki chemiczne tworzą materiały budowlane, których wartość możemy określić w sposób bardzo precyzyjny. Jednakże już nie ręka
stwórcy, lecz twórcy (architekta) potrafi
przekształcić je w budynek, który zaczyna żyć
i wypełniać się ludźmi.
I to jest ten punkt krytyczny, punkt w którym nasza praca jest najistotniejsza w tworzeniu przyszłości, bo przecież nasze budynki
żyją dłużej niż my.
Walter Gropius powiedział: „Architektura
zaczyna się tam, gdzie kończy się inżynieria”.
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Pamiętajmy, że nasza profesja kwalifikowana
jest według standardów ISCO (International
Standard Classification of Occupation) na
styku grupy wyższej i średniej. Ale właśnie
opisany powyżej punkt tworzenia, odróżnia
nas od innych zawodów.

Klasa średnia
Należy mieć na uwadze, że nasze wstąpienie do UE wiązało się z koniecznością
powołania Izby Architektów RP jako
kompetentnej organizacji uznającej kwalifikacje zawodowe. Michał Kulesza, ojciec
polskiej samorządności, uważał, że art. 17
konstytucji dający fundament powstania
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samorządu, jest również fundamentem
kształtowania się klasy średniej.
Jednym z podstawowych aspektów
charakteryzujących klasę średnią jest fakt,
iż grupa ta płaci wyższe podatki. To pewien
międzynarodowy standard. I chociaż około
62% naszego społeczeństwa określa się jako
„przynależąca do klasy średniej”, to jednak
tylko 4,82% spełnia to międzynarodowe
kryterium ekonomiczne.
Zarobki architektów zostały w przybliżeniu zdefiniowane poprzez analizy ACE.
W krajach należących do Grupy Wyszehradzkiej stanowią one około 50% średnich
dochodów europejskich. Przykrym zatem

jest fakt, że architekci jako grupa społeczna w swoich średnich zarobkach nie są
w stanie spełnić kryterium finansowego
klasy średniej.
Są jednak społeczeństwa, w szczególności
kraje anglosaskie, gdzie nie tylko zarobki, ale
również postrzeganie architektów jest bardzo
wysokie. Wiąże się to przede wszystkim z faktem, że w krajach tych architekt w procesie
inwestycyjnym staje się reprezentantem
inwestora, zawierającym w jego imieniu umowy na roboty budowlane i pilnującym jego
finansów oraz czasu realizacji inwestycji.
Okazuje się więc, że to fakt realizacji
projektu wpływa na istotę pozycji architekta

rekl ama
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Stadia istnienia budynku według Plan of Work 2013, opracowanie RIBA, więcej informacji: www.ribaplanofwork.com/download.aspx

w społeczeństwie. Rodzi się tutaj pytanie:
Czy ta osoba może być odpowiedzialna za
moje finanse, marzenia, przyszłość mojej
rodziny lub firmy? Czy może być moim partnerem w interesach? Jest oczywiste, że dla
swojego partnera-klienta architekt powinien
być człowiekiem sukcesu, który potrafi z sukcesem zakończyć powierzone mu zadanie.
Zatem mamy kolejne pytanie: Jak być
rzetelnym i wiarygodnym? Ludzie lubią tych,
którzy są ludźmi sukcesu. I tu wkraczamy na
pole etyki zawodu.

Zakres Usług Architekta
W standardach pracy architekta określonych
przez UIA 2 ściśle powiązano etykę, zakres
usługi i honoraria. Znajduje to również
odzwierciedlenie w planie pracy określonym
przez RIBA 3. Opracowana przez RIBA tabela
„Plan of work” zawiera wszystkie 7 stadiów
„istnienia budynku” – od prac koncepcyjnych
przez projekt, jego realizację, utrzymanie, aż
po wyburzenie (patrz: schemat powyżej).
Ten wspólny mianownik zakresu prac
został zaimplementowany w pracach ACE,
stanowiąc podstawę do działań Grupy Roboczej SOS (Scope of Services – Zakres Usług).
Również nasi koledzy z Czeskiej Izby Architektów, posługując się tym schematem, określili
zakres usług, który znalazł odzwierciedlenie
w opracowanych przez nich zasadach określania cen na usługi architektoniczne (polegających na godzinowym określeniu nakładów
pracy – przyp. red.). Często odwołujemy się
do niemieckich zasad wyceny (HOAI), które
również zostały wpisane w schemat zakresu
i podziału usług na fazy (etapy) zestawiony
w tabeli RIBA.
Na mapie Europy Niemcy pozostają jedynym krajem, w którym funkcjonuje jeszcze obligatoryjność stosowania cennika (HOAI). Fakt
ten staje się przyczyną nieustających ataków
Komisji Europejskiej. Ale należy podkreślić
również, że niemiecki rząd federalny stwierdził, że likwidacja HOAI groziłaby zachwia-
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niem gospodarki kraju. Tak więc w Niemczech
cennik usług projektowych stał się podstawą
budowy dobrze zorganizowanego społeczeństwa o dużej kulturze budowania, transparentności usług i konkurencji, u źródła której
leży jakość, a nie najniższa cena. Nasi koledzy
zza Odry wiedzą jednak, że brak edukacji prowadzi do samowykluczenia, dlatego prowadzą
wiele działań wyjaśniających społeczeństwu
dlaczego należy korzystać z usług architektów
oraz dlaczego najniższa cena jako kryterium
wyboru projektanta jest najgorszym z możliwych rozwiązań.

Architektura a polityka
Wojciech Obtułowicz, człowiek, z którym
miałem możliwość współpracować, wybitny
architekt, laureat Honorowej Nagrody SARP,
ale i onegdaj Główny Architekt Krakowa,
stwierdził w jednym z wywiadów, że „nie ma
możliwości uprawiania architektury w oderwaniu od polityki”. Słowa te zbulwersowały
środowisko architektów, które woli być postrzegane jako grupa niezależnych twórców.
Niestety historia dowodzi, że tylko totalitarne rządy dawały możliwość śmiałych
i zdecydowanych rozwiązań urbanistycznych czy architektonicznych. Jako przykład
powszechnie akceptowany postrzegamy
wytyczoną w czasach Mussoliniego oś ulicy
Via della Conciliazione. Znajdujemy też wielce
negatywne przykłady, bulwersujące agresją
działania jak projekt Pałacu Narodów tworzony dla Nicolae Ceaușescu w Bukareszcie.
Z drugiej strony kryzys demokracji stwarza
zagrożenie centralizacją, a to zwykle wiąże
się z unifikacją – z jednakowymi budynkami,
ze standardowymi rozwiązaniami, które nie
potrzebują już twórców w wymiarze architektury. Doświadczyły tego kraje komunistyczne poprzez tworzenie blokowisk w ramach
głoszonych przez Le Corbusiera idei równego
dostępu do jakości życia.
Jeżeli zagrożenia Europy pójdą w kierunku
jej podziału, wzmacniania tendencji nacjo-

nalistycznych, może to w zasadniczy sposób
zmienić perspektywę rozwoju naszego kontynentu również na płaszczyźnie otaczającej
nas przestrzeni. Nie będzie priorytetu dla
smart city, jakości życia i budowy demokracji
lokalnej.
W tej dyskusji nad przyszłością kształtowania Europy ważne jest przesłanie krajów,
które już doświadczyły rządów totalitarnych kreujących niską jakość ujednoliconej
przestrzeni zabudowanej. Musimy patrzeć
wielowątkowo i szeroko – na szczęście takie
widzenie jest specyfiką zawodu architekta.
Głos architektów w tej dyskusji jest istotny
również dla odpowiedniego traktowania
naszego zawodu i wykorzystania jego potencjału dla przyszłości społeczeństwa. Stoimy
więc dziś przed koniecznością znalezienia
sposobów na przeciwdziałanie zjawiskom
ekonomicznego wykluczenia (likwidacji)
naszego zawodu w Europie. W przeciwnym
razie może utrwalić się prymitywne myślenie
o architekturze, sprowadzające ją do projektu
technicznego z pozwoleniem na budowę, bez
jakiegokolwiek aspektu twórczego.
Bo przecież ten punkt tworzenia – przemienienia materiałów budowlanych w żyjący
budynek – ma wartość nie tylko twórczą,
ale i ekonomiczną. Wartości tej nie można
zatem sprowadzać do rozwiązania technicznych problemów w budynku i powinna mieć
ona również odzwierciedlenie w honorarium
architekta.
1_ACE – Architects' Council of Europe, Rada Architektów Europy
2_UIA – International Union of Architects, Międzynarodowa Unia
Architektów
3_RIBA – Royal Institute of British Architects, Królewski Instytut
Brytyjskich Architektów

Borys Czarakcziew

architekt IARP
członek KR IARP, pełnomocnik
ds. zagranicznych
> bc@izbaarchitektow.pl
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Dostępność to pierwszy stopień, aby
grzech pożądania stał się faktem.
W każdym wypadku dostępność stwarza
możliwości. Jest nieodzowna w sytuacji
sprzedawania każdej bez wyjątku rzeczy
czy usługi.
Nie wystarczy pokazywać, trzeba jeszcze
umożliwić kontakt, do którego przypisujemy potrzeby. W takim wypadku punktem
zwrotnym zawsze pozostaje jakość kontaktu w relacji do wiarygodności i zaufania.
Można przyjąć zasadę bycia wszędzie
i nigdzie. Można też wybrać drogę ograniczeń dostępu, która daje jednak gwarancję
jakości usługi.

Wrocław, 8.08.2016

Zasady ograniczeń dostępu do uprawiania zawodu architekta określiło państwo
– w trybie ustaw odnoszących się do wymaganego wykształcenia, uprawnień
zawodowych oraz przynależności do właściwego samorządu zawodowego. I na tym
regulacja państwa zakończyła swoją
twórczą potencję, pozostawiając inne
regulacje związane z rynkiem podmiotów
gospodarczych w obszarze projektowania
architektonicznego radosnej inwencji
wolności gospodarczej.
Prawne niedookreślenie zasad działalności podmiotów gospodarczych w zakresie
zawodu regulowanego, jakim jest zawód
architekta, prowadzi wprost do konfliktu,
który można by nazwać patem egzekucyjnym w rozwinięciu dotyczącym ochrony
klienta oraz interesu publicznego. Samorząd zawodowy architektów ma bowiem
w takiej sytuacji zdecydowanie mniejsze
możliwości egzekwowania nałożonych
na zawód zobowiązań konstytucyjnych
i ustawowych, jeśli wolność gospodarcza
nie wyklucza w tym obszarze świadczenia
usług przez pośredników. Tak bowiem
rozumiem każdą formę działalności
gospodarczej dotyczącej projektowania
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architektonicznego, w zakresie której można świadczyć usługę nie będąc architektem, a jedynie go zatrudniając w ramach
zarejestrowanej działalności. Patologia...
a może świadomy zabieg „niewidzialnej
ręki rynku”.
Trudno nie dostrzec w tym spostrzeżeniu
odniesienia do innych zawodów regulowanych oraz do związanego z takimi zawodami charakteru wymagań (dochowania
zaufania publicznego) usprawiedliwianych
wewnętrznymi przepisami wynikającymi z wiążących umów o zatrudnieniu.
Rozstrzygniecie, która koszula jest bliższa
ciału – zawodowa czy pracownicza, to
zaklinanie rzeczywistości, gdzie praca,
a nie tytuł zawodowy, daje przysłowiowy „chleb”. Korporacjonizm gospodarczy
w odniesieniu do zawodu architekta zatacza więc w sposób widoczny koło. W wyniku zmiany ustrojowej upadły państwowe
molochy biur projektowych i po dwudziestu pięciu latach panaceum na regulacje
cen na rynku jest wycinanie zawodu przez
podporządkowanie go monopolowi gospodarczemu.

Nasze izbowe kompetencje kończą się
bowiem w sytuacji, gdy nasza izbowa
jurysdykcja dotyczy wyłącznie architektów
lub ewentualnie podmiotów, które oni
bezpośrednio reprezentują. Sprawa była
wielokrotnie przeze mnie podnoszona, jako
nierozwiązywalna egzekucyjnie, w sytuacji
gdy w samorządzie zawodowym wpisana
jest wprost jedynie delegacja kompetencji
zawodowych, nie odnosząca się bezpośrednio do form gospodarczych wykonywania zawodu. Brak takich związków jest
fundamentalnym problemem dla wprowadzania i egzekwowania np. honorariów na
rynku usług projektowych przez samorząd
w kontekście zjawiska dumpingu cenowego. Kapitalizm w czystej postaci zderza
się tu z ochroną tytułu zawodowego
i gwarancją wolności działania architekta
jako podmiotu niezależnego w rozumieniu
także etycznym.
Mówiąc bez ogródek: etyka zawodowa
kończy się tam, gdzie zaczyna się dyskusja
o interesie publicznym bez powołania do
życia narzędzi etycznych w zbiorze przepisów prawa bezpośrednio odnoszących się
do tego interesu – czyli rynku.
Trudno za taką regulację uznać obowiązującą ustawę Prawo zamówień publicznych, w której np. prawo autorskie sprowadza się do deklaracji o jego pomijaniu
lub, jak to ujmują zapisy proponowanych
umów: „powstrzymywaniu się od jego
wykonywania”. W dodatku pomysłem na
rozwiązanie problemu jest próba zmiany
nazwy: nadzoru autorskiego na nadzór
projektowy.
Ręka etycznych reguł w trybach swobód
gospodarczych z kapitałem na transparencie, w rzeczywistości staje się ręką
bezwładną. Można wręcz powiedzieć,
parafrazując słowa nieżyjącego premiera
poprzedniej epoki – „ręką odrąbaną”.

