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Fragmenty kultury bycia
Kiedyś pisałem już w tym miejscu o częstotliwości z jaką trafia do mnie pytanie
„Czy architekci w ogóle czytają jeszcze czasopisma?”. Otrzymałem wówczas kilka
miłych e-maili zaczynających się wstępem typu „Panie Sebastianie, ja czytam”.
Jesienią ubiegłego roku wyniki badań marketingowych Omnibud 2015 dotyczące
„komunikacji z architektami” ujęły także pytania postawione przez Izbę
Architektów RP na temat czytelnictwa czasopism. Wyniki Z:A w poszczególnych
sondowanych przez ankieterów kategoriach były następujące:
> czasopisma dla architektów czytane regularnie – 77,8% architektów IARP
wskazało na Z:A (miejsce 1),
> czasopisma dla architektów czytane najchętniej – 64,3% architektów IARP
wskazało na Z:A (miejsce 1),
> czasopisma dla architektów czytane „od deski do deski” – 35,0% architektów
IARP wskazało na Z:A (miejsce 2, przy czym na miejscu 1 jest odpowiedź „żadne
z podanych”),
> czasopisma dla architektów o największej przydatności zawodowej – 54,6%
architektów IARP wskazało na Z:A (miejsce 1),
> czasopisma dla architektów polecane młodszym koleżankom i kolegom po fachu
– 48,9% architektów IARP wskazało na Z:A (miejsce 1),
> liczba osób, czytających zazwyczaj Pana/Pani egzemplarz Z:A – 51,8%
architektów IARP wskazało, że ich egzemplarz Z:A jest czytany przez większą
liczbę osób (co po estymacji dokładnych danych podwaja liczbę czytelników Z:A
do ponad 22.000, przy stanie 11.133 architektów IARP w okresie badania).
Niewątpliwie – radość i satysfakcja dla zespołu redakcyjnego. Może więc spocząć
na laurach i zacząć „odcinać kupony”? Znam siebie i wiem, że bym nie potrafił...
Po czym poznać kulturę? Architekt Stanisław Fiszer w rozmowie na temat kultury
architekta puentuje: „po fragmencie”.
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I bardzo to do mnie przemawia. Bo odczytuję te słowa tak, że po dbałości o każdy
fragment naszej pracy, zachowania, życia okazujemy drugiemu człowiekowi
– niezależnie czy będzie to klient, czytelnik, współpracownik, szef czy członek
rodziny – naszą odpowiedzialność i szacunek. Tuż za tym stoją słowa etyka
i zaufanie. Tylko i aż tyle.
Z nadzieją, że i tym razem udało nam się zadbać o wszystkie fragmenty numeru...
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fot. Anna Tomaka-Wójcik

Trzeci z tercetu
Mistrzów

w Katowicach, domy kultury w Ozimku i Świętochłowicach, Teatr Ziemi

Po arch. Henryku Buszce i arch. Alek-

Rybnickiej, Hala Kwiatów w Chorzo-

sandrze Francie, przyszła kolej na

wie, hala sportowo-widowiskowa

uhonorowanie trzeciego Architek-

w Sosnowcu czy „Okrąglak” w Opolu.

Z:A

ta-Nestora ze słynnej

Te i wiele innych projektów autorstwa

pracowni „Zielone Konie”.

Mistrza, obejrzeć można było na

21 stycznia 2016 r. w Bi-

wystawie towarzyszącej benefisowi.

bliotece Śląskiej w Katowicach odbył

Arch. Małgorzata Pilnikiewicz

się benefis arch. Jerzego Gottfrieda.

w imieniu Rady Śląskiej Okręgowej

Uroczystość ta była kolejnym wyda-

IARP oraz środowiska śląskich

rzeniem w ramach projektu „Twórcy

architektów w liście gratulacyj-

śląskiej architektury”, który ma na

nym napisała: „Jerzy Gottfried to

celu promocję architektonicznego

Architekt przez wielkie A, pokolenia

dziedzictwa kulturowego Górnego

wizjonerów, twórców i budowni-

Śląska drugiej połowy XX w. oraz

czych z czasów, gdy architektura

prezentację biografii i dorobku zna-

i architekt zajmowali miejsce

mienitych architektów tego regionu.

w tworzeniu kultury. Architekt

Arch. Jerzy Gottfried, urodzony

bezpowrotnie minionej epoki,

w 1922 r. we Lwowie, przez niemal

w której myśl twórcza wyprzedzała

całe życie zawodowe związany był

możliwości technologiczne i była

z Górnym Śląskiem. W katowickim

inspiracją dla realizacji tego, co do tej

Miastoprojekcie pracował przez

pory wydawało się niewykonalne.

40 lat, aż do przejścia na emeryturę.

(…) Architekt nowoczesnego Śląska,

Na liście jego wielu zrealizowa-

swoją twórczością przywołujący,

nych projektów znajdują się takie

dzisiaj projektujących architektów,

obiekty jak: gmachy Okręgowej Rady

do odpowiedzialności za kształt

Związków Zawodowych (dzisiejszy

naszych miast i przestrzeni, które

Urząd Marszałkowski) i Śląskich

zapełniamy swoimi wizjami. (…)”

Technicznych Zakładów Naukowych

> www.bs.katowice.pl

W księgarniach

• Planowanie dziedzictwa Grego-

• Konstrukcje Wacława Zalew-

• Wspomnienia architekta

• Homebook Design 2015 to

ry’ego Ashwortha to rozważania

skiego autorstwa Wojciecha

Władysława Czarneckiego to

kolejne, drugie już wydawnictwo

jednego z pionierów nowego

Zabłockiego to książka wydana

zapiski związanego ze Lwowem,

sygnowane przez portal wnę-

myślenia o dziedzictwie i jego

nakładem własnym przez autora

a potem (od 1925 roku) z Po-

trzarski homebook.pl . W środku

relacjach z ekonomią, znawcy

w związku z odbywającą się

znaniem architekta i urbanisty

duży wybór nowych, ciekawych

problematyki planowania i zarzą-

w czerwcu 2015 roku na Poli-

o wszechstronnych zaintere-

wnętrz. Współpracujące z por-

dzania miastami historycznymi,

technice Warszawskiej wystawą

sowaniach, człowieka pełnego

talem biura architektoniczne

specjalisty w zakresie turystyki

poświęconą twórczości znanego

pasji a zarazem wnikliwego

wybrały swoje sztandarowe

kulturalnej i marketingu dzie-

polskiego konstruktora. W książ-

obserwatora. Autor sprawował

projekty, które zebrane razem

dzictwa. Zgromadzone w książce

ce znajdziemy biografię Zalew-

m.in. funkcje architekta miasta

stanowią kompendium wiedzy

teksty układają się w dwa nurty

skiego, przegląd jego najważniej-

i kierownika wydziału planowa-

aranżacyjnej, pełnej różnorod-

– jednym jest poszukiwanie defini-

szych realizacji a nawet aforyzmy,

nia. W książce znaleźć można

nych stylów oraz panujących

cji dziedzictwa i heritologii, nato-

których jest autorem. „Bardziej

wiele ciekawych refleksji na

obecnie trendów. Pozycja dla

miast drugim próba odpowiedzi na

cenię taką konstrukcję, która

temat pracy zawodowej, ale

tych, którzy chcą wiedzieć,

pytanie, jak należy nim zarządzać,

unaocznia swój wysiłek od takiej,

też wnikliwie opisane lwowskie

co we wnętrzach piszczy.

aby osiągać zakładane cele.

z której wywnioskować mogę

dzieciństwo i wojenne losy.

> 89 zł / www.homebook.pl

> 55 zł / www.mck.krakow.pl

jedynie wysiłek projektanta”.

> 89 zł / www.wmsklep.home.pl
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LEKTURY OBOWIĄZKOWE
Trzyma w napięciu
od pierwszej do ostatniej
strony. Zaskakuje nagłymi
zwrotami akcji.

Czytałem ostatnio
niesamowitą książkę.

A jaki tytuł? Może po pracy
wpadnę do księgarni...

Prawo
budowlane:
orzecznictwo
i komentarze.

www.grupaarchislawa.pl

Ale istotna jest też tajemniczość świata
przedstawionego. Wszystko dzieje się jakby
w alternatywnej rzeczywistości. Bohaterów
może niewielu, za to ciekawie skonfliktowani.
Na dodatek już pisany jest ciąg dalszy...

scenariusz: bartosz wokanRYSUJE: WOJCIECH MALART

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

Przy produkcji podłóg Chapel

Wyjątkowe kolory i faktura

Parket używany jest olej Floor Service

podłóg dębowych Chapel Minster

Hardwax Oil, wzbogacony związkami

stanowią odzwierciedlenie

krzemu, który ma dużą odporność na

długotrwałego wpływu żywiołów

ścieranie, działanie wody, wina, piwa,

na surowe drewno. Uzyskanie

coli, kawy, herbaty, soków owocowych

takich efektów w kontrolowanych

i mleka. Olej jest zgodny z normą

warunkach fabrycznych wymaga

DIN 68861 1A, a także spełnia kryteria

przeprowadzenia minimum

rygorystycznej europejskiej normy

17 różnych czynności. Warstwowe

EN71 dotyczącej zabawek z drewna.

podłogi z tej serii są dostępne

aplikacji na telefony komórkowe.

elektroniczny system kontroli

W zestawie dostarczana jest karta

dostępu obsługiwany przy pomocy

aktywacyjna, elektroniczne klucze

bezpłatnej aplikacji na smartfony.

standardowe oraz aktywny klucz

Opracowała go firma Winkhaus,

blueCompact służący do progra-

która ma wieloletnie doświadczenie

mowania wkładek, w którym za-

w branży zabezpieczeń mechanicz-

pisywane są wszystkie informacje

nych, a od pewnego czasu zajmuje

o systemie. Z tych komponentów

się również innowacyjnymi rozwią-

oraz wkładek elektronicznych

zaniami elektronicznymi.

konfigurujemy system, w którym

(i pozostałych serii Chapel Parket)

i klepek. Mogą być układane na

są dostępne na stronie producenta,

ogrzewaniu podłogowym i wyko-

w zakładce „Do pobrania”– Business

rzystywane także we wnętrzach

Zone.

obiektów użyteczności publicznej.

> www.chapelparket.pl

Optymalny napęd BDT

dopływ świeżego powietrza, od-

Dom Optymalny to nowy projekt

powiednia ilość światła (dziennego

architektoniczny Roberta Koniecz-

i sztucznego) i wytwarzanie prądu

nego, którego celem jest stworzenie

na potrzeby gospodarstwa domo-

domu w oparciu o ideę zrównoważo-

wego. Elektryczny napęd okienny

nego rozwoju. Powstaje w miejsco-

BDT firmy D+H, który znalazł

wości Radostowice w województwie

zastosowanie w projekcie, jest

śląskim, na działce o powierzchni

przeznaczony do naturalnej wen-

ok. 950 m2.

tylacji. Urządzenie zapewnia stały
dopływ powietrza – bez przeciągów

wybrane produkty według pięciu

i niekontrolowanej utraty ciepła.

zadań energetycznych postawio-

Wpływa też na poprawę jakości

nych przed budynkiem, takich jak:

powietrza w mieszkaniu i ochronę

zapewnienie ciepła zimą, ochrona

budynku przed wilgocią.

przed przegrzaniem latem, stały

> www.dhpolska.pl
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poszczególni użytkownicy otrzy-

jest do niewielkich obiektów

mują prawa dostępu do określonych

(maks. 25 wkładek i 99 kluczy).

pomieszczeń.

Nowością jest prosty sposób

> www.winkhaus.pl

Strop wagi lekkiej

że panele mogą stać się elemen-

Rectolight to nowoczesny system

tem wystroju wnętrza. Są one

gęstożebrowy, w którym stosowane

odpowiednio impregnowane i cha-

są belki sprężone, a wypełnienie

rakteryzują się ognioodpornością

międzybelkowe stanowią lekkie

do REI 60.

Pliki CAD podłóg Chapel Minster

w 11 kolorach, w formie desek

Do tego projektu zostały

nadaje się przy użyciu bezpłatnej

W lutym pojawił się na rynku

BlueCompact przeznaczony

Inspirowane żywiołami

programowania. Prawa dostępu

panele z wytrzymałego drewna pra-

System Rectolight spraw-

sowanego. Wysokość stropu wynosi

dzi się przy wymianie stropów

od 16 do 30 cm, a rozpiętość sięgać

w budynkach istniejących. Jest

może do 8,5 m. Dzięki charaktery-

ultralekki, co pozwala zmniej-

stycznej geometrii, odpowiednio

szyć obciążenie fundamentów

zaprojektowane instalacje można

i ułatwia transport. Umożliwia też

w całości lub częściowo ukryć w gru-

szybki montaż, co ma kluczowe

bości stropu.

znaczenie w przypadku obiektów

Oryginalna forma oraz struktura
zbliżona do płyty OSB sprawiają,

zamieszkanych.
> www.rector.pl
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Szklana fasada
na wiele sposobów
Certyfikowany przez Instytut Domów Pasywnych w Darmstadt system fasadowy Schüco FWS 35 PD
o ekstremalnie wąskich czołowych
profilach (szerokość 35 mm) zapewnia efekt panoramicznego widoku,
a przy tym doskonałą ochronę
cieplną. Konstrukcja ramowa
z innowacyjnymi izolatorami osiąga
wartość współczynnika przenikania
ciepła od U f = 0,9 W/m2K. System
o doskonałej statyce umożliwia
wstawianie grubych, ciężkich
pakietów szybowych. Rozwiązanie gwarantuje przy tym ochronę
akustyczną do 49 dB i ochronę
antywłamaniową do RC2.
System jest kompatybilny
z wpinanymi oknami Schüco AWS
i Schüco ADS w różnych wariantach. Istnieje ponadto opcja łatwej
integracji z ukrytym okuciem
mechatronicznym Schüco TipTronic,
a połączenie z oknami strukturalnymi AWS 114 SG.SI pozwala na
osiągnięcie ciekawych efektów
estetycznych.
> www.schueco.pl/fws-35-pd

Internauci wybrali
Fasady Roku 2015

Krzesło, które znika

czystość, wymagająca codziennego

Nawet najbardziej potrzebny mebel

mycia i odkurzania podłóg, a więc

może zacząć przeszkadzać, gdy

w szpitalach, ośrodkach zdrowia,

nie jest używany – zajmuje miejsce

sanatoriach, gabinetach kosmetycz-

i utrudnia sprzątanie. Wady tej nie

nych, a także w pomieszczeniach

mają straponteny. Są to montowane

przemysłowych o szczególnie wy-

do ściany krzesła, które w zależ-

sokich standardach higieny, a więc

ności od potrzeb można złożyć lub

w przemyśle spożywczym, farma-

rozłożyć. Stosowane są w szkołach

ceutycznym, elektronicznym itp.

i na uczelniach, w poczekalniach

Seria Allhall obejmuje strapon-

zwyciężył budynek jednorodzinny

i punktach obsługi w urzędach pu-

teny wykonane z różnorodnych

zlokalizowany przy ul. A. Struga

blicznych, w ośrodkach sportowych

materiałów, w bogatej palecie kolo-

Po raz kolejny internauci mogli oddać

w Jaworze (proj. Cignus Architektura).

i centrach odnowy biologicznej.

rów do wyboru i w różnych wersjach

głos w ramach plebiscytu Fasada

Spośród budynków niemieszkalnych

Doskonale sprawdzają się tam,

konstrukcyjnych.

Roku organizowanego przez firmę

internauci wyróżnili Q Hotel w Kra-

gdzie musi być zachowana sterylna

> www.allhall.pl/architekci

Baumit. Spośród blisko 200 realizacji

kowie (proj. MG2 Concept Michał Go-

zgłoszonych do 9. edycji plebiscytu

lonka, M.O.T. Studio Andrzej Chrobak,

głosujący przez internet wyłonili naj-

Arredo Jerzy Sarna). Najlepszą reno-

lepsze budynki powstałe 2015 roku,

wacją 2015 r. okrzyknięto Oranżerię

w których na elewacji zastosowano

Ignacego Krasickiego w Lidzbarku

kompletną technologię Baumit.

Warmińskim (proj. Serafin Studio

Obiekty podzielono na 5 kategorii.

Projektowe). W kategorii budynków

W najliczniej obsadzonej – budynek

jednorodzinnych nowych wygrał dom

wielorodzinny nowy – najwięcej

w miejscowości Zielonki Wieś pod

głosów otrzymały Apartamenty

Warszawą (na zdjęciu; proj. Beczak/

Agrestowa (proj. B2 Studio). W grupie

Beczak / Architekci).

obiektów po rekonstrukcji i adaptacji

> www.fasadaroku.pl
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Profesjonalnie
o nowoczesnym
budownictwie

budowlanej, reprezentujący wszyst-

oraz przedstawicieli firm zaintere-

towano także o wpływie wymagań

kie etapy procesu budowlanego,

sowanych rozwojem nowoczesnych

technicznych na standard energe-

a także specjaliści ze środowiska aka-

budynków w Polsce.

tyczny budynków, bezpieczeństwo

W styczniu br. redakcja Z:A uczestni-

demickiego, organizacji pozarządo-

czyła w I Konwencie Stowarzyszenia

wych oraz reprezentanci właściwych

zostały najważniejsze problemy

tylacją i klimatyzacją, racjonalizacją

Nowoczesne Budynki, który odbył

ministerstw i jednostek nadzoro-

związane z przyszłością Warunków

użytkowania energii oraz ochroną

się w Warszawie. Wzięli w nim udział

wanych lub podległych. Wydarzenie

Technicznych i zmianami w ustawie

przed hałasem.

eksperci z różnych sektorów branży

zgromadziło łącznie 130 specjalistów

o wyrobach budowlanych. Dysku-

> www.snb.org.pl

Pionowe sufity na fali

stropem, takich jak biura, obiekty

Armstrong wprowadził do sprze-

handlowe czy restauracje.

daży pierwsze akustyczne pionowe

Podczas Konwentu poruszone

pożarowe, kwestie związane z wen-

Płyty dostępne są w dwóch

panele o oryginalnej, falującej

wymiarach (1200x400 mm

krawędzi. Optima Baffles Curves

i 1800x400 mm) w białym kolorze,

nie tylko pozwalają odpowiednio

a na zamówienie – także w dowolnej

kształtować akustykę, ale także na-

barwie z palety RAL. Dostarczane są

dają wnętrzu oryginalny charakter.

jako kompletny produkt, który przed

Poszerzenie oferty paneli piono-

montażem nie wymaga dodatkowego

wych o nowy kształt to odpowiedź

przygotowania, czy łączenia elemen-

na potrzeby architektów, którzy

tów. Każda z płyt posiada zintegro-

chętnie wybierają ten rodzaj płyt

waną fabrycznie kotwę, która ułatwia

akustycznych, m.in. do wielkopo-

zamocowanie płyt w linii prostej.

Becker na arenie

nowskiego (Modelista) czy produkty

wierzchniowych wnętrz z odkrytym

> www.armstrongsufity.pl

Podczas poznańskich targów arena

z betonu architektonicznego Studia

Design, które odbędą się w dniach

Projektowego Grid.

Z:A

8-11 marca 2016 roku, już po raz dru-

014

Z:A _#48 01/02_2016

Gościem specjalnym wydarzenia

gi zwiedzający będą mogli obejrzeć

będzie Daniel Becker – właściciel

wystawę Viva Light. Zaprezentowa-

studia projektowego, laureat wielu

ny tam zostanie wyjątkowy dizajn

nagród (m.in. Green Good Design

oświetleniowy. Do udziału zaproszo-

Award 2015, Young Design 2012 czy

no wiele znanych marek oświetle-

Ambiente Talents 2010). Na wy-

niowych (Aquaform, Barrisol, Chors,

stawie zaprezentuje oświetlenie

Concreate, Emandes, Less-n-More,

Sparks i Elaine, zaprojektowane dla

Linea Light, Lumini, Next, Nyta,

holenderskiej firmy Quasar, a jego

Quasar, Slamp). Na wystawie będzie

wykładu będzie można posłuchać

można też zobaczyć m.in. najnowsze

9 marca w strefie Forum.

lampy Artura Śleziaka i Piotra Kali-

> www.bit.ly/VivaLIGHT
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KUL
Stanisław Fiszer – architekt
ceniony nie tylko w Polsce, ale
też, a może przede wszystkim,
na świecie, szczególnie we
Francji, gdzie spędził wiele lat
życia, projektując znaczące,
reprezentacyjne obiekty

Architekt
w sensie kultury
rozmowa: arch. Beata Stobiecka

Wszyscy obcują z architekturą na co dzień, lecz czy mają świadomość korzystania nie tylko z zawartej
w niej funkcji, ale też z ogromnego ładunku przekazu kulturowego? Jaka jest w tworzeniu tego
przekazu rola jakości architektury, jej mecenasa, czyli inwestora, a jaka architekta, pociągającego
za „wszystkie sznurki” w procesie kreowania przestrzeni? O szerokości i relacjach tych pojęć
rozmawiamy z arch. Stanisławem Fiszerem, niekwestionowanym autorytetem w kwestiach kultury,
piękna i dobrego stylu. I co ciekawe, podczas rozmowy środek ciężkości problemu zostaje przesunięty
w nieoczekiwaną stronę: Stanisław Fiszer zatrzymuje się na relacjach projektant – klient, jako
na najważniejszych w procesie wyzwalania elementów kultury u jednej i drugiej strony.
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Kiedyś w rozmowie na temat kultury
zawodowej i osobistej architektów,
jeden z kolegów wymyślił lapidarną
układankę: aparycja + kultura osobista
+ etyka zawodowa + szerokie horyzonty
+ beneficjent i propagator kultury + twórca
architektury = architekt + twórca kultury.
Czy według pana taki wzór obejmuje
wszystkie elementy istotne dla określenia
siebie mianem twórcy kultury?

> Stanisław Fiszer: Architekt ma bardzo ciekawą pozycję w społeczeństwie – jest w służbie
społecznej i musi zainteresować klientów tym,
co robi, bardziej na płaszczyźnie kulturowej niż
ekonomicznej. Najważniejsze pytanie jest więc
takie: czy to, co podoba się architektowi, podoba się też klientowi? Niestety, lub na szczęście,
z klientem zbyt często nie dzielę odniesień
kulturowych. Rzadko między mną a nim jest
wspólne uwielbienie dla tych samych wzorców.
Zdarza się, że z klientem, z którym znam się
od 15 lat i z którym nieustannie rozmawiamy,
wydałoby się o czymś wspólnym, okazuje się
w ostateczności, że nie znajduję porozumienia,
bo rozmawiamy o „niczym wspólnym”.
Kiedyś w Paryżu zwrócono się do mnie
o pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę
fasady. Moja koncepcja prawdopodobnie bez
zastrzeżeń znalazłaby akceptację u konserwatora zabytków i architekta „podglądacza”,
tj. architekta kontrolującego w konkretnej
dzielnicy projekty i ich realizacje. Kiedy rozmawiałem z klientem na temat tego projektu, on
zadał pytanie, które mnie bardzo wzruszyło:
w którą stronę się zwrócić? Na moją odpowiedź: może art déco, okazało się, że nie jest
za bardzo zorientowany, co to znaczy. Ale na
następny dzień miał już 40 książek na temat
art déco, a wkrótce zaczął kupować meble
w tym stylu.
To świadczy o tym, że pan miał bardzo duży
wpływ na rozwój kulturalny tego klienta.

> Bardzo przepraszam, ale nigdy nie pozwoliłbym sobie na wpływanie na czyjś rozwój
– to już jest element reżimu.
Myślę raczej o bardzo naturalnym wpływie
architekta i inspiracji, której może i chyba
powinien być źródłem.

> Ale niech nas Bóg broni przed myśleniem,
że to jest naszym obowiązkiem! Nie wolno
nam sądzić, że mamy obowiązek kształto-

ARCH_I_KULTURA

wać naszych klientów. Obowiązkiem jest
za to powiedzieć komuś, dla kogo się pracuje
– co się lubi. To brzmi dość lekko i frywolnie,
ale w rzeczywistości odnosi się do każdej
kategorii naszej pracy, również np. do tematu
planu miejscowego.
Najczęściej jednak to nie architekci mówią,
co lubią, ale pytają o to klientów.

> Jeśli robią to w rozumieniu wspólnoty
społeczeństwa, to chwała im. Ale jeśli robią
to z czysto handlowego powodu – to chyba też
nie możemy rzucić pierwszego kamienia. Natomiast bardzo miłe jest, kiedy w rozmowach
z klientem okazuje się, że to „chwyciło”, że to,
co lubi architekt, znalazło zainteresowanie.
Niestety rzadkością jest, by politycy, czyli ci,
którzy określają programy polityczne miasta
lub państwa, byli zainteresowani architekturą.
Dowodem na to może być brak systemu
stref architektonicznych w dużych polskich
miastach. Takie strefy opierają się na prawie
„pierwszeństwa przestrzeni publicznej”. W takim mieście, jak Warszawa, nikt nie mówi,
że prywatyzacja centrum jest zła. A przecież
właśnie dzięki regule prymatu przestrzeni
publicznej stałem się architektem.
Czy to oznacza, że kulturę architektoniczną
w pewnej części kreuje społeczeństwo,
a nawet instytucja państwa?

> Częścią kultury architektonicznej jest podporządkowanie się regułom generalnym.
Czasami zasadnicze decyzje budowlane
wymagają zdecydowanej postawy władzy
– czy powstałaby paryska Opera Garnier, gdyby
plany przebudowy natrafiły na opór „bałwana”, który był właścicielem działki w centrum
miasta? Architekt z jednej strony jest na
usługach u kogoś, z drugiej musi czuć pewną
głębię, widzieć, co się dzieje „pod kołdrą”.
Do niedawna architekci edukowani w École
des Beaux-Arts to były chamy z burżuazyjnym
pochodzeniem, które dostawały zlecenia
w swoich burżuazyjnych kręgach, od swoich
burżuazyjnych protektorów. Ale jednak
należący do nich baron Haussmann był największym regulatorem w historii urbanistyki,
zasłużonym też dla kultury.
Jednak klienci rzadko zgadzają się na
narzucenie im czegokolwiek, płacą potworne
pieniądze – bo budowanie jest bardzo drogą
zabawą – i wymagają.

ETYKA

Etyka to obowiązek
bycia czytelnym
i zrozumiałym dla
tego, dla kogo się
pracuje – dla odbiorcy.
To prowadzenie
dialogu, budowanie
wspólnego słownika.
Czasami, jeśli to
niezbędne, można
uciec się do strategii
konia trojańskiego,
ale bez krwawego
finału. Nigdy jednak
nie pozwoliłem
sobie na wyjście
poza przestrzeń
„kulturowej
akceptacji” kogoś,
dla kogo pracuję.
Staram się
przekazać mojemu
klientowi źródła
moich pomysłów,
pochodzenie moich
modeli, opierając się
na starej zasadzie:
To, co się proponuje,
musi być podobne
do tego, co się
wspólnie lubi.
Stanisław Fiszer
„Fiszer”, wyd. Fiszer Atelier 41, 2013
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ELEWACJA
FIGURATYWNA

Na szczycie
budynku LVMH
przy avenue Hoche
umieściliśmy cztery
bryły podstawowe
– kulę, stożek,
prostopadłościan
i piramidę. Trzeba
przyznać, że była to
rozrywka dla bogaczy
w centrum miasta.
Rozmowa o fasadach
figuratywnych z kimś,
kto mieszka na
przedmieściu i ma
przed sobą na ścianie
budynku wielki plakat
z rozebraną panią na
skuterze, jest trudna
do zrozumienia i na
pograniczu arogancji,
tym niemniej nie
rezygnujemy z tych
zabaw i miejmy
nadzieję, że ktoś, kogo
dziś karmi się obrazami
konsumpcyjnymi,
będzie miał dostęp
do bezinteresownej,
bezcelowej
przyjemności
znajdowania na elewacji
budynku czegoś, co
można zakwalifikować
jako rzeźbę,
płaskorzeźbę (figurę).
Stanisław Fiszer
„Fiszer”, wyd. Fiszer Atelier 41, 2013

018

Z:A _#48 01/02_2016

Architekci cały czas podlegają
weryfikacji, wciąż są oceniani przez
społeczeństwo. Jeden z wrocławskich
psychiatrów – kiedyś student architektury
– powiedział, że architekt, który musi
połączyć piękno z funkcjonalnością,
częściej jest krytykowany, bardziej
otwarcie i dotkliwiej niż np. artysta
malarz, ma też od niego znacznie mniej
wolności twórczej, co ma duży wpływ na
jego psychikę, zachowanie i kulturę.

> Na pewno tak, użytkownik, który widzi
wybudowany dom, komentuje go. Tak samo
władza. Ale czy społeczeństwo rzeczywiście interesuje się nowymi obiektami?
Wydaje mi się, że w Polsce bardziej niż
gdzie indziej, może dzięki mediom, które
o tym dużo piszą. Cieszy mnie bardzo, kiedy
tyle się mówi np. o nagrodzonym budynku
Filharmonii Szczecińskiej. Powinno się
rozmawiać o architekturze, a tutaj się to
robi, i jest to dowód na wejście architektury w obszar codziennej kultury. Duża więc
w tym zasługa dziennikarzy i pism poświęconych architekturze.
W tekście „O potrzebie autentyczności”
Jerzy Szczepanik-Dzikowski pisze:
„Kultura przestała być jedną kulturą.
Artyści malarze nie muszą interesować
się muzyką, muzycy rzeźbą, ludzie teatru
czy architekci ograniczają z reguły swe
zaangażowanie w dziedziny pokrewne do
obszaru, który wydaje im się niezbędny
do uprawiania własnego zawodu.
Można powiedzieć, że ludzie zawodów
przynależnych z definicji do świata
kultury w znacznym stopniu przestali
być konsumentami kultury. Czy w tej
sytuacji mogą być jej twórcami?” 1
Czy szuka pan inspiracji w przestrzeniach
pozaarchitektonicznych?

> Naturalnie, ale wciąż nie mam pojęcia,
jakie są szanse, by z powodzeniem skorzystać z tak pięknych zjawisk jak np. muzyka.
Niektórzy architekci mają rzeczywiście
problemy z uczestnictwem w kulturze
– do niedawna bardzo popularny był pogląd,
że czytanie, m.in. o architekturze, jest bardzo szkodliwe dla architektów, i to raczej nie
ze względu na wzrok.
Moja warszawska pracownia na ul. Sienkiewicza jest dwa kroki od Filharmonii.
Często wychodzę z pracy za piętnaście
minut siódma i idę na koncert. Sprawia mi
to podwójną przyjemność. Po pierwsze

– bardzo lubię być w sali, w której jest bardzo
dużo osób i wszyscy przyszli w tym samym
celu, wszyscy to samo lubią. To jest dla mnie
miłe, wzbogacające uczucie. Po drugie
– podoba mi się, gdy nie wiem, na jaki koncert idę. Nie sprawdzam wcześniej repertuaru, dopiero przy kupnie biletu okazuje się
np. że to pożegnalny recital znanego pianisty i rezerwacje były już robione miesiąc
wcześniej. A ja dostaję jeden z ostatnich,
pojedynczych biletów i uczestniczę w tym
zupełnie niespodziewanie. Ten element
zaskoczenia sprawia mi dużą radość.
Muzyka mnie fascynuje też ze względu
na sposób jej zapisywania w stosunku do
przestrzeni, jaką wytwarza – to jest zupełnie
wyjątkowe. Architekci są bardzo dalecy od tej
umiejętności, nasz sposób zapisywania jest
bardzo naturalistyczny, prymitywny. U muzyków jest to nadzwyczajne – czytając nuty,
już słyszą dźwięki. To jest wyższy stopień
wtajemniczenia, obowiązek kodu, którego
możemy im tylko zazdrościć.
Ale architekci też mają swój
rozpoznawalny kod – w ubiorze,
sposobie bycia i zachowania.

> To jest interesujące, że architekci tworzą
coś w rodzaju klubu, chodzą ubrani najczęściej na czarno, wyróżniają się. To jest też
dla mnie miłe, kiedy ludzie podobnie się
noszą, podobnie mówią, podobnie myślą.
Nie wiem, czy to teraz wciąż obowiązuje
– np. model faceta w kapeluszu, jakim był
Wright. To jest chęć bycia rozpoznawalnym – na ulicy, ale też w zaprojektowanych
przez siebie obiektach. Spędziłem całe życie
mówiąc, że nie do mnie należy „podpisywanie” swojej architektury i lepiej, jeśli nie jest
ona rozpoznawalna, ale jednak bardzo lubię,
kiedy ktoś mnie zidentyfikuje jako autora
konkretnego budynku.
Trudno pana obiektów nie rozpoznać
– po skali zagłębienia się w szczegół,
po fragmentach doprowadzonych do
perfekcji. Sens takiego traktowania celów
architektury znakomicie wyjaśnia pański
opis „elewacji figuratywnych” (zacytowany
obok – przyp. red.).

> Ja jestem za fragmentem, nie za całością.
Może w tym właśnie objawia się kultura architekta – we fragmencie?
1_ Monografia „JEMS Architekci”, wyd. Muzeum Architektury
we Wrocławiu, 2013
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Granice praw autorskich
/ ring opinii

Jak daleko idącą władzę (wynikającą z jego praw autorskich)

KG

nad budynkiem powinien mieć architekt? Gdzie i czy
powinna się kończyć możliwość wpływu architekta
na zmiany dokonywane w budynku przez właściciela?
– chcąc podyskutować o spojrzeniach na relację architektprojekt-budynek-właściciel powyższe pytania postawiliśmy
kilku Koleżankom i Kolegom działającym w różnej skali
i w różnych obszarach zawodu.

arch. Krzysztof Giemza
/ architekt, prokurent spółki Echo Investment

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo
krótka i jednoznaczna, ponieważ
architekt, jeżeli nie jest właścicielem
obiektu czy nieruchomości, moim zdaniem nie
może uzurpować sobie prawa do „władztwa”
nad budynkiem. Jest właścicielem, zgodnie
z prawem autorskim, wyłącznie projektu, na
podstawie którego został wykonany budynek,
a nie samego budynku. Rola twórcy projektu
kończy się w momencie, gdy budynek został
zrealizowany i przekazany do użytkowania.
W przypadku, w którym inwestor postanawia przebudować obiekt, uważam, że może
zaprosić do współpracy autora pierwotnego
projektu, ale nie musi. Nie potrzebuje również
w tym celu uzyskiwać zgody autora. Przeświadczenie o prawie do władania zrealizowanym projektem jest niestety przejawem
często występującej w naszym zawodzie
próżności i braku pokory.
Istnieje oczywiście możliwość spisania
umowy między architektem a inwestorem,
w której zawarte są jasno określone prawa
architekta do budynku powstałego na podstawie jego projektu. Zastanawiam się tylko, czy
znajdzie się inwestor, który zgodzi się na taką
umowę?

KG
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Najciekawszym zagadnieniem
związanym z prawem autorskim,
jakie należałoby przeanalizować,
jest pojęcie samego utworu. W architekturze
takim utworem jest projekt, na podstawie
którego powstaje obiekt. W ustawie o prawie
autorskim i prawach pokrewnych utwór jest
przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze (art. 1 ust. 1).
Tutaj należałoby zadać pytanie: czy każdy
projekt jest działaniem twórczym o indywidualnym charakterze? Otóż nie. To oczywiste,
że wiele projektów powstaje w wyniku zastosowania standardowych rozwiązań. Dlatego
każdy autor powinien sam rozważyć, na ile
jego projekt posiada cechy twórczej działalności architekta i jako taki podlega ochronie
prawno-autorskiej z mocy ustawy. Ustawa
chroni architekta (czyli jego projekt i zrealizowany obiekt) przed naruszeniem praw
autorskich „z urzędu”, jednak w przypadku
sporu konieczne będzie wykazanie, że dany
projekt spełnia ustawowe kryteria „utworu”,
czyli posiada indywidualne cechy twórcze.
Moim zdaniem autor utworu powinien
stworzyć wytyczne zawierające ideę i istotę
twórczego działania, które chroniłyby za-

DSU

równo jego interesy, jak i właściciela obiektu.
Wytyczne te umożliwiłyby także zarządzanie
obiektem spadkobiercom – zarówno architekta, jak i inwestora (właściciela).
A kiedy właściciel obiektu planowałby
przeprowadzenie w nim zmian - autor (lub
jego spadkobierca) powinien zostać poinformowany o takiej chęci i mieć prawo decyzji
o podjęciu działań twórczych polegających
na dokonaniu zmian w obiekcie, lub o sprawowaniu nadzoru autorskiego nad zmianami,
których opracowaniem zajmie się inny architekt (posiadający stosowne pełnomocnictwo
autora lub spadkobiercy). Takie rozwiązanie
pozwoliłoby przede wszystkich na ochronę
wartościowych obiektów, ale dawałoby także
możliwość ingerencji w obiektach o standardowych rozwiązaniach, nie mających w sobie
cech działalności twórczej architekta.