ILUSTRACJA: ARCHIWUM AUTORA

Dostępność...
czyli odrąbana ręka

pierwsze wrażenie to

recepcja

ORGANIC to organiczne kształty zamknięte w kubistycznej formie. Lada
czerpie swój wzór prosto z natury, by w dzisiejszym świecie chaosu
zapewnić choć odrobinę odprężenia. Biały kolor nadaje ladzie świeżości
i jednocześnie nie ogranicza w żaden sposób kolorystyki wystroju biura
pozwalając na indywidualne pomysły. Naturalne kształty podkreśla
dodatkowo jasne podświetlenie dzięki wbudowanemu systemowi
jarzeniówek. Całość wykańcza szklany blat, nadając ladzie blasku
i szlachetności.

www.mdd.pl
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Szkice o wentylacji

promocja
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Koszty działania
instalacji wentylacyjnych
Marcin Gasiński

Stając przed wyborem systemu wentylacji dla nowego budynku mieszkalnego, projektanci
biorą pod uwagę przede wszystkim konieczność spełnienia wymagań technicznych oraz
koszty instalacji systemu, a w następnej kolejności spodziewany komfort. Niestety w niewielu
projektach uwzględniane są koszty eksploatacyjne związane z energią zużytą do napędu
oraz z serwisowaniem urządzeń.

G

Głównym zadaniem instalacji wentylacyjnej
jest ciągła wymiana powietrza w pomieszczeniach. W każdej strefie klimatycznej
Polski występuje znacząco długi okres,
w którym temperatura na zewnątrz jest niższa od wewnętrznej. Aby nie pogorszyć komfortu w pomieszczeniach, chłodne powietrze
zewnętrzne należy podgrzać tak, by we
wnętrzu zapewnić temperaturę akceptowalną przez użytkowników, najczęściej 21-22 0C.
Bez względu na technologię, jaką zastosujemy do podgrzania powietrza (np. instalacja
centralnego ogrzewania), konieczne będzie
użycie do tego pewnej ilości energii. Należy
pogodzić się z myślą, że każda instalacja
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w budynku, w tym instalacja wentylacyjna,
do prawidłowego działania wymaga zużycia
energii.
W systemach wentylacji mechanicznej,
w porównaniu do wentylacji grawitacyjnej,
pojawiają się dodatkowe koszty związane z pracą urządzeń wymuszających ruch
powietrza w pomieszczeniu (wentylatorów),
a w systemach z odzyskiem ciepła – koszty
związane ze wstępnym podgrzaniem powietrza zewnętrznego (nagrzewnice).
W sektorze budownictwa mieszkaniowego
można mówić o dwóch podejściach do oszczędzania energii w instalacjach wentylacyjnych.
Jedno z nich stawia na systemy wentylacji

nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła
(występujące również z dodatkową regulacją
przepływu zależnie od potrzeb), a drugie
– na systemy wentylacji mechanicznej wywiewnej lub hybrydowej (rzadko grawitacyjnej) regulowane w zależności od potrzeb.

Wentylacja nawiewno-wywiewna
z odzyskiem ciepła
Systemy wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła są obecne
na rynku od wielu lat. Zasada pracy takiej
instalacji wygląda następująco: powietrze jest
nawiewane oraz usuwane z pomieszczeń przy
pomocy wentylatorów. Ważnym elementem
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instalacji jest wymiennik ciepła, w którym następuje odzysk energii z powietrza usuwanego
z pomieszczeń i przekazanie jej do powietrza
doprowadzanego z zewnątrz.
Powstało wiele konstrukcji wymienników,
a złożoność całej instalacji może być różna,
w zależności od oczekiwanego komfortu.
W najprostszej odmianie systemu po stronie zysków energetycznych będzie znajdować
się energia odzyskiwana z powietrza usuwanego na zewnątrz, a po stronie strat – energia
zużywana do napędu wentylatorów oraz tzw.
nagrzewnicy wstępnej powietrza zewnętrznego (brak nagrzewnicy spowoduje w pewnych
okresach roku oblodzenie wymiennika, co będzie skutkowało zmniejszeniem sprawności,
a nawet uniemożliwieniem dalszej pracy).

Wentylacja wywiewna sterowana
w zależności od potrzeb
Inne podejście do problemu energooszczędności zapewniają systemy wentylacji sterowanej
w zależności od potrzeb. Ideą takiej instalacji
jest to, by działała nierównomiernie, w zależności od zapotrzebowania na powietrze.
W okresach, w których budynek nie jest użytkowany lub emisja zanieczyszczeń jest minimalna, ilość powietrza wentylacyjnego ulega
redukcji. Odwrotnie – w przypadku zwiększenia zapotrzebowania, system nadąża za zmianami aktywności w pomieszczeniu i zapewnia
większy napływ powietrza. Takie działanie
wymaga zastosowania urządzeń nawiewnych
i wywiewnych wyposażonych w automatyczną
regulację ilości przepływającego powietrza
w zależności od stężenia zanieczyszczeń
w pomieszczeniach (np. pary wodnej) lub liczby
użytkowników (czujniki ruchu).

W takiej instalacji po stronie zysków
energetycznych znajdzie się energia zaoszczędzona poprzez zmniejszenie ilości przepływającego powietrza, a po stronie strat, w zależności od złożoności systemu, energia służąca
do napędu wentylatora (-ów) oraz zasilania
czujników.
Przykładem takiej instalacji może być system wentylacji higrosterowanej, w której elementy nawiewne (nawiewniki) oraz wywiewne
(kratki wywiewne i wyciągowe) wyposażone
są w czujniki wilgotności (czujniki naturalne
nie wymagające dodatkowego zasilania).

Porównanie zużycia energii na
ogrzewanie systemów wentylacji
w budynku wielorodzinnym
Chcąc dokładniej poznać wszystkie koszty
związane z pracą instalacji wentylacyjnych,
przeprowadza się badania symulacyjne
i monitoringowe, które pozwalają ocenić
zachowanie systemów w warunkach eksploatacyjnych.
Na potrzeby niniejszego artykułu obiektem stanowiącym podstawę porównań jest
wielorodzinny, referencyjny budynek NAPE
(23 mieszkania, 8 kondygnacji, powierzchnia
użytkowa 1634 m2, kubatura 5865 m3).
W tabeli 1 zestawiono wyniki obliczeń
wskaźnika EPH+W dla 5 wariantów wyposażenia budynku w systemy wentylacji:
1. W
 entylacja grawitacyjna (system referencyjny) – nawiewniki i kratki wywiewne
z ręczną regulacją wydajności.
2. W
 entylacja mechaniczna wywiewna (system referencyjny 2) – nawiewniki i kratki
wywiewne z ręczną regulacją wydajności,
wentylatory centralne, kanałowe.

Tabela 1. porównanie zużycia energii dla różnych systemów wentylacji
Wskaźnik EPH+W
[kWh/m2rok]

Energia na
ogrzewanie
budynku QkH
[kWh/rok]

Pomocnicza
energia
elektryczna Eel.
[kWh/rok]

Poziom kosztów
obsługi serwisowej
[zł/rok]

1. Wentylacja grawitacyjna

80,7

147800

0

0*

2. Wentylacja mechaniczna wywiewna

86,7

104300

2862

600

Rodzaj systemu wentylacji w budynku

3. Wentylacja grawitacyjna higrosterowana
– nawiewniki i kratki wywiewne z automatyczną regulacją wydajności.
4. Wentylacja mechaniczna higrosterowana
– nawiewniki i kratki wywiewne z automatyczną regulacją wydajność, wentylatory
centralne, kanałowe.
5. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna higrosterowana – kratki wywiewne
z automatyczną regulacją wydajność, indywidualne centrale wentylacyjne dla każdego
z mieszkań, brak nagrzewnicy wstępnej
dzięki regulacji strumienia w czasie sezonu
grzewczego.
Wyniki wskazują, że bez względu na rodzaj
zastosowanego systemu, budynek spełnia
wymagania WT dla wskaźnika EPH+W obowiązujące do 31 grudnia 2016 r. Z punktu widzenia
inwestora należy więc wybrać system najtańszy inwestycyjnie – w powyższym przykładzie
będzie to referencyjny system wentylacji
grawitacyjnej (1).
Wybór ten nie będzie już jednak tak oczywisty, jeżeli weźmiemy pod uwagę ilość energii zużywanej na ogrzewanie budynku oraz
pomocniczej energii elektrycznej potrzebnej do działania urządzeń wentylacyjnych
(patrz tabela 1, QkH i Eel.). Należałoby bowiem
policzyć koszty energii cieplnej i elektrycznej (eksploatacyjne – zużycia energii przez
budynek), na pewno jednak można wskazać,
że nie będzie to system 1. Dla uzupełnienia porównania warto jeszcze przedstawić zestawienie kosztów serwisu urządzeń (patrz tabela 1,
poziom kosztów obsługi serwisowej).
Jak więc wybrać optymalny system wentylacji dla budynku? Na pewno wykonanie
podobnej analizy jak przedstawiona w tabeli 1
okaże się pomocne. Zdecydowanie nie można
za kryterium wyboru stawiać wyłącznie kosztów inwestycyjnych. Budynki wznoszone są
przecież w celu wieloletniej eksploatacji przez
użytkowników i to ich interes powinien być
uwzględniony w procesie wyboru.

3. Wentylacja grawitacyjna higrosterowana

66,7

76200

0

0*

4. Wentylacja mechaniczna higrosterowana

69,3

68700

3438

600

Marcin Gasiński

2300

specjalista ds. wymagań
technicznych i energetycznych
Aereco Wentylacja Sp. z o.o.
> gasinski@aereco.com.pl

5. Wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna higrosterowana

62,9

52600

4237

* Należy zauważyć, że instalacja wentylacji grawitacyjnej nie jest zupełnie bezkosztowa w eksploatacji. Zarządca budynku ponosi bowiem wydatki
związane z rocznym przeglądem sprawności działania wentylacji. Ponieważ również budynki wyposażone w instalację wentylacji mechanicznej są
poddawane takim przeglądom, zadecydowano o nie uwzględnianiu tych kosztów.
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Sufity do przestrzeni
wspólnych w biurach
Maciej Kiepal

Trudno dziś wyobrazić sobie przestrzeń biurową bez podziału na strefy. Trzy spotykane najczęściej to:
strefa przeznaczona do indywidualnej pracy w pełnym skupieniu, strefa administracyjna, gdzie znajduje
się np. kuchnia i wreszcie strefa, która zaczyna odgrywać kluczową rolę w wielu firmach – czyli
tzw. collaboration area, miejsce przeznaczone do komunikacji i pracy grupowej. Aby strefa ta dobrze
spełniała swoją funkcję musi zostać prawidłowo zaprojektowana i wyposażona.

P

Pojawienie się strefy wspólnej w projektach
przestrzeni biurowych to świadectwo zmian
pokoleniowych i biznesowych: zatrudnianie
młodych pracowników, przestawienie biznesu
na pracę spoza biura, coraz bardziej powszechny warsztatowy model pracy nad projektem
wiążący się ze współdziałaniem osób z różnych działów firmy... W praktyce nowa strefa
oznacza miejsca do bardzo różnych form
pracy: od zespołowej w dużych czy mniejszych
grupach, poprzez spotkania dwuosobowe,
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aż po przestrzeń do rozmów telefonicznych.
Zaprojektowanie takiej strefy to wyzwanie dla
architektów, musi ona bowiem dawać komfort
pracy samodzielnie i w grupach. Zadanie tym
trudniejsze, że są to zazwyczaj duże, otwarte
powierzchnie. Kluczowa staje się więc właściwa akustyka.

Koniec z gabinetami
Przykład prawidłowo zaprojektowanej
i wyposażonej przestrzeni wspólnej moż-

na znaleźć w nowym biurze warszawskiej
firmy EY. Zajmuje ona kilka pięter w jednym
z najnowocześniejszych biurowców w stolicy
– Rondzie 1. Kilka miesięcy temu zakończył
się tam gruntowny remont, w wyniku którego
zlikwidowano 144 gabinety. Powstało wiele
wspólnych przestrzeni służących planowanym
spotkaniom i mniej formalnym rozmowom.
W odnowionej siedzibie EY wystrój wnętrz
był jednak równie ważny jak kwestie odpowiednio zaplanowanej akustyki. Z pracow-
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1, 2_Biuro EY, Warszawa,
Rondo 1 – w salach
konferencyjnych akustyczne
sufity podwieszane
zapewniają nie tylko
pochłanianie, ale też
izolowanie dźwięków, by nie
wydostawały się na zewnątrz
3_Wystrój miejsc
wspólnej pracy zaskakuje
różnorodnością form
– na suficie wysypy
akustyczne z linii Optima
Canopy Armstrong
4_Dzięki wąskim panelom
z oferty Armstrong na suficie
udało się utworzyć logo
z literami firmowymi EY

3

4

nikami i architektami dyskutowane były tak
szczegółowe elementy jak kolorystyka, materiały wykończeniowe, a nawet ustawienie sof
wypoczynkowych. Stąd też decyzja o montażu oryginalnych w formie akustycznych
sufitów podwieszanych. Wybrane rozwiązania
zastosowano odpowiednio do funkcji danego
pomieszczenia.

Konferencje pod bafflami
W salach konferencyjnych architekci zazwyczaj
stosują panele tworzące płaską powierzchnię.
Jednak w biurze EY zdecydowano się na unikalne rozwiązanie jakim są pionowe Metal Baffles
– akustyczne panele pochłaniające. Rozwiązanie to wpływa także na podniesienie zrozumiałości mowy. Kolorystyka płyt dobrana została
do konkretnego pomieszczenia: w części sal
podwieszono białe Metal Baffles w systemie
V-P 500, w innych salkach metalowe perforowane w kolorze szarości (współgrające z barwą
wykładziny), a w jeszcze innych zdecydowano
się na panele w kolorze czarnym.

Kuchnie w dużej bieli
W kuchniach pracowniczych zamontowano metalowy biały, ażurowy sufit z płyt Cellio C36.
Wszystkie kuchnie zostały potraktowane nie
tylko jako pomieszczenia administracyjne, ale

też miejsca nieformalnych rozmów i spotkań
pracowników, gdzie można omawiać sprawy
związane z projektami. Stąd powierzchnia każdej z nich powiększona została czterokrotnie.

Wyspy pracy wspólnej
Nad otwartymi miejscami w strefach pracy
wspólnej (organizowanych na fotelach i przy
mniejszych stołach konferencyjnych) wykorzystano akustyczne wyspy z linii Optima Canopy.
Okrągłe podwieszane panele kształtują przyjazną akustykę, ponieważ pochłaniają dźwięki
wszystkimi powierzchniami (górną, dolną oraz
bocznymi). Dodatkowo ich biała powierzchnia
pomaga doświetlić pomieszczenie, poprzez
odbicie światła, a niecodzienny kształt stanowi wyraźny element dekoracyjny w spokojnym,
pastelowym wnętrzu.

Sposób na rozmowy telefoniczne
Największym wyzwaniem akustycznym
podczas aranżacji strefy wspólnej pracy są
zwykle części, w których zaplanowano miejsca
do rozmów telefonicznych. Czasem w biurach
wydziela się specjalne zamykane „budki”.
Jak podkreśla Julian Treasure, światowej sławy
ekspert od dźwięków i ich wpływu na ludzi
(współpracujący z firmą Armstrong): głośna
rozmowa telefoniczna w biurze to niechciany

dźwięk, który dekoncentruje. W sali firmy EY
wyposażonej w samodzielnie stojące fotele,
które przeznaczone są m.in. do telefonicznych konwersacji, na suficie zainstalowano,
wiszące w szeregu, pionowe akustyczne panele Metal Baffles. Rozstaw poszczególnych
płyt wynosi kilkaście milimetrów, a dzięki
wkładom akustycznym z miękkiej wełny mineralnej umieszczonym wewnątrz metalowej
kasety uzyskuje się wysoki współczynnik
pochłaniania hałasu.
Rosnąca popularność otwartych przestrzeni wspólnej pracy powinna iść w parze
ze zrozumieniem konieczności dbania o przyjazną akustykę. Wolnostojące fotele, skupiska
miękkich puf, czy stoły w kuchni, wokół których gromadzą się ludzie, mimo swej otwartości nie powinny tworzyć atmosfery, w której
pracownik będzie czuł się niekomfortowo.
Odpowiednio dobrane rozwiązania akustyczne
wpłyną na większe skupienie, kreatywność
i lepsze samopoczucie pracowników. 

Maciej Kiepal
area sales manager Poland
> mkiepal@armstrongceilings.com
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Synergia na podłodze
Waldemar Kulikowski

W pomieszczeniach biurowych często zachodzi potrzeba połączenia różnych rodzajów wykładzin
wyznaczających granice określonych przestrzeni pracy. Przykładowo wykładzina dywanowa zapewnia
komfort i akustykę potrzebne w gabinecie czy sali konferencyjnej, a płytki LVT to doskonałe rozwiązanie
w miejscach, gdzie liczy się łatwość pielęgnacji i zmywalność, czyli np. w recepcji czy kuchni. W przypadku
aranżacji takich zróżnicowanych stref pracy warto zdecydować się na rozwiązanie podłogowe Forbo Synergy.

F

Forbo Synergy to gotowe, zintegrowane kolorystycznie i wzorniczo rozwiązanie od jednego
dostawcy, które pozwala zaoszczędzić czas,
jakże cenny podczas prac wykończeniowych.
Taka zintegrowana podłoga niesie za sobą
bardzo wiele korzyści zarówno dla architektów i projektantów, jak również inwestorów
i instalatorów.

Modułowa wygoda
Wszystkie płytki dywanowe i panele z tej
kolekcji posiadają modułowy format. Oznacza
to więcej możliwości dekoracyjnych, np. ułatwione jest stosowanie tzw. „wstawek” dla
podkreślenia konkretnej przestrzeni biurowej.
Ważna jest również kompatybilność z systemami podłóg podniesionych pozwalająca
na dostęp do instalacji podpodłogowych oraz
łatwość wymiany uszkodzonych bądź zabrudzonych pojedynczych płytek.

Łatwa instalacja, jedna cena,
lepsze środowisko
Produkty Synergy (płytki dywanowe Tessera
i LVT Allura Flex) instalowane są za po-
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mocą jednego środka mocującego i przy
wykorzystaniu tej samej metody instalacji.
Dużą zaletą tego rozwiązania jest szybkość
instalacji, a także jedna cena na wszystkie
produkty.

Zdrowo w biurze
Wykładziny Forbo Synergy pomagają też
w tworzeniu bezpiecznego i zdrowszego
środowiska pracy. Ich właściwości akustyczne ograniczają hałas w otoczeniu, a niska
emisja lotnych związków chemicznych
poprawia jakość powietrza w pomieszczeniach. Produkt spełnia wymogi standardu
01350 dotyczącego jakości powietrza w pomieszczeniu. Natomiast wzory o wysokim
współczynniku odbicia światła zwiększają
komfort dla oczu oraz bezpośrednio wpływają na dobre samopoczucie użytkowników
wnętrza, efektywność pracy i pozwalają
na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
w budynku.
Zastosowanie wykładzin z serii Synergy
podwyższa również punktację w certyfikacji
BREEAM oraz LEED®.

Waldemar Kulikowski
key account manager
Forbo Flooring Polska
> waldemar.kulikowski
@forbo.com

StoVentec R

otynkowana powierzchnia
NA@QCYNFá@CJHDIRSQTJSTQYD

VeroStone Massive

Plac Zamkowy - Business with Heritage
fot. Senatorska Investment

OáXSXYJ@LHDMH@M@STQ@KMDFN

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
www.sto.pl

/HŎJMNHETMJBINM@KMNũń
podwieszane, wentylowane
RXRSDLXNBHDOKDş

tel.: 605 165 121
603 692 526
603 692 512
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Nowoczesne biura:
co doceniają użytkownicy?
Magda Szubert

Oczekiwania wobec nowoczesnej powierzchni biurowej są coraz większe, dlatego coraz częściej
prowadzi się badania satysfakcji i obserwacje zarówno przed procesem projektowania, jak
i w trakcie użytkowania biura. Wyłania się z nich dość jednolity obraz – projekty nowoczesnych biur
w coraz większym stopniu wspierają współpracę i umożliwiają lepsze wykorzystanie przestrzeni.
To, na co najbardziej narzekają użytkownicy, to wciąż kwestie związane z warunkami fizycznymi
– akustyką i jakością powietrza.

W

W ubiegłym roku przeprowadzono ankietę
dotyczącą satysfakcji ze środowiska pracy
w polskich biurach. Blisko 50% pracowników,
ankietowanych przez agencję JLL wraz z firmą
Skanska, stwierdziło, że w pracy najbardziej
przeszkadza im hałas. Ten problem był
wymieniany nawet częściej niż źle działająca
klimatyzacja.
Co zastanawiające, w dużym badaniu
przeprowadzonym w Holandii, obejmującym
20 biur zaaranżowanych zgodnie z koncepcją
Activity Based Working i ankiety z udziałem
2700 pracowników, także okazało się, że ha-
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łas jest najczęściej wymienianym problemem.
Stwierdzono, że powodem jest przeznaczenie
zbyt małej przestrzeni na tradycyjne stanowiska pracy i jej nieodpowiednie przygotowanie
pod kątem akustyki.

Kontrola dźwięku w biurze
W nowoczesnym biurze na etapie projektowania celem jest ograniczenie zasięgu
odgłosów rozmów. Osoby znajdujące się
od siebie w niewielkiej odległości powinny
móc sprawnie współpracować, bez zakłócania
pracy osób siedzących dalej. Ograniczenie

zakłóceń akustycznych dotyczy zwłaszcza
kilku stref: hałasu przenoszonego między poszczególnymi stanowiskami pracy,
ciągami komunikacyjnymi a stanowiskami
pracy oraz strefami spotkań ad hoc a stanowiskami pracy. By osiągnąć ten cel, przy
pomocy materiałów akustycznych (sufitów
podwieszanych lub wolnowiszących, paneli
i ekranów nabiurkowych lub wolnostojących
o odpowiedniej wysokości) wydziela się strefy
i podstrefy akustyczne. Określa się optymalne
parametry materiałów dźwiękochłonnych,
ich formę, lokalizację i ilość, tak by osiągnąć
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warunki odpowiednie do charakteru czynności
wykonywanej w danym miejscu.
Tworzenie stref akustycznych wspierają
specjalne meble, na przykład sofy w formie
kapsuł do prowadzenia rozmów. Do uzyskania
pożądanego efektu potrzebne jest jednak
kompleksowe podejście – zastosowanie jedynie mebli w twardym wnętrzu nie przynosi
pożądanego skutku. Fale dźwiękowe w takim
przypadku odbijają się od twardego stropu ponad ekranem nabiurkowym lub kanapą i hałas
rozchodzi się do dalszej części pomieszczenia.
W standardowo wykończonym biurze
rozmowa prowadzona przy biurku czy w ciągu
komunikacyjnym może przeszkadzać osobom
pracującym w promieniu nawet 17 m. Zastosowanie odpowiednich materiałów akustycznych w aranżacji biura może ograniczyć
zasięg odgłosu rozmów do 10 lub nawet 7 m.
W praktyce oznacza to sprawną komunikację
z najbliższymi współpracownikami i brak zakłóceń ze strony osób, które siedzą dalej i nie
są powiązane zadaniami.
Dobrym punktem startowym do projektowania biura typu open space jest polska
norma PN-B-02151-4. Jej wymagania odnoszą
się do minimalnej całkowitej chłonności akustycznej pomieszczenia w odniesieniu do jego
powierzchni. Bardzo przydatna, szczególnie
w przypadku dynamicznych biur o zróżnicowanej powierzchni ze strefami spotkań ad hoc
i kawiarkami w centrum biura, jest międzynarodowa norma PN-EN-ISO 3382-3. Określa
ona m.in. minimalny zanik przestrzenny
dźwięku mowy i maksymalny zasięg zrozumiałej mowy.

Nowe materiały akustyczne
i parametry
Nowe materiały pozwalają pogodzić trend
eksponowania stropów z uzyskaniem dobrej
akustyki biura. Przykładem są baffle – płyty
dźwiękochłonne instalowane pionowo, czy
akustyczne panele ścienne o coraz atrakcyjniejszym wzornictwie. Z rynków, gdzie
biura wielkoprzestrzenne istnieją od wielu
lat, docierają do nas także nowe parametry
ułatwiające wybór odpowiednich materiałów

dźwiękochłonnych. Na przykład Articulation
Class (AC – wskaźnik prywatności mowy)
określa zdolność sufitu do tłumienia hałasu
mowy. Różnice w efektywności sufitów o różnym AC w biurze typu open space przedstawić
najlepiej na przykładzie. Za punkt odniesienia
wybrano spadek poziomu dźwięku mowy
o 10 dB, ponieważ taką wartość odbieramy jako obniżenie dźwięku o połowę, przy
czym zakłada się, że rozmowa na poziomie
ok. 47 dB już nam nie przeszkadza. Porównano
identyczne biura, ale różniące się zdolnością
sufitu do tłumienia dźwięku mowy. W biurze
z sufitem o wartości AC=200 poziom dźwięku
obniża się o 10 dB w odległości ok. 7 metrów
od osoby mówiącej, a w przypadku sufitu
o AC=150 dopiero w odległości 17 m. Oznacza
to, że w promieniu 17 m od osoby mówiącej
rozmowa wciąż przeszkadzała osobom tam
pracującym.

Jakość powietrza w biurach
Na jakość powietrza w pomieszczeniach
wpływają decyzje podejmowane na różnych
etapach powstawania budynku i aranżacji jego
wnętrza. Dotyczą one m.in. układu wentylacyjnego i jego wydajności, uwzględnienia
czujników dwutlenku węgla, jak również
zastosowania nisko- i zeroemisyjnych materiałów budowlanych i wykończeniowych.
Wybór wykładzin i sufitów podwieszanych
o niskiej lub zerowej emisji lotnych związków organicznych i formaldehydu, w dużym
stopniu przekłada się na jakość powietrza
wewnątrz – podłoga i sufit to dwie największe
powierzchnie w nowoczesnych biurach.
Oznaczenie CE w przypadku materiałów
budowlanych i wykończeniowych przewiduje
dwie klasy emisji dla formaldehydów: E1 i E2.
Dla klasy emisji E1 wartością maksymalną
jest 124 µg/m3. Ze względu na małą restrykcyjność tych regulacji, w poszczególnych
krajach funkcjonują znakowania uzupełniające. Francuska klasyfikacja przewiduje klasy
emisji od C (najgorsza) do A+ (najlepsza,
emisja najniższa). Aby uzyskać klasyfikację
A+, udział produktu w emisji formaldehydu
nie może przekraczać 10 μg/m3 powietrza,

a więc 12 razy mniej niż przewiduje to klasyfikacja CE. Wszystkie sufity akustyczne
Ecophon, jako jedne z niewielu na rynku,
spełniają najbardziej restrykcyjne wymagania klasy emisji A+. Wynika to z zastosowania w płytach Ecophon neutralnego dla
zdrowia lepiszcza pochodzenia roślinnego,
podczas gdy na rynku stosuje się wciąż
lepiszcze ropopochodne, które jest źródłem
znacznie wyższej emisji lotnych związków
organicznych i formaldehydu.