Prawa autorskie do projektu
budynku jako do utworu służą
utrzymaniu integralności dzieła
i z tego powodu należy je utrzymać i ich
przestrzegać z całą pewnością we wszystkich fazach procesu projektowego, aż do

EK
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arch. Dorota Szymaniak-Urban

prof. dr hab. arch. Ewa Kuryłowicz

arch. Leszek Horodyski

/ architekt IARP, pracownia Urban Architect

/ architekt IARP, Kuryłowicz&Associates,

/ architekt IARP, Autorskie Atelier

finału, którym jest realizacja. Praktyka
„wyrywania” praw zależnych w celu rzekomo
uniknięcia kłopotów ze strony „stawiającego się” architekta blokującego proces
inwestycyjny bądź dalsze fazy projektu, jest
objawem skrajnego braku zaufania ze strony
zamawiających.
Umowy mają to do siebie, że są dwustronne, a ich podstawowa cechą i założeniem jest
wzajemna chęć dotrzymania ich zapisów.
Zabezpieczanie się przed złą wolą drugiej
strony umowy od samego początku przeczy
idei umawiania się w ogóle.
W okresie „życia” obiektu należy jednak
prawa autorskie traktować elastycznie. Nasze
dzieła to budynki, które czasami, w okresie ich
trwania muszą podlegać zmianom. Budynek
w przestrzeni publicznej ma już różnych gestorów – właściciela, który może się zmieniać,
służby konserwatorskie, służby miejskie
nadające im różny status w dokumentach
planistycznych. Za życia autora posiadającego
osobiste prawa autorskie on sam powinien
dbać o integralność budynku. Sytuacja komplikuje się, gdy autorzy już nie żyją.
Sposób egzekwowania praw autorskich
na etapie zrealizowanego obiektu, równolegle

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej,

Architekta L. Horodyskiego,

Fundacja im. Stefana Kuryłowicza

skarbnik Krajowej Rady IARP

z obowiązującym prawem autorskim mogą
regulować umowy zawarte pomiędzy autorem
a zamawiającym, rozciągnięte na ewentualne
pod-umowy z nowymi właścicielami w sytuacji zbycia obiektu. Zakres kontroli autora
nad zmianami może tu być różny. Kwestie te
reguluje m.in. Kodeks Etyki Izby, ale można je
uzupełniać, jeśli jest taka wola stron.
„Droga Redakcjo.
LH Kupiłam wczoraj z mężem portret
Mona Lisy namalowany przez
Leonarda da Vinci. Mam w związku z tym pytanie: czy mój młodszy syn, który jest bardzo
uzdolniony, może domalować jej okulary? Jest
to obiektywnie uzasadnione, gdyż cała moja
rodzina od pokoleń nosi okulary, i w nowej
wersji obraz lepiej będzie się komponował
wśród rodzinnych portretów”.
Użyłem tego dość kontrastowego przykładu, aby uświadomić Czytelnikom, że utwór
jako definicja odnosi się zarówno do znamienitych dzieł o wielkiej wartości kulturowej i materialnej, jak i do dzieł (utworów) o mniejszym
znaczeniu, co oznacza, że ochrona prawnoautorska przysługuje każdemu utworowi,
niezależnie od jego wartości. Wartość ta nie
powinna bowiem, a raczej nie może, służyć

ocenie pod kątem przysługiwania lub nieprzysługiwania ochrony prawno-autorskiej.
Utwór, czyli każdy przejaw działalności
twórczej o indywidualnym charakterze,
objęty jest ochroną niezależnie od jego postaci, wartości, przeznaczenia oraz sposobu
wyrażenia, czyli na przykład formy materialnej. Ochrona utworu zaczyna się w momencie jego powstania, nawet wtedy, gdy nie
zostaje on ukończony. Autorowi przysługuje
nieograniczone w czasie i niepodlegające
zrzeczeniu osobiste prawo do nienaruszalności jego formy.
Tak w skrócie stanowi prawo. Prawo, lecz
nie władza. Podobnie jak nie można uznać za
„władzę” innych przysługujących nam praw
osobistych, takich jak na przykład prawo do
życia, prawo do wolności, czy prawo do posiadania potomstwa.
Zgodnie z art. 1 ust. 21 ustawy prawnoautorskiej „ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia” (utrwalenia) utworu.
Osobiste prawo autorskie do nienaruszalności
formy i treści dotyczy właśnie sposobu wyrażenia (utrwalenia) utworu, czyli w przypadku
utworu architektonicznego jego postaci
materialnej.
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Prawo stanowi, że w dziedzinie architektury, utworem jest zarówno obiekt budowlany,
jak też jego rysunek, plan lub inna, dowolna
forma materialna. Nie istnieją w pojęciu ustawy odrębnie jako przedmioty prawa autorskiego utwór i jego utrwalenie. Zgodnie z art. 1 ust.
1 ustawy, jednym z warunków niezbędnych do
identyfikacji czy konkretny efekt działalności
twórczej jest utworem w rozumieniu prawa,
jest warunek jej „ustalenia w jakiejkolwiek
postaci”. W przypadku utworów architektonicznych (plastycznych, fotograficznych) jest
to forma materialna. Postaci ustalenia (formy
materialne) utworu mogą być różne (szkic,
rysunek, plan, makieta, budynek) i to właśnie
one podlegają ochronie.
Moim zdaniem prawo w tym zakresie jest
kompletne i nie należy go rozszerzać ani ograniczać. Należy je jedynie respektować.
Co w takim razie wolno właścicielowi
(inwestorowi) po wybudowaniu budynku?
Szczegółowy zakres ewentualnych zmian
oraz sposób ich wprowadzania w istniejącym
obiekcie może być sprecyzowany w umowie
pomiędzy inwestorem i autorem/współautorami projektu (architektem/projektantami). Jeżeli jednak umowa nie zawiera takich
ustaleń, zasadą powinno być stosowanie się
do zapisów ustawowych (patrz: ramka poniżej
– przyp. red.).
Niestety pojęcie „oczywistej konieczności”
jest w naszym kraju zbyt często nadużywane,
stąd też mój kontrastujący przykład zamieszczony na wstępie.

Korzystanie z utworu
wg Prawa autorskiego
Art. 49.
1. Jeżeli w umowie nie określono sposobu korzystania z utworu, powinien
on być zgodny z charakterem i przeznaczeniem utworu oraz przyjętymi
zwyczajami.
2. Następca prawny, choćby nabył
całość autorskich praw majątkowych,
nie może, bez zgody twórcy, czynić
zmian w utworze, chyba że są one
spowodowane oczywistą koniecznością, a twórca nie miałby słusznej
podstawy im się sprzeciwić. Dotyczy
to odpowiednio utworów, których
czas ochrony autorskich praw majątkowych upłynął.

022

Z:A _#48 01/02_2016

Jedynym ograniczeniem w egzekwowaniu
naszych praw powinien być zdrowy rozsądek, jednakże takiej granicy nie da się opisać
żadną ustawą. Uwagę o „zdrowym rozsądku”
kieruję do nas – architektów/twórców, gdyż
(co z przykrością zauważam) czynimy sobie
niekiedy z przysługującego nam prawa swego
rodzaju narzędzie „zemsty” na inwestorze za
niepowodzenia natury ekonomicznej powstałe
w trakcie realizacji umowy o prace projektowe
lub w trakcie realizacji inwestycji.
Rozsądek to ostatnio „towar” niełatwo
dostępny w naszej codziennej rzeczywistości
– dotyczy to jednak obu stron: i właściciela
(inwestora), i twórcy (architekta).

„Chęć posiadania przestrzeni”, dla
której architekt znajduje odzwierciedlenie w formie, funkcji, kontekście
miejsca i czasu, jest tak wielka, że zmierza do
zawłaszczenia myśli twórcy, często zanim ona
powstanie.
Dyskusja o prawie architekta do opieki nad
jego myślą twórczą, to targowanie się o stopień
zaufania, jakim Zamawiający ma obdarzyć
twórcę architektury, po jej powstaniu i w trakcie jej życia. Praca architekta sprowadzana jest
do zakresu niezbędnego do budowy, a nie do
opieki nad myślą twórczą, której konsekwencją
jest projekt, inwestycja, a potem użytkowanie
i funkcjonowanie obiektu w czasie.
Praktyka „zabezpieczania” się przed
prawem twórcy do utworu przez właściciela
budynku, to w rzeczywistości prawo do ekonomicznego stanowienia o tym, jak wykorzystać
pierwotną myśl twórczą lub ją zmieniać. To
brak szacunku do talentu, wysiłku i pracy twórcy oraz nieuzasadniona obawa przed związkiem autora z dziełem, nie bezwarunkowym,
lecz logicznym.
Niestety, jako środowisko, uczestnicząc
w takich praktykach, nie przyczyniamy się do
ochrony tego, co w tym zawodzie najcenniejsze
– zaufania do architekta.

MP

Zbudowany obiekt świadczy
o umiejętnościach architekta, który
go zaprojektował, a jego deformacja
może powodować utratę ważnej części
dorobku zawodowego, który jest także
podstawą funkcjonowania na rynku. Architekt
– autor projektu – powinien mieć zatem wpływ
na kształt swojej realizacji, także po jego
oddaniu do użytkowania. Sprawa bywa trudna,

MB

MP

arch. Małgorzata Pilinkiewicz
/ architekt IARP, pracownia Archistudio
Studniarek + Pilinkiewicz, przewodnicząca
Śląskiej Okręgowej IARP

bo nie każdy obiekt wystawia dobre świadectwo autorowi, a próbując oceniać wchodzimy
na grząski, subiektywny grunt.
Generalnie uważam, że nadzór architekta
w kluczowych kwestiach funkcjonowania budynku jest wskazany, tak jak wskazane są okresowe
konsultacje lekarskie, czy interwencja medyczna w przypadku zagrożenia chorobą. Można
wyobrazić sobie, że architekt staje się „doradcą
użytkowania obiektu” i podpowiada sposoby
wprowadzania niezbędnych zmian. Być może nie
musiałby to być autor, ale ktoś kto zyska jego
akceptację. Ideałem byłoby, by budynek bronił
się sam, użytkownik doceniał jakość obiektu
i dbał o jej zachowanie, także przez konsultację
zmian z autorem projektu, ale ponieważ żyjemy
w realnym świecie powinniśmy sięgać do istniejących regulacji – prawa autorskiego i Kodeksu
Etyki Zawodowej – i sprecyzować ich zapisy.
O tym, że autor powinien zostać poinformowany o chęci przebudowy – stanowi nasz Kodeks Etyki Zawodowej (KEZA). Przypomnijmy
zasadę 4 KEZA: „Architekci (…) mają obowiązek
uznawania aspiracji zawodowych i dorobku
swoich kolegów oraz poszanowania ich praw.
Architekci uznają wkład wniesiony w ich pracę
przez innych.” oraz dodatkowo regułę 4.5:
„Architekci nie przywłaszczają sobie własności
intelektualnej ani nie wykorzystują pomysłów
innych architektów, firm lub innych organizacji
bez ich zgody.”
Opieram się o ścianę, bo ta ściana istnieje.
Nadbudowuję, ponieważ istnieje podstawa.
Komponuję nową formę jako kontynuację
do tej już istniejącej lub w kontraście do niej.
Zatem moje działanie, o ile wpływa na cudzą
pracę, wymaga poinformowania o nim autora
budynku pierwotnego i uzyskania jego zgody,
jeśli narusza jego dzieło.
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eM4.Pracownia Architektury. Brataniec

Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Mazowieckiej Okręgowej IARP,

Praktyka natomiast wskazuje, że w kodeksie brakuje symetrycznego określenia zasad
zobowiązujących autora budynku pierwotnego
do udzielenia takiej zgody.

Kreacja dzieł architektury, jak każda
inna działalność twórcza, jest
procesem, którego efekty objęte są
ochroną. Stanowią o tym przede wszystkim
przepisy zawarte w prawie autorskim, ale
także prawa zwyczajowe. Można jednak
zauważyć, iż o ile w przypadku dokonania
ingerencji na przykład w utwór muzyczny,
kwestii autorstwa przetwarzanej materii nigdy
się nie pomija, to w sytuacji, gdy zaistnieje
potrzeba zmiany pierwotnej formy obiektu
budowlanego, bywa różnie.
Zrealizowane dzieło architektury w trakcie
eksploatacji przestaje być najczęściej postrzegane i traktowane jak dzieło, które w razie konieczności ingerencji w jego strukturę miałoby
wymagać odniesienia się do autora projektu.
A przecież to przy autorze pozostają niezbywalne osobiste prawa własności intelektualnej.
O ile właściciel obiektu nie powierzy więc zadania projektowego właśnie jemu, to powinien
przekazać informację o swoich zamierzeniach
w celu uzyskania zgody na podjęcie działań.
Z drugiej strony, akceptacja autora dzieła
nie powinna stanowić narzędzia ograniczającego możliwości inwestora, zwłaszcza jeżeli
obiekt nie odpowiada już potrzebom kolejnych
użytkowników i wymaga zmiany funkcji lub
jego przebudowa bądź adaptacja okazuje się
być konieczna, bo tylko w ten sposób można
zapewnić przetrwanie obiektu.
W obu sytuacjach zawodowych powinniśmy
zachowywać zdroworozsądkowe podejście
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– jako potencjalny autor zmian: dążyć do
odszukania i poinformowania autora pierwotnej koncepcji o planach, i analogicznie – jako
autor zrealizowanego projektu: udzielać zgody
na zmiany na racjonalnych warunkach. Takie
podejście jest konieczne, aby architekci cieszyli
się szacunkiem i uznaniem w społeczeństwie.
Przede wszystkim powinni sami siebie nawzajem szanować. Z pewnością sprzyjałoby temu
przywrócenie dobrego zwyczaju umieszczania
na obiekcie informacji o jego autorze i o dacie
realizacji.

Nie wszystko co realizujemy jako
architekci zasługuje na miano
„dzieła”, które wymaga ochrony.
Zwykle nie projektujemy dla siebie i nie
budujemy za własne pieniądze, więc konieczny
jest dialog i współpraca z inwestorem. Bez tego
nie stworzymy „dzieła”, więc nie będzie czego
chronić prawami autorskimi.
Wiem, że jako projektant władzę nad całym
procesem budowlanym posiadam jedynie
wtedy, kiedy kreuję i wymyślam oraz reaguję
twórczo na potrzeby inwestora, a nie wtedy
kiedy podpierając się prawami autorskimi,
sztucznie próbuję taką władzę zachować.
Zadaniem architekta jest nie tylko zaprojektować, ale i zrealizować inwestycję. Projektant
jest odpowiedzialny za swoje dzieło dlatego
nadzór autorski musi być wykonywany właśnie
przez niego.
Po zakończeniu inwestycji i po jej właściwym
rozliczeniu nie mam nic przeciwko temu, aby
inwestor przejmował prawa materialne i zależne. Co inwestor zrobi z moim „utworem”, to już
jego sprawa i szkoda mi czasu, aby to analizować i nad tym się zastanawiać. Czy mój projekt
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przetrwa próbę czasu, zależy od jego wartości
architektonicznej, urbanistycznej i artystycznej
oraz od... szczęścia, a nie od tego, czy będzie
chroniony prawami autorskimi czy nie.
Będąc projektantem, nie mogę zbyt mocno
przywiązywać się do „utworów”, które tworzę.
Jako architekt jestem od tego, aby projektować
i tworzyć rzeczy wyjątkowe, ale moja praca powinna być mierzona materialnie, czyli podlegać
wycenie.
Pracowałem kilkanaście lat w Nowym Jorku
w kilku znanych pracowniach architektonicznych i wnętrzarskich. Prawie wszystkie umowy
były podpisywane w taki sposób, aby inwestor,
jeżeli współpraca nie będzie mu odpowiadała,
mógł ją zakończyć po wykonaniu projektu
koncepcyjnego. Jeżeli taka sytuacja wystąpiła
i inwestor zapłacił za usługę, to nikomu nawet
do głowy nie przychodziło, aby walczyć z nim
o projektowe prawa autorskie.
Obecnie pracując w Polsce, jeżeli inwestor
zleca mi wykonanie projektu koncepcyjnego za
7-15% wartości wykonania całej dokumentacji,
to po zapłacie należności za moją pracę przekazuję mu pełne prawa do koncepcji. Nie chcę
nadużywać swojej władzy wynikającej z moich
praw autorskich, wolę budować relacje oparte na
wzajemnym zaufaniu. Na razie taka równowaga
w relacjach z inwestorami pomaga mi, a nie
przeszkadza w rozwijaniu działalności.
Polecamy! Przeczytaj koniecznie artykuł Definicja utworu architektonicznego i chroniące go prawa, strona 024.

Podyskutujmy
o tym na Forum Z:A

www.zawod-architekt.pl/forum
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Definicja utworu
architektonicznego
i chroniące go prawa
arch. Leszek Horodyski, architekt IARP
(autor był pełnomocnikiem ZG SARP ds. Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi w latach 2013-2015)

Niniejsza publikacja stanowi zbiór faktów w postaci zapisów obowiązujących aktów prawnych w zakresie
praw autorskich. Ograniczenie komentarzy do minimum jest zamierzone, ponieważ celem jest, aby każdy
z Czytelników, mając możliwość dotarcia do tekstów źródłowych, mógł samodzielnie je zinterpretować
i ocenić ewentualne ryzyko niezastosowania się do obowiązującego prawa.
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Wszystkie podkreślenia w treści cytowanych
dokumentów pochodzą od autora artykułu

P

Pojęcie utworu architektonicznego oraz
zakres jego ochrony są uregulowane prawnie.
W Polsce obowiązuje kilka aktów prawnych
regulujących zagadnienia prawno-autorskie,
poczynając od naszej konstytucji (wprowadzającej do polskiego prawa umowy i traktaty
międzynarodowe), a na Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego
1994 r. (z późn. zm.) kończąc.
Niestety – w sporej części publikacji
i wypowiedzi na temat prawa autorskiego
w odniesieniu do projektów architektonicznych, zaobserwować można różny poziom fachowości ich autorów. Problem niedokładnego
rozróżniania kwestii wynikających oddzielnie
z autorskich praw osobistych i oddzielnie
autorskich praw majątkowych oraz ich zastosowania – dotyka (drugie niestety) reprezentantów wszystkich dziedzin zawodowych,
nawet prawników zatrudnianych przez tzw.
„zamawiających publicznych”.
Zdarzają się także analizy prawne ograniczone do niepełnego zbioru aktów prawnych
– np. odnoszące się do definicji zawartych
w ustawie Prawo budowlane i w Rozporządzeniu o formie i zakresie projektu budowlanego,
pomijając (zapominając?), że oba te akty
prawne powstały w późniejszym czasie w stosunku do rozstrzygnięć prawnych obowiązujących zarówno w naszym kraju, jak i poza
jego granicami (por. art. 7 Ustawy o prawie
autorskim i prawach zależnych – ramka obok).
Należy również pamiętać, że subiektywne opinie nawet największych autorytetów,
mogą różnić się od ewentualnych opinii sądów
w przypadku sporów stron. Tym bardziej
– by nie dać się zbyt łatwo wprowadzić w błąd
– należy zachowywać ostrożność i (trzecie niestety) samodzielnie analizować zapisy prawa.
Ze wszystkich powyższych powodów,
w niniejszej publikacji staram się przywołać
jedynie fakty w postaci zapisów obowiązujących aktów prawnych, podając możliwie najszerszy zakres regulacji prawnych. Rezygnuję
jednocześnie z przedstawienia własnych
subiektywnych poglądów, przemyśleń i opinii
na temat definicji podmiotu i przedmiotu
chronionego przepisami o prawie autorskim.
Zainteresowanych Czytelników zachęcam do

dotarcia do tekstów źródłowych, by każdy
mógł samodzielnie je zinterpretować i ocenić
ewentualne ryzyko niezastosowania się do
obowiązującego prawa.

Pytania, które sobie stawiamy
Obiekty architektoniczne, budynki i budowle, niezależnie od ich wartości oraz od daty
wybudowania są częścią naszego dziedzictwa
kulturowego.
Rozmawiając o obiektach architektonicznych zrealizowanych np. w latach 60. nie myślimy o nich jak o obiektach zabytkowych. Jednak,
gdy określimy je jako „obiekty architektoniczne
wybudowane w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku”, zaczynamy się zastanawiać, czy
nie są przypadkiem objęte ochroną konserwatorską, ponieważ w przypadku potrzeby
przebudowy, rozbudowy, modernizacji (w tym
także termomodernizacji) należałoby uzyskać
zgodę właściwych służb ochrony zabytków.
A co dzieje się w sytuacji, kiedy budynek
nie ma statusu obiektu zabytkowego? Jaką
wówczas objęty jest ochroną? W praktyce
zawodowej spotykamy się często z propozycjami złożenia oferty na wykonanie projektu,
którego realizacja wymaga ingerencji w formę
lub wykończenie istniejącego już budynku.
Stawiamy sobie wówczas całą serię pytań:
1. 	Czy możemy przyjąć takie zlecenie, gdy
znany jest autor przebudowywanego
budynku?
2. Czy przyjęcie takiego zlecenia jest uzależnione od zgody autora takiego obiektu?
3.	Co zrobić, gdy autor budynku przeznaczonego do przebudowy jest nieznany lub
nie żyje?
4.	Czy ktoś inny niż autor może nam takiej
zgody udzielić?
5.	Czy w ogóle musimy występować o jakąkolwiek zgodę?
Aby poznać odpowiedzi na powyższe pytania,
należy postawić inne:
Co to jest utwór architektoniczny?
	Jakie prawa go chronią i kto je posiada?
Spróbujmy wspólnie znaleźć odpowiedzi na te
dwie kluczowe kwestie, dzięki analizie faktów

Zasada krajowego
traktowania umów
międzynarodowych
Art. 7 Jeżeli umowy międzynarodowe, których Rzeczpospolita Polska
jest stroną, przewidują dalej idącą
ochronę, niż to wynika z ustawy,
do nieopublikowanych utworów
obywateli polskich albo do utworów
opublikowanych po raz pierwszy na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
lub równocześnie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej albo opublikowanych po raz pierwszy w języku
polskim – stosuje się postanowienia
tych umów.
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych [1]

w postaci zapisów obowiązujących w Polsce
aktów prawnych, regulujących pojęcie utworu
architektonicznego oraz zakres jego ochrony.
Są nimi:
	na poziomie krajowym: Ustawa o prawie
autorskim i prawach pokrewnych [1],
	na poziomie międzynarodowym: Akt Paryski Konwencji Berneńskiej [2].

Jak prawo definiuje
utwór architektoniczny?
Ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych [1]
„Art. 1.
1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy
przejaw działalności twórczej o indywidualnym
charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci,
niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).
2. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:
(…)
6) a
 rchitektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
(…)
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3. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać
nieukończoną.”
„Art. 335.
Wolno korzystać z utworu w postaci obiektu
budowlanego, jego rysunku, planu lub innego
ustalenia, w celu odbudowy lub remontu
obiektu budowlanego.”

[Komentarz: Należy zwrócić uwagę, że z przytoczonych paragrafów wynika, iż zarówno projekt, jak i obiekt budowlany podlegają ochronie
z mocy ustawy. Osobiste prawo autorskie do
nienaruszalności formy i treści dotyczy bowiem
sposobu wyrażenia (utrwalenia) utworu, czyli
w przypadku utworu architektonicznego jego
postaci materialnej – obiektu budowlanego.]

Akt Paryski Konwencji Berneńskiej [2]
„Artykuł 1
Państwa, do których ma zastosowanie niniejsza
konwencja, tworzą Związek w celu ochrony praw
autorów do ich dzieł literackich i artystycznych.”
„Artykuł 2
1. Określenie »dzieła literackie i artystyczne«
obejmuje wszystkie dzieła literackie, naukowe
i artystyczne, bez względu na sposób lub formę
ich wyrażenia, takie jak książki, broszury i inne
pisma; odczyty, przemówienia, kazania i inne
dzieła tego rodzaju; dzieła dramatyczne lub
dramatyczno-muzyczne; dzieła choreograficzne
i pantomimy; dzieła muzyczne ze słowami lub
bez słów; dzieła filmowe oraz zrównane z nimi
dzieła wyrażane w podobny sposób jak film;
dzieła rysunkowe, malarstwo, dzieła architektoniczne, rzeźby, dzieła rytownicze i litograficzne;
dzieła fotograficzne oraz zrównane z nimi dzieła
wyrażane w podobny sposób jak fotografia;
dzieła sztuki użytkowej, ilustracje, mapy
geograficzne, plany, szkice i dzieła plastyczne
dotyczące geografii, topografii, architektury lub
innych nauk.”
„Artykuł 4
Ochrona na podstawie niniejszej konwencji,
(…), przysługuje:
(…)
b) autorom dzieł architektonicznych zbudowanych w jednym z państw należących do
Związku lub autorom dzieł sztuki graficznej
i plastycznej, zespolonych z nieruchomością
położoną w państwie należącym do Związku.”
„Artykuł 5, ust. 4, lit. c), ppkt ii) jeżeli chodzi
o dzieła architektury zbudowane w państwie
należącym do Związku lub o dzieła sztuki
graficznej i plastycznej, zespolone z nieruchomością położoną w państwie należącym
do Związku, państwem pochodzenia będzie
to państwo.”

Jak prawo definiuje podmiot
objęty ochroną prawno-autorską?
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Ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych [1]
„Art. 1. (…)
4. Ochrona przysługuje twórcy niezależnie
od spełnienia jakichkolwiek formalności.”
„Art. 8.
1. Prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile
ustawa nie stanowi inaczej.
2. Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której
nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano
do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny
sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu.
3. Dopóki twórca nie ujawnił swojego autorstwa, w wykonywaniu prawa autorskiego
zastępuje go (…) – właściwa organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.”
Akt Paryski Konwencji Berneńskiej [2]
„Artykuł 5 (…)
2. Korzystanie z tych praw i ich wykonywanie
nie wymaga spełnienia żadnych formalności;
korzystanie i wykonywanie tych praw nie jest
uzależnione od istnienia ochrony w państwie
pochodzenia dzieła. A zatem, poza postanowieniami niniejszej konwencji, zakres ochrony,
jak też środki jej dochodzenia, zapewnione autorowi w celu ochrony jego praw, są normowane wyłącznie przez ustawodawstwo państwa,
w którym żąda się ochrony.”

Jakie prawa posiada autor
utworu architektonicznego?
Ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych [1]
„Art. 16.
Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie
prawa osobiste chronią nieograniczoną w cza-

sie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu
więź twórcy z utworem, a w szczególności
prawo do:
1) autorstwa utworu;
2) o znaczenia utworu swoim nazwiskiem
lub pseudonimem albo do udostępniania
go anonimowo;
3) n
 ienaruszalności treści i formy utworu
oraz jego rzetelnego wykorzystania;
4) decydowania o pierwszym udostępnieniu
utworu publiczności;
5) n
 adzoru nad sposobem korzystania
z utworu.”
„Art. 2.
1. Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest
przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego.
2. Rozporządzanie i korzystanie z opracowania
zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego (prawo zależne), chyba że autorskie prawa
majątkowe do utworu pierwotnego wygasły.
(…)”
„Art. 36.
Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych
w ustawie, autorskie prawa majątkowe gasną
z upływem lat siedemdziesięciu:
1) o d śmierci twórcy, a do utworów współautorskich – od śmierci współtwórcy, który
przeżył pozostałych;
2) w
 odniesieniu do utworu, którego twórca
nie jest znany – od daty pierwszego rozpowszechnienia, chyba że pseudonim nie
pozostawia wątpliwości co do tożsamości
autora lub jeżeli autor ujawnił swoją
tożsamość;
3) w
 odniesieniu do utworu, do którego
autorskie prawa majątkowe przysługują
z mocy ustawy innej osobie niż twórca
– od daty rozpowszechnienia utworu,
a gdy utwór nie został rozpowszechniony
– od daty jego ustalenia;”
„Art. 78.
1. Twórca, którego autorskie prawa osobiste
zostały zagrożone cudzym działaniem, może
żądać zaniechania tego działania. W razie
dokonanego naruszenia może także żądać,
aby osoba, która dopuściła się naruszenia,
dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia
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jego skutków (…). Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią
sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia
za doznaną krzywdę lub – na żądanie twórcy
– zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią
sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel
społeczny.
2. Jeżeli twórca nie wyraził innej woli, po jego
śmierci z powództwem o ochronę autorskich
praw osobistych zmarłego może wystąpić małżonek, a w jego braku kolejno: zstępni, rodzice,
rodzeństwo, zstępni rodzeństwa.
3. Jeżeli twórca nie wyraził innej woli, osoby
wymienione w ust. 2 są uprawnione w tej samej
kolejności do wykonywania autorskich praw
osobistych zmarłego twórcy.
4. Jeżeli twórca nie wyraził innej woli, z powództwem, o którym mowa w ust. 2, może
również wystąpić stowarzyszenie twórców
właściwe ze względu na rodzaj twórczości lub
organizacja zbiorowego zarządzania prawami
autorskimi lub prawami pokrewnymi, która
zarządzała prawami autorskimi zmarłego
twórcy.”
Akt Paryski Konwencji Berneńskiej [2]
„Artykuł 6 bis
1. Niezależnie od praw majątkowych autora,
a nawet po przeniesieniu tych praw, autor zachowuje prawo dochodzenia autorstwa dzieła
oraz sprzeciwienia się wszelkiemu zniekształceniu, okaleczeniu lub innej zmianie albo wszelkiemu innemu działaniu na szkodę dzieła, które
mogłyby przynieść ujmę jego czci lub dobremu
imieniu.
2. Prawa przyznane autorowi na podstawie
ustępu 1 pozostają w mocy po śmierci autora
co najmniej do czasu wygaśnięcia praw majątkowych i są wykonywane przez osoby lub
instytucje upoważnione do tego przez ustawodawstwo wewnętrzne państwa, w którym
żąda się ochrony. (…)”
[Komentarz: Warto zwrócić tutaj uwagę na
słowo „zniekształcenie”, które jest dobrym
i bardzo jednoznacznym określeniem zmian
w utworze, ale bez ich oceny. Zmiana może
czasem ulepszyć utwór, lecz ocena tego zawsze będzie wyłącznie subiektywna.
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Z tego powodu jedynie autor utworu (w myśl
obowiązujących przepisów) jest do takiej
oceny uprawniony. Zatem bez zgody autora
(twórcy) nie wolno dokonywać żadnych zmian
w utworze, a w szczególność takich, które
w sposób trwały zniekształcają utwór.]

Resume
Na podstawie przytoczonych powyżej zapisów, można sformułować dwa zestawy wniosków będących równocześnie odpowiedzią na
zadane na wstępie pytania.
Zestaw pierwszy:
1. 	Czy możemy przyjąć zlecenie na wykonanie
projektu przebudowy, rozbudowy, modernizacji (termomodernizacji) lub wyłącznie
projektu kolorystyki istniejącego obiektu,
gdy znany jest autor przebudowywanego
budynku?
2. Czy przyjęcie takiego zlecenia jest uzależnione od zgody autora takiego obiektu?
3. Czy w ogóle musimy występować o jakąkolwiek zgodę?
Wykonanie samego projektu (na własny
użytek) przebudowy, rozbudowy czy modernizacji nie wymaga zgody autora utworu
pierwotnego, natomiast rozporządzanie
tym nowym projektem – np. sprzedaż czy
przekazanie w celu realizacji już uzyskania
takiej zgody wymaga. Należy przy tym
zwrócić uwagę, że byłaby to wyłącznie zgoda na wykonanie i sprzedaż (a w zasadzie na
samą sprzedaż) projektu. Zamawiający nie
mógłby bowiem bez odrębnej zgody autora
utworu pierwotnego dokonać zmian w istniejącym budynku, według zakupionego
w taki sposób projektu, ponieważ wiązałoby się to z trwałym zniekształceniem
istniejącego utworu.
Innymi słowy: niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian w zrealizowanym obiekcie
architektonicznym bez zgody jego autora.
Obowiązek ten dotyczy zarówno potencjalnego inwestora, jak i (a nawet przede wszystkim) autora utworu zależnego tj. autora
projektu przebudowy, rozbudowy, modernizacji (termomodernizacji) lub tylko kolorystyki
istniejącego budynku.

I zestaw drugi:
4. C
 o zrobić, gdy autor budynku przeznaczonego do przebudowy jest nieznany lub nie żyje?
5.	Czy ktoś inny niż autor może nam takiej
zgody udzielić?
Jeżeli autor jest nieznany, to w wykonywaniu
prawa autorskiego zastępuje go (zgodnie
z art. 8., ust. 3 ustawy Prawo autorskie)
właściwa organizacja zbiorowego zarządzania
prawami autorskimi.
Jeżeli autor nie żyje, to w wykonywaniu
prawa autorskiego zastępują go (zgodnie
z art. 78. ust. 2 ustawy Prawo autorskie)
małżonek, a w przypadku jego braku kolejno:
zstępni, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa lub właściwa organizacja zbiorowego
zarządzania prawami autorskimi.
***
Podsumowując całość niniejszej publikacji – jeszcze raz zachęcam Czytelników do
dotarcia do tekstów źródłowych, by każdy
mógł samodzielnie je zinterpretować i ocenić
ewentualne ryzyko niezastosowania się
do obowiązującego prawa.
Warto bowiem pamiętać, że w przypadku
sporów dotyczących wprowadzania zmian
w utworze (również w przypadku np. pełnienia
nadzoru autorskiego bez posiadania pełnomocnictwa autora), stroną w ewentualnym procesie
sądowym nie będzie zamawiający. Stronami
procesu będą niestety wyłącznie architekci
– autor projektu i autor projektu zmian (lub
„nieautor” pełniący nadzór autorski).
1_ Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83, Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz.631,
Nr 94, poz. 658, Nr 121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662, Nr 181,
poz.1293, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 152, poz. 1016,
z 2015 r. poz. 932, 994, 1639)
2_ Akt Paryski Konwencji Berneńskiej (opublikowany w Dz.U. z 1990 r.
nr 82, poz 474,) wprowadzony Traktatem Światowej Organizacji
Własności Intelektualnej o Prawie Autorskim z dnia 20 grudnia 1996 r.
(Dz.U. z 2005 Nr 3, poz. 11,12,13)

Leszek Horodyski
architekt IARP,
czynny zawodowo od 1990 r.
> horodyski@izbaarchitektow.pl
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ARCHITEKCIE, KTO CIĘ ROZUMIE?

KUL
arch. Piotr M. Glegoła
architekt IARP

A

A w jakim stylu właściwie projektujemy?
Czy mamy świadomość obecnych i niedawnych nurtów w sztuce? Takie pytanie,
zupełnie niespodziewanie i bez odpowiedzi,
przyszło mi niedawno do głowy. Oczywiście
nie chodzi tu o odpowiedź, że „jakieś suchary”,
jak uprzejmie ocenił kiedyś moje projekty
pewien architekt, korzystając z anonimowości dyskusji w sieci, ale o styl znany w sztuce
i oficjalnie sklasyfikowany. Chociaż przyznać
należy, że era sucharów brzmi nieźle. Znalazłbym się przecież w licznym i doborowym
towarzystwie...
Oczywistym jest, że takie problemy rozwiązuje się w kawiarni środowiskowej, dyskutując, a potem ewentualnie pojedynkując. Tak
jak przykładowo impresjoniści w nieistniejącej
już paryskiej Café Guerbois, czy skamandryci
w również nieistniejącej warszawskiej kawiarni „Pod Picadorem” przy Nowym Świecie nr 57.
Z braku takowych lokali w czasach obecnych,
udałem się do siedziby Izby. Napotkałem tam
kilku Kolegów Architektów i wszystkim po
kolei zadałem – wydawało mi się absolutnie
proste – pytanie: Szanowny Kolega w jakim
stylu obecnie projektuje?
Reakcje były różne. Zaczynało się zawsze
od dziwnego spojrzenia w moją stronę, jakby
niezbyt pozytywnie oceniającego mą poczytalność, skoro pytam o tak dziwne i nieżyciowe sprawy. Czasami spojrzenie wspomagane
było nerwowym śmiechem. Potem chwila lekko kłopotliwego zniecierpliwienia, podszytego
(o dziwo) zirytowaniem. Czyżby jakiś kompleks? Wreszcie padała niepewna odpowiedź
– że „ostatnio głównie w stylu jakoś przeżyć”
albo „kto teraz o stylach pamięta”. Ewentualnie usiłowali mi wmówić, że „żadnego stylu
przecież jeszcze nie ma, bo dopiero później
nas sklasyfikują”.
A przecież od podstawówki, poprzez
liceum aż po studia, spotykaliśmy się z istną
orgią stylów! Można by pomyśleć, że to
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kluczowa wiedza, w jaką należy wyposażyć
ucznia, a potem młodego adepta architektury.
I po tym wszystkim, kiedy zostałem ku mojej
rozpaczy brutalnie wypchnięty przez system
na zewnątrz ukochanej uczelni, rozmowy
o stylach zanikły zupełnie – nagle i niespodziewanie po dyplomie... – cisza.
Dlatego nie poddałem się. Jednak aby nagabywanym sprawę ułatwić, próbowałem zacząć
rozmowę nieco inaczej. Dorwałem na początek
jednego ze znanych lokalnie projektantów, pochylonego nad jakimiś formularzami w sekretariacie Izby. Nie dając mu szansy na ucieczkę,
zaatakowałem takim zdaniem: Widziałem
ostatnio zrealizowany budynek Szanownego
Kolegi... Tak, ten przy (tu padła lokalizacja) i zastanawia mnie, jak sprytnie udało się Koledze
przemycić powiedeńską transgresję w połączeniu z elementami konceptualizmu, co w sumie
przeciwstawiło się doskonale szkole lipskiej...
Co prawda te elementy narożników są jakby niepokojąco neoekspresyjne... Jednakże całą bryłę
nazwałbym neotrybalistyczną, ale nie w sposób
oczywisty rzecz jasna… Ciekaw jestem, czy takie
były zamierzenia Kolegi? – podsumowałem
życzliwie, z wyczekującym wyrazem twarzy.
Mój rozmówca spojrzał oczami wielkimi jak
spodki, jeszcze dziwniej niż ci poprzedniego
dnia. Szybko się jednak otrząsnął (cóż znaczy
doświadczony architekt!), i – po rzuconym
w coś ponad moją głową bezosobowym „no,
tak... tak...” – odparł, że chętnie by o tym
porozmawiał, ale ma zaraz „naradę w izbie
krajowej” i bardzo się spieszy. Pomyślałem,
że zareagował w ten sposób, ponieważ był
akurat poza pracownią, na obcym gruncie, a ja
brutalnie wkroczyłem w tak intymne obszary
jego jaźni, jakimi są procesy twórcze. Niezbyt
ładnie, panie Piotrze...
Dlatego drugiej napotkanej osoby postanowiłem już nie przytłaczać ilością problematyki
estetycznej. Rzuciłem krótko i rzeczowo, ale
z przyjaznym uśmiechem: Cześć... wiesz...

elewacja tego twojego budynku przy (tu padła
lokalizacja) genialnie nawiązuje do land artu,
chociaż widzę też trochę związku z abstrakcją
liryczną… Nieprawdaż? Tym razem interlokutor też nie mógł odpowiedzieć, bo jak się okazało, niestety właśnie wychodził – a w aucie
na dole czekała już żona.
Tak – pomyślałem – to błąd nękać twórcę
oderwanego od swojego naturalnego środowiska, intymną problematyką niuansów kreacji.
Od trzeciej osoby oczekiwałem więc już tylko
krótkiej odpowiedzi – tak lub nie: Cześć, miło
Cię widzieć ... czy dobrze dostrzegłem, że twój
ostatni budynek, ten przy (tu padła lokalizacja)
to czyste odwołanie się do tradycji neo konceptu? Niestety Kolega akurat musiał pilnie
zadzwonić i, jak się nagle okazało, równie
pilnie odebrać dziecko ze szkoły.
Przez następne dni usiłowałem o stylach
porozmawiać z moimi bliższymi lub dalszymi
znajomymi-architektami, ale jakoś mi się nie
udawało. Odniosłem natomiast wrażenie
– początkowo mając nadzieję mylne, że widząc
mnie, wszyscy uciekają, wymawiając się
przeróżnymi obowiązkami. Po jakimś czasie
nabrałem jednak pewności, że znajomi i nawet
nieznajomi architekci, widząc mnie, jawnie przechodzą na drugą stronę ulicy, a nawet w panice
zawracają samochodem, nie bacząc na zakazy,
ulice jednokierunkowe, trawniki czy wysepki.
No cóż – pomyślałem – nie posiadając
dostępu do kawiarni architektów, gdzie mógłbym dyskutować o nowych twórczych stylach,
nie mając też społecznej akceptacji dla tezy,
że architekt jest twórcą sztuki (co gorsza,
również wśród architektów), pozostaje mi
tylko jedno. Sam wezmę na barki ciężar odbudowy wizerunku środowiska i stworzę nowy
styl – stając się na przykład kimś w rodzaju
architektonicznego Banksy'ego. Street-archiart – brzmi nieźle. A co to jest, zapytacie?
Nie wiem, przecież żadną formą nie powołałem go jeszcze do życia...