Nowa rola rozwiązań technicznych
Traktowanie biura jako narzędzia do przyciągania talentów czy zwiększania efektywności,
poszerza spojrzenie na rozwiązania techniczne stosowane w tego typu obiektach. Oprócz
wydajności, zgodności z normami i optymalizacji kosztów, w coraz większym stopniu
uwzględnia się teraz także to, jak dane
rozwiązanie techniczne wpłynie na środowisko wewnętrzne – czy odpowiednio wesprze
aspekty, które są kluczowe dla sprawniejszego
wykonania danej czynności. Taką potrzebę
potwierdzają wyniki badań wśród pracowników – najbardziej uciążliwe są dla nich kwestie
wydawałoby się podstawowe, jak hałas czy
jakość powietrza.
By ograniczyć zakłócenia akustyczne, do
akustyki należy podejść całościowo, a pracę
nad nią rozpocząć na możliwie wczesnym etapie. Ważne są nie tylko rozwiązania, ale także
specjalistyczna wiedza dotycząca planowania akustyki i zdrowego środowiska pracy
w biurze. Jak pokazuje doświadczenie z wielu
projektów, kompleksowe podejście pozwala
znacząco zwiększyć satysfakcję użytkowników z nowego biura. 
Na zdjęciu: Sufit Ecophon Master Matrix jako jedyny element silnie
dźwiękochłonny w industrialnym wnętrzu biura KVL w Holandii.

Magda Szubert
concept development manager
office environments
Ecophon Saint-Gobain
> magda.szubert@saint-gobain.com
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Parkingowa strefa wejściowa
arch. Małgorzata Zajkowska

Rosnące zapotrzebowanie na miejsca postojowe w dzielnicach biznesowych powoduje, że parkingi
podziemne, szczególnie te ulokowane w budynkach wysokościowych, cały czas zyskują na znaczeniu.
Wystarczy spojrzeć na liczby – parkingi odpowiadają często ponad 60% powierzchni biurowej
oferowanej najemcom w wieżowcach i rozciągają się na kilku kondygnacjach. Warto zatem zadbać,
aby były to przestrzenie przyjazne dla użytkowników, a jednocześnie atrakcyjne wizualnie.

P

Pierwszy kontakt

W najwyższych budynkach

Dla większości gości i osób zatrudnionych
w wysokościowcach parking stanowi strefę
wejściową do budynku i to właśnie on w dużej
mierze decyduje o „pierwszym wrażeniu”.
Aby było pozytywne, nie wystarczy już jedynie
wygospodarowanie jak największej liczby miejsc
postojowych, właściwie zaplanowana komunikacja samochodowa i ciągi piesze. Użytkownicy
coraz większą wagę przywiązują do atmosfery
panującej w przestrzeni garażu, a architekci
projektują ją w taki sposób, aby była przyjazna
i atrakcyjna wizualnie. Ważnym elementem
użytkowym i dekoracyjnym w wielkopowierzchniowym garażu są na pewno posadzki. Dziś nie
muszą już kojarzyć się z przemysłową halą.

Doskonały przykład starannie zaprojektowanego parkingu możemy znaleźć w stołecznym
kompleksie biurowym Warsaw Spire, usytuowanym na warszawskiej Woli. W podziemnym garażu tego obiektu do zabezpieczenia
płyt betonowych wykorzystane zostały
żywiczne posadzki parkingowe Deckshield.
Firma Flowcrete Polska dostarczyła technologię i materiał do wykonania ponad 73 000 m2
posadzek poliuretanowo-kwarcowych na
pięciokondygnacyjnym parkingu, który oferuje
ponad 1200 miejsc postojowych. Zgodnie
ze współczesnymi trendami zaprojektowana
została też osobna przestrzeń dla rowerów
i motocykli.
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Rodzaj posadzek wykorzystanych w Warsaw Spire w Warszawie to rozwiązanie dobrze
znane, które funkcjonuje już w kilku wieżowcach z pierwszej setki najwyższych budynków
świata. Takie posadzki znaleźć można
w 335-metrowym biurowcu Damac Heights
w Dubaju (oddanym do użytku w 2016 roku)
oraz mierzącym 305 m budynku Burj Rafal w Rijadzie (2012 r.). Zastosowano je także w kilku
warszawskich wysokościowcach: Q22, Warsaw
Trade Tower czy hotel InterContinental.

Ważne właściwości
posadzki parkingowej
Nawierzchnie parkingów w budynkach wysokościowych powinny charakteryzować się spe-
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cjalnymi właściwościami. Do najważniejszych
zaliczyć można: elastyczność, odporność na
intensywne obciążenia mechaniczne, działanie
środków chemicznych i warunków atmosferycznych, zabezpieczanie betonowego podłoża
przed korozją oraz antypoślizgowość.
Żywiczne posadzki parkingowe Deckshield mają wysoką odporność na ścieranie,
nacisk i zarysowania. Zastosowanie w nich
żywic poliuretanowych zapewnia elastyczność nawierzchni i nadaje wysoką zdolność
do mostkowania rys w podłożu betonowym.
W budynku Warsaw Spire zastosowano pogrubioną (do ok. 3-3,5 mm) żywiczną posadzkę
poliuretanowo-kwarcową z dodatkową warstwą elastycznej poliuretanowej membrany.
Posadzki Deckshield są też odporne
na działanie substancji chemicznych (np. soli
drogowych, oleju silnikowego czy benzyny),
jak również całkowicie szczelne i nienasiąkliwe. Dodatek piasku kwarcowego nadaje im
natomiast chropowatą powierzchnię, co przekłada się na właściwości antypoślizgowe.
W zależności od potrzeb, stopień antypoślizgowości można zwiększyć stosując piasek
o grubszych ziarnach.

W ogromnych obiektach, takich jak wieżowce, posadzki wykonuje się nie tylko pod
dachem, ale np. na niezadaszonych rampach
czy lądowisku dla helikopterów. Nawierzchnia
powinna być wtedy odporna na trudne warunki
atmosferyczne. Posadzki żywiczne bardzo
dobrze współpracują z podłożem betonowym,
chroniąc je przed skutkami ewentualnych
pęknięć powierzchni pod wpływem zmian
termicznych. Dodatkowo można je zabezpieczyć przed intensywnym promieniowaniem
UV specjalną powłoką, dzięki czemu dłużej
zachowują intensywne kolory.

Posadzkowa swoboda projektowania
Odporność nowoczesnych systemów posadzkowych idzie w parze z estetycznym wyglądem. Przy projektowaniu żywicznych posadzek
parkingowych architekci mają do dyspozycji
szeroki wybór kolorów, co pozwala na dowolne
kształtowanie charakteru przestrzeni. Czytelna organizacja ruchu poprzez wyznaczenie
na posadzce stref w różnych barwach nie tylko
zwiększa bezpieczeństwo i ułatwia orientację,
ale wpływa także na pozytywny odbiór przestrzeni przez użytkowników. W Warsaw Spire

na miejscach postojowych wykonano posadzkę
w kolorze Dark Grey, natomiast na drogach
jezdnych, pieszych ciągach komunikacyjnych
i na rampach – w kolorze Mid Grey. Dodatkowo,
do bardziej widocznego oznakowania przestrzeni wykorzystano specjalne, trwałe farby
w kolorze białym.
Ważną cechą stosowanych w budynkach
materiałów wykończeniowych jest też ich
bezpieczeństwo dla środowiska naturalnego,
co znajduje odzwierciedlenie w przyznawanych
obiektom certyfikatach środowiskowych.
Warsaw Spire otrzymał certyfikat BREEAM
na poziomie Excellent. Zastosowane w kompleksie posadzki Deckshield cechuje niska
zawartość lotnych związków organicznych.
Dodatkowo fakt, że zostały wyprodukowane
w warszawskiej fabryce, a zatem lokalnie,
pozwolił zminimalizować drogę transportu
i zapewnić pełną ciągłość dostaw.

Małgorzata Zajkowska
architekt, specification manager,
Flowcrete Polska
> malgorzata@flowcrete.com
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Okna odporne na wiatr
Marcin Tomczyński

Jednym z najważniejszych parametrów stolarki okiennej PVC jest współczynnik opisujący odporność
na obciążenie wiatrem, informujący o statyce okna. Wskaźnik ten ma szczególne znaczenie, ponieważ
bezpośrednio wiąże się z bezpieczeństwem konstrukcji okiennej.

W

Współczynnik odporności na obciążenie
wiatrem definiuje, do jakiej prędkości wiatru
okno będzie spełniało wymogi konstrukcyjne
stawiane stolarce okiennej, innymi słowy:
jakiej wartości ciśnienie od parcia wiatru
stolarka wytrzyma bez szkód wywołanych
nadmierną deformacją.

Ciśnienie a prędkość wiatru
Każdy wprowadzany do obrotu typ okien
powinien przejść wstępne badania typu ITT
(Initial Type Testing), zgodnie z normą okienną
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PN-EN 14351-1+A1:2010, która opisuje, według jakich norm badawczych należy określić
odporność na obciążenie wiatrem. W normie
tej podana jest także ogólna klasyfikacja stolarki okiennej (patrz tabela 1), zgodnie z którą
rozróżnia się:
	trzy klasy ze względu na ugięcie ramy,
oznaczone literami A, B, C,
	sześć klas ze względu na ciśnienie, oznaczone cyfrowo 1, 2, 3, 4, 5, a przy ciśnieniu
powyżej 2000 Pa – Exxxx, gdzie xxxx
opisuje wartość ciśnienia.

Zatem przykładowo zapis na etykiecie okna:
„Odporność na obciążenie wiatrem – B3”
należy interpretować tak, że dane okno,
a właściwie jego najbardziej odkształcalny
element, ugina się poniżej wartości 1/200
swojej długości przy ciśnieniu do 1200 Pa
(czyli takie ciśnienie wytrzymuje bez szkód).
Natomiast zapis na etykiecie BE2200 oznacza, że najbardziej odkształcalny element
okna ugina się poniżej wartości 1/200 przy
ciśnieniu do 2200 Pa. Podsumowując: im dalsza litera alfabetu i wyższa cyfra występują
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w określeniu klasy – tym okno jest bardziej
odporne na parcie wiatru.
W tym miejscu nasuwa się pytanie, jaką
wartość odporności na obciążenie wiatrem
powinno mieć montowane okno? Niestety,
nie ma na nie prostej odpowiedzi.
Polskie przepisy nie definiują maksymalnego dopuszczalnego ugięcia czołowego.
Przyjęło się stosować, za wytycznymi wydanymi przez ITB w 2012 roku pt. „Okna i drzwi
zewnętrzne. Wymagania, klasyfikacja i zakres
stosowania”, że dla bezpiecznego usytuowa-

nia okien w zdecydowanej większości wystarczające są wartości odnoszące się do ugięcia
w klasie B i ciśnienia odpowiadającego miejscu
wbudowania okna (patrz rozdział: W zależności od lokalizacji).
Oczywiście im korzystniejszy jest parametr odporności na obciążenie wiatrem – tym
bezpieczniej, ale nie w każdych warunkach
konieczne jest stosowanie stolarki o najwyższych wskaźnikach. Jej właściwości powinny
być dostosowane do miejsca montażu i wymagań klienta.

Tabela 1. Ogólna klasyfikacja okien PVC pod kątem odporności
na obciążenie wiatrem wg normy PN-EN 14351-1+A1:2010

Nr Rozdział

1

2

Właściwość / wielkość / miara

Dane zawarte w klasyfikacji normy
PN-EN 14351 łatwiej będzie odnieść do
rzeczywistych sytuacji, gdy zestawimy
wartości ciśnienia oddziałującego na okna
z prędkościami wiatru oraz jego siłą niszczenia i skutkami działania (patrz tabela 2 i 3).
Zatem wracając do przykładu z oknem o klasie
odporności B3: korzystając z tabeli 3 możemy
stwierdzić, że stolarka w klasie B3 wytrzyma
bez żadnych uszkodzeń oddziaływanie wiatru
wiejącego z prędkością 160 km/h. Dodatkowo okno, któremu nadano klasę B3, musiało

Tabela 3. Tabela konwersji
prędkości wiatru na ciśnienie
dynamiczne

Klasa / deklarowana wartość

Odporność na obciążenie wiatrem

1

2

3

4

5

Exxxx

Prędkość wiatru
(km/h)

Prędkość wiatru
(m/s)

Ciśnienie parcia
wiatru (Pa)

Ciśnienie próbne P1 (Pa)

400

800

1200

1600

2000

>2000

30

8,3

42

4.2

Odporność na obciążenie wiatrem

A

B

C

Ugięcie ramy

≤ 1/150

≤ 1/200

≤ 1/300

4.3

Tabela 2. Charakterystyka i prędkość wiatru

Prędk. wiatru w m/s Prędk. wiatru w km/h
na wys. 10 m
na wys. 10 m

Charakterystyka
wiatru

Skutki działania

35

9,7

58

45

12,5

93

55

15,3

142

65

18,1

200

80

22,2

304

95

26,4

426

110

30,3

563

120

33,3

676

130

36,1

793

140

38,9

926

17,2-20.7

62-74

Wiatr gwałtowny

Wiatr łamie gałęzie drzew, chodzenie
pod wiatr utrudnione

20,8-24,4

75-88

Wichura

Wiatr powoduje uszkodzenia budynków,
zrywa dachówki, łamie całe drzewa

Silna wichura

Wiatr wyrywa drzewa z korzeniami, powoduje duże
uszkodzenia budynków (zrywanie dachów,
łamanie wież i słupów energetycznych)
Wiatr powoduje rozległe zniszczenia, zagrożenie życia

210

24,5-28,4

89-102

28,5-32,6

103-117

Gwałtowna wichura

≥ 32,7

≥ 118

Wiatr huraganowy
lub trąba powietrzna

35,1-50,1
50,2-70,2
≥ 70,3

126-180
181-253
≥ 254

huraganowy silny
niszczycielski
dewastujący

Źródło: IMGW, patrz www.imgw.pl/attachments/1605_vademecum_jesien_zima.pdf (strona 10)

Wiatr powoduje
zniszczenia i spustoszenia,
możliwe wypadki śmiertelne

150

41,6

1058

160

44,4

1200

170

47,2

1362

180

50,0

1528

190

52,8

1705

200

55,5

1891

58,2

2080

220

61,1

2295

230

63,9

2510

240

66,7

2730

250

69,4

2950

Źródło: Oknotest.pl, patrz www.oknotest.pl/poradnik-okienny/
okna-pcv-przeliczanie-cisnienia-parcia-wiatru-na-predkosc-wiatru
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II strefa

zostać wcześniej poddane próbie bezpieczeństwa, podczas której wartość wywieranego na
nie ciśnienia wynosiła 1,5 wartości ciśnienia,
przy którym nastąpiło maksymalne ugięcie.
W omawianym przypadku jest to 1800 Pa,
co oznacza, że w praktyce okno powinno przetrwać napór wiatru o prędkości dochodzącej
prawie do 200 km/h.
Tabela 4 przedstawia ogólne zestawienie poszczególnych klas okien w zależności
od prędkości wiatru i ciśnienia, stanowiące
podsumowanie normowej klasyfikacji dla
stolarki okiennej i konwersji prędkości wiatru
na ciśnienie dynamiczne.

W zależności od lokalizacji
(okna i budynku)
Aby dobrać stolarkę okienną odpowiednią
pod względem klasy odporności na obciążenie wiatrem, należy uwzględnić dokładną
lokalizację wbudowania okna, obejmującą:

	strefę wiatrową w jakiej zlokalizowany
jest budynek,
	kategorię terenu w jakiej zlokalizowany
jest budynek,
	wysokość nad poziomem morza terenu
na którym wzniesiony jest (lub będzie)
budynek,
	wysokość wbudowania danego okna.
Od 2010 roku stara norma wiatrowa zastąpiona została normą PN-EN 1991-1-4:2008/
A1:2010, czyli tzw. „eurokodem”. Zawarte są
w nim procedury wyznaczania oddziaływania
wiatru na konstrukcje budowlane o wysokości
do 200 m, w tym na elementy wbudowane
w te konstrukcje, takie jak okna. W normie tej
podzielono Polskę na strefy wiatrowe, a właściwie zaktualizowano te strefy, w stosunku
do starej normy (patrz rys. 1).
Kolejny krok to ustalenie kategorii terenu,
na którym zlokalizowany jest budynek,

Tabela 4. Klasa odporności na obciążenie wiatrem a ciśnienie
i odpowiadająca mu prędkość wiatru

Klasa odporności na Ciśnienie parcia wiatru i odpowiadająca mu prędkość Wartość ciśnienia i odpowiadająca jej prędkość
obciążenie wiatrem
wiatru właściwe dla danej klasy odporności
wiatru podczas próby bezpieczeństwa
B1

400 Pa / ok. 90 km/h

600 Pa / ok. 110 km/h

B2

800 Pa / ok. 130 km/h

1200 Pa / ok. 160 km/h

B3

1200 Pa / ok. 160 km/h

1800 Pa / ok. 190 km/h

B4

1600 Pa / ok. 190 km/h

2400 Pa / ok. 220 km/h

B5

2000 Pa / ok. 200 km/h

3000 Pa / ok. 250 km/h

Źródło: opracowanie własne Vetrex

Tabela 5. Charakterystyka kategorii terenu

Kategoria terenu 0
Kategoria terenu I
Kategoria terenu II
Kategoria terenu III
Kategoria terenu IV

obszary morskie, przybrzeżne wystawione na otwarte morze

III strefa

III strefa
Rys. 1. Strefy wiatrowe w Polsce

a która również ma wpływ na wartości ciśnień
przyjmowanych do wyliczeń statycznych. Pięć
stref przedstawia tabela 5.
Dysponując danymi dotyczącymi strefy
wiatrowej oraz kategorii terenu, w której montowane będzie okno, aby wyznaczyć ciśnienie
parcia wiatru, potrzebujemy dodatkowej
informacji dotyczącej wysokości nad poziomem morza miejsca, w którym zaplanowano
wzniesienie budynku oraz wysokości montażu
stolarki. Dopiero znając wszystkie te dane,
możemy precyzyjnie określić wartość ciśnienia, które będzie oddziaływało na stolarkę.
***
Podczas składania zamówienia na stolarkę
okienną warto przekazywać informacje dotyczące miejsca montażu, ponieważ tylko wtedy
producent jest w stanie dostarczyć stolarkę
z uwzględnieniem właściwych wymagań.
Dobrym zwyczajem jest także podawanie
w projekcie informacji odnośnie klasyfikacji
stolarki, co zdecydowanie ułatwi dobór odpowiednich klas dla danej inwestycji.

jeziora lub tereny płaskie, poziome, o nieznacznej roślinności i bez przeszkód terenowych
tereny o niskiej roślinności, takie jak trawa, i o pojedynczych przeszkodach (drzewa budynki)
oddalonych od siebie na odległość co najmniej ich 20 wysokościom
tereny regularnie pokryte roślinnością lub budynkami albo o pojedynczych przeszkodach,
oddalonych od siebie na odległość równą ich 20 wysokościom (takie jak wsie, tereny
podmiejskie, stałe lasy)
tereny, których przynajmniej 15% powierzchni jest pokryte budynkami o średniej wysokości
przekraczającej 15 m

Źródło: norma PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010
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Przyjaźnie
wokół biura

BIU

Sposób zaaranżowania otoczenia biurowców ma wpływ
na samopoczucie pracujących w nich osób. Szczególnego znaczenia
nabiera więc takie zagospodarowanie przestrzeni, które łączy
funkcjonalność z estetyką. Okazuje się, że w tych miejscach
znakomicie sprawdzają się rozwiązania rodem z przydomowych
ogrodów, parków czy skwerów.

W

W nowoczesnych siedzibach firm coraz
częściej zauważyć można atrakcyjne części
wspólne, sprzyjające nieformalnym spotkaniom i integracji pracowników. Taką funkcję
pełnią m.in. wewnętrzne dziedzińce wypełnione zielenią i elementami małej architektury. Doskonale odnajdą się tam propozycje
marki Libet.

Użyteczny dizajn
Produkty z kolekcji Libet Stampo stanowią wyrazisty akcent w aranżacji przestrzeni, nadając
jej unikatowego charakteru. Poddane procesowi
impregnacji już na etapie produkcji, w każdym
miejscu zapewniają trwały efekt wizualny.
Strefę wypoczynku najszybciej można stworzyć, wykorzystując Sześciany 1 . Ich prosta,
elegancka forma sprawia, że idealnie nadają się
na stoliki i siedziska, a zestawione w rząd mogą
stać się ciekawą ławką. Na uwagę zasługuje
też dekoracyjny Plaster miodu 2 , występujący
w dwóch wersjach – pełnej i ażurowej. Sprawdzi
się on zarówno w funkcji siedziska czy podstawy stolika, jak też jako oryginalny kwietnik,
fantazyjna ławka lub intrygujący murek.
Wypełniona bujną roślinnością Donica
Stampo 3 może być natomiast efektowną dekoracją, oryginalnym ogranicznikiem
wjazdu czy elementem oddzielającym od siebie
poszczególne fragmenty przestrzeni. Podobne
zastosowanie znajdują Kule, dostępne w trzech
rozmiarach – 90, 60 lub 30 cm średnicy. Można
z nich stworzyć różnorodne kompozycje, które
będą niebanalną ozdobą trawnika, ale też wyrazistym punktem, wyznaczającym przejścia i oddzielającym miejsca z ograniczonym dostępem.

Wykończenie ma znaczenie
O zewnętrznym wizerunku biurowców
i mniejszych obiektów przeznaczonych

1

na siedzibę firmy (np. w dzielnicach willowych,
na obrzeżach miast) w dużej mierze decyduje
wykończenie ścian zewnętrznych. Nie zawsze
musi to oznaczać surową nowoczesność spod
znaku szkła i metalu. W wielu lokalizacjach
doskonale sprawdzają się płyty elewacyjne
o wyglądzie naturalnego kamienia czy klasycznej cegły.
Taki niepowtarzalny charakter mają
produkty z linii Libet Fassade. W przypadku
prostej, zgeometryzowanej bryły budynku,
ciekawy efekt osiągniemy np. przy użyciu dizajnerskiego kamienia elewacyjnego
Alpamayo. Dostępny w formie niewielkich
kwadratowych płytek (10 x 10 cm) lub pokaźnych prostokątnych płyt (30 x 60 cm oraz
10 x 60 cm), które można ze sobą dowolnie
zestawiać, zapewnia szeroki wachlarz możliwości aranżacyjnych. Ciekawie prezentują się
też wyraziste elementy Sevilla 4 i Marabella,
o mocno wyeksponowanej fakturze. Klasycznym rozwiązaniem są natomiast płytki
Casares, inspirowane wyglądem starej cegły
belgijskiej. Linia Libet Fassade łączy interesujący wygląd z niezbędnymi właściwościami
użytkowymi, a poszczególne produkty mogą
pełnić rolę zarówno dominującego materiału
wykończeniowego, jak i atrakcyjnego akcentu.
Współczesne biurowce nie są już kojarzone
z przygnębiającymi molochami, są przyjaznymi miejscami do pracy, które gwarantują
komfort i możliwość regeneracji. Pomocne
w stworzeniu ich otoczenia będą produkty,
łączące niepowtarzalny dizajn z wyjątkową
użytecznością i trwałością.
Libet S.A.
ul. Powstanów Śl. 5
53-332 Wrocław
tel. 71 31 51 101
www.libet.pl
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Seria do wielu
wnętrz
Łącznik jednobiegunowy w ramce Orzech

Adrian Filip

Firma Legrand wprowadziła na rynek serię osprzętu o nazwie
Valena Allure. Cechą charakterystyczną nowych produktów
są ramki o owalnych rogach, ale też duża różnorodność
materiałów, z których zostały wykonane. Dzięki temu nadają się
do wykorzystania w zróżnicowanych wnętrzach i aranżacjach.

D

Dobór wyposażenia do zaprojektowanego
wnętrza wiąże się zwykle z poświęceniem
wielu dni na przeglądanie stron internetowych
i katalogów produktowych. Dużym ułatwieniem dla architektów są wtedy serie produktowe, których zróżnicowana zawartość pozwala
na stosowanie ich w różnych typach wnętrz.

Barwy, wzory, arabeski
W nowej serii firmy Legrand o nazwie Valena
Allure znaleźć można trzy style wykończeń
tworzących gamę wielu niepowtarzalnych
wzorów. W ofercie są m.in., dwuwarstwowe ramki z wyraźną zewnętrzną krawędzią
w kilku kolorach (np. ramka Skóra czy Orzech).
Kontrastująca z częścią zewnętrzną czarna
podstawa uwydatnia efekt cienia i dostępna
jest w dwóch kształtach: prostym na równo
z krawędzią ramki lub lekko cofniętym w stosunku do tej krawędzi.
W serii znaleźć też można ramki w kolorach pastelowych ze zdobieniami w odcieniach
chromu i złota. Szczególnymi propozycjami
są ramki Barok w kolorach czarnym i purpurowym, ramki Sieć zdobione plątaniną
nieregularnych, trójwymiarowych linii i ramki
Arabeska z orientalnym wzorem.
Wybrane ramki (złoto-purpurowy Barok
i czarny Barok) wykończone zostały metalowymi pierścieniami w kolorach: lustro białe,
orzech, włókno węglowe i skóra. Charakterystyczne dla całej serii są też ciężkie, masywne
przyciski we włącznikach.

W wielu funkcjach
Jednak wygląd to nie wszystko – nowa
seria realizuje kilkadziesiąt różnych funkcji

wykorzystywanych we współczesnych
instalacjach elektrycznych. Przede wszystkim oferuje popularne gniazda w wersji
pojedynczej i podwójnej dedykowane
do ramek pojedynczych i wielokrotnych, ale
także kompletną ofertę łączników oświetlenia oraz wersje specjalne osprzętu dla
automatyki domowej. W ofercie są także
sterowniki rolet, regulatory temperatury
i ściemniacze. Do pomieszczeń wilgotnych
stworzone zostały szczelne gniazda z klapką
w wersji IP44.
W najbardziej wyszukanych, inteligentnych instalacjach warto zastosować łączniki
oświetlenia sterowane radiowo. Mogą zostać przyklejone w dowolnym miejscu i nie
wymagają kosztownego kucia i prowadzenia
kabli. Posiadanie sieci WiFi może natomiast
wzbogacić projektowany system o wizualizację i sterowanie wszystkimi funkcjami
za pomocą smartfona czy tabletu. W ofercie
jest też wygodna ramka z ładowarką USB,
do której można podłączać urządzenia mobilne takie jak smartfon czy tablet.
Valena Allure to konstrukcje gwarantujące wieloletnią trwałość i komfort użytkowania, który równie dobrze sprawdza się
w mieszkaniach i domach, co w biurach czy
hotelach.