FOT. KUBA PAJEWSKI

W poszukiwaniu
utraconego stylu

System oświetleniowy

LUNA I RREGULAR

Unlimited design possibilities

Na pierwszym miejscu stawiamy spełnianie indywidualnych
oczekiwań klientów. Mamy doświadczenie w prowadzeniu
nietypowych projektów i dostarczaniu niestandardowych
produktów wykonywanych na zamówienie.
LUNA IRREGULAR to system oświetleniowy, który może
przyjąć dowolny kształt i parametry. Z jego pomocą
wykreujesz wyjątkową przestrzeń.

essystem@essystem.pl
www.essystem.pl
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Architekci wśród artystów
rozmowa: arch. Beata Stobiecka

Edukacja polskich architektów, odkąd pamiętamy, odbywa się na politechnikach i uniwersytetach
technicznych. W tym kontekście eksperymentalnym novum jest państwowa uczelnia nie-techniczna,
na której przyszli architekci kształcą się wśród malarzy, grafików, rzeźbiarzy, dizajnerów.
Jesteśmy z wizytą na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu...

K

Karta Bolońska ujednoliciła program studiów
w całej Europie, zatem również w Polsce
na wszystkich istniejących wydziałach
architektury realizowany jest mniej więcej
jednakowy kurs. Wydziały te funkcjonują
głównie na państwowych uczelniach technicznych – takich jest aktualnie jedenaście.
Wszystkie obowiązuje program rozłożony
na dwa stopnie studiów: inżynierski i magisterski. Na większości politechnik i uniwersytetów technicznych studia na wydziałach
architektury trwają 5 lat: 7 semestrów na
pierwszym stopniu inżynierskim i 3 semestry
na drugim stopniu magisterskim. Są jednak takie uczelnie, gdzie studiowanie jest
przedłużone – np. na Politechnice Śląskiej
do 11 semestrów (8 semestrów – inżynierskie,
3 semestry – magisterskie), a na Politechnice
Warszawskiej do 12 semestrów (8 semestrów
– inżynierskie, 4 semestry – magisterskie).
Wszystkie te wydziały mają zbliżone misje
i strategie, podobne są też wymagania stawiane studentom i zamierzone efekty kształcenia. Na większości funkcjonują podstawowe kierunki architektura lub architektura
i urbanistyka oraz gospodarka przestrzenna,
na niektórych pojawiają się też architektura
wnętrz, grafika. Studia prowadzone są w trybie tylko stacjonarnym lub stacjonarnym i niestacjonarnym-wieczorowym, w języku tylko
polskim lub również angielskim i niemieckim,
dla studentów rodzimych i zagranicznych.
Oprócz studiów inżynierskich i magisterskich
na Politechnice Gdańskiej, Krakowskiej,
Warszawskiej i Wrocławskiej realizowane są
również studia III stopnia-doktoranckie, oraz
studia podyplomowe.
Na tym tle – wydziałów będących jednostkami politechnik i uniwersytetów technicznych – prawdziwą nowością było powstanie
w 2003 roku kierunku architektura na Wy-
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dziale Architektury i Wzornictwa państwowej
uczelni nie-technicznej, czyli Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu. Absolwenci tego
kierunku, choć nie kończą politechniki, zdobywają tytuł magistra inżyniera architekta.
Takiego umiejscowienia państwowej
edukacji architektonicznej jeszcze w Polsce
nie było, nic więc dziwnego, że budzi ono
zainteresowanie nie tylko kandydatów na
studia, ale też pracodawców. Pytania o podobieństwa i różnice nie są więc bezpodstawne – warto przyjrzeć się, jak wyglądają
niektóre aspekty kształcenia studentów
architektury na uczelni artystycznej. Opowiadają nam o tym arch. Andrzej Kurzawski
i dr hab. inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak,
z Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
Beata Stobiecka: Cofnijmy się do
początków tej – w Polsce dotąd
niespotykanej – idei kształcenia
inżynierów wśród artystów. Skąd pomysł
powołania kierunku architektura na
Uniwersytecie Artystycznym? Czy zrodził
się on jako alternatywa dla studiów
politechnicznych? A może poznańskie
środowisko architektoniczne uznało,
że tradycyjna edukacja zawodowa nie
wyczerpuje możliwości, które oferowane
są studentom?

> Andrzej Kurzawski: Idea stworzenia kierunku architektura na UA ma swoją dłuższą
historię, ale za tym pomysłem musiał stanąć
człowiek, który „pociągnął” temat i doprowadził do jego realizacji. Był nim nie architekt,
lecz artysta, projektant wnętrz i wystaw,
profesor Zdzisław Łosiński, który miał zawsze
ciągoty architektoniczne i bardzo dobrze
czuł przestrzeń, był m.in. bardzo dobrym
wystawiennikiem. Pomogły temu sprzyjające

mgr inż. arch.
Andrzej Kurzawski, prowadzi
Pracownię Projektowania
Architektonicznego I na
Wydziale Architektury
i Wzornictwa Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu,
architekt IARP

dr hab. inż. arch.
Eugeniusz Skrzypczak,
kierownik Katedry Architektury
i Urbanistyki na Wydziale
Architektury i Wzornictwa
Uniwersytetu Artystycznego
w Poznaniu, prowadzi
Pracownię Projektowania
Architektonicznego II na tymże
wydziale, architekt IARP
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Gmach UA w Poznaniu wraz
z nowo powstałą, właśnie
oddawaną do użytku
częścią, przeznaczoną
przede wszystkim na
wyspecjalizowane
pracownie, np. rzeźby,
grafiki, fotografii, z których
studenci architektury będą
mogli korzystać w ramach
wybieranych przedmiotów

fot. archiwum UAP Poznań

Studenci na targach
Arena Design, których
tematyka łączy się
z przyszłą aktywnością
zawodową w takich
specjalnościach jak
architektura, wzornictwo
i projektowanie mebla

Pracownia
malarstwa, gdzie
studenci architektury
konfrontują się
z malarzami, grafikami
i rzeźbiarzami
w ramach zajęć
z wybranej przez siebie
pracowni
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okoliczności w osobie pani minister Łybackiej,
z którą profesor miał bezpośrednie kontakty. Pojechała więc do Warszawy delegacja
z uczelni i pani minister projekt zatwierdziła.
Ale to tylko część prawdy – takie odważne
idee nie rodzą się z powietrza – wszystko
zaczęło się dużo wcześniej. Do połowy lat
50. poznańska szkoła artystyczna (wówczas
PWSSP) była bardzo tradycyjna, zachowawcza, akademicka. Początek zmian nastąpił
w 1956 r., kiedy rektorem został malarz
prof. Stanisław Teisseyre. Razem z architektem, późniejszym prorektorem, prof. Janem
Węcławskim, całkowicie „przemeblowali”
uczelnię i otworzyli ją na nowoczesne patrzenie. Ściągnęli do szkoły wielkie nazwiska, opierając kadrę częściowo o artystów
z innych miast. Uczyli tu m.in. Potworowski,
Brzozowski, Mianowski, Jackowski, Świerzy,
Abakanowicz, zatrudnieni zostali też znani
architekci – Jan Cieśliński, Jan Bogusławski,
Włodzimierz Wojciechowski, Jerzy Schmidt,
Jerzy Buszkiewicz, Stanisław Zamecznik,
Oskar Hansen.
Pojawienie się tych osobowości dało klimat
post-bauhausowski, a integracja różnych dziedzin sztuki przynosiła bardzo dobre rezultaty.
Stwierdzono, że nauczanie tutaj architektury
też ma sens. Architekci, którzy prowadzili
zajęcia, mieli szersze spojrzenie, nie tylko
dekoratorskie, ale architektoniczne – uczyli,
że przestrzeń to nie tylko ściana, na której
coś się wiesza. Sądzę, że w tamtej „rewolucji”
sprzed 60 lat należy szukać początków idei
utworzenia kierunku architektura na UA.
> Eugeniusz Skrzypczak: Jego powstanie
nie było jednak pomyślane jako przeciwwaga,
czy konkurencja dla architektury politechnicznej, ale raczej jako uzupełnienie. Inicjatywa
wyszła też ze środowiska profesorów politechniki, którzy, jak sądzę, chcieli zafunkcjonować
w trochę innych realiach i umożliwić pewne
rozszerzenie edukacji architektonicznej.
Od początku powstania kierunku była więc
ścisła współpraca, nie było też kontrowersji
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pomiędzy obiema uczelniami. Wydział nie dysponował pełną kadrą, przedmioty techniczne
prowadzone były przez dydaktyków z PP. Choć
wszystko zaczęło się w 2003 roku, a pierwszy
dyplom obroniono w 2008 roku, czyli pełny
cykl studiów funkcjonuje już 7 lat, ciągle
uważamy, że jesteśmy na etapie tworzenia
kierunku i budowania jego nowych możliwości.
Kierunek architektura na Wydziale
Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu jest jednym
z najmniej licznych w kraju, na jednym
roku studiuje najwyżej 30 osób. Poznańscy
adepci architektury uczą się w budynkach
Uniwersytetu Artystycznego, obok i razem
ze studentami innych jego kierunków
i wydziałów. Co dla nich oznacza nauka
w kameralnym gronie? Jak liczba studentów
wpływa na sposób i efekty nauczania?

> Eugeniusz Skrzypczak: Mała liczba studentów jest tu oczywiście zaletą, szczególnie
w sytuacji obecnych regulacji prawnych, kiedy rynek jest wręcz przesycony architektami.
Na naszym kierunku na pierwszym roku
studiuje maksymalnie 30 osób, taki mamy
limit. Na wyższych latach jest już mniej studentów, pierwszy stopień kończy ok. 20. To
jednak nie oznacza, że na zajęciach jest inna
sytuacja niż na politechnice. W grupie jest
15 osób, czyli standard. Ale prawidłowością
jest, że jeśli zajęcia z jednego przedmiotu dla
całego roku prowadzi jeden prowadzący, to
każdy student musi „przez niego przejść”.
Na zajęciach projektowych normalną rzeczą
jest bezpośredni kontakt z wykładowcą, na
ogół praktykiem, asystenci wspierają ten
układ. Tak jest do dyplomu inżynierskiego.
Na drugim stopniu nie ma już zajęć w grupach, wszystko odbywa się na zasadzie konsultacji, więc są dowolne konfiguracje. U nas
wszyscy uczą się na studiach dziennych.
Niestety, słaba baza lokalowa kierunku nie
jest adekwatna do tego modelu studiowania
architektury.

Wydział Architektury
i Wzornictwa Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu
Struktura organizacyjna Wydziału:
∙ K atedra Architektury i Urbanistyki
(kierunek: architektura)
∙ K atedra Bioniki i Krajobrazu
(kierunek: design krajobrazu)
∙ K atedra Designu
(kierunek: wzornictwo)
∙ K atedra Mebla
(kierunek: projektowanie mebla)
Kierunek Architektura:
powstanie: 2003 rok
liczba studentów: ok. 130
kadra podstawowa: 12 osób
kadra ogółem: 50 osób

Czy program nauczania na architekturze UA
bazował na tradycyjnym programie uczelni
technicznej? Wśród przedmiotów są takie,
których na politechnice nigdy nie było,
większa jest też dowolność ich wyboru.

> Eugeniusz Skrzypczak: Podstawowe
przedmioty muszą być wszędzie te same,
zgodne ze standardami wyznaczonymi przez
ministerstwo. Na pierwszym stopniu jest
odpowiednio dużo przedmiotów technicznych,
ścisłych, na drugim już tylko 4 realizujące
standard, pozostałe to przepis uczelniany.
> Andrzej Kurzawski: Poza spełnieniem standardu musieliśmy się wpisać w tzw. otoczenie.
W czasie tej wielkiej pierwszej reformy na
uczelni, 60 lat temu, założono, że student
ma prawo wyboru pracowni, pedagoga. Są
przedmioty, które można wybierać spośród
kilku pracowni. I my ten system studiowania
przejęliśmy – on się realizuje w pracowniach
artystycznych. Nie ma osobnej edukacji
artystycznej dla architektów. Na przykład
pracowni rysunku na UA jest kilkanaście i są
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Przestrzeń obrony
dyplomów inżynierskich
i magisterskich oraz
wystawa wszystkich prac
w pawilonie MTP. Można
tu zobaczyć w jednym
miejscu przekrój tego,
co dzieje się na uczelni

fot. Kamila Berbecka

Uczelniana wystawa
prac semestralnych
studentów kierunku
architektura

Studio filmowe w nowo
dobudowanej części
UAP zapewni możliwość
realizowania wspólnych
projektów studentom
różnych kierunków
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prowadzone przez różne osobowości – od tradycyjnych do konceptualnych. Nasz student
może sobie wybrać dowolną pracownię
na równi ze studentami innych wydziałów
i kierunków, i razem z nimi pracować. Podobnie jest z malarstwem, grafiką, rzeźbą.
Mamy jeszcze coś takiego jak „Pracownia
wolnego wyboru”, która już jest poza standardem. Student może wybrać każdą pracownię na
uczelni – np. ceramiczną, fotograficzną, filmu
animowanego, scenografii, projektowania stroju itd. Jednak w praktyce nie do końca dobrze to
funkcjonuje, bo nasi studenci mają trochę duże
obciążenie i na indywidualne studiowanie brakuje im już czasu. Nierzadko zdarzają się jednak
wyjątkowo zdolni studenci architektury, którzy
wybierają np. ceramikę, czy gobelin, i mają
tam bardzo wysokie oceny, nawet lepsze od
pozostałych. To wszystko jest ich indywidualną
sprawą, my nikogo nie kierujemy, każdy wybiera
sam zgodnie z zainteresowaniami.
Politechniczne studia architektoniczne
trwają najczęściej pięć lat. Na UA
w Poznaniu – sześć. Czy wydłużenie o rok
nauki było spowodowane poszerzeniem
programu, czy też uznano, że studenci
potrzebują więcej czasu, by dojrzeć do obu
dyplomów?

> Andrzej Kurzawski: U nas pierwszy stopień
trwa 4 lata – musieliśmy go przedłużyć ze
względu na liczbę przedmiotów koniecznych
do zaliczenia. Podobnie drugi stopień trwa
nie 1,5 roku, jak na politechnice, ale 2 lata,
razem całe studia magisterskie mają 6 lat.
Nie chcieliśmy mieć takiej sytuacji, że w semestrze dyplomowym realizowany jest projekt
kursowy. Dwustopniowy system ujednolicił
naukę i pozwala na kontynuowanie studiów
magisterskich na innej uczelni.
> Eugeniusz Skrzypczak: Dzięki tym „przeprowadzkom” pierwszy semestr na studiach
magisterskich wygląda tak, że studenci z innych uczelni, którzy do nas trafiają, dopiero
muszą się dostrajać, co trwa mniej więcej pół
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roku, więc ten czas jest po części stracony.
Dlatego wydłużenie drugiego stopnia też było
niezbędne.
Czy jest określony zakres tematów
dyplomów inżynierskich i magisterskich?

> Eugeniusz Skrzypczak: U nas nie ma ścisłego
sortowania, może mamy luźniejszy stosunek
zarówno do studentów, jak i prowadzonych
zajęć, niż na politechnice, a może po prostu
wystarczają ramy, jakie narzuciliśmy obu dyplomom. Po pierwszym stopniu jest dowolny,
nie za duży, temat projektu inżynierskiego
z opisem technicznym, natomiast praca magisterska wymaga opracowania i przedstawienia
tematu teoretycznego oraz związanego z nim
projektu w formie studium przypadku – np. do
wybranego przez siebie tematu „architektura
władzy” dyplomantka przedstawiła projekt
przebudowy urzędu miasta. Na obu dyplomach
nie ma obowiązku makiety, ale nie przypominam sobie sytuacji, żeby jej nie było. To jest
punkt honoru każdego dyplomanta – zaprezentować super model.
> Andrzej Kurzawski: W Poznaniu, co roku wydawana jest, w formie dużego albumu, publikacja prezentująca prace dyplomowe wszystkich
studentów całej uczelni, w tym Wydziału
Architektury i Wzornictwa. Można nasze dyplomy obejrzeć, przeanalizować i porównać, także
na końcowej wystawie organizowanej na czas
obron całej uczelni w hali MTP.
Czy na UA każdy inżynier architekt ma
szansę zostać magistrem?

> Eugeniusz Skrzypczak: Nie, ale chyba na
wszystkich wydziałach architektury jest mniej
miejsc na studiach magisterskich niż na inżynierskich. Jeszcze kilka lat temu było tak, że
wszyscy nasi studenci trafiali na magisterkę
i jeszcze ktoś dodatkowo z innej szkoły. Teraz
jest dużo osób z różnych miast i nie wszyscy
nasi „inżynierowie” znajdują miejsce na dalszym etapie studiów, choć najczęściej wynika
to z wyboru studenta. O dostaniu się na drugi

stopień decyduje prezentacja, portfolio,
rozmowa. Ale złą sytuacją jest, kiedy inżynier
chciałby, ale nie może (ze względu na słabsze
wyniki) studiować dalej na studiach magisterskich, bo co potem ma robić? Trzeba by
zapytać twórców reformy. Jak dać szansę na
kontynuowanie ścieżki edukacyjnej inżyniera po I stopniu, jak go „zagospodarować”?
U nas jest to tym bardziej trudne, że nie ma
płatnych studiów wieczorowych. Ale też nie
zamierzamy ich otwierać.
Czy studenci architektury poznańskiego
UA czują się bardziej artystami niż ich
koledzy z politechniki i postrzegani są jako
ci z większą wrażliwością oraz szerszym
spojrzeniem?

> Andrzej Kurzawski: Trudno to ocenić,
ale wydaje mi się, że w polskim kształceniu
architektów brakuje zindywidualizowania.
Jest taki wzór architekta, wykształcony przez
politechniki, który siłą rozpędu funkcjonuje
do dziś. Nasi studenci są troszeczkę inaczej
wyedukowani. Co prawda te studia kształcą
bardzo indywidualnie, a w zawodzie pracuje
się zespołowo, ale każdy zespół potrzebuje
indywidualności, różnorodności, czyli osób
o różnym spojrzeniu na ten sam temat. Wtedy
ma szanse narodzić się coś ciekawego. W dużych pracowniach jest ciągłe zapotrzebowanie
na nowość, na oryginalność i to mogą dać
indywidualnie wykształceni u nas absolwenci.
> Eugeniusz Skrzypczak: Pamiętajmy jednak,
że myślenie artystyczne nie jest wystarczające, nie gwarantuje sukcesu. Trzeba zauważyć,
że współczesna architektura idzie w stronę
inżynierii, nowych technologii, zatoczona
jest więc znów pętla. A z opinii studentek
– moich dyplomantek wynika, że pomimo tej
wymuszonej integracji z młodzieżą z innych
wydziałów: malarzami, grafikami, rzeźbiarzami, pomimo wielowątkowego, wielopłaszczyznowego kształcenia architektów, „artyści”
traktują naszych trochę z boku i mówią na
nich „inżynierowie”. 
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EDU
Martha C. Nussbaum „Nie dla zysku.
Dlaczego demokracja potrzebuje humanistów?”
Przekład Łukasz Pawłowski
Przedmowa Jarosław Kuisz
Biblioteka Kultury Liberalnej
wyd. Fundacja Kultury Liberalnej
Warszawa 2015
Więcej na www.kulturaliberalna.pl/wydawnictwo

Nie dla zysku
/ humanizm i piękno w edukacji
Jarosław Kuisz, przedmowa do wydania polskiego

W głośnej książce „Nie dla zysku” Martha C. Nussbaum zwraca uwagę na ogólnoświatowy kryzys systemu
edukacji. Rezygnacja z nauk humanistycznych i sztuk pięknych sprawia, że zamiast obywateli zdolnych do
samodzielnego, krytycznego myślenia kształci się dziś raczej użyteczne automaty. Ta książka to przestroga
przed redukowaniem ludzi do wymiaru homo oeconomicus...

J

Jaką wiedzę chcielibyśmy przekazać następnym pokoleniom w XXI w.? Po co w ogóle
uczymy? Od 1989 r. nieustannie zadajemy
sobie pytanie o właściwy model edukacji.
Kolejne reformy szkolnictwa w Polsce podejmowano zwykle pod wpływem inspiracji
płynących z doświadczeń państw Zachodu.
Często, nawet na przekór własnym wątpliwościom, dostosowywano się do importowanych
rozwiązań. Tu rodzi się jednak zasadnicze
i kłopotliwe pytanie. Co jeśli to, co przez całe
lata stawialiśmy sobie za wzór, w istocie kryje
głęboko ukrytą skazę?
W głośnej książce „Nie dla zysku” (…)
Martha C. Nussbaum zwraca uwagę, że kryzys
systemu edukacji to problem nie tylko polski,
czy nawet europejski, ale ogólnoświatowy.
„Cichy kryzys”, jak nazywa go Nussbaum, drąży bowiem systemy edukacji w Nowym Jorku,
Helsinkach czy New Delhi. Zamiast obywateli
zdolnych do samodzielnego, krytycznego myślenia kształci się dziś raczej ludzi-automaty,
którzy mają być przede wszystkim użyteczni.
Stopniowo redukuje się oczekiwania wobec
uczniów do umiejętności uznawanych za
praktyczne. Jak zauważa autorka, życzliwszym
okiem spogląda się na nauczanie technik mani-
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pulacji innymi ludźmi niż na rozwijanie empatii
i wyobraźni. „Właściwie w każdym kraju”,
pisze Nussbaum, „rezygnuje się z nauk humanistycznych i sztuk pięknych, tak w szkołach
podstawowych i średnich, jak i na poziomie
edukacji uniwersyteckiej”. Konsekwencje
mogą być zatrważające: młodzi ludzie trafiający na rynek pracy nie będą potrafili radzić sobie
z próbami skorumpowania czy mobbingiem
i nie będą wiedzieli, jaki sposób postępowania
wybrać we współczesnym pluralistycznym
świecie wartości.

II.
Martha C. Nussbaum (ur. 1947) to jedna z najbardziej cenionych filozofek polityki i prawa.
Aktywna obywatelsko, daleka od zamykania
się w akademickiej wieży z kości słoniowej,
jest regularnie wymieniana w rankingach
wpływowych intelektualistów na świecie.
Przez kilka lat była doradcą naukowym
w World Institute for Development Economics
Research w Helsinkach (część United Nations
University). Wówczas wraz z Amartyą Senem,
laureatem Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda
Nobla w dziedzinie ekonomii, prowadziła
badania m.in. nad wskaźnikiem rozwoju

społecznego oraz globalnym dobrobytem. Od
lat 90. XX w. związana z University of Chicago,
jedną z najlepszych uczelni na świecie, gdzie
wykłada na wydziałach prawa, filozofii i politologii. Uczelnie z całego świata przyznały
Nussbaum doktoraty honoris causa. Ostatnio
prowadziła serię gościnnych wykładów na
University of Oxford w ramach „Wykładów
im. Johna Locke’a”, które wcześniej prowadzili
m.in. Saul Kripke, Robert Nozick czy Thomas
Nagel. Za najważniejszego myśliciela politycznego w XX w. Nussbaum uważa Johna Rawlsa,
autora „Teorii sprawiedliwości” [1].
Wśród licznych publikacji Nussbaum warto
wymienić przede wszystkim „The Fragility of
Goodness” z 1986 r., książkę, która zwróciła
uwagę świata akademickiego na tę autorkę.
Do jej istotnych prac należą również: „Sex and
Social Justice” (1999), „Women and Human
Development” (2000), „Hiding from Humanity: Disgust, Shame, and the Law” (2004),
„Frontiers of Justice” (2006), „Creating
Capabilities” (2011) i „Political Emotions”
(2013). Wiele z nich miało charakter przełomowy, ponieważ Nussbaum łączy rozległą
wiedzę z zakresu filozofii klasycznej z najnowszymi doniesieniami z różnych dziedzin
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humanistycznych, m.in. psychologii eksperymentalnej. Zdumiewające, iż w Polsce prace
Nussbaum pozostają w zasadzie nieznane.
Jak dotąd ukazały się tłumaczenia następujących książek: „W trosce o człowieczeństwo”
(2008) ze wstępem Jerzego Szackiego oraz
„Czy powstanie klon człowieka?” (2000) napisana wraz z Cassem R. Sunsteinem, profesorem nauk prawnych i doradcą Baracka Obamy.

III.
„Nie dla zysku” stanowi pozycję wyjątkową,
i to nie tylko z uwagi na rozgłos, jaki niemal
natychmiast zdobyła na całym świecie. To rodzaj manifestu, wezwanie do przebudzenia.
W czasach, gdy niemal wszyscy rozprawiają
o kryzysie językiem nauk ekonomicznych,
Nussbaum zwraca uwagę na głębsze źródło
naszych problemów. To kompletna dezorientacja co do sensu kształcenia młodych
pokoleń – dezorientacja, która może spowodować o wiele poważniejszy kryzys niż ten
z 2008 r. W publicznej debacie kwestie inne
niż rynek pracy czy stan gospodarki wydają
się niepoważne, wręcz pozbawione ciężaru.
Z jednej strony „Nie dla zysku” to zatem przestroga przed redukowaniem żywych ludzi do
wymiaru homo oeconomicus czy sztampowo
pojmowanych ról zawodowych, co skądinąd
ma dziś miejsce po wszystkich stronach
politycznego spektrum, od lewicy do prawicy.
Z drugiej zaś strony „Nie dla zysku” to zachęta
do jak najszybszego przygotowania programu
demokratycznej edukacji. Według Nussbaum
wszelkie próby bezrefleksyjnego pościgu
szkoły za „uciekającym światem” czy przemianami technologicznymi są dowodem
krótkowzroczności.
Liberalne demokracje potrzebują obywateli, którzy myślą krytycznie, potrafią zachować
pewien dystans wobec zmieniającej się rzeczywistości, a jednocześnie potrafią „myśleć
uczuciami”, także w polityce, oraz przyjmować
punkt widzenia drugiego człowieka, z którym
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żyją wspólnie w wielokulturowym i pełnym
sprzecznych opinii społeczeństwie. Innymi
słowy, demokracje liberalne potrzebują kultury liberalnej, by dalej z powodzeniem łagodzić
napięcie pomiędzy tym, co „demokratyczne”,
a tym, co „liberalne”, pomiędzy suwerennością
zbiorowej woli a prawną wolnością jednostek.
Nic dziwnego zatem, że Nussbaum, wskazując
na „cichy kryzys” edukacji, w istocie pyta nas
o podstawy ustrojowe: nauczanie umiejętności godnych wolnego człowieka, innymi słowy,
o miejsce we współczesnych państwach sztuk
wyzwolonych, owych artes liberales.
Nie zmienia to oczywiście faktu, iż szczegóły programu edukacji zawsze będą przedmiotem sporów o najwyższej temperaturze.
Szkoła bowiem nie dostarcza tylko neutralnych informacji o świecie, ale także wiedzy,
w której aż buzuje od znaków o charakterze
silnie normatywnym. Czasem słyszymy, że
zadaniem szkoły jest kształcić, a nie indoktrynować, jednak – jak przypominał nam z kolei
Leszek Kołakowski – rzecz najlepiej wygląda
w teorii. Po pierwsze, „łatwo przyjąć to jako
ogólne stwierdzenie, jednak rozróżnienie to
bynajmniej nie jest precyzyjne”. Po drugie,
aby podtrzymać przy życiu liberalną demokrację, „szkoła nie może uchylić się od obowiązku
powiedzenia, jak odróżnić dobro od zła” [2].
Spory o to, jaką wiedzę chcielibyśmy
przekazać następnym pokoleniom w XXI w.,
nie ustaną dopóty, dopóki będziemy żyć w demokratycznych społeczeństwach. Oznacza
to, iż warto poszukiwać rozwiązań na własną
rękę i brać udział w dyskusjach o przyszłości
edukacji w Polsce. „Nie dla zysku” przypomina
przy okazji, że te debaty należy prowadzić na
jak najwyższym poziomie. 
1_Liberalizm potrzebuje miłości. Martha Nussbaum w rozmowie

z Jarosławem Kuiszem, Kultura Liberalna 2014, nr 289, 22.07.2014
(wywiad w całości dostępny online).
2_Leszek Kołakowski, Miejsce dzieci w liberalnej demokracji [w:]

„Znajdujemy się
w samym środku kryzysu
o niespotykanych
rozmiarach
i o śmiertelnie poważnym,
ogólnoświatowym
znaczeniu. Nie, nie chodzi
tu bynajmniej o kryzys
finansowy, który rozpoczął
się w roku 2008. Mam
na myśli kryzys, który
pozostaje niezauważony,
niczym nowotwór; kryzys,
który na dłuższą metę
najpewniej będzie miał
dla demokratycznej
samorządności o wiele
gorsze skutki. To światowy
kryzys edukacji.”
„W programach nauczania,
które społeczeństwo
demokratyczne serwuje
młodym, wprowadzane są
radykalne zmiany, które
nie zostały poważnie
przemyślane. W pogoni
za zyskiem poszczególne
państwa i ich systemy
nauczania, nie zważając na
nic, rugują umiejętności
niezbędne do podtrzymania
przy życiu demokracji.
Jeśli ten proces nie
zostanie zatrzymany, już
wkrótce państwa na całym
świecie będą produkować
pokolenia użytecznych
maszyn, zamiast
pełnowartościowych
obywateli zdolnych do
samodzielnego myślenia,
krytycznego podejścia do
tradycji oraz zrozumienia
wagi zarówno osiągnięć
zarówno drugiego
człowieka, jak i doznanych
przez niego krzywd. Na
naszych oczach rozstrzyga
się przyszłość światowych
demokracji.”

idem, Moje słuszne poglądy na wszystko, Wydawnictwo Znak,
Kraków 1999, s. 177.

Martha C. Nussbaum
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Architekci na falach eteru
/ autorzy Z:A w Radiu Tok FM
Szanowni Czytelnicy, nie wiemy czy wiecie... W Radiu Tok FM w programie
Off Czarek od ponad dwóch lat odbywają się jedyne w polskim eterze cykliczne
rozmowy o architekturze, urbanistyce i przestrzeni. Dla nas jest to szczególnie miła
fot. © istock.com/jamesbin

audycja, ponieważ gośćmi red. Cezarego Łasiczki dość często bywają autorzy Z:A,
a tematy rozmów inspirowane są publikacjami na naszych łamach. Oto najciekawsze
fragmenty jednej z nich. Rozmowa z architektami Jolą Starzak i Dawidem Strębickim

C

Cezary Łasiczka, Radio Tok FM:
W 2014 roku braliście udział w spotkaniu
młodych architektów we Florencji.
Co młodzi europejscy architekci mówią
o swoich doświadczeniach? Architekt,
to przecież zawód zaufania publicznego,
a jednocześnie boom na rynku
projektowym sprawia, że jest na niego
ogromny popyt. Czy głosy architektów
z różnych państw Europy bardzo różnią
się od siebie?

> Dawid Strębicki: W krajach europejskich,
gdzie od przełomu roku 2007/2008 trwa
kryzys, architekci często szukają innych
rozwiązań, pracują w innych dziedzinach.
Tym samym wykraczają poza obszar swojej
edukacji. I wydaje mi się, że w Polsce
młodzi architekci też często to robią. Szukają rozwiązań w projektach związanych
z partycypacją społeczną, we współpracy
z ludźmi, w tworzeniu programów dla
budynku – czyli trochę dookoła architektury. Ja nigdy nie studiowałem na polskiej
uczelni, więc nie jestem w stanie porównać
swojej edukacji z polską. Studiowałem
w Holandii i uważam, że była to niesamowita przygoda. Przygotowała mnie tak
w 75% do realnego życia zawodowego.
A potem pracowałem przez 7 lat dla różnych pracowni projektowych i ta brakująca
luka 25% została wypełniona. Praca dla
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dotyczyła szans młodych architektów w dzisiejszej Europie.

innych przygotowała mnie w pełni do
uprawiania tego poważnego zawodu na
własną rękę.
> Jola Starzak: Studia pokazały nam tę wielowarstwowość bycia architektem. Ostatnie trzy biennale architektury w Wenecji
i wybrani kuratorzy tę wielowarstwowość
potwierdzają. Bo architekt może być np.
społecznikiem, tak jak to zostanie mam
nadzieję pokazane na najbliższym biennale
architektury, którego kuratorem będzie Alejandro Aravena. To osoba, która rzeczywiście
patrzy na tych najuboższych, na podstawowe potrzeby człowieka i zastanawia się,
w jaki sposób architekt jest w stanie zapewnić człowiekowi godne warunki życia swoją
architekturą czy urbanistyką (dwa miesiące
po niniejszej rozmowie Alejandro Aravena
został uhonorowany nagrodą Pritzkera 2016
– przyp. red.).
Architekt może być też bardziej
strategiem, co pokazuje w swoim podejściu do architektury i projektowania Rem
Koolhaas (kurator biennale w roku 2014
– przyp. red). Myślimy globalnie, analizujemy
różne procesy, analizujemy społeczeństwo
pod kątem socjologii, antropologii, i na tej
podstawie wysnuwamy jakieś możliwe strategie zachowania się architektury i reagowania architektury na ludzi, na to w jaki sposób
zmieniają swój styl życia.

Wreszcie – architekt może stać się
rzemieślnikiem, co z kolei pokazał w trakcie
biennale w 2012 roku David Chipperfield.
Czyli budujemy, mamy konkretnego klienta,
konkretne zlecenie na dany budynek i rzeczywiście staramy się całą naszą energię włożyć
w to, żeby ten budynek był bardzo porządnie
zaprojektowany, funkcjonalny, dobrze zdetalowany i żeby był rzeczywiście taką solidną
bryłą architektoniczną, która do każdej śrubki
i do każdego detalu jest przez nas przemyślana i zaplanowana.
Wiele biur najczęściej poszukuje swojej drogi gdzieś pomiędzy tymi modelami, a szczególnie na początku, kiedy nie ma jakiegoś bardzo
zdefiniowanego kierunku działania. Uważam,
że te trzy obszary są takimi możliwymi polami
działania dla każdego młodego projektanta,
który czy skończył studia, czy właśnie jest na
ostatnich latach swojej edukacji.
Czy bariery wejścia młodego projektanta
na rynek różnią się od siebie w różnych
państwach europejskich? Czy wahania
rynkowe i sporadyczne recesje uważane
są w branży za regułę czy wyjątek od
niej? Czy da się zminimalizować ryzyko
np. przez dywersyfikację swojego
portfolio na różnych rynkach?

> Dawid Strębicki: My zostaliśmy właśnie
nauczeni, żeby dywersyfikować i skakać tam,
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Polecamy także inne rozmowy
z architektami, których można posłuchać
na stronie internetowej radia:

rys. agata dębicka 2010

> z arch. Andrzejem M. Chłodzyńskim
i dr. Krzysztofem Sołduchą
„O manifestach polskich architektów”
www.audycje.tokfm.pl/odcinek/20077

Radio Tok FM, „Pierwsze Radio Informacyjne”
Stacja w formacie news&talk , opiniotwórcze
radio „mówione”, w którym słowo stanowi
około 90% programu. Nadaje w 19 miastach
w Polsce oraz w internecie.
Częstotliwości nadawania:
Białystok 93,9 FM
Częstochowa 95,8 FM
Gdańsk 97,8 FM
Gdynia 95,2 FM
Gorzów Wlkp. 87,9 FM Elbląg 89,2 FM
Katowice 97,4 FM
Kielce 94,9 FM
Kraków 102,9 FM
Lublin 93,8 FM
Łódź 97,4 FM
Opole 96,9 FM
Płock 101,2 FM
Poznań 97,7 FM
Radom 104,0 FM
Szczecin 99,3 FM
Toruń 88,2 FM
Warszawa 97,7 FM
Wrocław 95,8 FM
www.tokfm.pl
			
Audycji Off Czarek
można słuchać od poniedziałku do piątku
od godz. 10.00 do południa

gdzie nikt nie skacze. Czyli szukać niszy,
tam gdzie jest jak najmniejsze zainteresowanie. Można powiedzieć, że to jest zasada
rynku, którego architekt jest też naturalnie
częścią, będąc mocno związanym z prawem
i ekonomią...
Każdy kraj w Europie działa trochę inaczej.
Mamy tych bardzo spokojnych Szwajcarów,
którzy powoli jako całe społeczeństwo,
budują swoją renomę architektoniczną i robią
to wyśmienicie jako rzemieślnicy. W Wielkiej
Brytanii sytuacja młodych architektów jest
dosyć trudna, bo mamy bardzo duże biura
(wspomniany już David Chipperfield, ale też
np. Norman Foster lub Richard Rogers), które
dominują na rynku. Natomiast wiele projektów publicznych realizowanych jest według
systemu, który znamy w Polsce pod nazwą
Zaprojektuj i Wybuduj, czyli design and build,
albo design build finance and maintenance.
A ten system daje młodym architektom
mniejsze szanse zdobywania zleceń publiczych, „faworyzując” duże, doświadczone
i stabilne finansowo biura.
Są jednak wyjątki, np. młoda pracownia
Assemble, która działa bardzo społecznie.
Znalazła sobie taką niszę, nie wypełnioną
przez wielkie biura architektoniczne i wychodzi im to bardzo dobrze (kolektyw Assemble
został w roku 2015 laureatem nagrody Turner
Prize – przyp. red.).

Co zwróciło waszą uwagę na florenckim
spotkaniu?

> Dawid Strębicki: Myślę, że przede wszystkim zaskoczyło nas, że prawie nikt tam nie
był świadomy tego, co dzieje się w polskim
świecie architektury. Byliśmy nawet nazywani „planetą Polska”, co miało pokazywać,
że jesteśmy poza tym europejskim mainstreamem. Wydaje się, że na zachodzie Europy
jest większy kontakt między architektami.
To znaczy, że np. holenderski architekt jest
bardziej świadomy tego, jakie są standardowe procedury w Niemczech, Szwajcarii czy
nawet w Hiszpanii. Wszyscy byli zdziwieni,
że młode pracownie w Polsce otrzymały tak
dużo szans i możliwości.
> Jola Starzak: Polska wypadła na tej konferencji intrygująco. Nikt nie zdawał sobie sprawy, że u nas dzieje się tyle ciekawych rzeczy.
Każde z czterech polskich biur (oprócz Atelier
Starzak Strebicki, były to 307kilo, BudCud
i Centrala – przyp. red.) prezentowało zupełnie różne projekty, ale każde było intrygujące
i każde działało w swoim polu i obszarze
zainteresowań. Wiele osób podchodziło do
nas i pytało się, czy rzeczywiście tak jest
w Polsce. Byli zaintrygowani i zaskoczeni, bo
nie zdawali sobie sprawy, że jesteśmy takim
dynamicznym krajem i dodatkowo nie zostaliśmy tak doświadczeni przez kryzys jak inne
kraje, np. Włochy czy Holandia.

> z architektami Bożeną Nierodą
i Wojciechem Gwizdakiem
„Czy wiata to budowla czy budynek?”
www.audycje.tokfm.pl/odcinek/22326
> z arch. Krzysztofem Nowakiem
„Co zmienić w konkursach
architektonicznych?”
www.audycje.tokfm.pl/odcinek/23826
> z arch. Krzysztofem Chwalibogiem
„O architekturze przyjaznej”
www.audycje.tokfm.pl/odcinek/26429
> z arch. Urszulą Szabłowską
„Wychowanie do życia w ładzie
przestrzennym”
www.audycje.tokfm.pl/odcinek/26623
> z architektami Bożeną Nierodą
i Wojciechem Gwizdakiem
„Ganki i inne przybudówki”
www.audycje.tokfm.pl/odcinek/26845
> z arch. Piotrem Szaroszykiem
„Jak zaprojektować cmentarz?”
www.audycje.tokfm.pl/odcinek/27073
> z arch. Piotrem Gadomskim
„Łatwiej budować?”
www.audycje.tokfm.pl/odcinek/29003
> z architektami Piotrem Buśko
i Wojciechem Gwizdakiem
„Konkursy architektoniczne od kuchni”
www.audycje.tokfm.pl/odcinek/ 29235

Publikowane obok fragmenty
rozmowy pochodzą z audycji
pt. „Przyszłość i kondycja
zawodu architekta”, która
odbyła się 3 listopada
2015 roku. Gośćmi programu
byli architekci Jola Starzak
i Dawid Strębicki, a inspiracją
do rozmowy tekst „Młodzi
architekci w Europie: kondycja
i przyszłość zawodu”,
Z:A_#45, s. 024.
Cała audycja jest dostępna
pod adresem:
www.audycje.tokfm.pl/
odcinek/31224
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Made in Europe.
25 lat nagrody Unii Europejskiej w dziedzinie architektury współczesnej
/ Mies van der Rohe Award

arch. Beata Stobiecka

Przez dwa miesiące, od połowy stycznia do połowy marca br. we wrocławskim Muzeum Architektury czekała
na zwiedzających – żądnych wiedzy i emocji – wystawa prezentująca najlepszą architekturę europejską.
Dwa i pół tysiąca projektów oraz 150 makiet przyjechało do stolicy Dolnego Śląska z okazji programu Europejskiej
Stolicy Kultury 2016. Ta jubileuszowa ekspozycja swoją pierwszą odsłonę miała w roku 2013 w Barcelonie.
Rok później poznali ją goście Biennale w Wenecji, a rok temu uczestnicy programu SUSAS w Szanghaju.

T

Tytuł „Made in Europe” może zaintrygować
i równocześnie lekko wprowadzić w błąd.
Dobrej architektury „zrobionej” na Starym
Kontynencie jest wręcz niewyobrażalnie dużo,
do pokazania w muzeach pretendować może
niewiele mniej. Jednak każdy, kto doczyta
podtytuł wystawy (i artykułu), już wie, że nie
chodzi tu o dobrą europejską architekturę powstającą od kilku tysięcy lat, ale tę najnowszą
i najlepszą, wręcz wzorcową, na której można
uczyć studentów i która przyprawia o zazdrość. Architekturę wybraną, nominowaną
i nagrodzoną w konkursie, który w roku 2013
obchodził jubileusz swojego 25-lecia i uważany jest za jeden najważniejszych dla czynnych
zawodowo projektantów.

Kilka słów o konkursie
Mowa oczywiście o konkursie organizowanym i współfinansowanym przez Komisję
Europejską i Fundację im. Miesa van den
Rohe, założoną w Barcelonie po śmierci
architekta. Celem konkursu jest uhonorowanie najlepszych realizacji powstających na
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terenie zjednoczonej Europy, które tworząc
jej krajobraz, są nośnikami nowych idei
i technologii. Obiekty zgłaszane do konkursu
typują krajowe stowarzyszenia architektów
należące do Rady Architektów Europy (u nas
SARP), międzynarodowi eksperci oraz komitet
doradczy nagrody, a nominacje przyznawane
są przede wszystkim według kryteriów jakości
społecznej, przestrzennej i lokalizacyjnej.
Zatem mogą to być zarówno duże obiekty
użyteczności publicznej, jak i np. małe domy
jednorodzinne, czy kapliczki cmentarne (choć
zwykle wygrywają jednak te większe).
Cykl konkursowy obejmuje okres dwóch lat
i z reguły kilkaset zgłoszonych realizacji. Zwycięzca zostaje wyłoniony ostatecznie z grona
pięciu ścisłych finalistów, a obok nagrody
głównej przyznawane jest wyróżnienie dla
„wschodzącego” architekta.

Wystawa w Muzeum Architektury
Niebywałym zaszczytem i wielkim wyróżnieniem jest wejście do etapu poprzedzającego ścisły finał, czyli znalezienie się na

tzw. krótkiej liście ok. 40 budowli. Obiekty
z owej „short listy” to już najwyższy architektoniczny poziom i to przede wszystkim
one prezentowane są na wystawie Made in
Europe. Można więc śmiało powiedzieć, że we
wrocławskim MA znalazł się zestaw znakomitości europejskiej architektury ostatnich 25 lat
(wystawa obejmuje edycje konkursu z lat
1988-2013).
Było się czym zachwycać pod względem
merytorycznym, zwłaszcza, że pokazano
aż 2500 realizacji, nie tylko wyróżnionych
i nagrodzonych, ale też nominowanych do
nagrody MvdR. Sposób ich prezentacji mógł
jednak wzbudzać kontrowersje, głównie przez
dość nietypowy porządek ekspozycji i chyba
trochę zbyt małą powierzchnię na ten cel
przeznaczoną. Z jednej strony wystawa była
klarowna i czytelna – każdy obiekt miał swój
numer, według którego odszukiwaliśmy go
wśród rysunków, zdjęć i modeli, ale z drugiej
– uciążliwe i wymagające dużej koncentracji
bywało szukanie całości dokumentacji poświęconej jednej budowli. Zaznaczyć trzeba,
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1_Rafał Dutkiewicz, prezydent miasta Wrocławia,
2_Zbigniew Maćków, kurator ESK 2016 ds. architektury,
3_Ivan Blasi, koordynator europejskiej nagrody im. Miesa van der Rohe
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że taki sposób ekspozycji jest zgodny z zamysłem twórców wystawy i jej wcześniejszymi
odsłonami.
Niewątpliwie największe wrażenie
robił zestaw 150 makiet – wszystkich
budynków uhonorowanych nagrodą główną
i nagrodą specjalną dla młodych architektów oraz wybranych przez kuratorów wystawy
niektórych realizacji wpisanych na „krótką
listę” – gigantyczne przedsięwzięcie, nieporównywalne z żadną inną ekspozycją o tym
charakterze.
Wszystkie makiety, znajdujące się w szklanych gablotach, mają zbliżone rozmiary
40x40 cm i wykonane są z niebywałą perfekcją, przy zachowaniu charakterystycznych,
odrębnych cech i niuansów warsztatowych.
Zostały zrobione przez autorów projektów,
którzy zostali zaproszeni do uczestnictwa
w jubileuszowej wystawie z okazji 25-lecia
konkursu.

Makiety, rysunki, filmy
We wrocławskim Muzeum Architektury
makiety zajmowały centrum ekspozycji,
a okalały je ekrany z dokumentacją projektową nominowanych obiektów. Były to rysunki
wielkości 25x25 cm przedstawiające m.in.
rzuty, przekroje i elewacje budynków, wszystkie zaprezentowane w tej samej uproszczonej konwencji, zatem łatwe do odczytania
i porównania. Oprócz rysunków prezentowane
były też zdjęcia i wizualizacje, a na powieszonych monitorach śledzić można było filmy,
które ukazywały kulisy powstania wystawy,
złożony proces wyboru prac oraz wypowiedzi
organizatorów i laureatów obu nagród.
Wszystkie te elementy sąsiadowały ze
sobą i współgrały kompozycyjnie, a przy tym
pozwalały każdemu zwiedzającemu na skupienie przy oglądaniu poszczególnych części
wystawy. Plansze z rysunkami nie wchodziły
w kolizję oglądającym filmy. Niestety goście
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podziwiający makiety nie mogli ich obejść
i obejrzeć ze wszystkich stron, nie potrącając
się nawzajem. Makiety były ustawione tak
nisko, że nie dało się poobserwować elewacji
bez kucania. Za to z pewnością interesujący
był w tym wszystkim zamysł ukierunkowania
widza od wejścia do wyjścia, zgodnie z wyznaczoną osią czasu.
Bo wystawa pokazywała nie tylko same
obiekty, ale też – w szerszym kontekście
– zmiany, jakie zaszły w architekturze europejskiej w ciągu ostatniego ćwierćwiecza.
I chociaż nawet najstarsi zwycięzcy bronili się
znakomicie, czuło się upływ czasu dzielący
ich od najnowszych realizacji. Ekspozycja
ilustrowała też różnorodność architektury
pochodzącej z kilkudziesięciu krajów Europy,
jej bogactwo i rozwój. Na tym tle zrozumieć
można ideę jedności europejskiej, w której nie
ma miejsca na mechaniczne powielanie wzorców i bezwzględne ujednolicanie, a jedność
budowana jest przez łączenie i szanowanie
oryginalnej odrębności.

Polacy na wystawie
Naukę architektury i jej najnowszej historii
można też było pobierać, czytając nazwiska
wszystkich laureatów Mies van den Rohe
Award. Nie ma tam przypadkowych osób,
wszyscy nagrodzeni to giganci projektowania, wciąż potwierdzający zasadność
przyznanego lauru.
Obok tych najlepszych z najlepszych
pojawili się też polscy architekci i ich znakomite obiekty nominowane do krótkiej listy.
To Brama do Miasta Zmarłych w Krakowie
(Atelier Loegler i Partnerzy), Kaplica wotywna
w Tarnowie nad Wisłą (proj. Marta i Lech Rowińscy, Beton), Centrum Informacji Naukowej
i Biblioteka Akademicka w Katowicach (proj.
Śmierzewski, Herman, Subalski, HS99) oraz
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy we Wrocławiu (Maćków Pracownia Projektowa).

Trzy z nich, z Wrocławia, Katowic i Tarnowa, zaprezentowane są na makietach i stoją
obok modeli najbardziej znanych, kultowych
już budynków Fostera, Grimshawa, Hadid,
Larsena, Moneo, Zumthora i wielu innych.

MvdR Award edycja 2015
Od 16 lutego (do 27 marca) MA zapraszało na wystawę uzupełniającą – niemniej
fascynującą, bo dotyczącą ostatniej edycji
konkursu, z Filharmonią im. Mieczysława
Karłowicza w Szczecinie w roli głównej laureatki. Zwycięski obiekt hiszpańsko-włoskiej pracowni Estudio Barozzi Veiga (zaprojektowany we współpracy ze szczecińskim
Studiem A4), prezentowany był łącznie
z piątką ścisłych finalistów oraz obiektem
nagrodzonym w kategorii młodych (wiejski
dom Casa Luz zaprojektowany w Hiszpanii
przez pracownię Arquitectura-G). Ale to nie
wszystko, ponieważ zwiedzającym udostępniono także wszystkie obiekty z „short
listy” edycji 2015 – makiety 40 projektów,
detale architektoniczne (m.in. cegłówki,
okładziny ścienne, łańcuchy itp.), a także
rysunki, szkice, filmy. Ta część wystawy
była już bardziej przejrzysta – więcej tu
miejsca, powietrza i oddechu, bo także
mniej eksponatów do „ogarnięcia”. 
* Pisaliśmy o tym w Z:A
> Szczecin the MvdR Winner – temat specjalny, Z:A_#44, s. 036-060
> Między słowami a budynkami – relacja z wykładu Alberto Veigi
podczas targów Budma 2015, Z:A_#44, s. 024

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

arch. Beata Stobiecka
BPS Architekci,
architetka, publicystka
> beata.stobiecka@wp.pl
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arch. Wojciech Gwizdak
architekt IARP

...ale o co kaman,
biega, chodzi?*

Ś

Śledząc proces legislacyjny w zakresie przepisów budowlanych, można się wiele dowiedzieć
na temat jakości tworzenia prawa w Polsce.
Wprawdzie często ciśnie się nam na usta
pytanie „zaraz, zaraz... ale o co chodziło ustawodawcy?”, jednak czasami (choć nie zawsze),
po czasie spływa na nas zrozumienie.
Niestety przypadkiem tego „nie zawsze”
są niektóre zapisy „małej nowelizacji” ustawy
Prawo budowlane pozwalające zgłaszać zamiar budowy domu jednorodzinnego w przypadku kiedy obszar oddziaływania obiektu
(OOO) nie wykracza poza granicę działki.
Po długich i mocno medialnie nagłośnionych pracach w Ministerstwie Infrastruktury
i Rozwoju rząd w dniu 26 sierpnia 2014 r. złożył
w Sejmie projekt ustawy [1]. Zakładała ona,
wśród wielu innych zmian, między innymi że:
Art. 20. 1. Do podstawowych obowiązków
projektanta należy:
1c) określenie obszaru oddziaływania obiektu
w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
jednocześnie dodano do art. 34 ust. 3 pkt 5:
Art. 34. 3. Projekt budowlany powinien
zawierać:
5) informację o obszarze oddziaływania budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Jak wiemy, w czasie procesu legislacyjnego,
posłowie w swej zbiorowej mądrości postanowili rozszerzyć obowiązki projektanta i uchwalili w nowelizacji [2] następujące brzmienie
artykułu 20:
Art. 20. 1. Do podstawowych obowiązków
projektanta należy:
1c) określenie obszaru oddziaływania obiektu;
odpowiednio modyfikując także art. 34 ust. 3
pkt 5:
Art. 34. 3. Projekt budowlany powinien
zawierać:
5) informację o obszarze oddziaływania
obiektu;
W takim też brzmieniu ustawa Prawo
budowlane obowiązuje (nas) obecnie. A ponieważ zmieniła się ustawa, należało też
zmienić Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budow-
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lanego. Pomińmy fakt, że ustawa nowelizująca Prawo budowlane została ogłoszona
w Dzienniku Ustaw 27 marca 2015 r. i weszła
w życie 28 czerwca 2015 r., w związku z czym
Ministerstwo miało przynajmniej 90 dni na
przygotowanie nowelizacji rozporządzenia.
Okazało się to za krótko dla instytucji dysponującej budżetem rzędu kilkuset milionów
złotych rocznie i zatrudniającej wielotysięczną armię urzędników...
Resort ogłosił nowelizację rozporządzenia
[3] dopiero 7 października 2015 roku – czyli
przez 101 dni mieliśmy dziurę w prawodawstwie. Ważniejsze jest jednak to, co znalazło
się wewnątrz tego rozporządzenia. Po pierwsze
upewniamy się, że składany w urzędzie projekt
musi zawierać:
Par. 6. 2 pkt 1
1) projekt zagospodarowania działki lub terenu,
oświadczenie, o którym mowa w art. 34 ust.
3 pkt 3 ustawy, oraz informację o obszarze
oddziaływania obiektu;
I po drugie, że wprowadzona do rozporządzenia „informacja o OOO” ma mieć postać
następującą:
Par 13a. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu zawiera:
1) wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania
obiektu;
2) zasięg obszaru oddziaływania obiektu
przedstawiony w formie opisowej lub graficznej
albo informację, że obszar oddziaływania
obiektu mieści się w całości na działce lub
działkach, na których został zaprojektowany.
Z nowego § 13a pkt 2 wynika, ni mniej
ni więcej, jak tylko to, że kiedy projektujemy dom jednorodzinny i chcemy skorzystać
z procedury zgłoszenia, to n i e m u s i m y
wyznaczać OOO, albowiem wystarczy wtedy
tylko w opisie zamieścić „informację, że
obszar oddziaływania obiektu mieści się
w całości na działce lub działkach, na których
został zaprojektowany.”
To znaczy niby opracować trzeba, ale w opisie
projektu wystarczy umieścić tylko jednozdaniową informację, że OOO mieści się na działce...

W tym miejscu muszę przyznać, że do
dziś nie spłynęło na mnie zrozumienie, o co
chodziło ministerstwu.
Najpierw złożono projekt ustawy, w której
resort chce, aby tylko w przypadku domów
jednorodzinnych t r z e b a było opracowywać
OOO (co pozwalało skorzystać z trybu zgłoszenia), by potem zapisać ostatecznie w ministerialnym rozporządzeniu, że w przypadku domów jednorodzinnych (realizowanych w trybie
zgłoszenia) OOO opracowywać n i e t r z e b a .
Przecież należało zapisać w § 13a pkt 2 coś
odwrotnego – że dla domu jednorodzinnego
(realizowanego w trybie zgłoszenia) należy
wyznaczyć OOO, by udowodnić w ten sposób,
że jego oddziaływanie mieści się w granicach
działki, a w pozostałych przypadkach jedynie
poinformować, że wykracza poza jej granice,
co oznaczałoby, że urzędnik sam musi wyznaczyć strony postępowania.
Taki ruch byłby logiczny także w kontekście faktu, że i tak to urzędnicy odpowiadają
za wyznaczanie stron postępowania na
podstawie OOO. Gdyby ministerstwo zapisało
ten paragraf rozporządzenia w proponowany
powyżej sposób, wzbudziłoby mój głęboki
szacunek, bo „wykręciłoby się” Sejmowi
i mimo zmiany zapisów ustawy podczas prac
parlamentu, udałoby się ministerstwu rozporządzeniem zmienić ich sens do kształtu,
jakiego chciało od początku. Czyli zrealizowałoby przyjętą przez siebie strategię.
Tymczasem ministerstwo doprowadziło
znaczenie przepisu do kształtu zupełnie
odwrotnego od tego, jaki planowało. Dlatego
ciśnie się na usta pytanie: gdzie tu sens,
gdzie tu logika? Czy ktoś może nam to wytłumaczyć?
*a
 ) tytuł dla architektów do 30 roku życia: ...ale o co kaman?**,
b) tytuł dla architektów w wieku 30-40: ...ale o co biega?**,
c) tytuł dla architektów w wieku 40+: ...ale o co chodzi?**
** niepotrzebne skreślić

1_Druk nr 2710, www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2710
2_Dz.U. 2015 poz. 443,

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000443
3_Dz.U. 2015 poz. 1554, http://

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001554
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Frank Schneider,
Cornelia Mattiello-Schwaller
i Mike Mattiello
z pracowni „phalt architekten”

Warsztat w centrum kultury
/ pawilon do prac z metalem
Bartosz Wokan, redakcja Z:A

Obszar, na którym znajduje się młodzieżowy dom kultury Dynamo w Zurychu, jest bardzo
zróżnicowany urbanistycznie. W niewielkim oddaleniu od siebie wznoszą się tutaj obiekty o różnym
przeznaczeniu i kubaturze. Za tym zróżnicowaniem kryje się bogata i interesująca historia miejsca.
Najnowszym elementem w tej skomplikowanej układance jest warsztat metalowy zaprojektowany
przez pracownię „phalt architekten”. Ten niewielki pawilon sprawił, że działania domu kultury
bezpośrednio przeniknęły do przestrzeni miejskiej.

N

Na północnym brzegu przepływającej przez
Zurych rzeki Limmat, w miejscu gdzie styka
się ona z rzeką Sihl znajduje się parcela
o wyjątkowo ciasnej zabudowie – stoją
tutaj budynki mieszkalne i użyteczności
publicznej, jest hotel, przebiegają też tędy
drogi publiczne.
Budynki pochodzą z różnych epok. Dwa
z nich, powstałe na początku XVIII wieku,
o nazwie „Zum Drahtschmidli” wpisane na listę zabytków miejskich stoją w luźnym szyku wokół małego placyku. Nad nimi góruje
masywny budynek młodzieżowego domu
kultury Dynamo wzniesiony w 1984 roku.
Tę ograniczoną przestrzeń podkreśla jeszcze
klamra dwupasmowej drogi dojazdowej
Wasserwerkstrasse, którą można dostać się
na autostradę. Poniżej drogi są jeszcze garaże, a za nią stoją budynki mieszkaniowe i hotelowe, nad którymi dominuje 60-metrowa
wieża hotelu Marriott.
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– Architektura tego miejsca jest definiowana przez niejednorodność i różnorodność – wyjaśniają redakcji Z:A architekci
z pracowni „phalt architekten” Mike Mattiello, Cornelia Mattiello-Schwaller i Frank
Schneider. – Jest to obszar bardzo miejski,
co według nas decyduje o jego uroku.

Od uzdrowiska do domu kultury
Teren, na którym mieści się dom kultury (i interesujący nas pawilon), ma bardzo ciekawą
historię. W latach 1772-1842 znajdowało się
tutaj uzdrowisko. Następnie miejsce to nabył
Wilhelm Reiser i zbudował browar Drahtschmidli. Jednak warzenie piwa nie trwało
zbyt długo, bo już w 1906 roku teren browaru
przeszedł w posiadanie miasta Zurych. Mniej
więcej w roku 1930 po raz pierwszy pojawiła
się idea stworzenia w tym miejscu centrum
młodzieżowego. Potem jednak wybuchła
II wojna światowa i z pomysłu trzeba było

zrezygnować. Powrócono do niego pod koniec lat 50. XX wieku, kiedy miasto przyznało Drahtschmidli stowarzyszeniu młodzieżowemu Verein Zürcher Jugendhaus (VZJ).
Dom kultury jednak nadal nie powstał.
Kolejny moment, kiedy ponownie zaczęto o tym głośno mówić, to burzliwy rok
1968. Po wielu dyskusjach miasto w październiku 1970 roku otworzyło w innym
miejscu centrum młodzieżowe Der Lindenhof-Bunker, jednak zostało ono zamknięte
zaledwie siedemdziesiąt dni później, oficjalnie z powodu problemów z narkotykami.
Wtedy ponownie pomyślano o terenie po
browarze, ale aby działania kulturalne miały
opanować tę przestrzeń musiało upłynąć
kolejne kilkanaście lat.

Kulturalne działania nad Limmatem
Młodzieżowy dom kultury Dynamo został
otwarty w roku 1988 i była to inicjatywa
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Parcela, na której wznosi się warsztat, położona u zbiegu rzek Limmat i Sihl, charakteryzuje się wyjątkowo ciasną zabudową

miejskiego urzędu ds. młodzieży. Założono,
że powstająca instytucja będzie wspierać
młodzieżowe i subkulturowe prądy oraz
zapewniać niezbędną do tego przestrzeń
i środki. Jej oferta miała obejmować zarówno wynajem przestrzeni na potrzeby kursów
i wydarzeń, jak i profesjonalne oraz techniczne wsparcie przy różnych projektach.
W 1992 roku oferta domu kultury została
rozszerzona o konkretne projekty integracji
zawodowej.
Na terenie Dynamo powstały: studio
graficzne, warsztat metalowy i restauracja.
Do końca roku 2000 w ośrodku rozwijano
projekty związane z integracją zawodową
i przekształcano stopniowo warsztaty
w zajęcia otwarte, dostępne dla wszystkich. Jednak głównym adresatem zajęć
była młodzież w wieku od 16 do 28 lat.
Niedawno do oferty edukacyjnej dołączyły
warsztaty tekstyliów i biżuterii. W piwnicy,
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na potrzeby koncertów i imprez, powstał
klub muzyczny Werk21. Z końcem sierpnia
2013 roku dom kultury Dynamo świętował
25-lecie swojego istnienia – odbyły się
koncerty, spektakle teatralne i taneczne
oraz panel dyskusyjny na temat młodzieży,
kultury i przestrzeni.

Wielka pusta przestrzeń
Jednak widoczne dla przechodnia obiekty
tworzące Dynamo nie stanowią pełnego
obrazu tego obszaru. W pobliżu znajduje
się bowiem jeszcze jedna istotna, lecz
niewidoczna przestrzeń. Jest nią znajdujący
się pod kompleksem i rzekami olbrzymi basen dla odciążenia powodziowego
poziomu wód połączony z wodociągami.
Zbiornik ten zwany przepustem nie spełniał
już oczekiwanych wymogów ochrony wód
i dlatego podjęto decyzję o jego remoncie
i rozbudowie. Rozpoczęte w 2006 roku

prace oznaczały duże zmiany dla domu kultury. Budowa zajęła całe podwórze – w tym
czasie restauracja przez dwa lata funkcjonowała na barce.
Konieczne stało się też wybudowanie
nowego warsztatu metalowego. Miał on
zapewniać obsługę remontu, a po jego zakończeniu działać w ramach domu kultury.
Na projektantów nowego obiektu wybrane
zostało młode zurychskie biuro „phalt
architekten”. Wybór architektów nastąpił
na podstawie złożonej aplikacji.
– Dynamo Metal Workshop to debiutancki projekt naszej pracowni – mówią nam
architekci. – Jest dla nas bardzo ważny, bo
chociaż mały, okazał się znaczący. Przed
rozpoczęciem procesu projektowego spotykaliśmy się z osobami prowadzącymi ten
warsztat i one wyjaśniły nam swoją wizję
oraz przebieg procesu nauki i pracy, jaki
będzie miał miejsce w tym obiekcie.
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Warsztat metalowy
przy Młodzieżowym Domu Kultury Dynamo
Adres: Wasserwerkstrasse 15, 8006 Zürich
Współrzędne: 683.152 / 248.593
Inwestor: Immobilienbewirtschaftung
Stadt Zürich
Projekt: phalt architekten AG
Główni projektanci: Cornelia Mattiello-Schwaller,
Frank Schneider, Mike Mattiello
Projekt: 2006-2007
Realizacja: 2007-2008
Konstrukcja: WGG Schnetzer Puskas Ingenieure AG
Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja:
HLS Engineering GmbH
Elektryka: Walter Salm & Meier AG
Informacje o obiekcie
Powierzchnia działki: 3 064 m 2
Obszar zabudowy: 49 m2
Powierzchnia użytkowa: 41 m2
Koszt całkowity: 592.000 fr. (ok. 2,4 mln zł)
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Świetlik dachowy ze stałym przeszkleniem, nieizolowany,
VSG –szkło bezpieczne laminowane

+3,62
Spadek 5,5% / 3 stopnie

IPE 100
IPE 100

Lampa halogenowa 150W
aluminiowa

79 4

HEA 140

IPE 100

+2,89 +2,83

Stalowe belki IPE 450

1

Odpływ +3,16
Stalowy ceownik

6

+3,42

IPE 100

+3,10

Stalowy ceownik

IPE 100
Stalowe belki IPE 450

HEA 140

+2,83

3

+2,57

2,83

Stojak na profile stalowe

2,40

3,68 6

2
Biuro / ogrzewane

Warsztat
/ część robocza
/ nieogrzewane

4

Posadzka betonowa

80

25 17

+0,17
+0,00

+0,00 = 406,07

Spadek 11% / 6,3 stopnia

1

2

3

Konstrukcja dachu, min. spadek 3 stopnie:
Pokrycie blachą tytanowo-cynkową na rąbek stojący
Warstwa dźwiękochłonna (akustyczna)
Blacha trapezowa ocynkowana Swisspanel SP40
(40 mm wysokość przetłoczenia + 1 mm
grubość blachy)

Konstrukcja ścian:
Siatka stalowa o grubości 2 mm ocynkowana ogniowo
przyśrubowana do profili stalowych według zaleceń
architekta
Profile kwadratowe stalowe ocynkowane ogniowo
40x60x4 mm

Konstrukcja dachu, min. spadek 3 stopnie:
Pokrycie blachą tytanowo-cynkową na rąbek stojący
Mata dźwiękochłonna (akustyczna)
Blacha trapezowa ocynkowana Swisspanel SP40
(40 mm wysokość przetłoczenia + 1 mm
grubość blachy)

Podkonstrukcja dachu:
Stalowa konstrukcja profile stalowe IPE 100
Stalowa belka wg zaleceń konstruktora
Profile kwadratowe stalowe ocynkowane ogniowo
40x60x4mm (podkonstrukcja)
Siatka stalowa o grubości 2 mm ocynkowana ogniowo
przyśrubowana według zaleceń architekta

Prefabrykowany element ścian biura:
Płyta Duripanel (wiórowo-cementowa) 18 mm
Izolacja / podkonstrukcja 160 mm
Surowa płyta OSB 15 mm

Podkonstrukcja dachu:
Stalowa konstrukcja profile stalowe IPE 100
Belki stalowe wg zaleceń konstruktora
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Zadaszenie drewnianego biura:
Sklejka 27 mm
Izolacja / podkonstrukcja drewniana
Surowa płyta OSB 12 mm

+3,68

Lampa halogenowa 150W
+3,415
aluminiowa

259

59

26 6

+3,68 5 +3,62

4
Podłoga: (wsp. U = 0,20)
Płyta OSB szlifowana i olejowana 18 mm
Miękka płyta pilśniowa 12 mm
Izolacja płyty ekstrudowane XPS 140 mm
Izolacja przeciwwilgociowa
Płyta fundamentowa 250 mm
Warstwa chudego betonu wg zaleceń konstruktora

5
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Projekt był też ściśle nadzorowany przez
kierownictwo domu kultury Dynamo oraz
przedstawicieli miasta Zurych.
Projektanci musieli stawić czoła licznym
ograniczeniom: nowy budynek graniczy
z wolną strefą przy rzece, musiał zachować
zgodny z prawem odstęp od publicznych
dróg i nie mógł przylegać do pozostałych
zabytkowych budowli. Jednak głównym
utrudnieniem dla architektów były podziemne korytarze biegnące pod terenem
ośrodka Dynamo. Są one elementami
przepustu i nie można na nich budować
– stąd bardzo ograniczony obszar zabudowy. Budowę rozpoczęto jesienią 2007 roku,
a zakończono wiosną 2008 roku.

Mały, a jednak duży
Obiekt przybrał formę lekkiego pawilonu,
ponieważ takie rozwiązanie pozwala na
ewentualne późniejsze przeprojektowa-
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nie i zwolnienie miejsca, na którym stoi
warsztat. Chodziło też o zredukowanie
do minimum przebudowywanego obszaru
i zapewnienie dostępu do podziemnych
korytarzy i wyremontowanego przepustu.
Stąd wzięło się daleko wysunięte, wznoszące się ku górze zadaszenie wykonane
bezkolumnowo – dzięki temu kubatura
warsztatu jest niewielka, ale można ją
znacznie zwiększyć przenosząc część
działań na zewnątrz, wprost do przestrzeni
miejskiej.
Warsztat z jednej strony jest samodzielnym, niezależnym obiektem, dobrze
widocznym od strony pobliskiej rzeki,
a z drugiej – stanowi nieinwazyjny dodatek
do zastanego porządku urbanistycznego.
Jednocześnie, między istniejącymi budynkami i nowym pawilonem, powstała przestrzeń przynależna do domu kultury, ale
nie wydzielona żadną ostrą linią graniczną.
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Metal przede wszystkim
Konstrukcja budynku i materiał, którym
został wykończony są bezpośrednio związane z przeznaczeniem pawilonu – metalem i jego obróbką. Szkieletową strukturę
pokrywa elewacja wykonana z ocynkowanej
ogniowo siatki stalowej. Pokryty nią został
także dach i jego krawędzie. Ta wytrzymała
zewnętrzna powłoka tworzy rodzaj ochronnego pancerza i nadaje warsztatowi jednorodny, minimalistyczny wygląd. Zewnętrzna
„skóra” budynku oraz litery napisu zostały
przymocowane do konstrukcji budynku za
pośrednictwem matrycy punktów logicznie
powtarzających układ oczek siatki elewacyjnej. Zastosowana konstrukcja i perforacje
pozwoliły na stworzenie obiektu o wyglądzie przejrzystym lub zamkniętym w zależności od perspektywy spojrzenia i sposobu,
w jaki dostaje się tam światło. Podkreślono
dzięki temu zmienność budynku, który

054

Z:A _#48 01/02_2016

– kiedy otworzy się szeroko drzwi – staje się
żywy aż po krawędź dachu.
Zgodnie z wymaganiami warsztatu
metalu, który przede wszystkim jest często
użytkowany przez młodzież, detale zostały
wykonane w sposób wytrzymały i elastyczny. Elewacja umożliwia po otwarciu drzwi
zablokowanie ich w dowolnym punkcie siatki.
Wtedy można wyjąć ze środka narzędzia, stoły spawalnicze i agregaty. Jedynym ogrzewanym pomieszczeniem w warsztacie jest biuro,
które ze względów funkcjonalnych tworzy
autonomiczny, wbudowany w konstrukcję
stalową drewniany, prostopadłościan.
***
Dzięki otwarciu nowego warsztatu metalu,
teren centrum młodzieżowego Dynamo
otrzymał, 20 lat po swoim otwarciu, nową
energię. Wcześniej pomimo centralnej
lokalizacji obszar był traktowany nieco pe-

ryferyjnie. Dopiero stopniowe otwieranie się
i rewitalizacja całego brzegu rzeki Limmat,
która miała miejsce w ostatniej dekadzie,
sprawiły, że również Jugnedkulturhaus
Dynamo stał się chętnie odwiedzanym
miejscem publicznym.
– Nie postrzegamy warsztatu jako architektury przemysłowej – puentują autorzy
projektu. – Jest on niezależnym budynkiem,
który odnajduje się w miejskim kontekście.
I najważniejsze, że od chwili powstania
wciąż jest intensywnie użytkowany jako zakład metalowy i wydaje nam się, iż dobrze
funkcjonuje.

Bartosz Wokan
redaktor prowadzący Z:A
> b.wokan@zawod-architekt.pl
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Podłogi dla melomanów
Piotr Kazimierczak

Siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (NOSPR) w Katowicach z pewnością
znana jest architektom. Wiele pisano o tym obiekcie i jego sali koncertowej na łamach prasy
prezentującej architekturę. Czytelnikom Z:A proponujemy wycieczkę za kulisy tej realizacji
– opowiemy o technologiach związanych z wykonaniem podłóg, mających wpływ zarówno na jakość
estetyczną, ale również akustykę sal koncertowych.
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Nowa siedziba NOSPR powstała na opustoszałym terenie po dawnej kopalni w centrum
Katowic. Dziś otoczona placami, parkiem
miejskim, fontannami, labiryntem i amfiteatrem coraz częściej bywa określana mianem
„kulturowej mekki Śląska”. To architektura
wielowarstwowa, pełna przeróżnych struktur,
materiałów i faktur, których zastosowanie
miało na celu dostarczenie wyjątkowych
emocji podczas spotkań z muzyką.
O znaczeniu tego ośrodka dla środowiska
muzycznego świadczy fakt, że w czasie jego
tworzenia we współpracę z architektami
angażowały się takie sławy jak Wojciech Kilar,
Krzysztof Penderecki czy Krystian Zimerman.

Sześć lat pracy zespołowej
Projekt nowej siedziby NOSPR wyłoniono
w międzynarodowym konkursie, którego laureatem została pracownia Konior Studio. Zespół tej pracowni odpowiadał także za projekt
budowlany, projekt wykonawczy i prowadzenie nadzoru autorskiego. Autorami projektu są
architekci Tomasz Konior (główny projektant),
Aleksander Nowacki i Łukasz Homan, a sam
zespół współautorski na różnych etapach prac
liczył w sumie ponad 20 osób. W proces tworzenia obiektu zaangażowanych było także
wielu specjalistów – akustyków, muzyków,
konstruktorów, branżystów, rzemieślników.
Generalne wykonawstwo powierzono spółce
Warbud, z którą współpracowało całe grono
podwykonawców. Sześć lat projektowania
i budowania, zwieńczone zostało powstaniem
ciekawej współczesnej architektury, która
dobrze „współpracuje” z technologią.