Legrand Polska Sp. z o.o.
tel. 22 549 23 22
www.legrandwdomu.pl
www.legrand.pl
info@legrand.com.pl

Łącznik świecznikowy w ramce Skóra

Gniazdo w ramce Czarny Mat

Sterownik scenariuszy w ramce Czarny Mat

Gniazdo głośnikowe w ramce Arabeska Chrom
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Prawo zamówień
publicznych w projektowaniu
/ współpraca projektanta
z inwestorem na etapie budowy
arch. Teresa Gołdowska, architekt IARP

Współpraca projektanta z inwestorem nie kończy się na etapie projektowania i uzyskiwania
pozwolenia na budowę obiektu. Nawet wyjaśnienia udzielane na etapie przetargu na wybór
wykonawcy robót nie stanowią ostatecznej weryfikacji projektu. Dopiero na etapie pełnienia
nadzorów autorskich ujawniają się błędy we właściwej koordynacji branżystów i braki
szczegółowych rozwiązań niektórych detali. Najgorzej jest, jeżeli wady w dokumentacji
uwidocznią się w okresie eksploatacji obiektu, bo wówczas są zazwyczaj trudne do usunięcia,
a inwestor nie posiada już środków na realizację zadania inwestycyjnego.
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Z moich wieloletnich osobistych doświadczeń
wynika szereg problemów opisywanych w poniższej publikacji, jednakże najnowsze zmiany
w ustawach Prawo zamówień publicznych
oraz Prawo budowlane niezbyt optymistycznie rokują na przyszłość. Coraz trudniejsze
staje się przyjęcie kryteriów oceny ofert na
etapie przetargu, które w okresie realizacji
umowy nie ograniczałyby działań zarówno zamawiającego, jak i projektanta. Coraz bardziej
skłaniam się w kierunku wyboru wykonawcy
dokumentacji w wyniku konkursu, który
pozwala ocenić doświadczenie i umiejętności
projektanta w praktyce. Trudno tylko oceniać,
czy jest dobrym menadżerem i koordynatorem, a funkcje te obciążają obecnie architekta
w bardzo dużym zakresie.

Etap 1: Zawarcie umowy na
pełnienie w okresie budowy nadzoru
autorskiego
Jest to etap trudny ze względów formalnych,
gdyż z wielu opinii prawnych wynika, że nadzór
autorski pełnić może każda osoba posiadająca
uprawnienia do projektowania odpowiadające
wymaganym od projektanta. Kłóci się to z zapisami art. 20 i 21 ustawy Prawo budowlane,
z których wynika obowiązek pełnienia nadzoru
autorskiego, ale również prawo projektanta do
wstępu na budowę oraz wpisania do dziennika
budowy wstrzymania budowy w przypadku
stwierdzenia zagrożeń lub istotnych zmian
w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji.
W przypadku zlecenia pełnienia nadzoru autorskiego innemu projektantowi może zatem
wystąpić niezgodność zapisów regulujących
status budowy. Trudno również stwierdzić,
kto powinien usuwać ewentualne błędy w dokumentacji projektowej, czy projektant właściwy w ramach udzielonej gwarancji i rękojmi,
czy osoba pełniąca nadzór autorski.
Zaleca się zawieranie umowy na nadzór
autorski w umowie na opracowanie dokumentacji projektowej, ale może to być niemożliwe
ze względu na sytuację finansową inwestora.
Nie zawsze w chwili zawierania umowy na wykonanie dokumentacji ma on już zapewnione
środki finansowe w dostatecznej wysokości
na całe zadanie inwestycyjne i wtedy rozpoczęcie robót budowlanych może być opóźnione w stosunku do planowanego. W tym czasie
mogą wystąpić okoliczności powodujące
istotną zmianę warunków umowy.
Możliwe jest przyjęcie bardzo różnego systemu rozliczeń wynagrodzenia za pełnienie
nadzoru zarówno ze względu na długość okre-

PRAWO

su realizacji robót, jak i na stopień skomplikowania projektowanego obiektu:
	rozliczenie ryczałtowe płatne jednorazowo (może dotyczyć tylko obiektów
mało skomplikowanych z bardzo krótkim
okresem realizacji),
	rozliczenie ryczałtowe płatne w okresach
miesięcznych lub kwartalnych (możliwe
do zastosowania w umowach dłuższych,
ale powodujące, że projektanci otrzymują
wynagrodzenie jednakowe, niezależnie
od koniecznej intensywności pobytów
na budowie poszczególnych branżystów),
	rozliczenie uzależnione od liczby pobytów
na budowie w różnych okresach z określeniem maksymalnego wynagrodzenia
projektanta (tego typu rozliczenie wymaga
szczegółowego monitorowania liczby
branżystów na każdej koordynacji z wyłączeniem pobytów wynikających z konieczności usunięcia błędów w projekcie).
Nadzór autorski powinien być pełniony
do czasu uzyskania decyzji o wyrażeniu bezwarunkowej zgody na użytkowanie obiektu.

Warunki pełnienia nadzoru
autorskiego na budowie
Warunki i terminy pełnienia nadzoru autorskiego powinny być określone szczegółowo
w umowie, gdyż mogą wpływać na dotrzymywanie przez wykonawcę terminów umownych
lub skutkować naliczaniem kar umownych
projektantowi. Czasem projektanci branżowi
mieszkają w miastach odległych od miejsca budowy, a architekt nie zapewnia sobie
wpływu na egzekwowanie ich obecności na
koordynacjach.
Najczęściej wyznaczony zostaje jeden
dzień w tygodniu, w którym odbywają się na
budowie narady koordynacyjne, ale nie zawsze
potrzebna jest na nich obecność projektanta,
a tym bardziej wszystkich branżystów. Należy
zatem ustalać każdorazowo niezbędny skład
osobowy. W przypadku rozliczenia za każdy
pobyt na budowie, płatne są tylko nadzory
projektanta pełnione na wezwanie inwestora.
Na etapie zawierania umowy warto zwrócić
uwagę na wszystkie zapisy i ewentualnie wynegocjować zmianę warunków w przypadku
przewidywanych trudności w ich dotrzymaniu.
Powinno się ustalić z inwestorem sposób
dostarczania rysunków zamiennych lub uzupełniających, żeby nie krążyły różne wersje
powodujące kolizje międzybranżowe i niepotrzebne dyskusje pomiędzy uczestnikami pro-

cesu budowlanego. Najlepiej żeby przekazywane były one za pośrednictwem lub w obecności
inwestora, szczególnie jeżeli może to wpływać
na sposób eksploatacji lub koszty.

Etap 2: Współpraca z inwestorem
i wykonawcą w okresie budowy
W trakcie budowy ujawniają się wszystkie braki w dokumentacji i niezgodności w koordynacji międzybranżowej. Ze względu na brak zespołu sprawdzającego, jaki w dużych biurach
projektów był odpowiedzialny za weryfikację
projektów, ale również dodatkową koordynację, obecnie występuje znacznie więcej błędów
w tym zakresie, szczególnie w przypadku kiedy
projektanci pochodzą z różnych miast lub
współpracują tylko okazjonalnie.
Dla uzyskania właściwej koordynacji robót
oraz dochowywania terminów ich realizacji
konieczna jest bardzo szybka reakcja projektanta. Próba tuszowania błędów zazwyczaj
pogarsza tylko relacje pomiędzy stronami,
nie dając zamierzonego efektu. Ze względu
na fakt, że dla inwestora najważniejsze jest
uzyskanie właściwego efektu końcowego
(tj. budynku funkcjonalnego, o ciekawej
formie architektonicznej, spełniającego jego
wymagania), potrafi on docenić dobrą współpracę z projektantem, nawet w przypadku konieczności usunięcia błędów w dokumentacji.
W przypadku zastosowania w projekcie
nietypowych, innowacyjnych rozwiązań, konieczna jest akceptacja przez autora projektów
przyjętych rozwiązań szczegółowych (rysunki
warsztatowe) i zastosowanych materiałów
równoważnych. Szczególnie w przypadku
ryczałtowych rozliczeń z wykonawcą, ten
ostatni potrafi wywierać na projektanta naciski, żeby zaakceptował tańsze rozwiązania.
Pod tym względem ustawa Prawo zamówień
publicznych jest interpretowana w sposób
bardzo niekorzystny dla projektanta. W wielu
interpretacjach pojawiają się wątki mówiące
o możliwości stosowania przez projektanta
wyrobów określonego producenta z racji wzajemnych powiązań. Zaskakujące, że podobne
obawy nie dotyczą wykonawcy... Na szczęście
pojawiają się również opinie, że zmiana nawet
niewielu elementów w obiekcie budowlanym
może naruszyć zarówno założenia estetyczne, energooszczędność, jak i funkcjonalność
pomieszczeń. Tutaj projektant i inwestor są
zazwyczaj sojusznikami, chociaż dla uczciwego wykonawcy wskazanie nazwy producenta
powinno być również korzystne, gdyż pomaga
ocenić standardy, jakich oczekuje zamawiający.
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Uwaga!
W opublikowanym rozporządzeniu
wykonawczym do ustawy Prawo
zamówień publicznych udało się
zmienić zapis dotyczący okresu
wymaganego doświadczenia
projektanta - obecnie zamawiający
ma prawo dopuścić możliwość
dłuższego niż trzy lata okresu,
którym projektant dokumentuje
wymagane doświadczenie.

Etap 3: Współpraca w przypadku
konieczności wykonywania
dokumentacji na roboty dodatkowe
i uzupełniające
W okresie budowy może pojawić się konieczność wykonania robót dodatkowych (wynikających z błędów w dokumentacji projektowej
lub przyczyn niezależnych ujawnionych
w trakcie budowy) niezbędnych dla prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego. Celem przeprowadzenia postępowania
przetargowego na zawarcie z wykonawcą
umowy na roboty uzupełniające konieczne
jest opracowanie dodatkowej dokumentacji
i to w pełnym zakresie, tj.:
	projekt wykonawczy na roboty uzupełniające,
	specyfikacje techniczne,
	przedmiary i kosztorysy inwestorskie.
Jeżeli konieczność wykonania dodatkowej
dokumentacji wynika z błędów projektanta, inwestor zazwyczaj żąda wykonania jej
nieodpłatnie. Niezależnie od formy zlecenia
tej dokumentacji zazwyczaj winna być ona
wykonana w ekspresowym terminie ze względu na konieczność dotrzymania terminów
przez wykonawcę robót. Terminy te często
są obligatoryjne dla inwestora ze względu
na dodatkowe uwarunkowania, np. rozpoczęcie roku szkolnego, zobowiązania wynikające
z umowy kredytowej, dofinansowania lub
konkursów na środki z funduszy unijnych czy
rozpoczynanie innych inwestycji skoordynowanych czasowo.
Może również wystąpić konieczność
wykonania robót uzupełniających polegających na powtórzeniu robót tego samego
rodzaju w ramach odrębnej umowy, realizo-
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wanych przez tego samego wykonawcę ze
względów ekonomicznych lub technicznych.
Czasem roboty te są już objęte dokumentacją
projektową, w przypadku kiedy inwestor był
zmuszony ograniczyć zamówienie ze względu
na brak środków finansowych lub brak możliwości przekazania wykonawcy placu budowy
(np. obiekt zamieszkały przez lokatorów lub
w trakcie obowiązywania umowy najmu).
Po ustaniu tego typu ograniczeń inwestor
może zlecić wykonawcy roboty uzupełniające i wtedy zmianie ulegają tylko warunki
pełnienia nadzoru autorskiego. Roboty uzupełniające mogą wynikać również ze zmiany
stanowiska inwestora na temat zakresu
przedmiotu inwestycji i wtedy wymagają one
opracowania nowej dokumentacji projektowej, na którą winien on zawrzeć z projektantem nową umowę.
W przypadku robót uzupełniających
termin wykonania opracowania może być
negocjowany i zazwyczaj może być dłuższy,
szczególnie w przypadku konieczności uzyskania decyzji administracyjnych lub uzgodnień
zewnętrznych.

Etap 4: Współpraca na etapie odbiorów
i pozyskiwania decyzji o pozwoleniu
na użytkowanie obiektu
Jest to zazwyczaj okres bardzo nerwowy dla
wszystkich uczestników procesu budowlanego
i wymaga dużej mobilizacji i zaangażowania.
Należy zobowiązać również projektantów
branżowych do zarezerwowania sobie czasu
w tym okresie na pobyty na budowie lub
możliwość kontaktu elektronicznego. W tym
okresie kompletowana jest również dokumentacja powykonawcza i przygotowywane
są oświadczenia wymagające osobistego
potwierdzenia przez projektanta.
Spinane są wszystkie systemy instalacji
wewnętrznych i następuje sprawdzanie ich
skuteczności, co może ujawnić również błędy
projektowe wymagające szybkiej diagnozy.
Obiekt otrzymuje ostateczny wystrój wnętrz
i elewacji. Montowane są elementy wyposażenia, które nie zawsze zostały uwzględnione
w projektach branżowych. Czasem okazuje się
np., że brakuje zasilania energetycznego do
urządzeń, technologia zaplecza gastronomii
nie jest zgodna z projektami sanitarnymi lub
rozmieszczenie urządzeń audiowizualnych
informatycznych wymaga innej aranżacji.
Często dopiero na tym etapie jest wprowadzany przyszły użytkownik budynku, którego
wizja odbiega od założeń projektowych

(dlatego warto wcześniej wyznaczyć takiego
użytkownika i przeszkolić w obsłudze urządzeń wskazane przez niego osoby).
Osobnym tematem są odbiory obiektu
przez Państwową Straż Pożarną i Powiatową Inspekcję Sanitarno-Epidemiologiczną,
a następnie Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego. W trakcie przeprowadzanej wizji na terenie budynku wymagana jest często
obecność projektantów celem złożenia przez
nich dodatkowych oświadczeń lub wyjaśnień.
Należałoby sobie zapewnić w tym okresie
możliwość kontaktu także z rzeczoznawcami,
którzy uzgadniali dokumentację projektową w zakresie ppoż i sanitarnym oraz ze
specjalistami z zakresu akustyki, technologii
(w projektach specjalistycznych) itp., ponieważ często wyjaśnienia wymagają konsultacji
w tym zakresie.
W ostatnich latach, ze względu na dużą
częstotliwość zmian przepisów pożarowych
i sanitarnych oraz rozbieżności interpretacyjnych w poszczególnych organach, jest
to problem bardzo istotny. Pojawiły się już
nawet głosy na temat konieczności wcześniejszego uzgadniania dokumentacji w organach
opiniujących, co pozwoliłoby na uniknięcie
niepotrzebnej nerwowości na etapie odbiorów.
Często dopiero wtedy określane są wymagania, które skutkują koniecznością wykonania
dodatkowych robót budowlanych z naruszeniem elementów wystroju wnętrz. Należy
nadmienić, że organy straży pożarnej i sanepidu wydają tylko opinię a nie decyzję, a zatem
nie przysługuje na nie odwołanie. Spotkałam
się z wymaganiami przekraczającymi obowiązujące przepisy lub z traktowaniem każdej
pochylni terenowej jako podjazdu dla niepełnosprawnych wymagającego zamontowania
balustrad spełniających wszystkie wymagania
(co ze względów funkcjonalnych i estetycznych było niekorzystne dla obiektu).

Dobre rady wynikające
z własnych doświadczeń
Współpraca projektanta z inwestorem:
	dobrze jest wyjaśniać inwestorowi motywy
swojego postępowania i podejmowanych
decyzji bez wszczynania konfliktów, tym
bardziej jeśli ma się do czynienia z przedstawicielami inwestora z dużym doświadczeniem zawodowym,
	nie warto stawiać wszystkiego na ostrzu
noża, ponieważ inwestor często kieruje się
dodatkowymi przesłankami, o których nie
wiemy,
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	niektóre decyzje warto skonsultować
z inwestorem, a może również z użytkownikiem, zwłaszcza przed wpisaniem
ich do dziennika budowy,
	nie zakładaj, że inwestor dąży tylko
do obniżenia kosztów budowy, choć
oczywiście nie zawsze ma świadomość skutków podejmowanych decyzji
w okresie eksploatacji – warto mu to
wyjaśnić,
	nie traktuj inwestora jak dobrego wujka,
który za Ciebie sprawdzi i skoordynuje dokumentację i załatwi wszystkie uzgodnienia,
	nie rób uników, ponieważ nieodebranie
przez Ciebie telefonu, spowoduje tylko
następną serię prób kontaktu,
	nie przesadzaj ze szczerością, np. e-mail
z treścią „Rzeczywiście wysłałem cokolwiek, bo termin się zbliżał” może być niespecjalnie dobrze przyjęty przez inwestora,
chyba lepiej wcześniej coś ustalić,
	inwestor dąży do współpracy, ale nie
będzie za Ciebie pracował,
	przy doborze współpracowników branżowych nie kieruj się tylko ceną, ponieważ
w efekcie odpowiadasz za całą dokumentację projektową.
Współpraca projektanta z wykonawcą robót:
	traktuj wykonawcę po partnersku, ale nie
wchodź z nim w żadne układy,
	nawiąż z kierownikiem budowy dobry
kontakt i współpracuj z nim na bieżąco,

ponieważ od twojej dobrej woli może zależeć również jego ocena projektu,
	warto dosyć szybko reagować na konieczność uszczegółowienia rozwiązań detali,
w przeciwnym razie wykonawca może
uznać, że ma wolną rękę w tym zakresie,
	warto rozważyć sugestie doświadczonego
wykonawcy w zakresie zmiany rozwiązania, nie zawsze taka propozycja wynika
z chęci obniżenia kosztu budowy,
	jeśli nie akceptujesz materiałów lub
technologii wykonania robót, zgłoś to
niezwłocznie, bo wtedy łatwiej osiągniesz
zamierzony cel.
***
Bardzo dziękuję za Koleżanek i Kolegów
zainteresowanie tematyką ustawy Prawo
zamówień publicznych i jej praktycznego
zastosowania w zamawianiu dokumentacji
projektowej, gdyż rodzi ono wiele dyskusji
w środowisku. Moim zdaniem, wątpliwości
projektantów są w wielu wypadkach efektem
braku interpretacji zapisów tej ustawy przez
profesjonalistów z zakresu realizacji inwestycji. Większość opinii formułowana jest przez
prawników nie znających realiów projektowych i wykonawczych.
Sugerowane obecnie kryteria wyboru
projektantów również nie poprawiają sytuacji.
Wprawdzie ograniczona zostaje waga ceny za
realizację zamówienia na dokumentację projektową, ale nie ma możliwości oceny doświadcze-

nia projektanta. Proponuje się kryteria takie jak
np. opis jak projektant zamierza koordynować
branżystów (podczas gdy zamawiający jest zainteresowany skutkiem, a nie metodologią) lub
kompletność wykazu opracowań sporządzonego przez projektanta (a przecież to inwestor
opisuje przedmiot zamówienia i to on winien
opisać swoje wymagania w tym zakresie).
Proponowane jest również wprowadzenie
do kryteriów przetargu oceny przygotowanej
przez projektanta koncepcji, co może być krytykowane przez środowisko architektoniczne
ze względu na ochronę praw autorskich i brak
profesjonalistów w składzie komisji przetargowych. Dlatego temat stosowania ustawy
Prawo zamówień publicznych w dziedzinie
projektowania pozostaje nadal dyskusyjny.

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
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Wszystkie podkreślenia i wytłuszczenia w treści
cytowanych dokumentów pochodzą od autorów artykułu

Garaż z jedną niewiadomą
arch. Bożena Nieroda, architekt IARP, arch. Wojciech Gwizdak, architekt IARP

Każdy przepis wprowadzający ograniczenia swobody działania winien czynić to w jednoznaczny sposób,
tak aby osoby, do których jest kierowany – mogły wypełnić wskazane wymagania oraz aby można było
stwierdzać, że przepis został uwzględniony. Niestety szans takich nie dają niektóre regulacje prawa
inwestycyjnego. Niech za przykład posłuży § 104 ust. 3 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – określający
parametry stanowisk postojowych w garażu. Dlaczego tak się dzieje, o tym poniżej.

P

Prawo – to prawo

Paragraf 104 ust. 3 WT

Obowiązujący w Polsce system prawa zbudowany jest z powiązanych ze sobą aktów,
przy czym najwyższą pozycję w hierarchii
źródeł prawa zajmuje Konstytucja, a najniższą rozporządzenia. Jednakże chociaż ranga
rozporządzeń wysoka nie jest – winny być
one z taką samą mocą przestrzegane, jak
inne regulacje. Aby tak się działo – warunkiem koniecznym jest nie tylko respekt
społeczeństwa wobec prawa, ale i szacunek
prawodawcy do odbiorcy przepisów, przejawiający się m.in. taką redakcją każdej normy
prawnej, aby jej nakazy były wykonywalne.
Zasada ta dotyczy także kwestii inwestycyjnych. Dlatego niepokoi egzystowanie
przepisów, które nie pozwalają projektantom
pracować z poczuciem spełniania wymagań
prawa, a szczególny dyskomfort wprowadzają
te, których wadliwość jest oczywista dla osób
o budowlanym wykształceniu. Niezrozumiała
dla nich jest konieczność stosowania regulacji
zawierających ewidentne techniczne błędy,
szczególnie że są one łatwo z przepisów
usuwalne, bowiem z racji merytorycznej
oczywistości ich korekta nie wymaga wielofazowych konsultacji społecznych i prowadzenia filozoficznych dysput o aksjologicznych
podstawach prawa.

Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2015.1422) winno stanowić wiarygodny
i fundamentalny dla projektantów zbiór informacji określających minimalne lub/i maksymalne dopuszczalne parametry użytkowe
i funkcjonalne elementów struktury budynku.
Ich spełnienie winno gwarantować poprawność działania obiektu budowlanego
i niemożność kwestionowania prawnego jego
architektonicznych rozwiązań. Jednakże jeżeli przyjrzymy się bliżej niektórym regulacjom,
to pojawiają się zaskakujące wątpliwości.
Przywołany na wstępie § 104 ust. 3
rozporządzenia – jest świetnym przykładem
regulacji z niespodzianką w postaci drobnego
błędu czy też niedopatrzenia, który generować może poważne oskarżenia kierowane do
projektantów.
Źródłem problemu jest fakt, iż przepis ten
o brzmieniu „§ 104.3. Stanowiska postojowe
w garażu powinny mieć co najmniej szerokość 2,3 m i długość 5,0 m, z zachowaniem
odległości między bokiem samochodu a ścianą
lub słupem – co najmniej 0,5 m.” zawiera kryterium, którego spełnienie nie zależy od projektantów. Czytając przepis, łatwo zauważyć,

146

Z:A _#51 07/08_2016

że tylko jego pierwsza część nie budzi chyba
u nikogo wątpliwości, natomiast fragment po
przecinku tylko pozornie jest precyzyjny, bowiem nigdzie nie znajdziemy informacji – jaką
szerokość ma samochód, który miał na myśli
autor § 104. 3. WT. Ta jedna niewiadoma w zasadzie nie pozwala na spełnienie wymagań,
bo nie wiadomo jak „wpasować” samochód
w stanowisko postojowe i móc od niego odmierzać odległości 1 . Brak tej informacji skutkuje
tym, że architekt w wielu sytuacjach nie może
być pewien prawidłowości przyjmowanych
przez siebie odległości między projektowaną
ścianą lub słupem, a granicą stanowiska postojowego. Oczywiście można przyjąć bardzo
bezpieczne założenie i projektując ścianę lub
słup przyjąć odległości 0,5 m od krawędzi
miejsca postojowego. Możemy być wówczas
pewni spełnienia dyspozycji przepisu (nie
zakłada się parkowania samochodów osobowych szerszych niż stanowisko postojowe),
ale jest to luksus, na który nie zawsze można
sobie pozwolić. Można też założyć sytuację,
że projektant nie przewidzi żadnej odległości
między słupem lub ścianą a miejscem postojowym – zawsze będzie można znaleźć tak
wąski samochód, że formalnie przepis zostanie
spełniony. Ale czy przyszli użytkownicy będą
zadowoleni, parkując innymi samochodami?
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1
Niestety przepis § 104 ust. 3 WT nie jest na tyle precyzyjny

?

230

by móc z całą pewnością prawidłowo zaprojektować miejsce
postojowe w garażu przy zachowaniu przepisowej „odległości
między bokiem samochodu a ścianą lub słupem”
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Co ciekawe punkt ten w poprzednio
obowiązującym rozporządzeniu z 1994 roku
(Dz.U. 1995 nr 10 poz. 46) posiadał brzmienie
„§ 104.2 Stanowiska postojowe w garażu
powinny mieć wymiary zapewniające zachowanie odległości między samochodami co
najmniej 0,6 m oraz między samochodami
a przegrodami budowlanymi – co najmniej
0,5 m.”
Jak widać wydając WT w 2002 roku,
prawodawca zmienił nieprecyzyjny zapis
o odległościach miedzy samochodami (0,6 m)
na precyzyjny o wymiarach stanowisk postojowych – ale z nieznanych przyczyn pozostawił błąd w odniesieniu do odległości od
przegród budowlanych. Jeśli już zamieniano
sposób liczenia jednego parametru, powinno
się konsekwentnie na podobnej zasadzie
zmienić drugi.

by jako średnią szerokość samochodu przyjąć
wartość 1,8 m. Wtedy między samochodami
będziemy mieli zachowaną odległość 0,5 m
(1,8 m + 0,5 m = 2,3 m). Taką samą odległość
uzyskamy między bokiem samochodu a ścianą
lub słupem, jeśli ściana lub słup będą stały
w odległości 0,25 m od krawędzi stanowiska
postojowego 2 .

Wnioski legislacyjne
Po wprowadzeniu stosowanych korekt – zapis
§ 104.3 mógłby brzmieć następująco:
§ 104.3. Stanowiska postojowe w garażu
powinny mieć co najmniej szerokość 2,3 m
i długość 5,0 m, z zachowaniem odległości
między dłuższym bokiem stanowiska postojowego a ścianą lub słupem – co najmniej 0,25 m.
Przyjęcie takich parametrów powoduje, że
jeśli zechcemy mieć:

j edno miejsce postojowe między słupami
czy ścianami to światło powinno wynosić
2,8 m, a wymiar w osiach konstrukcyjnych
minimum 3,05 m (przy założeniu konstrukcji o szerokości 0,25 m) 3 ,
dwa miejsca postojowe między słupami
czy ścianami to światło powinno wynosić
5,1 m, a wymiar w osiach konstrukcyjnych
minimum 5,35 m (przy założeniu konstrukcji o szerokości 0,25 m) 4 ,
trzy miejsca postojowe między słupami
czy ścianami to światło powinno wynosić
7,4 m, a wymiar w osiach konstrukcyjnych
minimum 7,65 m (przy założeniu konstrukcji o szerokości 0,25 m) 5 .
Proponowany zapis o odległości od dłuższego boku miałby na celu wyeliminowanie
sytuacji, w której w najbardziej typowym

Próba interpretacji
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TOP 10 sprzedaży aut w 2015 roku
wg magazynu Forbes

Tabela 1. WYMIARY POPULARNYCH MODELI SAMOCHODÓW

Samochody popularne
do lat 90.