Koncertowa akustyka
i rozwiązania „na żywo”
Ogromna przestrzeń Sali Koncertowej, zdolna
pomieścić 1800 słuchaczy stanowi serce
budynku. Nad jej mistrzowską akustyką
pracowała firma Nagata Acoustics, światowi
eksperci w tej dziedzinie.
Osiągnięcie założonych parametrów
stanowiło ogromne wyzwanie również dla
wykonawców elementów wnętrza. Sprostanie
wysokim wymaganiom, gdzie walory wizualne
sali idą w parze z perfekcją akustyczną, było
możliwe tylko dzięki zaangażowaniu doświad-
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czonych firm. Nawet w tak z pozoru „drobnym” elemencie jak realizacja podłóg.
– NOSPR wymagał od nas tworzenia
rozwiązań wykonawczych „na żywo”, w trakcie pracy, pod założenia architektoniczne
i wytyczne wizualne – zdradza Piotr Buda
z firmy Wimat, wykonującej prace podłogowe
w obiekcie. – Sala ma zaokrąglony kształt,
dlatego każdy element schodowy musiał być
obrabiany numerycznie na maszynach typu
CNC, a parkiet precyzyjnie docinany do łuku.
Dodatkowo, w posadzkach znajdują się
otwory wentylacyjne, przez które dostaje się
powietrze. Bardzo ważne było zatem, by nie
zalać powierzchni podczas ich wyrównywania
płynną przed związaniem masą. Umieszczenie nawiewników w posadzce wymagało innowacyjnych rozwiązań i stworzenia specjalnego
oprzyrządowania.
– Wielkość obiektu oraz specyfika wykonanych prac wymagała od nas doskonałej
organizacji oraz pewności, że użyte produkty zadziałają w 100% i to przy pierwszym
podejściu – dodaje Piotr Buda. – W przypadku tego typu inwestycji nie ma miejsca
na kompromisy. Jakość materiałów musi
być jak najwyższa, by zapewnić odpowiedni
komfort pracy muzykom, a ich słuchaczom dostarczyć niepowtarzalnych wrażeń
dźwiękowych i wizualnych. Dlatego postanowiliśmy zaprosić do współpracy firmę
Uzin, producenta najwyższej jakości chemii
do montażu i pielęgnacji podłóg.
– Ten projekt był dla nas niezwykle ciekawy, chociaż zadania dla naszych produktów
były dość standardowe – mówi Bartosz Grygorowicz, dyrektor handlowy firmy Uzin Polska
odpowiedzialnej za dostarczenie na tę inwestycję chemii do montażu podłóg drewnianych i wykładzin. – Trzeba było odciąć wilgoć
na posadzce betonowej, wyrównać podłoże
i następnie przykleić parkiet bądź wykładzinę.
W swoim katalogu mamy właściwe produkty
do takich zadań. Ale jednak kształt podłogi,
jej powierzchnia, ilość stopni i siedzeń w sali
koncertowej były wielkim wyzwaniem. Każdy
element parkietu miał swoją precyzyjną geometrię i konkretne miejsce w posadzce. Nie
było miejsca na błąd lub jakąkolwiek niedokładność. Najważniejsza dla wykonawcy była

pewność, że produkty zadziałają w 100%.
A istotna była też gwarantowana skuteczność
oraz zastosowanie produktów kompatybilnych, zalecanych systemowo.

Odcięcie wilgoci
pod drewno dębowe
Znaczącym wyzwaniem było odcięcie wilgoci
na posadzce betonowej, która miała około
4% wilgotności. Maksymalna dopuszczalna wilgotność podłoża przed układaniem
posadzki drewnianej to 2% CM dla podkładów
cementowych. W przypadku budynku NOSPR
fachowcy mieli do czynienia z wilgotnością
szczątkową, dlatego można było zastosować
dwuskładnikową żywicę-grunt odcinający
wilgotność nawet do 10% CM – Uzin PE 480.
Zagruntowana posadzka pod parkiet została wyrównana za pomocą masy wygładzającej Uzin NC 170, stosowanej przy najbardziej
wymagających realizacjach na całym świecie.
– Praca z tym produktem jest przyjemna,
a ponadto zapewnia doskonały efekt końcowy
– mówi Piotr Buda. – Wysokie parametry
mechaniczne gwarantują bezpieczne użytkowanie nawet w intensywnie eksploatowanych
wnętrzach.
Na podłogach w Sali Koncertowej i w Sali
Kameralnej zastosowano drewno dębowe.
To klasyczne, ponadczasowe rozwiązanie
w nowoczesnym wnętrzu stanowi eleganckie
tło dla funkcji sali koncertowej, a przy tym nie
dominuje nad resztą wystroju.
– Dodatkową zaletą dębiny jest łatwość jej
barwienia pozwalająca na dostosowanie podłogi do założeń architekta – mówi Piotr Buda.

Drewno dobrze przyklejone
Do klejenia elementów drewnianych użyto
dwuskładnikowego kleju poliuretanowego
Pallmann P8.
– Ten produkt wymaga doświadczenia,
ale w rękach fachowego wykonawcy pozwala
na nieograniczone zastosowanie – opowiada
Dariusz Turski, menadżer marki Pallmann.
– Wybór prawidłowego kleju jest kluczowy,
gdyż błędy na tym etapie niosą ze sobą olbrzymie konsekwencje w przyszłości. O ile warstwę
wierzchnią stosunkowo łatwo odnowić, to
w przypadku problemów z klejem koszty
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czasowe i finansowe wyłączenia budynku
z użytkowania są trudne do wyobrażenia.
Szczególnie przy tej klasie obiektu. Dlatego
– tutaj nie było mowy o drodze na skróty.
– Nadzór inwestorski i akustyczny przeprowadzał szczegółowe badania – uzupełnia
Piotr Buda. – Sprawdzano poprawność przyklejenia każdego elementu drewnianego, by
zniwelować jakiekolwiek pustki akustyczne.
Na zakończenie realizacji części parkietowej, drewno wykończono tradycyjnym olejem
jednoskładnikowym Pallmann Soya Base.
– Mimo że w ofercie Pallmanna posiadamy
dwuskładnikowy Magic 2K, wybór padł na
rozwiązanie sprawdzone – zdradza Dariusz
Turski. – Wspólnie z wykonawcami doszliśmy
do wniosku, że w przypadku takiego obiektu
najważniejsza jest możliwość łatwych renowacji oraz dopasowanie koloru do oczekiwań
architekta. Co ciekawe, produkt ten nie występuje w wersji kolorowej. Dla potrzeb
NOSPR-u dział badań i rozwoju firmy
Pallmann przygotował kilkanaście odcieni
jednego koloru tak, aby spełnić wymagania
architekta i dostosować naturalną kolorystykę drewna dębowego do planowanej aranżacji
wnętrza.
Chemii marki Uzin użyto także do przygotowania podłoża pod wykładziny i ich montażu. Częściowo była to wykładzina dywanowa,
którą przyklejono przy pomocy kleju Uzin KE
418, a częściowo wykładzina w formie płytek,
do przytwierdzenia których użyto płynu stabilizacyjnego Uzin U 1000.
***
– Mimo iż nasza chemia jest często stosowana
przy dużych realizacjach, przedsięwzięć takich
jak NOSPR nie ma w naszym portfolio, ale też
w Polsce, zbyt wiele – podsumowuje Bartosz
Grygorowicz. – Zatem z pewnością będzie to
realizacja, która trwale zapisze się w historii
naszych osiągnięć. 

Piotr Kazimierczak
doradca techniczno-handlowy
marki Uzin
> piotr.kazimierczak
@uzin-utz.com

Na podłogach w Sali Koncertowej (u góry) i w Sali Kameralnej (u dołu) zastosowano drewno dębowe.
Stanowi ono eleganckie tło dla funkcji sali koncertowej, a przy tym nie dominuje nad wystrojem
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Widownia z potencjałem
Joanna Machaj
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Koncerty symfoniczne i rockowe, spektakle teatralne, pokazy
mody, targi, konferencje... W Centrum Kulturalno-Kongresowym
Jordanki w Toruniu mogą się odbywać rozmaite wydarzenia.
Organizowanie tak szerokiego zakresu imprez ułatwia unikalne
rozwiązanie mobilnej widowni, opracowane specjalnie dla tego budynku.
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System mobilnej widowni
składa się z 3-rzędowych
trybun umieszczonych
na ruchomej konstrukcji
o różnej wysokości.
Moduły można bez
trudu przesuwać dzięki
samoskrętnym kółkom
z hamulcem

C

CKK Jordanki powstało w sercu Torunia, w bliskim sąsiedztwie Starego Miasta, w miejscu
niszczejącego parku, od którego przejęło nazwę.
Wielofunkcyjny obiekt o powierzchni 22 tys. m²
nie tylko stanowi siedzibę Toruńskiej Orkiestry
Symfonicznej, ale zaplanowany został z myślą
o organizowaniu tam różnorodnych wydarzeń
kulturalnych, kongresów czy targów. Charakterystyczna bryła budynku to wizja hiszpańskiego
architekta Fernando Menisa (Menis Arquitectos), który w 2008 r. wygrał konkurs, pokonując
21 rywali. Architekt podkreśla, że inspirował
się historią i architekturą Torunia – zwłaszcza
gotycką zabudową starówki. Równie ważne
jak historyczny kontekst było nawiązanie do
natury. Projekt został doceniony podczas Światowego Festiwalu Architektury w Barcelonie
jesienią 2010 r., gdzie otrzymał tytuł najlepszego obiektu kulturalnego przyszłości.
Budynek Centrum mieści w sobie salę koncertową (1012 m² dla 882 widzów) oraz salę
kameralną (315 m² dla 287 widzów). Ponadto
posiada trzy modularne sale konferencyjne,
restaurację, profesjonalną salę prasową,
studio nagrań oraz podziemny parking dla
185 samochodów. Aby obiekt mógł spełniać
jak najwięcej zróżnicowanych funkcji, dużą
wagę przy jego tworzeniu przykładano do
elastyczności rozwiązań. Przewidziano to już
w konstrukcji budynku. Ściany pomiędzy salami koncertową i kameralną można zdemontować i zorganizować wydarzenie w jednej, dużej
przestrzeni. Taki scenariusz jest możliwy na
przykład w przypadku koncertów symfonicznych. Jednak decydujące znaczenie dla
swobody aranżowania sal miało wyposażenie
ich w innowacyjny system mobilnej widowni.

Ile wydarzeń, tyle konfiguracji
– Naszym głównym celem było stworzenie
obiektu wielofunkcyjnego, w którym można
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ustawić trybuny w różnych konfiguracjach,
w zależności od wydarzenia – podkreśla
Grzegorz Grabowski, prezes Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki. – Podjęliśmy w tym zakresie współpracę z marką
Forum Seating, należącą do Grupy Nowy
Styl. Projekt mobilnej widowni w trakcie
realizacji ewoluował, testowaliśmy rozmaite
rozwiązania proponowane przez wykonawcę, zgłaszaliśmy swoje sugestie i wspólnie
doskonaliliśmy produkt.
– Postawiono przed nami nie lada wyzwanie – potwierdza Piotr Ernt, Project Manager
Forum Seating. – Mieliśmy przygotować
widownię, którą z łatwością można by dostosować do potrzeb danej imprezy, a nawet
zupełnie zdemontować. W dodatku musiała
ona pasować do niecodziennego wystroju
wnętrza. Specjalnie dla CKK Jordanki opracowaliśmy nowatorską koncepcję wielofunkcyjnej widowni skonstruowanej na stabilnych,
metalowych stelażach. Poszczególne moduły
można ze sobą łączyć niczym klocki i układać
z nich odpowiednie konfiguracje.
W podstawowej wersji trybuny ustawione
na dwóch oddzielnych salach liczą po 17 rzędów i mieszczą odpowiednio 490 miejsc w sali
koncertowej i 287 miejsc w sali kameralnej.
Oprócz tego są jeszcze moduły z fotelami
na ruchomych zapadniach przed sceną i stałe
miejsca na balkonach. Jeśli wydarzenie wymaga połączenia obu sal, scena jest ustawiana w centrum, po lewej stronie montuje
się 9 rzędów mieszczących 185 miejsc, a po
prawej – 8 rzędów na 232 miejsca. Dodatkowo
w przestrzeni sali kameralnej montuje się
12 rzędów na 204 miejsca. Z kolei dla potrzeb
pokazu mody ustawia się naprzeciw siebie
dwie widownie 6-rzędowe, z których każda
mieści 174 miejsca. Niewykorzystane moduły
składuje się w magazynie pod sceną.

Mobilne, ale stabilne
System widowni mobilnej składa się
z 3-rzędowych trybun umieszczonych na
ruchomej konstrukcji o różnej wysokości, po
bokach wyposażonych w barierki zapewniające bezpieczeństwo. Poszczególne moduły są
wypoziomowane względem siebie i spinane w stałym miejscu. Istnieją dwa rodzaje
modułów: jedne mają fotele zamontowane
w dwóch rzędach i barierki, drugie stanowią
elementy podbudowy o różnej wysokości.
W podstawowej konfiguracji najwyższa wieża
składa się z ustawionych na sobie dwóch
modułów podbudowy i modułu z krzesłami.
Mierzy ona 5,5 m wysokości i waży prawie
1,5 tony, a mimo to mogą ją przesunąć zaledwie trzy osoby, ponieważ, tak jak wszystkie
elementy trybun, jest ustawiona na samoskrętnych kółkach z hamulcem. Widownię
można łatwo zmontować – wystarczy zatrzasnąć zapięcia znajdujące się na górze każdego
modułu.

Komfort i dizajn
Tworząc mobilną widownię, zadbano nie tylko
o elastyczność ustawienia i dobrą widoczność
z każdego miejsca na sali, ale także o komfort
siedzenia widzów. W CKK Jordanki zostały
zamontowane fotele o melodyjnej nazwie
Polyphony, zaprojektowane przez arch. Tomasza Koniora i wyprodukowane przez Grupę
Nowy Styl. Ergonomiczne fotele są wyposażone w stałe oparcie i siedzisko z grawitacyjnym
systemem składania. Pokryte są odporną
na odkształcenia pianką poliuretanową,
a nogi stanowi lakierowana na czarno sklejka
z podłokietnikiem w kształcie podwójnej fali.
Fotel Polyphony, dzięki swoim właściwościom, doskonale nadaje się do obiektów muzycznych. Jego parametry akustyczne mogą
być każdorazowo dostosowywane do kon-
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kretnego budynku. Ten model wykorzystany
został także w siedzibie Narodowej Orkiestry
Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.
Ponieważ marka Forum Seating dba
zarówno o funkcjonalność, jak i efektowny
wygląd swoich produktów, przy ich tworzeniu
współpracuje z architektami i projektantami
(m.in. Tomaszem Koniorem, Stanisławem
Charaziakiem czy Rebeccą Stewart). W przypadku obiektów muzycznych duże znaczenie
ma również akustyka, dlatego prowadzi się
badania w porozumieniu z takimi renomowanymi pracowniami jak Nagata Acoustic i Artec.

Sukces i kolejne wyzwania
– Z dumą mogę powiedzieć, że nasze marzenie udało się zrealizować – mówi Grzegorz
Grabowski z CKK Jordanki. – Jakiś czas
temu odbywał się u nas charytatywny bal
Marszałka Województwa, na który całkowicie zdemontowaliśmy widownię (moduły
przetransportowaliśmy pod scenę dzięki
zapadniom) i rozłożyliśmy parkiet. Gościliśmy
także orkiestry symfoniczne i wykonawców
muzyki rockowej, których słuchało ponad
tysiąc osób w połączonych salach koncertowej i kameralnej. Jednak potencjał mobilnej
widowni jest znacznie większy i mamy zamiar
go wykorzystywać.
Zaprojektowanie mobilnej trybuny to nie
pierwsze i nie ostatnie wyzwanie, jakiego
podjęło się Forum Seating. Wyposażyło już
siedzibę NOSPR w Katowicach oraz Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, spełniając
wysokie wymagania względem akustyki.
Stworzyło także fotel, który wpisał się
w klimat Leicester Square Theatre w Londynie. Dostarczyło również siedziska na
Stadion Narodowy i wszystkie inne polskie
stadiony Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
w 2012 roku oraz na dwa stadiony we Francji
(w Lyonie i Nicei), na których będą rozgrywane tegoroczne Mistrzostwa Europy w Piłce
Nożnej. Obecnie w porozumieniu z konserwatorem zabytków pracuje nad fotelem
do Sali Kongresowej w Warszawie, który
jest inspirowany modelem znajdującym się
tam przez lata, ale będzie znacznie bardziej
ergonomiczny i nowoczesny pod względem
wykorzystanych rozwiązań.

Joanna Machaj
dyrektor Forum Seating
w Polsce
> joanna.machaj@
nowystylgroup.com
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Dama z ostrym cienkopisem
architekt IARP

Na szpilkach
po Budmie

R

Również w tym roku nie mogłam się oprzeć
zaproszeniu na Targi Budma – program wydarzeń przygotowanych przez Izbę Architektów
przy współpracy z zarządem targów prezentował się niezwykle atrakcyjnie.
Prawie spóźniłam się na galę otwarcia,
zdążyłam jednak w tłumie wyłapać wzrokiem
znamienitych gości, witanych uroczyście przez
dyrektora targów Dariusza Muślewskiego.
Dostrzegłam Andrzeja Derę (sekretarza stanu
w Kancelarii Prezydenta RP), Tomasza Żuchowskiego (podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa), Jacka
Szera (p.o. głównego inspektora nadzoru
budowlanego), Jacka Jaśkowiaka (prezydenta
miasta Poznania) i wielu, wielu innych.
Uroczyste przecięcie wstęgi przez zaproszonych gości oficjalnych, wśród których było
dwoje architektów (w tym Ryszard Gruda,
prezes Izby Architektów RP) symbolicznie
oznaczało: targi Budma 2016 zostały uznane
za otwarte (fot. 1).
Byłam ciekawa, jak prezentuje się tegoroczne stoisko Izby Architektów i muszę
przyznać, że zaskoczyła mnie jego wielkość
i zasobność – sporo foteli do wygodnego siedzenia (fot. 2) i miłe hostessy serwujące kawę.
Sącząc gorący napój, miałam okazję posłuchać
arch. Andrzeja Poniewierki z KR IARP, który
swoim zwyczajem raczył wszystkich wybornymi, środowiskowymi anegdotami (fot. 3).
Żarty żartami, ale Budma to przede
wszystkim wydarzenia merytoryczne. Pierwsza była debata o przestrzeni publicznej,
na której nieoczekiwanie pojawił się minister
Tomasz Żuchowski. Nie ukrywam – zrobił
na mnie duże wrażenie, a jego kompetentne
wypowiedzi w dyskusji nastroiły mnie optymistyczną myślą, że taki minister poradzi sobie
z Kodeksem Budowlanym (fot. 4).
Moim zdaniem, była to jedna z lepszych
debat na Budmie, głównie za sprawą pomysłu
jej moderatora, arch. Borysa Czarakcziewa, który z pomocą kolegów utworzył krąg
z siedzisk, dzięki czemu uczestnicy deba-
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ty usiedli face to face. Skutek był taki, że
zarówno architekci, jak i studenci wyrywali
się do wypowiedzi, a moderator kursował
z mikrofonem od jednego do drugiego. Do
dyskusji włączyło się wielu gości, wśród nich
wyróżniali się przesympatyczny architekt
miasta Torunia Adam Popielewski, wyważony
prezes izby Ryszard Gruda (fot. 5), rzeczowy architekt miasta Szczecina Jarosław
Bondar (fot. 6), multitematyczny architekt
miasta Lublina Mirosław Hagemejer (fot. 7).
Zwróciłam też uwagę na głos Mariusza Ścisło
prezesa ZG SARP i wypowiedzi mojej dobrej
koleżanki Małgorzaty Włodarczyk (formalnie
przewodniczącej KKK IARP, fot. 8) oraz Uli
Szabłowskiej (z Komisji Wydawniczej IARP,
fot. 9) i kilku innych osób, których wymienić
nie sposób. Byłam mile zaskoczona tym
wydarzeniem, bo obawiałam się „nudów na
pudy”. Widać, że Komisja Wydawnicza Izby
Architektów rozwinęła skrzydła i tegoroczną
debatę dobrze przygotowała.
W Sali Ziemi czekała na nas totalna
niespodzianka. Zamiast światowej gwiazdy,
po raz pierwszy w historii Budmy za pulpitem
stanął polski architekt, gwiazda nasza, ale
znana w Europie – Robert Konieczny. Powitał
go oficjalnie prezes MTP Przemysław Trawa.
Salę wypełniali głównie młodzi architekci
i studenci. Pojawił się minister Tomasz Żuchowski, dyrektor Violetta Pastwa z zarządu
targów Budma i spora grupa architektów IARP
znanych mi z działalności w samorządzie.
Wszyscy z uwagą słuchali wykładu na temat
ścieżek projektowych KWK Promes (fot. 10).
Wielu, podobnie jak kol. Mariusz Szabłowski
poddawało się podniosłej atmosferze Sali
Ziemi i zastygało w zachwycie (fot. 11).
Robert Konieczny okazał się architektem
konkretnym i konsekwentnym, a jednocześnie
sympatycznym i bezpośrednim człowiekiem.
Po wystąpieniu naprawdę trudno było się do
niego dopchać. Widziałam jak moja koleżanka, Izabela Klimaszewska (oficjalnie pełnomocnik KR IARP ds. komunikacji społecznej),

adorowała osobę Koniecznego, a nawet
ustawiła się do wspólnego zdjęcia z nim
i z ministrem Żuchowskim. Zaprawdę tupet
niektórych osób, zwłaszcza kobiet, nie zna
granic, i dobrze! (fot. 12).
Aha, zapomniałabym: przed wykładem
zdążyłam jeszcze obejrzeć ceremonię wręczania nagród dla dziennikarzy za publikacje związane z zawodem architekta. Nie ukrywam, że
zauroczył mnie laureat, Michał Zaczyński. Nawet czytałam ten nagrodzony tekst o światowych star-architektach, nie zawsze zasłużenie
tak mocno admirowanych. Redaktor Zaczyński
zrobił na mnie wrażenie nie tylko artykułem,
ale też swoją stylizacją, luzem i nonszalancją
(fot 13). Szkoda tylko, że osoby prowadzące
uroczystość nie poprosiły zwycięzcy i nominowanych o kilka słów komentarza lub refleksji.
Ktoś powinien zwrócić im na to uwagę...
Kolejną atrakcją, której nie mogłam
pominąć, było rozstrzygnięcie konkursu dla
studentów na rysunek odręczny. Obejrzałam
wystawę nominowanych prac i rzeczywiście
było na czym zawiesić oko – wszystkie rysunki były moim zdanie dobre, a nawet intrygujące. Podziwiam jury, że potrafiło dokonać
wyboru (fot. 14).
Trzeba wspomnieć o innych jeszcze
wykładach, które gromadziły w przestrzeni
Forum Inspiracje nie tylko młodych, ale też
doświadczonych adeptów architektury, i nie
tylko... Nawet tak zajęty prezes Trawa (fot. 15)
wygospodarował czas, aby wysłuchać i obejrzeć prezentacje arch. Dariusza Hermana (we
czwartek) i arch. Tomasza Koniora (w piątek).
Pod koniec piątku powłóczyłam już
szpilkami... To były cztery bardzo intensywne
i pełne wrażeń dni. Poznałam wiele wspaniałych indywidualności, mnóstwo zobaczyłam
i wysłuchałam sporej dawki pobudzających
wystąpień. Kolejny raz przekonałam się,
że Budma jest okazją do spotkań profesjonalnych, zawodowych i całkiem prywatnych
oraz daje możliwość przeżycia niezapomnianych godzin i chwil.
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Co polecam architektom jako początek
nowoczesnego procesu sprzedaży swoich
usług? Opisuję to w niniejszym tekście:
1 zacznijcie stosować 10-punktową
procedurę przygotowania się do spotkań
z klientami (inwestorami),
2 wśród dotychczasowych klientów
przeprowadźcie quasi-badanie pod hasłem
„dlaczego pani/pan ze mną współpracuje?”
Już tylko te dwa narzędzia wprowadzą
wyraźną zmianę jakości waszej pracy
handlowej. A efekt finansowy będzie tego
oczywistym następstwem...

PsiaBuda.dwg, czyli zanim
zaczniesz projektować
Bartosz Zamirowski

Tak, wiedza zawodowa architekta/tki jest ważna, tylko że... nie ma prawie żadnego znaczenia
do zrobienia dealu z inwestorem. Dlaczego? Bo postępująca unifikacja umiejętności zaciera
różnice. Polscy architekci/tki potrafią świetnie projektować i basta. Jedyne czego nie potrafią
to sprzedawać swoich usług. I o tym chcę dzisiaj napisać dwa słowa (patrz „dymek” powyżej),
a może nawet nie tylko dzisiaj...
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Przez wiele lat byłem osobą współodpowiedzialną za wybór, negocjacje i uzgodnienia
projektów deweloperskich czy komercyjnych. Muszę przyznać, że przez ten czas
nie spotkałem ani jednego architekta/tki,
którzy nie znaliby się na swojej pracy, bez
względu na doświadczenie i ilość zdobytych
nagród. Każdorazowo ich przygotowanie
zawodowe wzbudzało mój szczery podziw.
Przedstawione koncepcje były ciekawe, wręcz
piękne, a odręczne kreślenie na mojej tablicy
perspektywy przy dyskusjach projektowych
pokazywało czucie przestrzeni i kształtu.
Aż szkoda było ścierać.

Świetnie projektują,
słabo się sprzedają
Wszyscy potrafili dobrze się odnaleźć
w interpretacji zapisów planu miejscowego,
uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym, uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Analiza chłonności gruntu, znalezienie
balansu między wyciskaniem PUM-u a formą
– to były umiejętności tak oczywiste, że nie
stanowiły wyróżnika. Tak, wiedza zawodowa
architekta/tki jest ważna, tylko że... nie ma
żadnego znaczenia do zrobienia dealu z inwestorem. Dlaczego? Bo postępująca unifikacja
umiejętności zaciera różnice. Polscy architekci/tki potrafią świetnie projektować i basta.
Jedyne z czym mają problem, to sprzedawanie
swoich usług...
Technologie, produkty, rozwiązania
zmieniają się. To wszystko musicie znać, być
na bieżąco, żeby nie wypaść z kursu dzieła
– to tak oczywiste, że aż banalne. W metodyce i technologii sprzedaży, czy negocjacji również się sporo pozmieniało – choćby pierwszy
„wycinek” tego procesu, a mianowicie procedura przygotowania (o której w 10 punktach za
chwilę). Bez tych umiejętności, zdobywanych
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i pielęgnowanych z wyjątkową starannością,
niewiele można osiągnąć, bo wszyscy architekci potrafią „architekcić”. Taką stawiam
tezę i nie zawaham się jej bronić.

Quasi-badanie relacji z klientem:
Czy dasz się polubić? I za co?
W szumie koncepcji sprzedażowych od dość
dawna pojawiał się wątek relacyjny, który
w końcu ostatecznie został wyartykułowany, a ciekawe i uniwersalne podejście reprezentuje w tym temacie najbardziej poczytny
guru sprzedaży – Jeffrey Gitomer.
Najważniejsze jest ustalenie podstawowej rzeczy: Czy można Cię polubić?
Dochodzi do tego jeszcze jeden niemierzalny
aspekt: Czy dobrze się ze Tobą pracuje?
Doszukiwanie się racjonalizmu w podejmowaniu decyzji (i naszych, i klienta) jest
błędem i prowadzi do przyjęcia złych strategii w rozwoju usług. Wszyscy podlegamy
zjawiskom asymetrii atrybucyjnej, czyli
mówiąc po ludzku: błędom nadmiernego
optymizmu we własnej ocenie. Zrób prosty
test – zapytaj ludzi dla których coś projektowałeś/aś: „Dlaczego zdecydowaliście się na
współpracę ze mną?”. Pierwsza odpowiedź
będzie zawierała ocenę pobieżną i płytką.
Do prawdy dotrzesz powtarzając przynajmniej cztery razy: „A dlaczego jeszcze”?
To badanie może pokazać, że jest zupełnie
inaczej niż Ci się wydaje.

Zawsze przed spotkaniem:
procedura 10 punktów

Bartosz Zamirowski
Trener biznesu, mówca
motywacyjny, partner
zarządzający firmy
doradczej Bizlab. W swojej
karierze zawodowej
pełnił również funkcje
dyrektora handlowego,
dyrektora marketingu, sales
managera w korporacjach
zagranicznych i polskich
firmach. Posiada
doświadczenie z rynku
finansowego, IT,
spożywczego, technicznego,
produkcji automotive,
mebli, wyposażenia
wnętrz, budowlanego
oraz deweloperskiego.
Prelegent podczas licznych
konferencji, stworzył prawie
100 autorskich programów
szkoleń. W obszarach
nowoczesnej sprzedaży
realizuje zaawansowane
warsztaty Bizlab Master
of Sales oraz zajęcia
z zastosowania bioneurologii
w negocjacjach. Autor
książki „12 Tematów”,
wydaje e-zin „M!xtura”.
> bz@bizlab.pl

Ludzka cywilizacja zrobiła bardzo dużo, by
urozmaicić proces sprzedaży i tworzenia
relacji. A bezcenny wkład w teorię i praktykę negocjacji wniosły badania psychologii
behawioralnej, neurobiologii czy wreszcie
kognitywistyki (nauki o działaniu mózgu).

Z:A _#48 01/02_2016

067

Z:A

BIZNES

Jak można to wykorzystać podczas oferowania własnych usług? Kluczowym etapem
jest zawsze spotkanie – z potencjalnym
zleceniodawcą, inwestorem, deweloperem,
osobą prywatną... Nieważne z kim. Procedura
przygotowania się, za każdym razem powinna
być taka sama:
01. Zacznij od google.pl. Wpisz imię i nazwisko osoby, z którą się spotkasz. Najlepiej
w cudzysłowie – by zawęzić zestaw
wyników. Zwróć uwagą na aktywność
zawodową, społeczną, udział w wydarzeniach, konferencjach itp. Szukaj przez
pryzmat tematów do merytorycznej
rozmowy. A może powstają jakieś pytania,
które będziesz chciał/a zadać?
02. Nie wychodź jeszcze z google.pl. Przejrzyj,
co wyświetla się w zakładce „grafika”
– umieszczone tam zdjęcia też mogą pomóc. Zobacz również „wiadomości” – może
osoba ta pojawia się gdzieś w newsach?
Zajrzyj do zakładki „filmy”...
03. Sprawdź, czy twój rozmówca jest aktywny
na portalach społecznościowych (facebook.
com, twitter.com, instagram.com,
linkedin.com, ...)? Jakie ma upodobania,
jakie hobby? Czy ma jakieś pasje? Może są
one waszymi wspólnymi pasjami?
04. Sprawdź, czy ktoś ze znajomych specjalistów może Cię polecić (warto użyć
do tego możliwości wyszukiwania osób
na linkedin.com).
05. Jeżeli osoba ta pełni jakąś funkcję w spółkach lub jest właścicielem, dobrze jest skorzystać z portalu mojepanstwo.pl, który
po wpisaniu imienia i nazwiska lub nazwy
firmy pozwala śledzić powiązania ludzkie
i kapitałowe oparte na danych z KRS.
06. Warto też sprawdzić serwis www danej
firmy. Żeby to zrobić sprawnie, w okienku
google.pl do imienia i nazwiska (w cudzysłowie!) dopisz sformułowanie: site: www.
nazwastrony – dzięki temu unikniesz mozolnego czytania całej zawartości witryny.
07. Przeanalizuj informacje o samej firmie:
Co robi? Jak działa? Co osiągnęła? Jakie
wyzwania przed nią stoją? Kto w niej
pracował (np. wpisując nazwę firmy
na linkedin.com) i czy ktoś może Ci pomóc,
np. przekazując wartościowe informacje.
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Ludzka cywilizacja
zrobiła bardzo dużo,
by urozmaicić proces
sprzedaży i tworzenia
relacji. Jak można
to wykorzystać
podczas oferowania
własnych usług?
Kluczowym etapem
jest zawsze spotkanie
z potencjalnym
zleceniodawcą.
Nieważne kim on jest,
procedura 10 punktów
za każdym razem
powinna być taka
sama...

08. S
 prawdź opinie o firmie w sieci, pamiętając jednak, że strumień tzw. hejtu często
zmienia się w rzekę, więc nie wyciągaj zbyt
pochopnych wniosków.
09. Czy może się zdarzyć, że nie znajdziesz
nic ciekawego? Oczywiście tak, ale bardzo
rzadko, szczególnie kiedy nauczysz się
sprawnie „grzebać w sieci”.
10. Nie napychaj głowy wiedzą zdobytą w ten
sposób na siłę. Przygotuj sobie notatkę
– być może trzeba będzie do niej wrócić,
coś uzupełnić. Oczywiście wszystkie formy
pisane „oldschoolowo” są w tym przypadku
nieefektywne. Jeżeli masz pakiet MS Office
– poznaj zasady używania programu OneNote. Tu szybko zrobisz zrzuty ekranu itp.,
a zasoby tego notesu możesz uruchomić
w chmurze – więc informacje będziesz miał
dostępne również w telefonie czy tablecie.
Możesz też użyć innego notatnika np.
Evernote. Spróbuj tak pracować nie tylko
przygotowując się do spotkań.
PS Możesz też skorzystać z „wyszukiwania
zaawansowanego” – w google.pl po prawej
stronie masz trybik, z tą właśnie zakładką.
Jeżeli po kwadransie spędzonym na przeszukiwaniu sieci okazało się, że twój potencjalny
klient jest miłośnikiem psów, to już wiesz, co
robić. A możesz nie tylko włączyć ten temat
do rozmowy, ale na przykład zacząć od zapre-

zentowania „mikro-projektu”, który w swoim
cadzie nazwiesz PsiaBuda.dwg. Może się
okazać, że zbudowana w ten sposób relacja
pozwoli wam zrobić interes, szczególnie
kiedy twoi konkurenci będą przede wszystkim mówić o sobie... W przyjęciu takiego
działania nie ma nic złego, czy uwłaczającego
twojemu zawodowemu powołaniu. Wręcz
przeciwnie. To głęboko ludzki, otwarty model
pracy, oparty na szacunku dla drugiej osoby.
Zaprojektowanie tej metaforycznej psiej budy
może wywołać uśmiech i naturalną chęć, by ci
się odwdzięczyć, tak po ludzku.

Program studiów to nie wszystko
Z ciekawości przeanalizowałem pierwszy
i chyba nawet lepszy (biorąc pod uwagę
rangę uczelni) program studiów z zakresu
architektury. Wygląda na to, że trzeba ponad
4000 godzin, by otrzymać dyplom II stopnia,
a zakres merytoryki prezentuje się bardzo
godnie. O ile pojawia się w tym programie
wychowanie fizyczne (całe szczęście), to aż
prosi się, by architektonicznym pisklętom
pomóc w uzbrojeniu się przed drapieżcą
w postaci wolnorynkowej rzeczywistości.
Rozumiem, że zadaniem uczelni jest
profesjonalne przygotowanie do wykonywania zawodu, a studia nie załatwią całego
procesu edukacji wspierającej. I słusznie.
Ale to umiejętności sprzedaży (tej nowoczesnej, a nie pochodzącego z lat 60. amerykańskiego modelu komiwojażerstwa), mogą
zadecydować, czy będziesz miał/a okazję,
by wykorzystać zdobytą wiedzę zawodową.
A wyzwania przed architektami coraz ciekawsze, poziom złożoności coraz większy.
Nie widzę żadnej możliwości realizowania
misji tego pięknego zawodu, czy może
raczej powołania – piszę to bez zbędnego
patosu i podtekstów, naprawdę tak myślę
– bez wsparcia wiedzą handlową. Zdobywanie jej wyłącznie w praktyce, bojach,
negocjacjach jest strategią nieefektywną
i bolesną. Co więcej, powoduje powstanie
dużej ilości strat w ludziach – kreatywnych,
zdolnych i nieprzygotowanych do walki.
Rąbków tajemnic nowoczesnej sprzedaży
będziemy stopniowo uchylać w kolejnych
artykułach w najbliższych wydaniach Z:A.
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Wznowienia zawodowych
ubezpieczeń architektów
Robert Popielarz

14 kwietnia – tego dnia upływa
w tym roku ostateczny termin
składania wniosków ws.
obowiązkowego ubezpieczenia
OC architekta. Aby uniknąć
nieprzyjemnych niespodzianek
związanych z utratą ochrony
ubezpieczenia – polecamy
architektom wpisanie tej daty
z przypomnieniem do swoich
kalendarzy.
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Warto o tym terminie pamiętać, ponieważ
zawodowe OC architekta nie jest tylko kolejną
formalnością i obowiązkiem wynikającym
z ustawy. Polisa zapewnia realną ochronę,
a poczucie bezpieczeństwa w wykonywanej
pracy ma swoją wymierną wartość. Niedotrzymanie terminu złożenia wniosku oznacza
utratę ochrony, czyli niepotrzebne narażanie
się na ryzyko pokrycia ewentualnych roszczeń
z majątku architekta.
Dlaczego zachowanie ciągłości ubezpieczenia jest tak istotne? Ponieważ z perspektywy
odpowiedzialności cywilnej, kluczowy jest czas
osobiście wykonywanych czynności projektowych oraz pełnienia nadzoru autorskiego.