Spróbujmy zastanowić się, jak należałoby
rozumieć zapis § 104.3 by można go było
bezpiecznie stosować podczas projektowania
bez obawy o wadliwą interpretację. Z faktu, że
w warunkach technicznych z 2002 roku wprowadzono zapis o miejscu postojowym o szerokości 2,3 m, zastępując zapis o 0,6 m szerokości odstępu między bokami samochodu można
domniemywać, że ustawodawca przyjmował
szerokość samochodu na 1,7 m. (2,3 m - 0,6 m
= 1,7 m). Wtedy też miejsce postojowe powinno być oddalone od „przegrody budowlanej”
o 0,2 m (2,3 m - 1,7 m = 0,6 m; 0,6 m / 2 strony
= 0,3 m; 0,5 m - 0,3 m = 0,2 m).
Analizując dane zestawione w tabeli 1,
można wysnuć tezę, że średnia szerokość
samochodu w Polsce od 2 dekad uległa zwiększeniu z przedziału 137,7-165 cm do przedziału
169,5-187,1 cm (oczywiście przyjmując poprawkę na przyjętą bardzo zgrubną metodologię). Przestaliśmy jako społeczeństwo
używać małych samochodów, a zaczęliśmy
przesiadać się na samochody klasy średniej.
Dlatego wydaje się wskazane zaproponować,

marka samochodu

szerokość

szerokość
z lusterkami

długość

wysokość

Volkswagen Passat CC Coupe

1855 mm

2090 mm

4802 mm

1417 mm

Opel Corsa E Hatchback 5d

1746 mm

1944 mm

4021 mm

1481 mm

Ford Fokus III ST

1823 mm

2010 mm

4362 mm

1471 mm

Toyota Auris Hatchback 5d

1760 mm

4275 mm

1460 mm

Opel Astra Hatchback 5d

1871 mm

2042 mm

4370 mm

1485 mm

Toyota Yaris III Hatchback 5d

1695 mm

3885 mm

1510 mm

Skoda Rapid II Spaceback

1706 mm

1940 mm

4304 mm

1459 mm

Volkswagen Golf VII GTD5d

1799 mm

2027 mm

4268 mm

1452 mm

Volkswagen Golf VII Hatchback 5d

1799 mm

2027 mm

4255 mm

1452 mm

Skoda Fabia III Hatchback

1732 mm

1958 mm

3992 mm

1452 mm

Skoda Octawia III

1814 mm

2017 mm

4659 mm

1452 mm

FSO 1500 Kombi

1630 mm

1685 mm

4234 mm

1473 mm

FSO Polonez Atu

1650 mm

4369 mm

1420 mm

Polski Fiat 126p „maluch”

1377 mm

3054 mm

1335 mm

Fiat 125p „duzy fiat”

1630 mm

4226 mm

1440 mm

Fiat Cinqucento

1487 mm

3227 mm

1435 mm
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prawo

2
Jeśli przyjmiemy, że odległość
między ścianą lub słupem a miejscem

25

25

180

50

180

50

postojowym wynosić powinna 25 cm,
a szerokość typowego samochodu

50
230

to 180 cm, to otrzymamy 50 cm

230

„odległości między bokiem samochodu
a ścianą lub słupem” czyli taką samą
odległość jak między samochodami

3

25

25

230

280
305

4

Światło między

Światło między

ścianami lub

ścianami lub

słupami powinno

słupami powinno

wynosić min.

wynosić min.

280 cm dla

510 cm dla

jednego miejsca

dwóch miejsc

postojowego

postojowych

25

25

25

230

25

230

25

510
535

25

5

25

230

230

230

25

Światło między ścianami lub słupami
powinno wynosić min. 740 cm dla
trzech miejsc postojowych

25

740
765

25
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230

500

25

230

6

570

500

25

1595

 tak!

500

230

25
25

230

7

570
1645

25
25

500

 nie!

6 7
Wydaje się wskazane, by 25 cm „odległości między bokiem samochodu a ścianą lub słupem” zapewnić tylko na dłuższym boku,
w przeciwnym wypadku rozpiętość osi konstrukcyjnych musiałaby być większa niż 16 metrów, co wydaje się niewskazane

i optymalnym układzie parkingu (stanowisko
postojowe + droga + stanowisko postojowe)
– układ taki nie przekroczyłby rozpiętości
16,0 m, co wydaje się wskazane z punktu
widzenia konstrukcyjnego 6 . W przeciwnym
razie rozpiętość w osiach musiałaby wynosić
minimum 16,45 m, co byłoby wymiarem
raczej niepraktycznym 7 .
Reasumując: proponowana zmiana
w zapisie § 104.3 precyzowałaby wielkość
przestrzeni, jaka powinna pozostawać wolna między dłuższym bokiem stanowiska
postojowego a ścianą lub słupem by umożliwić otwarcie drzwi samochodu z jednej lub
z obu stron 8 , gdy droga manewrowa ma
szerokość 5,7 m. W sytuacji kiedy stanowisko postojowe styka się z kolejnym – owe
strefy mogłyby na siebie zachodzić.
Wskazane byłoby zachowanie odległości
0,25 m od dłuższej krawędzi miejsca postojowego od ściany lub słupa także dla:
stanowisk postojowych o szerokości 2,5 m,
gdy droga manewrowa ma szerokość 5 m,
wówczas ułatwia to manewr parkowania
i wyjeżdżania 9 – § 104 pkt. 2 WT,
stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych 10 – § 21.1 WT,
stanowisk postojowych zlokalizowanych
wzdłuż drogi manewrowej 11 – § 21.1 WT.
Być może stworzenie takiej ogólnej zasady
powinno poskutkować przeniesieniem zapisu
o odległości między ścianą lub słupem do
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osobnego punktu paragrafu 104, tak by nie
było wątpliwości, że dotyczy on tylko wymienionego w tym punkcie przypadku.
Oczywiście możliwe i być może wskazane
byłoby przyglądnięcie się czy przepis nie wymaga innych, dalej idących zmian w związku
z ewolucją, jaką przeszły i przechodzą samochody. Może miejsce postojowe szerokości
2,3 m jest już za wąskie na dzisiejsze pojazdy?
Może wielkość samochodów i ich możliwości
manewrowania na tyle się zmieniły, że potrzebowalibyśmy głębszych zmian w przepisach?
Może należałoby odrębnie potraktować ściany
i słupy, bowiem ściana jako przeszkoda ciągła,
utrudnia otwarcie drzwi samochodu na całej
długości, natomiast słupy (z racji ażuru jaki
tworzą), pozwalają wprowadzić dodatkowe
wolne przestrzenie, które mogą być wykorzystywane na otwieranie drzwi samochodu?
By rzetelnie odpowiedzieć na te pytania,
konieczne byłyby poważne prace analityczne. Dlatego też naszą propozycję zmiany
§ 104.3. WT należy traktować jak głos w dyskusji, czy raczej jako propozycję dopracowania
obecnie obowiązującego przepisu bez próby
dyskusji o merytorycznym sensie przepisu.

Opisany wyżej problem z jednym tylko
z paragrafów Rozporządzenia w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie
pokazuje, że przygotowywanie poprawnych merytorycznie przepisów tak dużego
i specyficznego aktu prawa, jakim są WT,
jest procesem zbliżonym do prac projektowych. Nikt raczej nie oczekuje by pierwszy
opracowany rysunek był tym ostatecznym
i prawidłowym. Projektowanie, jak i pisanie
przepisów, to procesy iteracyjne, realizowane metodą kolejnych przybliżeń.
Dlatego proces korygowania kolejno
przyjmowanych „warunków technicznych”
powinien być procesem naturalnym i akceptowanym. Problemem nie jest fakt zmieniania tego typu regulacji tylko to – że nowelizacje często zmierzają w złym kierunku
i zamiast rozwiązywać palące problemy,
dokładają nowe. Wydaje się, że zaproponowane drobne korekty w § 104.3 byłyby
przyjęte jako dobra zmiana.
W tekście wykorzystano m.in.:
> przepisy prawa inwestycyjnego
> rysunki autorów

Bożena Nieroda

Wojciech Gwizdak

> bozenanieroda@izbaarchitektow.pl

> wojciech.gwizdak@2gstudio.eu

architekt IARP

architekt IARP
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230

25

25

500

250

8

25

25

360

9

25

10
Miejsce postojowe

o szerokości 250

dla osób

230 cm (przy drodze

cm (przy drodze

500

Miejsce postojowe

o szerokości

500

Miejsce postojowe

niepełnosprawnych

manewrowej

manewrowej

(szerokości 360 cm)

szerokości 570 cm)

szerokości 500 cm)

z zaznaczoną strefą

z zaznaczoną strefą

z zaznaczoną strefą

wolnej przestrzeni

wolnej przestrzeni

wolnej przestrzeni

szerokości 25 cm

szerokości 25 cm.

szerokości 25 cm.

Strefy te mogą

Wydaje się wskazane

zachodzić na

by szersze miejsca

sąsiednie miejsce

miały również

postojowe

zachowaną strefę
szerokości 25 cm ze
względu na węższą
drogę manewrową
i mniejszy promień
skrętu

25

250

25
570

600

570

25

prawo

500

500

defekty prawa inwestycyjnego

11
Miejsce postojowe
zlokalizowane wzdłuż drogi
manewrowej z zaznaczoną
strefą wolnej przestrzeni
szerokości 25 cm
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skład_niebudowlany

Mały, roztańczony

Czystych snów!

Czy gąbeczka do mycia naczyń skojarzyła się
wam kiedyś z łóżkowym materacem? Jeżeli tak
to dobrze kojarzycie. Jeżeli nie to spójrzcie na podstawkę Clean Dreams służącą do ustawiania przy
zlewozmywaku.
Cena: 14,99$
www.animicausa.com
Stolik Tango zaprojektował Australijczyk Ivan Woods dla firmy Schiavello. Mebel został nazwany na
cześć popularnego tańca, w którym ruchy tancerki są jednocześnie intymne i dynamiczne. Elegancki

Wykute w kamieniu

stolik o lekkiej konstrukcji nadaje się do domu, biura, kawiarni lub powierzchni handlowej.
www.schiavello.com

Dębowy dizajn
Krzesło Mulino powstało w pracowni Suszek Design
według projektu Jacka Wojciecha Suszka. Mebel

Zastawa stołowa Crockery Black Basalt stwo-

w całości wykonany został z drewna dębowego.

rzona przez Maxa Lamba dla marki ceramicznej

Krzesło jest ciężkie, masywne i przyciąga wzrok

1882 Ltd. Naczynia powstały w gipsowych

niebanalną konstrukcją. Szczególnie dobrze spraw-

formach a następnie były ręcznie wykańczane.

dza się w miejscach użyteczności publicznej takich

Zestaw stanowi autorską interpretację klasycznej

jak restauracje czy puby, ale może stanowić także

zastawy stworzonej w 1766 roku przez legendar-

atrakcyjny element jadalni, pokoju dziennego albo

nego producenta porcelany Josiaha Wedgwooda.

tarasu. W serii dostępny jest także barowy hoker.

Dla miłośników stylu przedpotopowego.

www.suszek.pl

www.1882ltd.com

Wyspy we wnętrzach

Kieliszki pod chmurkę
Przewracające się kieliszki to spory problem, kiedy pijemy wino w plenerze. W tych zaprojektowanych przez holenderską dizajnerkę Dorine Vos nóżka nie kończy się stopą, ale
aluminiowym szpikulcem. Dzięki temu można je po prostu wbić w ziemię lub w piasek.

Puzzle to nowa kolekcja płytek ceramicznych stworzona przez
brytyjskich dizajnerów Edwarda Barbera i Jaya Osgerby’ego dla
marki Mutina. Projektanci postanowili poeksperymentować
z geometrią oraz kolorem i w efekcie uzyskali płytki, które
można zestawiać w różnorodnych kombinacjach zarówno
na ścianach, jak i na podłodze. Kolekcja składa się z ośmiu
odmiennych kolorystycznie linii.
www.mutina.it
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www.parqerglass.com

CHAPEL PARKET
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Zawartość płyty:
Płyta zawiera program ARCHICAD 20 w polskiej wersji językowej wraz z dodatkami
dostarczanymi zwykle przy zakupie, przygotowany do zainstalowania na komputerze
wyposażonym w system operacyjny Windows
lub macOS.
Szczegóły dotyczące zalecanej konfiguracji
komputera można znaleźć na stronach:
www.archicad.pl

Opcje instalacji:
Po umieszczeniu płyty w napędzie DVD
komputera Instalator Programu uruchomi się
samoczynnie. Pozwala on wybrać następujące opcje instalacji:
wersji edukacyjnej pozwa• Instalacja
lającej korzystać ze wszystkich funkcji
programu przez 30 dni, z możliwością
przedłużenia tego okresu o kolejnych
12 miesięcy. Wymagana jest bezpłatna
rejestracja i wypełnienie krótkiego formularza dostępnego na stronie:
www.myarchicad.com
wersji próbnej pozwalającej
• Instalacja
korzystać ze wszystkich funkcji programu
przez 30 dni. Wymagana jest bezpłatna
rejestracja i wypełnienie krótkiego formularza dostępnego na stronie:
www.myarchicad.com
wersji demo możliwa bez ja• Instalacja
kichkolwiek formalności (niektóre funkcje
programu będą jednak niedostępne).

Ograniczenia:
Oprogramowanie zawarte na dołączonej
płycie nie może być wykorzystywane do
celów komercyjnych!

www.archicad.pl
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