OC pracowni na każdą kieszeń
Mimo że obowiązkowe OC daje gwarancję
skutecznej ochrony osobistej, to w przypadku
gdy architekt jest stroną umowy na realizację
wielobranżowej dokumentacji projektowej
z udziałem podwykonawców, powinien rozważyć rozszerzenie ochrony o ubezpieczenie OC
pracowni architektonicznej i projektowej. Jest
to niezwykle istotne, ponieważ w przypadku
popełnienia błędu przez branżystę, ubezpieczenie obowiązkowe nie będzie skuteczne.
Staraniem IARP, podobnie jak w roku
ubiegłym, także w roku 2016 każdy architekt prowadzący jednoosobową działalność
gospodarczą będzie mógł zawrzeć polisę OC
pracowni płacąc 50% składki. Dodatkowo
będzie mógł także skorzystać z 15% zniżki na
OC obowiązkowe.
Oferta rabatowa obowiązuje jednak tylko
i wyłącznie przy składaniu wniosku o zawarcie
polisy obowiązkowej, a OC pracowni można
zawrzeć maksymalnie na sumę 250 tys. zł.

Zapomniałeś opłacić składki?
Stracisz przywileje!
Ze względu na dużą, i stale rosnącą, kwotę
nieopłaconych składek za obowiązkowe OC,
architekci, którzy do dnia 14 kwietnia nie
uregulują wszystkich zaległości wobec PZU SA
z tego tytułu, nie będą mogli przystąpić do
ubezpieczenia na kolejny rok na warunkach
specjalnych wynikających z Umowy generalnej
IARP. Nie zostaną jednak pozbawieni możliwości ubezpieczenia się w PZU SA. Tyle że
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zamiast prefencyjnych warunków grupowego
ubezpieczenia wynegocjowanych przez IARP
otrzymają ofertę indywidualną na warunkach
rynkowych.
Warto zwrócić uwagę, że ubezpieczenie
obowiązkowe ma charakter grupowy, w którym podmiotem ubezpieczającym jest Izba.
Ta forma ma wiele zalet, przede wszystkim
pozwala negocjować korzystniejsze warunki
z ubezpieczycielami. Mając na uwadze, że
grupa osób, które mają zaległe składki, to
już niemal co dziesiąty członek Izby, Krajowa
Rada IARP musiała podjąć działania mające
na celu zmniejszenie należności wobec ubezpieczyciela.
Każdy architekt ma zawsze możliwość
sprawdzenia stanu swojego konta. Wystarczy
zalogować się na swoje indywidualne konto na
stronie www.izbaarchitetkow.pl, a następnie
po wyborze zakładki „Ubezpieczenia” kliknąć
w numer polisy. Informacji o stanie konta
udziela także firma iExpert.pl – odpowiedzialna za obsługę ubezpieczeń architektów, bezpośrednio pod numerem 22 100 2608 lub pod
adresem e-mail: marta.smukowska@iexpert.pl

Asysta Prawna i NNW
Warto także przypomnieć, że zakres obowiązkowego OC dla członków IARP wykracza poza
to, co jest wymagane przepisami prawa.
Jednym z jego elementów jest asysta prawna. Usługa ta gwarantuje dostęp do profesjonalnych porad prawnych. Obejmuje wskazówki
i instrukcje umożliwiające uniknięcie odpowiedzialności cywilnej wobec klienta lub, jeśli
to nie jest możliwe, pozwala zminimalizować
szkody i zapobiega powstaniu kolejnych.
Architekci otrzymają także pomoc w redagowaniu pism – korespondencji z klientem dotyczącej błędów i uchybień oraz pisemne opinie
prawne sporządzane przez prawników.
Architekci wykonujący świadectwa
charakterystyki energetycznej budynków
mogą, w ramach obowiązkowego OC, wykupić
ochronę także dla tego ryzyka. Podobnie jest
z członkami IARP należącymi jednocześnie do
PIIB. Składając wniosek o polisę OC architekta,
mogą dodatkowo wykupić obowiązkowe OC
inżyniera budownictwa. W obu przypadkach
składka jest symboliczna i wynosi 10 zł za rok.

Kolejnym rozszerzeniem ochrony jest
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków (NNW) na sumę 25 tys. zł. Zakres
ubezpieczenia obejmuje świadczenia z tytułu
śmierci oraz z tytułu trwałego uszczerbku na
zdrowiu.
Tu kolejny raz trzeba podkreślić, że
wszystkie dodatkowe elementy zawarte w OC
obowiązkowym dostępne będą tylko na warunkach wynegocjowanych przez IARP.

Wniosek złożysz online
Procedura wznowienia nie uległa zmianie.
Na przełomie marca i kwietnia w systemie zostanie udostępniony wniosek na rok ubezpieczeniowy 2016/2017. Aby skutecznie wznowić
polisę, trzeba wykonać kilka prostych kroków:
1. Wejdź na stronę www.izbaarchitektow.pl
i zaloguj się na swoje konto – login to zawsze numer przynależności do Izby.
2. W ybierz zakładkę „Ubezpieczenia” i następnie „Obowiązkowe OC 2016/2017”.
3. W ypełnij wniosek o Obowiązkowe OC i jeśli
chcesz wnioski dotyczące dodatkowych
ryzyk. Uwaga: tylko teraz możesz skorzystać
z promocji na ubezpieczenie OC Pracowni
Architektonicznej.
4. Jeśli wniosek został złożony poprawnie, otrzymasz e-mail z potwierdzeniem. W e-mailu
będzie także podany numer konta, na który
w ciągu 10 dni należy przelać płatność.
5. Po zaksięgowaniu składki lub raty, w systemie będzie dostępny certyfikat w wersji
elektronicznej potwierdzający zawarcie
ubezpieczenia OC.
Architekci ubezpieczający się na podstawową sumę ubezpieczenia – 50 tys. euro, będą
mogli opłacić składkę tylko jednorazowo, czyli
156 zł za cały rok 2016/2017.
W razie pytań zawsze można skontaktować się z firmą iExpert.pl pod numerem
telefonu 22 646 42 42. 

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

Naturalne podłogi
dla przedszkolaków i uczniów
Waldemar Kulikowski

Przestrzeń przedszkola czy szkoły wywiera niezwykle silny wpływ na proces uczenia się.
Posiada ona wiele istotnych składników, a jednym z ważniejszych jest na pewno podłoga.
W placówkach edukacyjnych musi być ona przede wszystkim wytrzymała, ale też estetyczna,
funkcjonalna i łatwa do utrzymania w czystości. Dobrym przykładem może tutaj być linoleum
firmy Forbo wykorzystane w szkole podstawowej w Książenicach.

P

Przeciw alergii
Linoleum to materiał podłogowy od lat
ceniony w placówkach edukacyjnych ze
względu na swoją trwałość, łatwość pielęgnacji i bogate wzornictwo. Nie wszyscy
jednak wiedzą, że to produkt całkowicie
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naturalny, w związku z czym bezpieczny dla
dzieci i osób przebywających w ich otoczeniu.
Wykładziny Marmoleum Forbo produkowane
z naturalnych i odnawialnych surowców są
całkowicie wolne od ftalanów, trwale antyalergiczne i bakteriostatyczne (zapobiegają

rozmnażaniu się bakterii MRSA i E. coli). Jest
to niepodważalny atut przy wyborze odpowiedniej podłogi do szkół i przedszkoli, biorąc pod uwagę fakt narastającego problemu
alergii wśród dzieci. Badania jasno mówią, że
zanieczyszczenie środowiska oraz obecność
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Szkoła Podstawowa w Książenicach (architektura Palk Architekci) – wszystkie pomieszczenia placówki, z wyjątkiem
toalet, pokryte zostały wykładziną Marmoleum

alergenów w otoczeniu człowieka mają
duży wpływ na wzrost występowania alergii
u dzieci*. Wykładzina Marmoleum uzyskała
12 eko-certyfikatów, co czyni ją najbardziej
ekologiczną wykładziną na świecie.

Tysiące kroków i zwykły mop
Korytarze, sale lekcyjne, aule – pokrycie
podłogowe w tych przestrzeniach powinno
być przede wszystkim trwałe. Tysiące kroków
dziennie, przesuwane krzesła w salach, wnoszony ze szkolnego boiska brud i zanieczyszczenia – w takich miejscach wymagana jest
podłoga do zadań specjalnych. Marmoleum
od Forbo jest odporne na ścieranie i bardzo
trwałe przez cały okres użytkowania, a zawdzięcza to podwójnie utwardzanej promieniami UV powłoce Topshield2.
Do codziennego czyszczenia wystarczy
natomiast tylko mop i woda z mydłem lub neutralny detergent. Przy odpowiedniej pielęgnacji
Marmoleum pozostanie niezmienione przez
długie lata. O trwałości linoleum świadczą setki
tysięcy zainstalowanych metrów kwadratowych w Polsce. Warto wspomnieć, że w niektórych szkołach linoleum służy od ponad 100 lat!

Piękny dizajn
Kolejną istotną kwestią jest estetyka. Czasy
linoleum w ciemnych, ziemistych barwach
odeszły do lamusa. Marmoleum jest dostępne
w ponad 300 kolorach w 12 różnych strukturach do wyboru. Począwszy od subtelnych
wzorów marmuru, po nowoczesne odcienie
betonu, monochromatyczne i gładkie, aż po
wzorzyste i linearne desenie. Wzornictwo
i kolorystyka tej wykładziny są odpowiednie
do każdego miejsca aplikacji i zaspokoją nawet najbardziej wyrafinowane gusta. Produkt
dostępny jest w rolce lub modułowej formie
płytek do wyboru, pozwalając na nieograniczoną swobodę w projektowaniu.

Ważne, by się wyróżniać
Ciekawym obiektem, w którym wykorzystana
została (na 3000 m2) wykładzina Marmoleum
Real, jest szkoła podstawowa w Książenicach
zaprojektowana przez pracownię Palk Architekci. Kompleks został pomyślany w taki sposób,
aby zachęcać dzieci do aktywności fizycznej.
Oprócz budynku na terenie szkoły znajdują się
boiska sportowe z bieżnią i niewielką widownią, plac zabaw, płytkie zbiorniki retencyjne

z kolekcją roślin wodnych, zasilane przez wody
opadowe (głębokość 20-30 cm), murawy rekreacyjne, zieleń niska i wysoka. We wnętrzach
zastosowano ekologiczne materiały wykończeniowe. Wszystkie pomieszczenia, z wyjątkiem
toalet, zostały pokryte wykładziną Marmoleum, a dodatkowo na korytarzach zostały
z niej ręcznie wycięte kolorowe koła. Tworzą
one estetyczne wykończenie, ale też doskonałe
miejsce gier i zabaw dla dzieci.
Firma Forbo oferuje też automatyczną
technikę cięcia Aquajet, dzięki której można
łatwo stworzyć logo uczelni, zdjęcie patrona,
herb szkoły. Możliwości są nieograniczone,
a komputerowo sterowany strumień wody
tnie linoleum z dużą precyzją, zapewniając
idealne dopasowanie wzoru. 
* źródło: www.ecap.pl

Waldemar Kulikowski
key account manager
Forbo Flooring Polska
> waldemar.kulikowski@forbo.com
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Prefabrykat
dla star-architektów
Bartosz Nowakowski

Współczesna architektura wymaga poszukiwania alternatywnych form wyrazu, dzięki
którym dany budynek nabierze niepowtarzalnego charakteru. Często dotyczy to elewacji,
która dla wielu osób stanowi jedyny kontakt z danym obiektem. Firma Pozbruk dla potrzeb
powstającego w Poznaniu biurowca „Bałtyk”, zaprojektowanego przez słynną holenderską
pracownię MVRDV, stworzyła specjalne okładziny betonowe.

N

Nowy poznański budynek będzie miał 65 metrów wysokości i stanie przy rondzie Kaponiera. Jego inwestorem jest znany biznesman
Piotr Voelkel. Projekt w całkowitej dyskrecji
przygotowywała holenderska pracownia.
Bryła przyszłego biurowca, którą obecnie
można zobaczyć na wizualizacjach, robi wrażenie. Tym bardziej istotne było zastosowanie
nowoczesnych rozwiązań materiałowych,
pozwalających łatwo zidentyfikować obiekt
i wyróżnić go w przestrzeni miejskiej na tle innych budynków. Firma Pozbruk już od jakiegoś
czasu posiada w katalogu linię Presstone Modern, której elementy można dostosować do
konkretnego budynku w taki sposób, że będą
uwzględniać jego parametry techniczne, estetyczne, rodzaj i przeznaczenie.
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Linia powstała specjalnie dla nowoczesnej
architektury, gdzie kształt, struktura, barwa
oraz sposób mocowania elementów są indywidualnie ustalane z projektantem i wykonawcą
na drodze wieloetapowych konsultacji. Projekt
MVRDV to idealny sprawdzian dla tego rozwiązania.

Rok prac nad recepturą
Na elewacji „Bałtyku” zgodnie z projektem
pojawią się cienkościenne, 3-centymetrowe
okładziny betonowe o jednolitej powierzchni
złożone z jednego elementu. Architekci zaproponowali, żeby do pokrycia wykorzystać elementy jednego typu – prefabrykaty w kształcie litery U, posiadające ostre szlifowane
krawędzie i gładkie lico, co jest unikatem jeśli

chodzi o fasady betonowe w Polsce. Mieszanka użyta do ich produkcji również została
indywidualnie dobrana, dzięki czemu elewacja
powstającego budynku będzie się mienić
w słońcu, tworząc z każdej strony, zgodnie
z wizją architektów, niepowtarzalną sylwetkę
bryły. Proces przygotowywania odpowiedniej
receptury i materiału w firmie Pozbruk trwał
ponad rok.
– Kiedy zgłosili się do nas projektanci
z holenderskiego biura MVRDV, przywieźli ze
sobą próbkę wzorcową o wymiarach 10x10 cm,
która w rezultacie odbiegała od ostatecznej
receptury – opowiada Arkadiusz Sucharski,
kierownik działu badań i rozwoju w firmie
Pozbruk. – W jej składzie kruszywo było zdecydowanie drobniejsze, a sama powierzchnia
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Wzorcowe zestawienie
prefabrykatów tworzących
siatkę/konstrukcję elewacji
na budynek Bałtyk

piaskowana. Pierwsze próby odbywające się
w naszym laboratorium opierały się na przygotowywaniu 50-centymetrowych, płaskich
jak deska elementów, na których mogliśmy
korygować recepturę oraz dobierać rodzaj
idealnej dla materiału obróbki. Na przełomie zeszłego roku architekci po obejrzeniu
opracowanych przez nas propozycji wybrali
odpowiednią mieszankę kruszyw, dzięki czemu mogliśmy przygotować gotowy element
o długości 2 metrów. Wzorcowa kształtka
okładzinowa budynku w pierwotnej formie
nie przypadła jednak do gustu holenderskim
projektantom, dlatego wspólnie postanowiliśmy zmienić koncepcję dotyczącą zarówno
materiału, jak i jego obróbki.

Efekt wart pracy
W laboratorium Pozbruk przygotowana została nowa receptura, która całkowicie odbiegała
od początkowej. Zastosowano kruszywo
przewiezione z Belgii oraz zmieniono rodzaj
obróbki, a elementy zostały oszlifowane
i zaimpregnowane.
– Ostatecznie przygotowaliśmy betonowy
element z zatopioną w nim siatką z włókna
szklanego, dzięki czemu materiał jest wytrzymały na warunki atmosferyczne, przy jednoczesnym niespotykanym efekcie wizualnym
– mówi Arkadiusz Sucharski. – Dobrana mieszanka jasnych i ciemnych kruszyw, przetykana
błyszczącą miką daje pożądany przez architektów efekt mieniącej się w słońcu elewacji.
Wykonany pokazowy mock-up przedstawiający
próbny prefabrykat w skali 1:1 zachwycił za-

równo projektantów, jak i głównego inwestora,
dzięki czemu udało nam się wygrać kontrakt na
wykonanie elewacji.

Nie ten sam materiał
Beton kojarzący się jeszcze niedawno z monotonią i brakiem fantazji to już przeszłość.
Dzisiaj dobrze dobrane szlachetne kruszywa
oraz najnowsza technologia są w stanie
zamienić go w piękny materiał – którego
w żaden sposób nie da się porównać z tym,
co było kiedyś. Łamiąc architektoniczne stereotypy, można w nieskończoność opracowywać jego warianty adaptacyjne i funkcjonalne, które nadadzą fasadom nowy wymiar.
Przygotowanie przez Pozbruk próbnego
prefabrykatu elewacji w rzeczywistych wymiarach, przeznaczonego na budynek „Bałtyk” było dopiero pierwszą fazą prac na linii
firma – projektant. Po uzgodnieniu receptury
i rodzaju obróbki, laboratorium niezwłocznie
przystąpiło do sprawdzenia wytrzymałości
materiału. Przeprowadzono badania próbek
na wytrzymałość na zginanie, mrozoodporność, nasiąkliwość oraz najważniejsze
– badanie ogniowe, wykonane w Instytucie
Techniki Budowlanej w Pionkach.
Na tym etapie wspólnej pracy nad materiałem elewacyjnym firma Pozbruk doradza
także w zastosowaniu rodzaju mocowań.
W przypadku materiału na elewację budynku Bałtyk w kooperacji z firmą BTT Tuscher
opracowane zostały specjalne zawiesia
zatopione w prefabrykacie, do których
mocowane są stalowe kształtki, umożli-

wiające zaczepienie elementu do wcześniej
przygotowanej podkonstrukcji. W ITB przeprowadzono testy na wyrywanie i ścinanie
kotew, tak aby architekt otrzymał końcowy
produkt, który będzie nie tylko piękny, ale
przede wszystkim całkowicie bezpieczny.

Specjalnie dla architektów
Pozbruk oferuje architektom i projektantom
niemal nieograniczone możliwości realizacji
ich wizji projektowych. Bogata oferta firmy,
zawierająca materiały okładzinowe i elewacyjne, daje możliwość nadania każdemu
budynkowi wyjątkowej estetyki, a współpraca indywidualna, dostosowana do konkretnej
realizacji, to szansa na wykreowanie nowych
form systemów elewacyjnych. Najważniejszą cechą betonu jest jego plastyczność,
a to daje architektom możliwość wyboru
nie tylko kształtu materiału elewacyjnego,
ale i barwy, rodzaju wykończenia powierzchni
czy odpowiedniej struktury.
Firma Pozbruk zaprasza do współpracy
architektów, konstruktorów, firmy wykonawcze oraz inwestorów indywidualnych.
Ponad 30 lat doświadczenia w produkcji
wyrobów z betonu stawia ją w pozycji ogólnopolskiego lidera innowacji technicznych
i wzornictwa.

Bartosz Nowakowski
ekspert ds. konstrukcyjnych
i technicznych
> bartosz.nowakowski@pozbruk.pl
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Wydział Fizyki Uniwersytetu
Warszawskiego (CeNTII)-II etap,
pracownia architektoniczna
Kuryłowicz & Associates

Od pomysłu, przez
projekt, do realizacji
Droga od zamysłu architektonicznego do realizacji inwestycji często bywa długa
i żmudna. Każdy jej etap to swoisty krok milowy w tworzeniu budynków i kreowaniu
przestrzeni. To, czy projekt lub istniejący obiekt odzwierciedla wyobrażenia i plany
architekta, często bywa wypadkową wielu czynników. Zatem jak naprawdę zmienić
wizję w projekt, który znajdzie swoje odbicie w realnej inwestycji? To właśnie jest
przedmiotem V już edycji konkursu dla architektów „Zmień wizję w projekt”.

advertorial

Projektowanie to nadawanie realnego wymiaru wizjom artystycznym
architektów. Co więcej, to urzeczywistnianie obrazów, często abstrakcyjnych, i dopasowywanie ich do
sytuacji panującej obecnie w budownictwie. W trakcie projektowania
architekt staje przed zadaniem, jak
wykorzystując dostępne technologie zaprojektować obiekt, który nie
tylko odzwierciedli wizję istniejącą
w jego głowie, ale również będzie
spełniał oczekiwania inwestora.
Będzie bezpieczny, efektywny ekonomicznie, przyjazny dla środowiska
i jego użytkowników, a jednocześnie
zachwycający. To właśnie przed
takim wyzwaniem stają uczestnicy
konkursu „Zmień wizję w projekt”.
Projektując obiekty przeznaczone
do realizacji mają za cel zachwycić,
ukazać piękno, prostotę czy harmonię, wykorzystując przy tym powszechne i sprawdzone rozwiązania
ROCKWOOL i ROCKPANEL.
4 EDYCJE, 4 INSPIRUJĄCE MIASTA,
17 NAGRODZONYCH PRAC
Przez cztery lata trwania konkursu
zgłoszono do niego ponad 140 prac,
reprezentujących różne segmenty

budownictwa. Spośród nich jury konkursu wyłoniło łącznie 17 zwycięskich
projektów, a także wyróżniło wiele
interesujących obiektów. Jurorów
często fascynowało przewrotne i nieoczywiste wykorzystywanie materiałów (faktur i kolorów), konsekwencja
i determinacja w przeprowadzaniu
zamysłu estetycznego oraz nowatorskie podejście do funkcjonujących w architekturze od lat prostoty
i umiaru. W nagrodę zwycięzcy każdej
z edycji odwiedzali słynące z wyjątkowej architektury miasta – Barcelonę,
Dubaj, Singapur i Szanghaj.
– W jednej ze zwycięskich prac –
kompleksie hotelowo-rekreacyjnym
w Trzęsaczu – autorzy postawili na
umiar i powściągliwość w konstruowaniu nowej formy, mając w pamięci, że
obiekt powstaje na styku z już istniejącym pałacem. Połączono to, co najlepszego miała do zaoferowania stara
architektura z trendami i możliwościami, jakie mamy obecnie – czytamy
w uzasadnieniu jury, które nagrodziło zespół Schick Architekci jedną
z głównych nagród, czyli wyjazdem do
kosmopolitycznego i tętniącego feerią
barw i struktur Singapuru.

Od 2012 roku ROCKWOOL Polska
corocznie organizuje konkurs dla
architektów i projektantów pod
nazwą „Zmień wizję w projekt”.
Głównym celem jest zachęcenie
uczestników do kreatywnego i nieoczywistego podejścia do projektowania – przewrotnego i nietypowego wykorzystania różnych
faktur, materiałów oraz kolorów,
czy też poszukiwania nowatorskiego oblicza prostoty i minimalizmu.
– Kiedy zorganizowaliśmy I edycję
konkursu, naszym celem było także
poszerzanie wiedzy architektów
na temat produktów i rozwiązań,
oferowanych na rynku budowlanym
oraz zachęcenie uczestników do
ich nietypowego, twórczego wykorzystania. Ten cel towarzyszył nam
przez wszystkie minione edycje i
jest nadal aktualny. Uczestnictwo
w podobnych inicjatywach daje
zespołom projektantów szansę na
poszerzenie horyzontów, zdobycie
dodatkowej wiedzy, współzawodnictwo z najlepszymi – komentuje
Piotr Pawlak, Kierownik Działu
Zarządzania Produktowego i Doradztwa Technicznego ROCKWOOL
Polska, juror w konkursie.

Kompleks hotelowo-rekreacyjny
w Trzęsaczu, pracownia architektoniczna
Schick&Partner Architekci
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Zdobywcy jednej z nagród w 2015
roku, zespół Kuryłowicz & Assosciates, zachwycili jury konkursu
wieloma aspektami swego projektu.
Zwycięski projekt, Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
(CeNT II), opierał się na wykorzystaniu subtelnych, ale jednocześnie
intrygujących akcentów kolorystycznych, w formie konsekwentnych
pasów z płyt ROCKPANEL, na całej
długości wydłużonej bryły budynku.
Projekt pokazał, że budynki dydaktyczne mogą, poza swoją funkcjonalnością, charakteryzować się także
interesującą architekturą. Udział
w konkursie umożliwił wyjazd do
pełnego inspiracji i niekonwencjonalnej architektury Szanghaju. Laureaci
wielokrotnie podkreślali w rozmowach, iż warto wziąć udział w konkursie „Zmień wizję w projekt”, gdyż
jest to szansa na zmierzenie się z
samym sobą, a także z kolegami po
fachu. To także możliwość poszerzenia swoich horyzontów i otwarcia się
na inne kierunki.
„ZMIEŃ WIZJĘ W PROJEKT”
TAKŻE DLA STUDENTÓW
Piąta edycja konkursu skierowana jest tym razem do dwóch grup:
architektów, projektantów i biur
projektowych lub architektonicznych
oraz po raz pierwszy, do studentów
architektury. – Przyszłość polskiej
architektury i budownictwa leży w rękach, a właściwie umysłach, młodych
ludzi, którzy jeszcze kształcą się na
specjalistycznych kierunkach. To jest
także czas, kiedy ich umysły są najbardziej otwarte i spragnione nowych
wyzwań, innowacyjnego podejścia do

projektowania oraz nowych, nieoczywistych źródeł inspiracji. Nie jest to
jednak jedynie kwestia estetyki, ale
także funkcjonalności i zrównoważonego, ekologicznego podejścia do
architektury. To, jak mocno zaszczepimy w młodych adeptach wiedzę
i świadomość na temat budownictwa
optymalnego energetycznie i ekonomicznie, będzie miało realny wpływ
na przyszłość naszego kraju – uzasadnia decyzję o rozszerzeniu konkursu Piotr Pawlak z ROCKWOOL
Polska.

nia i wizja projektantów może być
tutaj wykorzystana maksymalnie.
Z dużą swobodą i elastycznością
mogą bowiem decydować, jak spełnić
oczekiwania użytkowników obiektu
oraz jakich form i materiałów użyć.
Architekt może odwzorować swój
zamysł w realnym projekcie, który
ma szansę urzeczywistnienia.
Konkurs jest inicjatywą trzech
marek Grupy ROCKWOOL, aktywnie
działających w budownictwie
– ROCKWOOL, ROCKFON oraz
ROCKPANEL. Kompleksowość
oferowanych rozwiązań daje możliwość twórczego projektowania przy
jednoczesnym zachowaniu realności
rozwiązań i wymagań, jakie stawiają
dziś przed architektami inwestorzy.

ELASTYCZNOŚĆ I SWOBODA
Nic tak nie zabija kreatywności jak
sztywne ramy i bariery w projektowaniu. Swoboda i elastyczność dają
możliwości rozwinięcia zamysłu
artystycznego, który na pierwszy rzut
oka wydawać się może nierealny,
ale przy głębszym poznaniu staje
się zachwycający i pożądany przez
inwestora, spełniając przy tym jego
wszelkie, nawet wcześniej nieodkryte, potrzeby. Projektowanie z minimalnymi wymaganiami i olbrzymią
elastycznością daje takie możliwości.
I takie też kryteria zostały przygotowanie w V edycji konkursu „Zmień
wizję w projekt”, w której o nagrody
walczyć będą prace inspirujące swoją
estetyką, wzbudzające największe
emocje, a jednocześnie mające szansę realizacji w polskich warunkach.
Projekty konkursowe powinny też
odzwierciedlać potrzeby inwestorów
dotyczące efektywności ekonomicznej oraz dbałości zarówno o środowisko, jak i bezpieczeństwo obiektu i
jego użytkowników. Poza niewielkimi
ramami funkcjonalnymi, wyobraź-

Wybierz dobrze. Wybierz
ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., należąca do Grupy
ROCKWOOL, jest światowym liderem w produkcji
skalnej wełny, powszechnie wykorzystywanej
w budownictwie, energetyce i ciepłownictwie.
Wszystkie produkty ze skalnej wełny ROCKWOOL
służą poprawie efektywności energetycznej
budynków i posiadają wspólne właściwości –
są niepalne, dzięki czemu rośnie bezpieczeństwo

W dotychczasowych edycjach jurorów
zachwycały głównie umiar i prostota
konsekwentnie przeprowadzanej
w projektach narracji, wychodzenie z wizją estetyczną poza obszar
budynku, z uwzględnieniem małej
architektury oraz nowatorskie wykorzystanie form, kolorów oraz faktur.
Tegoroczna edycja trwa do 31 maja.
Poza niezapomnianym doświadczeniem i możliwością sprawdzenia
swoich umiejętności w prestiżowym
gronie, na zwycięzców czeka Grand
Prix w kwocie 10.000 zł, zarówno
w kategorii architektów, jak i studentów. Ale to nie wszystko, łączna
pula nagród wynosi aż 75.000 zł.
Więcej informacji na temat konkursu
znajduje się na stronie:
www.zmienwizjewprojekt.pl

.
pożarowe, trwałe i mają właściwości wyciszające.
ROCKWOOL Polska aktywnie angażuje się
w kampanie społeczne i edukacyjne, dotyczące
efektywności energetycznej i bezpieczeństwa
pożarowego. Więcej informacji o ROCKWOOL
Polska znaleźć można na stronie www.rockwool.pl,
a także na Facebooku oraz Twitterze.

Konkurs architektoniczny

ZMIEŃ WIZJĘ W PROJEKT

Zapraszamy architektów i studentów kierunków architektonicznych do udziału w V edycji konkursu „Zmień wizję w projekt”. Zadaniem
uczestników jest zaprojektowanie dowolnego obiektu architektonicznego o niecodziennym wyglądzie. Należy uwzględnić minimum
jedno z kryteriów: efektywność energetyczna i ekologia, bezpieczeństwo pożarowe, komfort wewnętrzny (akustyka i mikroklimat
pomieszczeń). Łączna pula nagród wynosi 75 000 zł. Wręczone zostaną m.in. dwie nagrody Grand Prix po 10 000 zł.
Prace można składać do 31 maja 2016 roku.
Więcej szczegółów na stronie: www.zmienwizjewprojekt.pl

Patronat merytoryczny:
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System dostępowy
zarządzany smartfonem
fot. Winkhaus

Miron Łukaszczyk

Systemy elektronicznej kontroli
dostępu to rozwiązania podnoszące
bezpieczeństwo i komfort
użytkowania budynków. Nowy
produkt blueCompact posiada
wszystkie najlepsze cechy swoich
poprzedników, jednocześnie
podążając za współczesnymi
trendami, jakimi są łatwość
obsługi, elastyczność i możliwość
sterowania za pomocą urządzeń
mobilnych.

N

Nowoczesny system kontroli dostępu, jakim
jest blueCompact, działa w oparciu o elektroniczne wkładki, podobnie jak ma to miejsce we wcześniejszych systemach blueChip
i blueSmart. Jednak tym, co wyróżnia nowy
produkt Winkhaus, jest sposób zarządzania.
Teraz można to zrobić za pomocą darmowej
aplikacji na smartfony. Jest ona dostępna
w języku polskim, zapewnia prostą obsługę
i może być instalowana zarówno na urządzeniach z systemem Google Android, jak
i Apple iOS.

Klucz do wszystkich kluczy
Najważniejszym elementem systemu
blueCompact jest aktywny klucz, na którym
zapisana jest pełna konfiguracja. Klucz ten,
nazywany Master, jest wyposażony w moduł
bluetooth, za pomocą którego komunikuje
się z aplikacją. Wkładki oraz klucze użytkowników są programowane z użyciem klucza
Master, a aplikacja jest tylko „przeglądarką”
danych. Systemem blueCompact można
zarządzać za pomocą różnych urządzeń,
ponieważ krytyczne dane zapisane są w kluczu Master, a nie w aplikacji. Taki sposób
przechowywania danych zwiększa poziom
zabezpieczenia przed nieautoryzowanym
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dostępem oraz sprawia, że nie ma problemu
w przypadku utraty lub awarii smartfona.
Klucze użytkowników są urządzeniami
pasywnymi, czyli pozbawionymi zasilania.
Transponder w kluczu zasilany jest bezprzewodowo z wkładek, które posiadają własne
zasilanie. W zależności od wersji oraz częstości użytkowania baterie dostarczają energię
nawet przez 10 lat. Warto tu zaznaczyć, że
odmienne wkładki przeznaczone są do drzwi
zewnętrznych i wewnętrznych. To zróżnicowanie bierze się z faktu, że niskie temperatury
znacząco obniżają sprawność baterii, zatem
te do zamontowania na zewnątrz muszą być
odpowiednio wydajne.
W przeciwieństwie do kluczy pasywnych, klucz Master posiada własne zasilanie.
Może on pełnić funkcję klucza użytkownika,
który pozwala otwierać określone wkładki.
Co więcej, umożliwia on awaryjne otwieranie
wkładek pozbawionych baterii lub ze zużytymi bateriami.

Historia wejść
i uprawnienia na odległość
Wkładki blueCompact zostały wyposażone
w zegar czasu rzeczywistego. Każde użycie
klucza jest rejestrowane. Rejestr zdarzeń

wraz z datą i godziną może być w dowolnym
momencie skopiowany przy użyciu klucza Master. Wkładka zawiera pamięć 2000 ostatnich
zdarzeń.
Jedną z ciekawszych funkcji blueCompact
jest także możliwość zdalnego nadawania
uprawnień. Na zdeponowany np. u sąsiada
dodatkowy aktywny klucz możemy za pomocą
e-maila wysłać prawo dostępu do określonych
wkładek przez określony czas. Po uruchomieniu linka z wiadomości e-mail, aplikacja
blueCompact na smartfonie sąsiada przekaże
przez bluetooth uprawnienia na jego klucz. Daje
to możliwość otwarcia drzwi, jeśli zajdzie taka
potrzeba w czasie nieobecności właściciela.
System blueCompact jest dobrym rozwiązaniem nie tylko do domów jednorodzinnych,
ale także obiektów takich jak np. kancelarie
adwokackie, przychodnie lekarskie czy małe
firmy, w których funkcjonuje nie więcej niż
25 wkładek i 99 użytkowników. 

Miron Łukaszczyk
ekspert w dziedzinie
elektronicznych systemów
kontroli dostępu
> miron.lukaszczyk@winkhaus.pl

KONKURS

edycja 4/2015

Projektujesz!
Zyskujesz!

Zaprojektuj wnętrze z grzejnikiem Zehnder Charleston –
wygraj wspaniałe nagrody i promuj swoje osiągnięcia.
Konkurs Zehnder Projektujesz! Zyskujesz! pokazuje już od lat jak wdzięcznym obiektem
wyposażenia wnętrz jest rodzina grzejników Zehnder Charleston. Zapraszamy do udziału
w IV edycji konkursu wszystkich architektów i projektantów wnętrz, a także studentów
IV i V roku tych kierunków.

Czas trwania konkursu 14.09.2015 - 31.03.2016

Wartość nagród pieniężnych to 30 000 zł !!!
Aby wziąć udział w konkursie:
wejdź na www.zehnder.pl i zarejestruj się jako profesjonalista w jednej
z branż: architekt, projektant wnętrz, projektant HVAC
po uzyskaniu danych dostępowych zaloguj się do Strefy Architekta
zapoznaj się z warunkami uczestnictwa oraz zasadami konkursu
wybierz jedną z kategorii: wizualizacje, realizacje lub określ uczestnictwo w obu kategoriach
zgłoś się po dostęp do serwera FTP, na którym należy umieścić prace konkursowe pisząc
na adres promocja@zehnder.pl
polub Strefę Architekta Zehnder na Facebooku, gdzie zamieszczamy wszelkie aktualności
dotyczące konkursu
Życzymy udanych realizacji!
Patroni Medialni:
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wiz. Archiwum Fibrain
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Mieszkaniowa transMisja
Mariusz Solski

Jeszcze kilka lat temu mało kto zaprzątał sobie głowę kwestiami związanymi z zapewnieniem w budynkach
mieszkalnych odpowiedniej infrastruktury telekomunikacyjnej pod nowoczesne technologie. Skutkowało
to większymi kosztami, które później musieli ponosić właściciele mieszkań, oraz wprowadzało anarchię
instalacyjną wewnątrz i na zewnątrz obiektów, co wydatnie odbijało się na ich estetyce.

D

Do niedawna jedyną infrastrukturą telekomunikacyjną instalowaną w nowo budowanych
blokach była antena zbiorcza. Kwestię usług
szerokopasmowych pozostawiano w gestii przyszłych lokatorów. Rozglądając się
wokoło, łatwo jest znaleźć budynki, których
elewacje oszpecone są antenami satelitarnymi, a ściany na klatkach schodowych „przyozdobione” labiryntami koryt natynkowych
mieszczących kable teleinformatyczne.

Dlaczego warto inwestować
w infrastrukturę telekomunikacyjną?
W celu naprawy wyżej opisanej sytuacji,
w Rozporządzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
6 listopada 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie pojawił się zapis wprowadzający obowiązek montażu zbiorczej instalacji teleinformatycznej (w tym również
światłowodowej) w nowo budowanych
wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.
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Obowiązkiem tym objęto również budynki
użyteczności publicznej służące celom związanym z oświatą i wychowaniem. Rozporządzenie to uwzględnia założenia dokumentu
Europa 2020 (100 Mbps do abonenta) oraz
jest zgodne z Narodowym Planem Szerokopasmowym. Rozporządzenie wprowadza
obowiązek zbudowania zbiorczych instalacji
oraz dostarczenie do każdego abonenta
(mieszkania) konkretnie skonfigurowanego przyłącza (2 włókna światłowodowe
zakończone złączem optycznym SC/APC,
2 przewody skrętki czteroparowej min. kat. 5
zakończone modułem RJ45 oraz 2 kable koncentryczne zakończonych złączem „F”).
Całość instalacji ma być własnością wspólnoty/spółdzielni, która ma obowiązek udostępniać ją co najmniej dwóm dostawcom usług
szerokopasmowych. Ma to na celu zwiększenie konkurencyjności, a co za tym idzie
– poprawę jakości oraz obniżenie cen usług.
Zgodnie z danymi GUS z roku na rok
lawinowo zwiększa się dostęp gospodarstw
domowych do internetu. W 2015 roku prawie

76% gospodarstw domowych posiadało
dostęp do internetu, w tym 71% to dostęp
szerokopasmowy. Ma to wydatny wpływ
na świadomość i oczekiwania użytkowników
usług internetowych. Dziś instalacja nie tylko
ma być estetycznie rozprowadzona w budynku, ale również wymaga się, aby umożliwiała
implementację wielorakich usług związanych
z funkcjami budynków inteligentnych. Instalując rozbudowaną infrastrukturę w mieszkaniu
– możemy w dowolnym momencie wykonać
każdą rekonfigurację połączeń, dostosowując
je do doraźnych potrzeb abonenta.

Normy i rozporządzenia
Podstawowymi normalizacjami dotyczącymi
okablowania budynków w naszej szerokości
geograficznej są normy amerykańskie oraz
oczywiście europejskie. Do dokumentów
amerykańskich odwołujemy się ze względu
na fakt, że były to po prostu pierwsze standaryzacje dotyczące tego tematu, które do dziś
mają duży wpływ na kształt i treść normalizacji międzynarodowych. Podstawowymi
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Zestaw abonencki
„Plug&Play”

Światłowodowa puszka
abonencka

Wyposażona skrzynka abonencka

standardami są ANSI/TIA-570-C oraz PNEN50173-4. Zdefiniowano tam główne typy
transmisji, tj. ICT – technologie informatyczne
i komunikacyjne, BCT – technologie rozgłoszeniowe i komunikacyjne, CCCB – polecenia,
sterowanie i wymiana danych w budynkach.
Wspomniane wcześniej rozporządzenie stanowi swoiste dopełnienie tych standaryzacji,
wskazując podstawowe wymogi pod instalacje
teletechniczne w nowo budowanych obiektach mieszkalnych. Bardzo ważna z punktu
widzenia projektanta jest seria PN-EN 50174-1
/PN-EN 50174-2 dotykająca kwestii dokumentacji technicznej, zapewnienia jakości
oraz planowania i wykonywania instalacji
wewnątrzbudynkowych.

wiązania jest możliwość wykonania spawania
włókien tylko z jednej strony w dystrybutorze
budynkowym. Od strony szafki lokalowej
wymagane jest tylko wpięcie zarobionego
fabrycznie złącza SC/APC w odpowiednim
miejscu. Tego typu rozwiązanie pozwala
zminimalizować koszty instalacji kabli szkieletowych oraz znacząco przyspieszyć proces
instalacji.
W przypadku kabli miedzianych (skrętka
plus kabel współosiowy) instalacje przeprowadzane są tradycyjnie. Pamiętać jedynie
należy, że w przypadku skrętki czteroparowej
nie można przekroczyć wskazanych przez
normy długości (maksymalnie 90 m).

Instalacja wewnątrzbudynkowa

Rozporządzenie MTBiGM definiuje skrzynkę
wewnątrzlokalową jako punkt dystrybucyjny
u abonenta. Dla ułatwienia procesu instalacji, ale również użytkowania, skrzynka taka
powinna charakteryzować się szeregiem
własności. Powinna być modularna, tak
aby sprostać indywidualnym wymaganiom
każdego najemcy. Trzeba również zapewnić możliwość instalacji wewnątrz skrzynki
sprzętu aktywnego, włączając w to urządzenia bezprzewodowe. Nie bez znaczenia jest
również estetyka.
Skrzynka będąca częścią systemu Logiwire firmy Fibrain świetnie spełnia powyższe
wymagania. Zapewnia możliwość montażu
szerokiej gamy akcesoriów wchodzących
w skład systemu, a plastikowe przydymione
drzwiczki nie stanowią zapory elektromagnetycznej dla sygnałów Wi-Fi ze sprzętu
zainstalowanego w środku. Całość dopełnia
subtelny wygląd skrzynki, który nie psuje
wystroju wnętrza.

Okablowanie budynku mieszkalnego charakteryzuje się bardzo prostą strukturą. Definiuje
się dwa punkty dystrybucyjne:
	budynkowy punkt dystrybucyjny stanowiący punkt demarkacyjny pomiędzy okablowaniem operatorskim a okablowaniem
wewnątrzbudynkowym,
	abonencki punkt dystrybucyjny najczęściej zlokalizowany w centralnym punkcie
mieszkania.
Powyższe punkty dystrybucyjne dzielą okablowanie na dwa podsystemy. Okablowanie
szkieletowe oraz mieszkaniowe zakończone
na gniazdach abonenckich zlokalizowanych w poszczególnych pomieszczeniach.
Szkielet zgodnie z dyrektywą MTBiGM jest
oparty na medium miedzianym i światłowodowym.
Na rynku dostępnych jest wiele systemów okablowania budynków mieszkalnych.
Ciekawym rozwiązaniem jest system Logiwire
zaprojektowany przez firmę Fibrain. Dla łączy
optycznych proponuje się tu zastosowanie
zakończonych z jednej strony złączami kabli
światłowodowych, które połączą skrzynki
lokalowe z budynkowymi. Zaletą takiego roz-

Skrzynka abonencka

Jak zminimalizować ryzyko
błędów instalatorskich?
Błędy instalatorskie są rzeczą powszechną
i występują wprost proporcjonalnie do złożoności budowanej sieci. Jedynym sposobem

minimalizacji ich występowania jest upraszczanie struktury i konstrukcji elementów
instalowanych.
Hasłem robiącym ostatnio zawrotną karierę jest „Plug&Play”. Dotyczy ono systemów
modularnych oferujących elementy prefabrykowane (przygotowane w całości lub częściowo), które minimalizują konieczność użycia
specjalistycznego sprzętu instalacyjnego lub
całkowicie ją eliminujących. Takie podejście
wpływa korzystnie na stopień złożoności
instalacji, czas jej wykonania oraz cenę.
Propozycja Fibrain to kompletne zestawy
montażowe wykonywane fabrycznie pod
konkretne lokalizacje. Przewody są wymiarowane indywidualnie i zakończone złączami
od strony abonenta, mogą wręcz kończyć się
puszką abonencką. Po drugiej stronie instalowany jest drugi zestaw, czyli kompletnie
wyposażona przełącznica. Instalatorom pozostaje już jedynie rozłożyć kable, przykręcić
puszki abonenckie oraz wykonać instalacje
na panelu krosowym zlokalizowanym w szafie
budynkowej. Opisane dwa elementy (zestawy)
są wystarczające do podłączenia mieszkania.
Szybko, wydajnie i ekonomicznie.

Wsparcie przy realizacji
Fibrain świadczy dla projektantów i instalatorów cały szereg usług, mających być pomocą
przy projektowaniu i instalacji teletechnicznych systemów budynkowych. W zakres tych
działań wchodzą kompleksowe szkolenia oraz
doradztwo. W strukturze firmy powołano
dział wsparcia projektowego służący pomocą
na każdym etapie realizacji projektu.
Więcej informacji na stronie internetowej
www.fibrain.pl

Mariusz Solski
dyrektor techniczny
ds. produktów pasywnych
Fibrain Sp. z o.o.
> m.solski@fibrain.pl
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Szkice o wentylacji

promocja

Z:A

Wentylacja według
zapotrzebowania
Marcin Gasiński

Potrzeba zapewnienia skutecznego dopływu powietrza do pomieszczeń wydaje się bezdyskusyjna,
a jednak często instalacje wentylacyjne traktowane są jako najmniej potrzebne wśród wyposażenia
technicznego budynku. Ma to pragmatyczne uzasadnienie – człowiek szybko zauważy brak ogrzewania,
wody czy prądu, ale do jakości powietrza przystosowuje się po 10-15 minutach. Trudno się zatem dziwić,
że wentylacja ponosi największą „ofiarę” w pościgu za energooszczędnością. Aby tak się nie działo,
warto przemyśleć zastosowanie systemów wentylacji DCV.

J

Jeżeli na wykresie zapotrzebowania na ciepło
budynku wskazuje się, że instalacja wentylacyjna odpowiada za ok. 50% zużycia energii,
w tym właśnie obszarze szuka się największych oszczędności. Jednocześnie decydujący
o kosztach realizacji często zapominają,
że budynki nie są wznoszone jedynie po to,
aby zużywały minimalną ilość energii. Przede
wszystkim mają zapewnić odpowiednie środowisko do pracy czy zamieszkania. Czy istnieje zatem jakiś sposób na utrzymanie odpowiedniej jakości powietrza przy jednoczesnym
minimalnym zużyciu energii?

DCV – dobre rozwiązanie
Najskuteczniejszym sposobem ograniczenia
zużycia energii w instalacjach wentylacyjnych, bo możliwym do zastosowania
w każdym z jej typów, jest dostosowanie
wielkości strumienia powietrza wentylacyjnego do aktualnego zapotrzebowania
(tzw. systemy wentylacji DCV Demand
Controlled Ventilation).
Stosowanie zmiennego w czasie strumienia powietrza wentylacyjnego nie jest niczym
nowym. Odkąd pojawiły się systemy instalacji
wentylacji mechanicznej, wykorzystuje się
przerwy w jej działaniu, szczególnie w budynkach, które nie są użytkowane przez całą
dobę, np. w biurowcach. Z czasem jednak najprostszy sposób sterowania (włącz-wyłącz)
został zastąpiony przez sterowanie czasowe,
a dziś obejmuje on płynną regulację strumienia powietrza w czasie działania budynku
i instalacji.
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Wentylacja w mieszkaniach

Wskaźnik obecności – czujnik ruchu

Rozwój techniki i wiele badań dotyczących komfortu w pomieszczeniach pozwoliły wytypować
czynniki determinujące intensywność wentylacji
zależnie od typu budynku i funkcji pomieszczenia. Sterowanie włącz-wyłącz posiada bowiem
dwa podstawowe ograniczenia. Nie wpływa na
zmianę parametrów pracującej instalacji oraz
nie może być zastosowane w budynkach, gdzie
instalacja wentylacyjna pracuje całą dobę, czyli
np. w budynkach mieszkalnych. Tam intensywność użytkowania określonych pomieszczeń
zmienia się w ciągu całego dnia. W zależności od liczby mieszkańców i ich trybu życia
zapotrzebowanie na powietrze wentylacyjne
nie będzie stałe w czasie. W takich sytuacjach
najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest
dostosowanie intensywności działania instalacji
wentylacyjnej do zmiennych warunków.
Aby zaprojektować system wentylacyjny
reagujący na zapotrzebowanie, projektant
musi zadecydować, jaki czynnik powinien mieć
wpływ na wielkość wymiany powietrza. Poniżej
opisane zostały najpopularniejsze z nich wraz
z podaniem obszaru stosowania.

Stosowany przede wszystkim w pomieszczeniach charakteryzujących się gwałtowną
zmianą liczby użytkowników lub w których
wymagane jest szybkie zwiększenie intensywności wentylacji. Najczęściej montowany
w pomieszczeniach szatni czy WC.

Dwutlenek węgla (CO2)

Jako produkt oddychania jest ściśle powiązany
z obecnością człowieka. Doskonale sprawdza się jako czynnik sterowania wentylacją
w szkolnych salach lekcyjnych, w pomieszczeniach biurowych czy w salach konferencyjnych. Liczba osób oraz czas przebywania
w pomieszczeniu będą odzwierciedlone
poprzez wzrost stężenia dwutlenku węgla.

Wilgotność względna
Para wodna jako zanieczyszczenie powietrza
dominuje przede wszystkim w budynkach
mieszkalnych. Kąpiel, gotowanie czy suszenie
prania to najpopularniejsze czynności wpływające na wzrost wilgotności. Kuchnia i łazienka
to dwa pomieszczenia znajdujące się w każdym
mieszkaniu, w których przede wszystkim stosuje się regulację opartą o zmiany wilgotności.
***
Nowoczesne systemy DCV mogą składać się
z kombinacji powyższych sposobów sterowania, np. czujnik ruchu + czujnik CO2/wilgotności. W budynkach, w których instalacja pracuje
w sposób ciągły uśredniony w czasie, strumień
powietrza wentylacyjnego regulowanego
w zależności od zapotrzebowania wynosi
ok. 50-60% wartości dla systemu pracującego
ze stałą wartością strumienia.

Marcin Gasiński
specjalista ds. wymagań
technicznych i energetycznych
Aereco Wentylacja Sp. z o.o.
> gasinski@aereco.com.pl
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Szkoła zgodna z normą
arch. Mikołaj Jarosz

Podstawowym celem szkoły jako instytucji jest wszechstronny rozwój ucznia, pozwalający
mu zdobyć informacje i kompetencje niezbędne w dorosłym życiu. Budynki szkolne powinny
więc być tak zaprojektowane, aby ułatwiały realizację tego celu. Powodzenie po części
zależy od właściwej akustyki pomieszczeń.

Centrum wielofunkcujne ‘t Slag w Rotterdamie, Holandia

R

Rozkład pomieszczeń, ich wykończenie, umeblowanie i wyposażenie, ale także akustyka,
oświetlenie i wentylacja – wszystko to decyduje, czy budynek szkolny będzie funkcjonalny
i akceptowany przez użytkowników. Jeżeli
będzie lubiany przez uczniów, jeśli będą mogli
w nim znaleźć przestrzeń, w której czują się
dobrze i bezpiecznie, wpłynie to pozytywnie
na ich nastawienie do szkoły jako instytucji
i do samej nauki, a w konsekwencji na ich
osiągnięcia i postępy w nauce.
Przyglądając się istniejącym budynkom
szkolnym, można stwierdzić, że w większości
przypadków jeśli przy ich projektowaniu w ogóle
uwzględniono akustykę, to jedynie w kontek-

ście właściwej dźwiękoizolacyjności przegród.
Zadbano o ochronę pomieszczeń przed dźwiękami przenoszącymi się z zewnątrz (z otoczenia
szkoły bądź z innych pomieszczeń), ale nie
zastanawiano się nad tym, co dzieje się z dźwiękami powstającymi wewnątrz. Czy niechciane
dźwięki nie są zbyt silnie wzmacniane?
Czy czytelność użytecznych sygnałów akustycznych (mowa, muzyka) jest wystarczająca?
Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest
niska świadomość problemów wynikających
ze złej akustyki wnętrz. Skutki są dobrze
słyszalne: ekstremalnie głośne korytarze
i stołówki, czy pogłosowe sale lekcyjne i sportowe. O problemach akustyki wnętrz szkolnych

i sportowych pisaliśmy już na łamach Z:A*.
Tym razem skupimy się na parametrach, które
określa norma.

Norma ułatwiająca projektowanie
W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
zawarte są ogólne postulaty ochrony pomieszczeń budynków użyteczności publicznej przed
hałasem pogłosowym oraz zapewnienia,
tam gdzie jest to istotne, dobrych warunków
akustycznych do odbioru mowy i muzyki. Nie
ma natomiast, żadnych wymagań, zaleceń,
czy chociażby kryteriów oceny.
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Opublikowana w czerwcu 2015 roku norma
PN-B-02151-4:2015-06 ułatwia projektantom
odniesienie się do ogólnych wskazówek WT,
formułując precyzyjne wymagania, z których
wiele dotyczy pomieszczeń szkolnych. W zależności od typu pomieszczenia wymagania
te mogą być określone poprzez: maksymalny
dopuszczalny czas pogłosu (T), minimalną
wartość wskaźnika transmisji mowy (STI)
lub minimalną chłonność akustyczną (A).

Czas pogłosu T
Pogłos jest zjawiskiem stopniowego zanikania energii dźwięku w pomieszczeniu po
wyłączeniu źródła dźwięku. Jest związany
z występowaniem dużej liczby odbić od
powierzchni ograniczających to pomieszczenie
oraz od znajdujących się w nim przedmiotów.
Pogłosowość pomieszczenia określa się za pomocą wielkości zwanej czasem pogłosu – jest

to czas potrzebny na zmniejszenie, po wyłączeniu źródła dźwięku, poziomu ciśnienia
akustycznego we wnętrzu o 60 dB.
Czas pogłosu w pomieszczeniu zależy
przede wszystkim od jego kubatury i chłonności akustycznej. Im mniejsza kubatura i im
większa chłonność akustyczna, tym czas
pogłosu krótszy. Niemniej jednak bardzo
duże znaczenie ma geometria pomieszczenia
oraz rozmieszczenie powierzchni i elementów
dźwiękochłonnych, a także rozpraszających
dźwięk. Im bardziej równomiernie są rozłożone materiały dźwiękochłonne i im więcej
jest materiałów rozpraszających dźwięk, tym
krótszy czas pogłosu. Wartości czasu pogłosu
dla różnych pasm częstotliwości (dla tego
samego pomieszczenia) mogą znacznie się
od siebie różnić.
W opisie akustyki wnętrz czas pogłosu jest
parametrem stosowanym najczęściej. Mimo

Tabela 1. Maksymalne wartości czasu pogłosu
(dla pasm częstotliwości 250-4000 Hz) wg PN-B-02151-4
Typ pomieszczenia

Maksymalny czas pogłosu T [s]

Sale sportowe i inne pomieszczenia o podobnej funkcji, V < 5000 m3

1,5

Sale sportowe i inne pomieszczenia o podobnej funkcji, V > 5000 m3

1,8

Hale basenowe, V < 5000 m3

1,8

Hale basenowe, V > 5000 m3

2,2

Świetlice, stołówki, pokoje nauczycielskie i socjalne, biblioteki i czytelnie

0,6

Sale dla dzieci w żłobkach i przedszkolach

0,4

Tabela 2. Maksymalne wartości czasu pogłosu i minimalne wartości
wskaźnika transmisji mowy (dla pasm 125*-8000 Hz) wg PN-B-02151-4
Typ pomieszczenia

Sale lekcyjne i wykładowe,
audytoria i inne pomieszczenia
o podobnej funkcji

Kubatura V [m3]

Maksymalny czas pogłosu
T [s]

Minimalna wartość wskaźnika
transmisji mowy STI

V ≤ 120

0,6

-

120 < V ≤ 250

0,6

250 < V ≤ 500

0,8

0,6

500 < V ≤ 2000

1,0

V > 2000

Określić indywidualnie

Określić indywidualnie

* w przypadku pasma 125 Hz czas pogłosu może być o 30% dłuższy

Tabela 3. Minimalna chłonność akustyczna jako krotność pola
powierzchni rzutu pomieszczenia (dla pasm 500-2000 Hz) wg PN-B-02151-4
Typ pomieszczenia

Minimalna chłonność akustyczna A [m2]

Pracownie zajęć technicznych i warsztaty szkolne

0,6 x S

Szatnie

0,6 x S

Korytarze

1,0 x S
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że niedoskonały, mówi nam wiele o charakterze akustycznym pomieszczenia. Jeśli wnętrze
charakteryzuje się krótkim czasem pogłosu,
to znaczy, że jest cichsze, panują w nim lepsze
warunki do komunikacji słownej (naturalnej
lub z użyciem nagłośnienia), a w odbiorze
subiektywnym wydaje się bardziej przytulne.
Nowa norma określa maksymalny czas pogłosu dla poszczególnych typów pomieszczeń
(patrz tab. 1).

Wskaźnik Transmisji Mowy STI
Wskaźnik transmisji mowy (ang. Speech
Transmission Index) to parametr określający w sposób obiektywny zrozumiałość
mowy w pomieszczeniu. Przybiera wartości
w zakresie od 0 do 1, gdzie wyższa wartość
oznacza lepszą zrozumiałość mowy. Wartość
STI może być określona zarówno za pomocą
obliczeń, jak i pomiarów. Technicznie pomiar
polega na emisji w pomieszczeniu szumu
o paśmie zbliżonym do pasma mowy ludzkiej,
modulowanego częstotliwościami zbliżonymi
do tych, które występują w naturalnej mowie.
Poziom dźwięku sygnału odpowiada poziomowi dźwięku normalnego głosu. Następnie
bada się zmiany głębokości modulacji (czyli
zniekształcenie) sygnału w różnych miejscach
pomieszczenia.
Wartość STI mierzona w danym miejscu
pomieszczenia zależy od poziomu tła akustycznego (poziom dźwięku dobiegającego
z zewnątrz i wytwarzanego w pomieszczeniu),
od czasu pogłosu oraz od odległości od źródła
sygnału. Im niższy poziom tła akustycznego, im krótszy czas pogłosu i im bliżej jest
źródło, tym większe wartości przyjmuje STI.
Zakłada się, że STI większe niż 0,6 oznacza
dobrą zrozumiałość mowy, a większe niż 0,75
doskonałą.
W przypadku pomieszczeń przeznaczonych do komunikacji słownej norma akustyczna określa maksymalny czas pogłosu oraz minimalną wartość wskaźnika transmisji mowy
(patrz tab. 2). Oba te wymagania powinny być
spełnione łącznie. Dodanie do podstawowego wymagania (czas pogłosu) dodatkowego
kryterium (STI) ma na celu ochronę większych
pomieszczeń przed przetłumieniem.
Jeśli sale lekcyjne i wykładowe mają służyć
do nauczania początkowego (klasy 0-III) lub
językowego, to wartość dopuszczalnego czasu
pogłosu powinna być zredukowana o 0,1. Wyni-
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ka to z konieczności zapewnienia jeszcze lepszej
zrozumiałości mowy w czasie tych zajęć.

Chłonność akustyczna
pomieszczenia A

fot. ecophon

Szkoła OdyZee w Kloetinge, Holandia

Gminna hala sportowa w Bezledach, Polska

fot. ecophon

Chłonność akustyczna pomieszczenia
to hipotetyczne pole powierzchni całkowicie
pochłaniającej dźwięk, przy którym czas
pogłosu byłby taki sam jak w rozważanym
pomieszczeniu, jeżeli powierzchnia ta byłaby
jedynym elementem pochłaniającym w tym
pomieszczeniu. W normie PN-B-02151-4
wymagana minimalna chłonność akustyczna
pomieszczenia określona jest jako krotność
pola powierzchni jego rzutu, np. A ≥ 0,6 x S,
gdzie S to powierzchnia pomieszczenia w metrach kwadratowych (patrz tab. 3.).
Chłonność akustyczna pomieszczenia jest
sumą chłonności akustycznej powierzchni
ograniczających to pomieszczenie, chłonności akustycznej powietrza w nim zawartego
oraz przedmiotów się w nim znajdujących.
Obliczenie chłonności akustycznej danej
powierzchni odbywa się poprzez pomnożenie
jej powierzchni przez właściwy dla jej wykończenia współczynnik pochłaniania dźwięku.
Wartości chłonności akustycznej dla różnych
pasm częstotliwości (ale dla tego samego
pomieszczenia czy materiału) mogą znacznie
się od siebie różnić.
Na stronie www.ecophon.pl/PN dostępny
jest przewodnik do normy. Definiując rodzaj
pomieszczenia, można sprawdzić, jakie
wymagania się do niego odnoszą i zapoznać
się z zaleceniami projektowymi. W przypadku pomieszczeń, w których wymagane jest
zapewnienie minimalnej chłonności akustycznej, można dokonać stosownych obliczeń
we wbudowanym kalkulatorze.
* Pisaliśmy o tym w Z:A
> Co słychać w szkołach?, Mikołaj Jarosz, Z:A_#42, s. 048
> Rozumiecie co do was gwiżdżę?/akustyka pomieszczeń sportowych,
Mikołaj Jarosz, Z:A_#46, s. 077

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

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

Centrum Nauki Techmania w Pilznie, Czechy
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Cztery dni wśród
architektów,
budownictwa i biznesu
arch. Izabela Klimaszewska, architekt IARP, pełnomocnik KR IARP ds. komunikacji społecznej
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Z:A

Izba Architektów RP, już po raz piąty, jako oficjalny patron honorowy uczestniczyła
w poznańskich targach Budma. Hasło przewodnie imprezy „Inspiracje, Wiedza,
Biznes” wskazywało na naturalność współpracy światów projektantów, nauki
i przedsiębiorczości na rzecz architektury, budownictwa i jakości przestrzeni.
Przez cztery budmowe dni na architektów, którzy zdecydowali się odwiedzić stolicę
Wielkopolski, czekało wiele dedykowanych im wydarzeń, wykładów i konkursów.
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IZBA ARCHITEKTÓW

O

Od wtorku 2 do piątku 5 lutego 2016 roku,
do Poznania tłumnie przybywali przedstawiciele branży architektoniczno-budowlanej
z całej Polski. O skali tegorocznego wydarzenia w stolicy Wielkopolski świadczą liczby.
Na powierzchni ponad 47.000 m2 swoją ofertę
zaprezentowało ponad 800 firm z 32 krajów
świata. Z podsumowania statystycznego
dowiadujemy się, że ekspozycje targowe
odwiedziło blisko 45.000 osób, w tym niemal
5000 architektów. Wśród zwiedzających było
wielu początkujących adeptów architektury
oraz studentów.
W ubiegłym roku Izba Architektów zorganizowała swoje wydarzenia podczas trzech
dni Budmy, w tegorocznej edycji, przy wydatnej pomocy zarządu targów, zaproponowała
program aż na cztery dni, i nawet jedną noc...

Budmę uważamy za otwartą
Uroczyste otwarcie targów Budma 2016 odbyło się, jak co roku, w Iglicy w obecności licznie
zgromadzonych gości: władz miasta Poznania,
województwa wielkopolskiego i województw
ościennych, przedstawicieli korpusów dyplomatycznych, urzędników resortowych i innych
ważnych osobistości oraz architektów i inżynierów. Na uroczystości obecne były władze
Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej,
a prezes Ryszard Gruda w krótkim wystąpieniu
nakreślił program działań izby na targach.
Wśród gości obecnych na otwarciu pojawili się m.in.: Andrzej Dera (sekretarz stanu
w Kancelarii Prezydenta RP), Tomasz Żuchowski (podsekretarz stanu w Ministerstwie
Infrastruktury i Budownictwa), Jacek Szer
(p.o. głównego inspektora nadzoru budowlanego), Jacek Tomczak (poseł na Sejm RP),
Marlena Maląg (wicewojewoda wielkopolski),
Jan Grabkowski (starosta poznański), Jacek Jaśkowiak (prezydent Miasta Poznania), Andrzej
Roch Dobrucki (prezes Krajowej Rady Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa), Grzegorz
Stiasny (wiceprezes Stowarzyszenia Architektów Polskich), Marek Szczęsny (prezydent rady
Wielkopolskiej Izby Budownictwa) i Zenon
Kierczyński (prezes zarządu WIB).
Do uroczystego przecięcia wstęgi mistrz
ceremonii otwarcia, prezes zarządu MTP
Ryszard Trawa, zaprosił m.in. architektów
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– prezesa Ryszarda Grudę oraz Izabelę Klimaszewską, pełnomocnika KR IARP ds. komunikacji społecznej. Na ręce przedstawicieli IARP
przekazał także dyplomy „Z serdecznymi
podziękowaniami za wieloletnią współpracę
i udział w rozwoju Międzynarodowych Targów
Budownictwa i Architektury Budma”, a w ich
treści zaznaczył: „Ciesząc się, że Międzynarodowe Targi Poznańskie mają tak znakomitego Partnera, mam nadzieję na kontynuację
współpracy w przyszłości”.

Z okazji do wypowiedzi skorzystali
również prezes Izby Architektów RP Ryszard
Gruda, architekt miasta Torunia Adam Popielewski, architekt miasta Szczecina Jarosław
Bondar, architekt miasta Lublina Mirosław
Hagemejer, prezes SARP Mariusz Ścisło oraz
wielu architektów znanych z aktywnej działalności w środowisku, m.in. Sławomir Żak,
Wojciech Gwizdak, Marek Czuryło, Urszula
Szabłowska, Jacek Miller... (relację z debaty
opublikujemy w kolejnym Z:A – przyp. red.).

Debata architektoniczna
inna niż zwykle…

Gwiazda architektury:
teraz Polska!

Tegoroczna debata, zatytułowana „Ustawodawca – Urzędnik – Inwestor” odbyła się
w specjalnie wyznaczonym miejscu nazwanym Forum Inspiracje i miała zupełnie inny
charakter niż te z lat poprzednich.
Nie było podium ani prelegentów oddzielonych od pozostałych uczestników. Moderator
debaty, arch. Borys Czarakcziew, członek Krajowej Rady IARP, stojąc pośród amfiteatralnie
ustawionych siedzisk, postawił pytania inicjujące dyskusję: Co rozumiemy pod pojęciem
przestrzeni publicznej? Czy można przestrzeń
publiczną w Polsce uczynić bardziej przyjazną
obywatelom? Czy można doprowadzić do tego
drogą legislacji, poprzez usprawnienie pracy
urzędów i świadome działania inwestorów?
Czy jest to realne w sytuacji niskiej aktualnie świadomości społecznej? Prowadzący
z wyczuciem kierował debatą, umiejętnie
dzieląc się mikrofonem z licznie zgromadzonymi widzami i nadając całości odpowiednią
dynamikę.
Trudno wymienić wszystkich, którzy
zabrali głos w dyskusji. W spotkaniu wziął
udział m.in. minister Tomasz Żuchowski,
który zwrócił uwagę, że o ile trudno jest jednoznacznie zdefiniować przestrzeń publiczną,
to kształtujemy ją wszyscy. I bez względu na
funkcję - kulturalną, społeczną, wypoczynkową, czy rekreacyjną – musi to być zawsze
teren użyteczny i realizujący cele służące
ogółowi ludzi. Zaznaczył przy tym, że swoją
rolę w tym procesie mają przede wszystkim architekci i urbaniści, ale w państwie
słuchającym obywateli niezwykle istotne są
również konsultacje społeczne.

Komisja Wydawnicza IARP, po kilku latach
goszczenia na Budmie światowych gwiazd
architektury, w obliczu problemów zdrowotnych izraelskiego architekta Zvi Heckera,
przekonała zarząd MTP, by do Poznania
zaprosić tym razem polskiego architekta.
Pomysł chwycił i drugiego dnia targów na
mównicy w Sali Ziemi stanął Robert Konieczny (KWK Promes), jeden z najczęściej nagradzanych polskich architektów tzw. młodego
pokolenia. Znany m.in. z projektów indywidualnych domów jednorodzinnych, wielu nominacji do nagrody im. Miesa van der Rohe,
a ostatnio z autorstwa projektu Centrum
Dialogu Przełomy w Szczecinie, wzniesionego na placu Solidarności, tuż przed słynną
już Filharmonią.
Rozpoznawalne nazwisko i dorobek twórczy ściągnęły do Sali Ziemi ponad 600 osób,
głównie młodych architektów i studentów.
„Nie spodziewałem się aż tak dużej skali tego
wydarzenia” – od takich słów rozpoczął swój
wykład Robert Konieczny – „Po raz pierwszy
jestem na targach Budma i muszę przyznać,
że robią ogromne wrażenie, tak samo jak liczba osób, która przyszła na mój wykład”.
Śląski architekt posiada niekonwencjonalną osobowość, ale wykazał się też niesamowitą umiejętnością wyczuwania oczekiwań
odbiorców. A jeśli dodać do tego lekkość wypowiedzi i dowcip, nic dziwnego, że tak łatwo
zawłaszczył uwagę uczestników. Po wykładzie pytaniom nie było końca, ale architekt
cierpliwie na wszystkie odpowiadał (na relację
z wykładu zapraszamy do następnego numeru Z:A – przyp. red.).
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Patronat honorowy nad Budmą 2016 objęli
Minister Infrastruktury i Budownictwa,
Izba Architektów RP oraz Polska Izba
Inżynierów Budownictwa. Jednym z głównych
patronów medialnych imprezy był magazyn
Zawód:Architekt.
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Doroczna nagroda Prezesa IARP
dla dziennikarza
Uroczyste wręczenie „Dorocznej nagrody
Prezesa IARP dla dziennikarza, za najlepszy
opublikowany materiał związany z wykonywaniem zawodu architekta oraz dotyczący
architektury, opublikowany w mediach nie
zajmujących się profesjonalnie architekturą”
odbyło się w Sali Ziemi, tuż przed wykładem
Roberta Koniecznego, w obecności kilkuset
przybyłych osób. Prezes Ryszard Gruda
pogratulował nominowanym dziennikarzom,
a głównemu laureatowi – redaktorowi Michałowi Zaczyńskiemu uroczyście wręczył złote
pióro (czytaj więcej: strona 094 – przyp. red.).

Studenckie szkice architektoniczne
Ogłoszeniem oficjalnych wyników zakończyła
się II edycja konkursu „Szkice Architektoniczne”, skierowanego do studentów szkół architektonicznych (publicznych i prywatnych).
Organizatorem konkursu są Międzynarodowe
Targi Poznańskie, partnerem merytorycznym
Izba Architektów RP, a patronami Polska Izba
Konstrukcji Stalowych oraz firmy Sto i Fakro.
Tegorocznym zadaniem było wykonanie
szkicu przy użyciu nie więcej niż trzech
kolorów, dlatego hasło przewodnie brzmiało
„Trzy kolory w przestrzeni”. Konkurs miał
na celu umożliwienie studentom zaprezentowania w tradycyjnej technice rysunku
odręcznego swoich umiejętności artystycznych, niezbędnych w zawodzie architekta,
i przedstawienia zapisu własnych emocji,
swojej wizji widzenia świata.
Na konkurs wpłynęły 72 prace zgłoszone
przez uczestników z całego kraju (rok temu prac
było 43). Jury złożone z artystów i architektów
wyróżniło 10, a trzy najlepsze zostały uhonorowane nagrodami pieniężnymi w kwotach
6, 4 i 2 tysiące zł. Miejsca na podium zdobyli:
Roman Gliwa z Politechniki Śląskiej, Marta
Świderska z Politechniki Gdańskiej oraz Paulina
Stachura z Politechniki Krakowskiej. Symboliczne czeki wręczył laureatom prezes MTP
Przemysław Trawa (czytaj więcej: strona 096
– przyp. red.).

Gość specjalny z Wybrzeża
Trzeciego dnia Budmy młodzi adepci architektury i studenci zgromadzeni na Forum Inspiracje
wysłuchali ciekawego wykładu o intrygującym
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tytule „Analogowo” arch. Dariusza Hermana z koszalińskiej pracowni HS99. W swoich
projektach biuro to stara się podkreślać wątek
racjonalny we współczesnej architekturze,
a piękna upatruje w prostocie i logice. Sprzeciwia się wyłącznie intuicyjnemu projektowaniu,
prowadzącemu do zwolnienia autora z odpowiedzialności za swoje dzieło, a w konsekwencji
do przypadkowości i chaosu, którego we współczesnym świecie jest już i tak dużo. Najważniejsze projekty pracowni to zakrystia podziemna
przy XIV-wiecznej katedrze w Koszalinie, a także zrealizowane w latach 2009-2012 Centrum
Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
(CINiBA) na terenie Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach. Pracownia była nominowana
do Nagrody im. Miesa van der Rohe.

Gość specjalny ze Śląska
Ostatniego dnia targów, który poświęcony
był szeroko pojętej edukacji architektonicznej
oraz budowlanej, odbył się wykład arch. Tomasza Koniora (Konior Studio), którego wysłuchali licznie zgromadzeni młodzi architekci
i studenci, co – nie ukrywajmy – było „programowym” zamierzeniem organizatora.
Arch. Tomasz Konior jest głównym projektantem ponad 100 obiektów, które zdobyły
przeszło 30 nagród w konkursach krajowych
i międzynarodowych. Na koncie jego pracowni
znajdują się takie projekty jak m.in. Nowy
Ratusz we Wrocławiu, Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej „Symfonia” w Katowicach,
czy wreszcie Siedziba Narodowej Orkiestry
Symfonicznej (NOSPR) w Katowicach. Poznańskie wystąpienie dotyczyło w całości tego
ostatniego obiektu.
Po wykładzie uczestnicy spotkania zadawali wiele pytań, a pierwszym dociekliwym
prelegent wręczył egzemplarze premierowego
wydania książki „Dotknąć muzyki” opowiadającej o procesie powstawania katowickiego
NOSPR-u.

Noc Architektów – gra miejska
na Starówce Poznania
Należy odnotować, że w tym roku po raz
pierwszy impreza związana z Budmą wyszła
poza tereny targowe. Mowa o ekscytującej
grze miejskiej Operacja di Quadro, która
odbyła się w środę 3 lutego i skierowana była
przede wszystkim do młodych architektów.

Wieczorem, po zakończeniu dnia targowego, ponad 40 uczestników zabawy
przeniosło się w czasie i z „przypadkowo”
napotkanym mistrzem Giovannim Battistą
di Quadro eksplorowało okolice poznańskiej
Starówki... Zadaniem było rozwiązywanie
zagadek logicznych i odszukiwanie ukrytych
wśród poznańskiej architektury wskazówek.
Zmęczone drużyny dotarły nocą do siedziby
Wielkopolskiej Izby Okręgowej przy Starym
Rynku, gdzie na graczy oczekiwało liczne
grono architektów oraz poczęstunek przygotowany przez izbę i targi.

Stoisko Izby Architektów
i magazynu Zawód:Architekt
W ramach wzajemnej i wciąż rozwijającej się
współpracy z zarządem MTP, Izba Architektów dysponowała stoiskiem większym
i bardziej funkcjonalnym niż w roku ubiegłym.
Przez cztery targowe dni miejsce to było
oblegane przez gości targowych, nie tylko
architektów. Zainteresowanym osobom
architekci z Wielkopolskiej Okręgowej IARP
oraz redaktorzy magazynu Zawód:Architekt
udzielali wszelkich informacji dotyczących
współpracy z architektami, tłumaczyli zawiłości prawa budowlanego oraz wyjaśniali, na
czym polega działalność Izby Architektów.
Obecność dyżurujących architektów znacząco
wpłynęła na zainteresowanie stoiskiem, do
którego goście targowi podchodzili zarówno
z pytaniami, ale też dla wypicia w swobodnej
atmosferze filiżanki kawy, serwowanej przez
uśmiechnięte hostessy.
Jak co roku, hitem stoiska był magazyn
Zawód:Architekt, tym razem z czarno-białą
hipnotyczną okładką. Czasopismo rozpowszechniane było również w Sali Ziemi przed
wykładem Roberta Koniecznego i w strefie
Forum Inspiracje podczas debaty i wszystkich
wykładów – łącznie w ręce zainteresowanych
gości trafiło 1000 egzemplarzy Z:A, specjalnie dodrukowanych na potrzeby ekspozycji
podczas targów.

Izabela Klimaszewska
architekt IARP
pełnomocnik KR IARP
> klimaszewska@izbaarchitektow.pl
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ZCzwarte
złote pióro wręczone
/ architekci dziennikarzom
arch. Izabela Klimaszewska, architekt IARP, pełnomocnik KR IARP ds. komunikacji społecznej

Przed wykładem architekta Roberta Koniecznego podczas targów Budma 2016, w Sali Ziemi po raz
czwarty wręczona została nagroda Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów RP dla dziennikarza mediów
powszechnych. Laur przyznany został za najlepszy materiał związany z wykonywaniem zawodu architekta
oraz dotyczący architektury, opublikowany w mediach nie zajmujących się profesjonalnie architekturą.

Z

Zgłoszenia napływające z Izb Okręgowych, indywidualne zgłoszenia architektów oraz ogólnopolski monitoring mediów – to trzy główne
źródła danych o interesujących publikacjach
gromadzonych przez Komisję Wydawniczą
KR IARP. W roku 2015 przyniosły one łącznie
zbiór ponad 150 artykułów, które w mniej lub
bardziej bezpośredni sposób związane były
z architekturą i/lub zawodem architekta.
Wśród publikacji otrzymanych z monitoringu prasy, niestety wiele miało wyraźnie
komercyjny charakter i, jako takie, nie zostały
poddane ocenie. W kategoriach szczegółowej
analizy rozpatrywano około 50 pozycji i z tego
grona Komisja ostatecznie nominowała
i przedłożyła do oceny Krajowej Rady prace
pięciu dziennikarzy.
Głównymi kryteriami selekcji materiałów
były: atrakcyjność merytoryczna i wizualna,
język zrozumiały dla przeciętnego „Kowalskiego” oraz podkreślenie udziału architekta
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w kreowaniu przestrzeni i architektury obiektów, jako twórcy decydującego o ich walorach
lub wadach.
Na liście nominowanych, w kolejności
według uzyskanej punktacji, znaleźli się:
1. Michal Zaczyński
„Ferrari z linoleum”, Wprost, 11.10.2015 r.
Autor jest dziennikarzem i felietonistą tygodnika „Wprost”. Publikuje także w „Gazecie
Wyborczej”, „Forbesie”, „Logo”, „Viva! Moda”
i „Grazii” oraz Fashionpost.pl. Poprzednio
związany z „Fashion Magazine” i „Newsweek
Polska”. Szczególnie chętnie pisze o modzie,
jej związkach z popkulturą, społeczeństwem
i gospodarką. W swoich tekstach nie słodzi,
bywa kąśliwy, ma odwagę krytykować i wyrażać własną opinię, co w mediach komercyjnych nie jest takie powszechne.
Rekomendacja: tekst został nominowany za obrazoburcze stwierdzenia,

dotyczące wartości tzw. star-architektów.
Autor stwierdza w nim, że „król jest nagi”
i wysnuwa wniosek, że dla star-architektów
najbardziej bolesna jest krytyka urody ich
prac. Zwraca uwagę, że coraz częściej mówi
się nie tylko, że ich obiekty są nieekonomiczne w eksploatacji i niefunkcjonalne,
ale bywają też uznawane za dyskusyjne
estetycznie.
2. Dariusz Bartoszewicz
„Żoliborz uczy patrzeć”, Gazeta Wyborcza
Warszawa, 26.11.2015 r.
Autor jest dziennikarzem związanym z portalem Gazeta.pl oraz papierowym wydaniem
„Gazety Wyborczej” i dodatkiem „Gazeta
Stołeczna”, wrażliwy na problemy kształtowania warszawskiej przestrzeni publicznej.
Rekomendacja: Nominowany za zwrócenie
uwagi społeczeństwa na potrzebę wprowadzenia edukacji architektonicznej do szkół,
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co pozwoli, jego zdaniem, budować w społeczeństwie świadomość przestrzeni, w której
żyjemy. Podkreślił rangę dbałości nie tylko
o jakość architektury, ale i urbanistyki.
3. Filip Springer
„Europejska stolica historii architektury”,
Tygodnik Powszechny, 13.12.2015 r.
Autor jest reportażystą, fotoreporterem i literatem, prezentuje swoją twórczość w wielu
mediach, nie boi się mówić o tym, co i kto
szpeci i niszczy polską przestrzeń architektoniczną.
Rekomendacja: Nominowany za niekonwencjonalny opis rozwoju tkanki miejskiej
Wrocławia – od inspirujących realizacji
przedwojennych niemieckich architektów
do aktualnego architektoniczno-urbanistycznego eksperymentu WUWA2, z podkreśleniem zachowania ciągłości i kontynuacji pracy
niemieckich i polskich architektów, w ciągu
prawie stu lat.
4. Michał Wojtczuk
„Czy brzydota lat 90. to już zabytek”,
Gazeta Wyborcza Warszawa, 25.09.2015 r.
Autor jest młodym dziennikarzem, odważnie
kontestującym niektóre warszawskie propozycje inwestycyjne, np. planowaną zabudowę
na Placu Defilad, optuje za konkursami architektonicznymi.
Rekomendacja: Nominowany za poruszenie aktualnego tematu: czy obejmować
ochroną budynki powszechnie uznawane za
brzydkie, ale typowe dla epoki, w czasie której
powstały. Zwraca uwagę, że rozbiórki mogą
prowadzić do zacierania architektonicznego
kształtu ostatniej dekady XX wieku.

piórze, czego wyraz dał również w tekście
nagrodzonego artykułu. Z pewnością będziemy śledzić jego dalszą karierę zawodową,
publikacje w prasie i prowadzony osobisty blog
(www.michalzaczynski.com).
Wszyscy nominowani otrzymali szklane
dyplomy z wygrawerowaną rekomendacją
i podpisane przez prezesa IARP. Natomiast
laureat konkursu w atmosferze oklasków
odebrał nagrodę główną – unikatowe złote
pióro z limitowanej serii pewnej znanej marki.
Elegancki futerał zawierał także osobistą
dedykację prezesa Ryszarda Grudy.

5. Ewa Karendys
„Tu będzie biło serce śródmieścia Gdańska”,
Gazeta Wyborcza Trójmiasto, 27.03.2015 r.
Autorka jest dziennikarką Gazety Wyborczej
Trójmiasto, wrażliwa na wszystko, co dotyczy
przestrzeni zabudowanej Trójmiasta, w odniesieniu do potrzeb jego mieszkańców.
Rekomendacja: Nominowana za pieczołowicie opracowany materiał – opis perypetii
związanych z planowaniem zabudowy na Wyspie Spichrzów w Gdańsku, z podkreśleniem
rangi i jakości propozycji architektonicznych.
Szanowni Państwo, Ladies and Gentlemen...
Miło nam ogłosić, że laureatem nagrody Prezesa Izby Architektów RP za rok 2015 został
redaktor Michał Zaczyński, młody dziennikarz, o intrygującym, często kontrowersyjnym

***
Przed oficjalnym wręczeniem nagrody, nominowani dziennikarze oraz prezes MTP Przemysław Trawa, prezes IARP Ryszard Gruda,
minister Tomasz Żuchowski, oraz architekci
zaangażowani w działania Izby podczas
Budmy, spotkali się na wspólnym lunchu.
Wykorzystaliśmy ten czas, aby bliżej się poznać i wymienić uwagami o warsztacie pracy
w naszych zawodach. My usłyszeliśmy, jak
pracują dziennikarze, jakie tematy ich interesują i w jaki sposób przekonują do publikacji
swoich redaktorów naczelnych. Dziennikarze
mieli natomiast okazję dowiedzieć się, z jakimi problemami spotykamy się jako architekci
i działacze samorządu zawodowego.

Izabela Klimaszewska
architekt IARP
pełnomocnik KR IARP
> klimaszewska@izbaarchitektow.pl
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1 miejsce – Roman Gliwa

Podobnie jak w ubiegłym roku, MTP przyjęły
na siebie rolę oficjalnego organizatora konkursu, natomiast IARP została partnerem, który
zapewnił obsługę merytoryczną wydarzenia
i profesjonalne jury. Dodatkowym patronami
konkursu były Polska Izba Konstrukcji Stalowych oraz firmy Sto i Fakro.
W swojej pierwszej edycji temat konkursu
był „monochromatyczny”, w tym roku ustalająca tematykę prac Komisja Wydawnicza KR
IARP postanowiła sprawdzić, jak uczestnicy
poradzą sobie z wprowadzeniem do architektonicznych szkiców dodatkowych barw.
Zadanie polegało na przygotowaniu rysunku
będącego formą artystycznej wypowiedzi na
dowolny temat. Celowo nie podano żadnych
innych wytycznych czy wskazówek, licząc
na pomysłowość studentów, ich wrażliwość
i dowcip. Jedynym warunkiem było wykonanie rysunku odręcznie, techniką tradycyjną,
a jedynym limitem – użycie nie więcej niż
trzech kolorów.
Na konkurs wpłynęły 72 prace, niemal
dwa razy tyle co przed rokiem. Wszystkie
były interesujące i całkowicie różnie interpretowały hasło przewodnie „Trzy kolory
w przestrzeni”, co jury pod przewodnictwem
profesora dr. hab. arch. Mariana Fikusa uznało
za znaczącą wartość konkursu. W ocenie prac
członkowie jury kierowali się nie tylko poziomem warsztatowym rysunków, ale również

Trzy kolory w przestrzeni

/ konkurs dla studentów architektury
arch. Izabela Klimaszewska, architekt IARP, pełnomocnik KR IARP ds. komunikacji społecznej

Zainteresowanie, jakim cieszył się wśród studentów pierwszy konkurs rysunku odręcznego, skłoniło Izbę
Architektów RP, by we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi zorganizować jego drugą
edycję. Wyniki uroczyście ogłoszono podczas targów Budma 2016.
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Prace laureatów konkursu
Szkice architektoniczne
edycja 2016:
Trzy kolory w przestrzeni
2 miejsce – Marta Świderska

zaprezentowanymi walorami wizualnymi
i estetycznymi, wrażliwością i nowatorstwem.
Do nagrody nominowano 10 prac i zostały
one oficjalnie zaprezentowane na wystawie
zorganizowanej podczas targów Budma. Ekspozycję ustawiono tuż obok Forum Inspiracje,
czyli miejsca w którym odbywały się debaty,
wykłady i prezentacje. Wyniki konkursu ogłoszono ostatniego dnia targów, a trzy najlepsze
rysunki zostały uhonorowane nagrodami
finansowymi w kwotach: 6, 4 i 2 tysiące złotych. Nagrody otrzymali:
1 miejsce – Roman Gliwa, Politechnika
Śląska. Uzasadnienie: Interesująca forma
i przekonywujące wprowadzenie barwy.
	2 miejsce – Marta Świderska, Politechnika Gdańska. Uzasadnienie: Wysoka
jakość warsztatu rysunkowego, subtelne
wprowadzenie barw, z odniesieniami
historycznymi.
	3 miejsce – Paulina Stachura, Politechnika
Krakowska. Uzasadnienie: Dobry warsztat
rysunkowy z dowcipnie zaakcentowaną
barwą.
Nominowani zostali: Monika Godlewska
(Politechnika Poznańska), Dominik Jefnański
(Politechnika Wrocławska), Sara Mędrala (Po-

litechnika Opolska), Maria Krupniak (Politechnika Opolska), Monika Oklińska (Uniwersytet
Artystyczny Poznań), Patrycja Kownacka (Politechnika Poznańska), Maria Gwiżdż (Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nowym Targu).
Wręczenie dyplomów i nagród miało
uroczystą oprawę. Symboliczne, olbrzymie
czeki wręczył prezes MTP, Przemysław Trawa,
a nagrodzonym i wyróżnionym gratulowali
obecni na uroczystości członkowie jury:
Marzena Cecylia Karcz, Izabela Klimaszewska
oraz prof. Marian Fikus.
Po uroczystości, przed planszami z wyróżnionymi i nagrodzonymi pracami, studenci
wymieniali się uwagami, a laureaci nie ukrywali radości i satysfakcji.
***
Prezesi MTP oraz IARP wyrazili już wolę kontynuowania wzajemnej współpracy dotyczącej konkursu. Komisja Wydawnicza KR IARP
niebawem podejmie prace programowe
związane z edycją 2017, a wszelkie informacje o jego oficjalnym ogłoszeniu znajdą się
w mediach, portalach internetowych i przede
wszystkim na stronach internetowych MTP
oraz Izby Architektów RP.

3 miejsce – Paulina Stachura

Jury konkursu
w edycji 2016
∙ prof. dr hab. arch. Marian Fikus
– przewodniczący jury,
architekt IARP
∙ artysta plastyk Marzena Cecylia
Karcz – prezes ZO ZPAP w Poznaniu
∙ prof. dr hab. Marek Owsian
∙ prof. dr hab. Andrzej Wielgosz
∙ arch. Izabela Klimaszewska
– przedstawiciel Izby Architektów RP,
architekt IARP

Izabela Klimaszewska
architekt IARP
pełnomocnik KR IARP
> klimaszewska@izbaarchitektow.pl
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W sprawie wadliwego
tłumaczenia Dyrektywy UE
dotyczącej zamówień publicznych
Krajowa Rada IARP

Interwencje Krajowej Rady Izby Architektów RP oraz działającej w jej imieniu kancelarii prawnej
przyniosły efekty. Udało się uzyskać oficjalne potwierdzenie o błędnym tłumaczeniu Dyrektywy
2014/24/UE na język polski. Zagrożenie wynikające z możliwości błędnej implementacji ww. dyrektywy,
której termin wprowadzenia w Polsce ustalono na 18 kwietnia 2016 roku, mógł spowodować
wykluczenie z konkurencji w zamówieniach publicznych wielu polskich pracowni projektowych
i związanych z nimi zawodowo architektów. Przeczytaj także: z ostatniej chwili!

K

Krajowa Rada Izby Architektów RP w dniu
2 lutego 2016 roku otrzymała oficjalne potwierdzenie z Parlamentu Europejskiego dotyczące sprostowania błędnego tłumaczenia
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, w zakresie możliwości
legitymowania się przez architektów doświadczeniem zawodowym wcześniejszym
niż 3 lata licząc od dnia złożenia wniosku
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego. Pismo z dnia 2 lutego 2016 roku
z Parlamentu Europejskiego jest odpowiedzią
na interwencję Krajowej Rady IARP w powyższym zakresie.
Dnia 21 grudnia 2015 roku Krajowa Rada
IARP zwróciła się w tej sprawie do Sekretariatu Generalnego Parlamentu Europejskiego, Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń, jak
również do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej (pisma nr 684/KRIA/2015, 680/
KRIA/2015 oraz 677/KRIA/2015). O przedmiotowej interwencji Krajowej Rady IARP
została poinformowana również Pani Prezes
Rady Ministrów (pismo nr 682/KRIA/2015).
Krajowa Rada IARP w swoich wystąpieniach
podniosła, iż przyjęte zapisy załącznika XII,
część II, pkt a), ppkt (ii) stanowią we wszystkich językach europejskich, iż dla zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji
instytucje zamawiające mogą uwzględniać
ponad 3-letnie doświadczenie zawodowe
Wykonawcy. Jedynie w polskim tłumaczeniu
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Dyrektywy 2014/24/UE możliwość taką
wykluczono, pozwalając tym samym na
odbiegającą od uregulowań unijnych błędną
interpretację przepisów Dyrektywy oraz
mylącą w tym zakresie argumentację.
Dnia 19 stycznia 2016 roku Krajowa
Rada IARP otrzymała pierwszą odpowiedź
w niniejszej sprawie – od Urzędu Publikacji Unii
Europejskiej, w której potwierdzono stwierdzony przez Krajową Radę błąd w tłumaczeniu Dyrektywy oraz konieczność wszczęcia
procedury korygującej.
Dnia 2 lutego 2016 roku Krajowa Rada IARP
otrzymała oficjalne potwierdzenie sprostowania Dyrektywy oraz informację o wysłaniu
do publikacji sprostowania w dniu 28 stycznia
2016 roku (patrz: ramka na stronie obok).

wszystkich dokumentów) oraz współpracującej z Krajową Radą IARP kancelarii prawnej
w osobie mec. Marty Strzelak za bezpośrednie
i skuteczne zaangażowanie w wyjaśnienie tej
sprawy – bardzo ważnej dla warunków wykonywania zawodu architekta w Polsce.
Proces pracy podjętej przez Krajową
Radę IARP nad poprawkami do ustawy
Prawo zamówień publicznych, jak i naprawy
krzywdzącego polskich architektów błędu
w tłumaczeniu Dyrektywy 2014/24/UE można
prześledzić w dokumentach dostępnych na
stronie internetowej: www.izbaarchitektow.pl/
pokaz.php?id=2564.

Krajowa Rada IARP informuje jednocześnie,
że jest w tej sprawie również w kontakcie
z Panią Prezes Rady Ministrów Beatą Szydło,
która została poinformowana o skutecznej
interwencji Krajowej Rady IARP w powyższym
zakresie, gdyż sprostowanie Dyrektywy ma
bezpośrednie przełożenie na zmianę zapisów
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów do
ustawy Prawo zamówień publicznych w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawców, oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane.
Jednocześnie składamy tą drogą podziękowania zespołowi kolegów z Krajowej
Rady IARP (w tym w szczególności: kol.
Piotrowi Gadomskiemu i kol. Sławomirowi
Żakowi związanymi z redakcją merytoryczną

Z prawdziwą satysfakcją odnotowaliśmy, że
w projektowanej przez Rząd RP treści Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane, uwzględniono proponowane przez
Krajową Radę Izby Architektów RP zmiany.
Zmiana dotyczy w szczególności art.
1.1.3), który w projekcie nowelizacji pozwala
na uwzględnianie w zamówieniach publicznych, wymagających zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji, dokumentów
potwierdzających wiedzę i doświadczenie
wykonawcy z okresu ponad 3 ostatnich lat
(a nie, jak dotychczas, do ostatnich 3 lat).

Z ostatniej chwili:

Więcej: www.izbaarchitektow.pl
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Zgłoszenia mało popularne
Sprostowanie do
dyrektywy 2014/24/UE
Sprostowanie do dyrektywy PE
i Rady 2014/24/UE z dnia 26.02.2014
w sprawie zamówień publicznych,
uchylającej dyrektywę 2004/18/WE
(DZ.U.L 94 z 28.03.2014, s. 65):
Strona 226, załącznik XII, część II,
lit. a) ppkt (i) i (ii)
zamiast:
"(i) (...) w razie potrzeby, w celu
zapewnienia odpowiedniego poziomu
konkurencji, instytucje zamawiające
mogą zaznaczyć, iż dowody dotyczące
odpowiednich robót budowlanych
wykonanych ponad pięć lat wcześniej
nie zostaną uwzględnione;
(ii) (...) W razie potrzeby, w celu
zapewnienia odpowiedniego poziomu
konkurencji, instytucje zamawiające
mogą zaznaczyć, iż dowody dotyczące
odpowiednich dostaw lub usług
zrealizowanych bądź wykonanych
ponad trzy lata wcześniej nie zostaną
uwzględnione;"
powinno być:
"(i) (...) w razie potrzeby, w celu
zapewnienia odpowiedniego
poziomu konkurencji, instytucje
zamawiające mogą zaznaczyć,
iż uwzględniane będą dowody
dotyczące odpowiednich robót
budowlanych wykonanych ponad
pięć lat wcześniej;
(ii) (...) W razie potrzeby, w celu
zapewnienia odpowiedniego poziomu
konkurencji, instytucje zamawiające
mogą zaznaczyć, iż uwzględniane
będą dowody dotyczące
odpowiednich dostaw lub usług
zrealizowanych bądź wykonanych
ponad trzy lata wcześniej;"

Dziennik Gazeta Prawna opublikował informacje podane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, które potwierdziły
przewidywania Izby Architektów RP w sprawie nieskuteczności procedury „zgłoszenia
budowy domu jednorodzinnego z projektem”.
Rozwiązanie to miało być znaczącym
ułatwieniem dla inwestorów – ministerstwo
szacowało, że rocznie będzie z niej korzystało około 30 tysięcy osób. Tymczasem
w praktyce jest ich 5 razy mniej niż zakładano. Od 28 czerwca 2015 r. – czyli od dnia
wejścia w życie „małej” nowelizacji – w całej
Polsce zarejestrowano zaledwie 6084 takich
zgłoszeń, przy 62.679 złożonych wniosków

o wydanie pozwolenia na budowę domu
jednorodzinnego.
Redaktor Anna Krzyżanowska w tekście
Domy na zgłoszenie to niewypał. Przepisy trzeba
będzie zmienić przypomniała także, że Izba
Architektów RP już na samym początku prac
legislacyjnych podnosiła, że instytucja budowy
domów jednorodzinnych na zgłoszenie nie
sprawdzi się w praktyce, bowiem w ocenie
IARP nowela, zamiast rozprawiać się z największymi bolączkami inwestorów (związanymi z procesem przygotowania dokumentacji
projektowej) wyszła z błędnego założenia,
że problem tkwi w długości oczekiwania na
SO
pozwolenie na budowę.

III edycja konkursu dla szkół
Izba Architektów RP, jak co roku, w lutym
i marcu rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do
konkursu dla młodzieży szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalych realizujących w roku
szkolnym 2015/2016 zajęcia według programu edukacyjnego IARP pt. „Kształtowanie
przestrzeni”.
Zaproszono szkoły, które brały już udział
w poprzednich edycjach konkursu oraz wszystkie nowe, które chciałyby spróbować swoich
sił w trudnej ale niezwykle satysfakcjonującej
rywalizacji. Cenne nagrody i wyróżnienia,
ufundowane przez firmę Fakro – partnera
programu, przyzna jury konkursowe.

Temat konkurs brzmi: „Otoczenie szkoły
jako przyjazna i bezpieczna przestrzeń publiczna łącząca społeczność lokalną – komu
i w jaki sposób powinna służyć”. A w ramach
realizacji zadania konkursowego należy:
	zbadać, komu powinna służyć przestrzeń
publiczna najbliższego i dalszego otoczenia
szkoły,
	dokonać analizy miejsca pod względem
walorów i wad,
	zaproponować rozwiązanie, które umożliwi
korzystanie z otoczenia szkoły różnym
grupom lokalnej społeczności.

USz

Spotkanie Grupy V4 w Brnie
W dniach 5 i 6 lutego 2016 r. w Brnie (Czechy)
odbyło się kolejne, cykliczne spotkanie architektonicznej Grupy Wyszehradzkiej (V4) złożonej z Izb Architektów Czech, Słowacji, Węgier
i Polski. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rady Krajowej IARP – wiceprezes Piotr
Gadomski i Borys Czarakcziew.
Obrady poświęcone były zagadnieniom
związanym z zamówieniami publicznymi oraz
problematyce powiązania cenników ze standardami projektowymi. Cenniki w powiązaniu
ze standardami są przedmiotem ożywionej

środowiskowej dyskusji także w innych krajach. Najbardziej zaawansowani w pracach są
architekci czescy, którzy swoje zasady wycen
powiązane ze standardem wykonywania zawodu skonsultowali już z czeskim odpowiednikiem polskiego Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumenta. Z uwagi na tożsamą tematykę
debaty przedzjazdowej oraz zjazdu nadzwyczajnego IARP, przedstawiciele Grupy V4
zaproszeni zostali przez Krajową Radę IARP
do Ustronia, gdzie ma się odbyć dyskusja
USz
przedzjazowa.
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arch. Sławomir Żak
architekt IARP

Wrocław, 26.02.2016

W

W dobie terabajtów krążących informacji,
litrów śliny przełkniętej na dyskusjach,
ton papieru z wyciętych lasów, pytanie
o kulturę architektury pozostaje skierować
jedynie do stylistów. To styliści wyznaczają
trendy i pewnie dlatego... bo mogą sobie na
to pozwolić.
Rozwój zrównoważony anonsowany
jako styl życia powinien mieć więc także
wpływ na język stylistów. W architekturze kultura języka oparta jest dziś jednak
w dużej mierze o słowa mające pachnieć
gospodarczym i finansowym sukcesem.
Zrównoważenie mieści się w tym zbiorze
w swoim bardzo okrojonym fragmencie,
i to raczej w pobliżu pojęć typu chodliwy,
kasowy czy statystycznie na sprzedaż.
Do katalogu „dobrego interesu” lepiej
pasuje więc słowo lokalizacja – która sukcesywnie przekuwana jest na cenę gruntu
pod kolejną mieszkaniową inwestycję. Jaki
mamy w tym wypadku styl architektury,
każdy widzi... To styl uniwersalny... czyli
żaden.
Jak pokazuje historia ostatnich lat
nowo-ustrojowego planowania przestrzennego w Polsce, ten właśnie styl jest wprost
efektem liberalizmu przestrzennego
„konstytucyjnie” zamocowanego w prawie
do wolności zabudowy. Uderzającym
widokiem skutków tej budowlanej jazdy
„bez trzymanki” są transmisje z wyścigów
kolarskich pokazywanych w telewizji z kamery helikoptera. Patrząc na obrazy z różnych tras biegnących poprzez europejskie
krajobrazy miast i wsi, zawsze wiem kiedy
jedziemy z peletonem „Tour de Pologne”.
Chaos i bałagan zabudowy nowej polskiej mapy przestrzennej widzianej z lotu
ptaka jest charakterystyczny. Nietrudno
na tej podstawie zbudować sobie pojęcie
o prawie przestrzennym i budowlanym,
które taki styl toleruje i patentuje. Ale
przy tej okazji można również zapytać, ilu
ludzi lata samolotami w kraju bociana...
Może więc królewskiego orła wspartego na
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kolumnie w znaku firmowym architektów
powinna zastąpić krocząca po ziemi kura
znosząca złote jajka?
W uniwersalizmie na poziomie „chodzącej kury” mieści się kolejne słowo-klucz
dla powszechnego stylu w architekturze, czyli słynne „warunki zabudowy”.
Okrojony parametrami sposób patrzenia
na możliwy rozwój zabudowy stoi w zdecydowanej opozycji do dalekosiężnych
planów i ambicji panowania nad materią,
strukturą, potrzebną funkcją i niezbędną logiką faktycznych i kompleksowych
potrzeb – czyli rozwojem zrównoważonym
i zharmonizowanym.

Słowo wytrych dla „warunków zabudowy” to kontynuacja. Pytanie tylko jaka
kontynuacja jest rzeczywiście potrzebna,
a jaka napędza skalę gospodarki spod
znaku myślenia zadaniowego, zamiast
długoterminowego... Zresztą w sytuacji,
gdy cykle budowlanego rozwoju są coraz
krótsze, bo ciągle brakuje czasu na wydawanie coraz większych środków finansowych, termin uzyskania taniego gruntu, na
najszybszej z możliwych ścieżek zmiany
jego przeznaczenia, to idealne narzędzie
dla ręcznego sterowania.
Planów miejscowych blokujących warunki zabudowy na szczęście mamy coraz
więcej, lecz ich interpretacja to kolejne
miejsce intensywnej gry ekonomicznej.

Gry i ciągłej nadziei na wyciśnięcie tak potrzebnego zysku z wartości dodanej, czyli
wariacji na jakie pozwalają niejasno i mało
czytelnie zapisane plany. Być może dzieje
się tak dlatego, że w planach rysunkowo
brakuje trzeciego wymiaru. Ale i to może
okazać się nieskutecznym lekarstwem na
rozpędzoną gospodarkę szukającą w każdym miejscu przewagi nad konkurentem,
który akurat źle zrozumiał przepis, a w zasadzie styl jego formalnego i publicznego
przedstawienia.
Tymczasem w skali państwa – potrzeba
specustaw, przy tak skomplikowanym
i zawiłym prawie przestrzenno-budowlanym, z perspektywy gospodarki wydaje się
nie tylko rozsądna, lecz również poparta
argumentami, których jednak na poziomie
administracji nikt głośno nie wypowie,
przez szacunek dla procedury obowiązującej wszystkich innych.
Ekonomia zarządzania środkami publicznymi stoi tu w jawnej sprzeczności do
konsultatywnego i rozciągniętego w czasie
sposobu przeprowadzania standardowych
pozwoleń budowlano-inwestycyjnych. Bo
przecież „spec-ustawowy” styl zarządzania przestrzenią, to uniwersalizm w czystej
postaci, związany z „własnym – nieskrępowanym” wyborem stylu „dowolnego”– obdarzonego jednak dużo mniejszym
ryzykiem utopienia pieniędzy publicznych
w „klasycznie” niejasnych procedurach
prawa.
Szkoda tylko, że selektywność
przypadków szczególnych nie staje się
przyczyną do powszechnej chęci zmiany
jakości zasad powszechnych. Ale w tym
sensie nie mamy przecież jeszcze w Polsce
prawa precedensowego.
Uniwersalizm takich zjawisk prawnospołecznych musi zatem pozostać w gestii
stylistów – solistów. Czy są lub będą w tym
gronie „architektonicznego stylu uniwersalnego” architekci? Z pewnością także...
ale oby już nie bez architektury. 

ILUSTRACJA: ARCHIWUM AUTORA

Styl uniwersalny...
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Prawo zamówień
publicznych w projektowaniu
/ wybór trybu udzielania
zamówienia
arch. Teresa Gołdowska, architekt IARP

Zamawiający, wybierając tryb udzielenia
zamówienia publicznego, kieruje się wieloma
przesłankami. Uwarunkowania te dotyczą
zamawiającego, ale mają swoje skutki dla
projektanta. W artykule omówiono najczęściej
stosowane tryby udzielania zamówienia
publicznego na usługi projektowe oraz warunki
i kryteria wyboru projektantów.
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Od redakcji
Opisane w artykule zagadnienia wynikają z wielu lat doświadczeń autorki w procesie
pracy projektanta przy zmieniających się warunkach oraz zmiany „punktów
obserwacyjnych”. Autorka była zarówno projektantem, jak i wykonawcą, a w ostatnich
latach również zamawiającym – reprezentantem organu samorządu lokalnego.

T

Tryb 1: Konkurs
Najbardziej preferowany przez architektów
ze względu na wiodącą rolę pozacenowych
kryteriów wyboru oferty, jak również najkorzystniejszy dla zamawiającego (możliwość
wyboru koncepcji najbardziej odpowiadającej
potrzebom użytkownika) jest konkurs na
twórcze prace projektowe. Należy jednak
zaznaczyć, iż jest to tryb wymagający dużej
ilości czasu i bardzo dobrego przygotowania
merytorycznego zamawiającego. Dlatego
procedura konkursu powinna być zarezerwowana dla dużych obiektów, w sposób istotny
kształtujących przestrzeń i stanowiących
dominanty urbanistyczne.
Pozytywnym efektem konkursu jest
możliwość wszechstronnej analizy projektu
i ewentualnie rozszerzenia zakresu zamówienia w następnej fazie, tj. zamówienia zawieranego w trybie z wolnej ręki lub negocjacji bez
ogłoszenia. Rozszerzenie to wynikać może
z wytycznych sądu konkursowego lub zmiany
potrzeb zamawiającego. Najbardziej uzasadniony jest wybór jednej pracy konkursowej,
jako realizacyjnej. Pozostałe nagrody przyznane w konkursie świadczą o docenieniu przez
sąd konkursowy pozytywnych rozwiązań
projektowych tych opracowań oraz stanowią
rekompensatę finansową dla poniesionych
nakładów. Walory estetyczne i funkcjonalne
pracy powinny być dla zamawiającego nadrzędne nad oferowaną ceną, stanowiącą niewielki procent kosztu zadania inwestycyjnego.
Dlatego tylko negocjacje z jednym projektantem – zwycięzcą konkursu – nie naruszają idei
konkursu rywalizacji twórców.

W celu ogłoszenia konkursu zamawiający
powinien przygotować materiały, w których szczegółowo opisze swoje wymagania
funkcjonalne i formalne, uwarunkowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pozostawiając jednocześnie autorowi projektu możliwość uzupełnienia tego
programu o dodatkowe elementy wynikające
z zaproponowanego ukształtowania bryły
i przestrzeni. Wydaje się, że na etapie wyboru
nagrodzonej pracy konkursowej przeznaczonej
do realizacji powinno się oceniać głównie rozwiązania przestrzenne, estetyczne i funkcjonalne, pomimo że ustawa PZP wymaga, żeby
uczestnik konkursu podał również szacunkowy koszt realizacji zamierzenia i koszt opracowania dokumentacji projektowej. Uważam, że
na tym etapie projektant ma za mało danych,
żeby podać takie wartości, a wprowadzenie
oceny dla takich kryteriów niepotrzebnie
„wiąże ręce zamawiającemu”.
Kierując wydziałem inwestycji, zlecałam
projekty kilkunastu obiektów w tej formule
prawnej i nie spotkałam się z większymi
problemami dotyczącymi uzgodnienia ceny
za opracowanie dokumentacji na etapie zawierania umowy z projektantem. System ten
pozwala na omówienie z projektantem szczegółowości i zakresu poszczególnych opracowań przed uzgodnieniem ceny opracowania
dokumentacji projektowej. Zamawiający ma
wtedy pewność, że będzie w stanie ogłosić
postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy realizującego obiekt bez konieczności
wprowadzania do dokumentacji istotnych
zmian i uzupełnień (na przykład opisanie

w SIWZ parametrów technicznych urządzeń
i materiałów, jakie zamawiający uzna za
równoważne w przypadku zastosowania przez
wykonawcę robót rozwiązań zamiennych).
Jestem zwolennikiem, nawet przy konkursach realizacyjnych, przeznaczania pewnej
puli środków na nagrody i zwrot kosztów
opracowania oferty, gdyż przygotowanie pracy konkursowej wymaga poświęcenia dużej
ilości czasu oraz wydatkowania sporych środków finansowych. Przekłada się to na uczestnictwo bardziej doświadczonych projektantów
i lepszą jakość opracowań, a zamawiającemu
umożliwia opublikowanie wszystkich nagrodzonych prac konkursowych.
Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, w którym przez publiczne ogłoszenie
zamawiający przyrzeka nagrodę za wykonanie
i przeniesienie prawa do wybranej przez sąd
konkursowy pracy konkursowej. Opublikowanie w regulaminie składu sądu konkursowego
pozwala na ocenę przez Uczestników jego
bezstronności oraz fachowości. Uczestnicy
rywalizują pomiędzy sobą na gruncie zawodowym, a nie finansowym, a zamawiający
uzyskuje obiekt o wyróżniających go walorach
estetycznych i przestrzennych.

Inne tryby wyboru projektanta
Nie każda inwestycja budowlana wymaga
uzyskania wybitnych walorów estetycznych, natomiast opracowanie dokumentacji
projektowej dla inwestora publicznego zawsze
wymaga dużej wiedzy zawodowej w sferze
rzemiosła oraz sprawnej organizacji procesu
uzgadniania dokumentacji i umiejętności
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koordynacji branż. W takich wypadkach zamawiający może zdecydować się na zlecenie
zamówienia w trybie uproszczonym (postępowania do 30.000 euro, bez zastosowania
przepisów ustawy PZP) lub w trybie przetargu
nieograniczonego.

Tryb 2: zamówienia
w trybie uproszczonym
W przypadku zamówienia do 30.000 euro
zamawiający zazwyczaj zaprasza do złożenia
oferty kilka firm, które według jego rozeznania mają największe doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji dla określonego typu
obiektów i wybiera ofertę najkorzystniejszą.
Jeśli w danym roku budżetowym zamawiający
planuje zlecenie większej ilości dokumentacji
na obiekty tego samego typu, jest zobowiązany zsumować wartość wszystkich planowanych usług projektowych i zastosować do każdego zlecenia tryb postępowania wymagany
dla zsumowanej wartości tych usług, nawet
jeżeli dotyczy to różnych obiektów w różnych
lokalizacjach. Jest to bardzo krzywdzące dla
projektanta z powodu potraktowania jego
twórczej pracy na równi z innymi usługami
polegającymi np. na ochronie obiektów lub
utrzymywaniem porządku.
Z procedury tej wyłączone zostały tylko
zlecenia z przyczyn związanych z ochroną
praw wyłącznych, wynikających z odrębnych
przepisów i w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej. Powyższemu wyłączeniu, zgodnie
z opinią ustawodawcy, nie podlegają usługi
opracowywania dokumentacji projektowej
i pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie
realizacji robót budowlanych. O zmianę takiej
interpretacji należałoby walczyć.
Na etapie rozpatrywania złożonych ofert
ocenie podlega tylko przedmiot zamówienia, czyli jakość oferowanej dokumentacji
projektowej, termin jej wykonania, długość
okresu udzielonej gwarancji, cena itp. Kryteria
te muszą być opisane jednoznacznie w sposób
wyliczalny. Należałoby zaznaczyć, że warunki
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Opis sposobu dokonania
oceny spełniania
warunków powinien być
związany z przedmiotem
zamówienia
i proporcjonalny do
przedmiotu zamówienia,
co ma zapewnić
realizację podstawowych
założeń do ustawy Prawo
zamówień publicznych
– uczciwej konkurencji
i równego traktowania
wykonawców.

te nie mogą ulegać zmianie w trakcie realizacji
zamówienia, a zatem nie można aneksem
zmienić np. terminu wykonania zamówienia
nawet w przypadku uzasadnionych przyczyn
obiektywnych. Trudno również a priori oceniać
jakość dokumentacji jeszcze nie opracowanej
lub jakość koordynacji międzybranżowych. Koordynacja poszczególnych branż i sprawdzenie
opracowań kosztorysowych jest obowiązkiem
projektanta, a nie jakimś dodatkowym wymaganiem zamawiającego.
W przypadku stosowania procedur
uproszczonych, w zamówieniach na dokumentację o wartości poniżej 30.000 euro
netto zamawiający zobowiązany jest do
zwrócenia się do kilku wykonawców o złożenie oferty i wtedy wybiera zazwyczaj
projektantów już „sprawdzonych”, których
dokumentacje zostały już zweryfikowane
– nie tylko na etapie formalnym (uzyskanie
pozwolenia na budowę), ale również wykonawstwa, odbiorów i eksploatacji. Często
na wybór projektanta ma wpływ również
ocena przez społeczność lokalną obiektów
podobnego typu zaprojektowanych w latach
poprzednich przez tego samego projektanta.

Tryb 3: przetarg nieograniczony
Stosując tryb przetargu nieograniczonego,
zamawiający może oceniać projektanta tylko
w ramach spełnienia warunku udziału w postępowaniu przetargowym. Zgodnie z art. 22

ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Dokonywanie opisu oceny spełniania
warunków pomaga zamawiającemu w wyłonieniu wykonawców zdolnych do realizacji
zamówienia, a tym samym ogranicza możliwości powstania sytuacji, w której wykonawca nie będzie w stanie wykonać zamówienia
lub nie będzie w stanie wykonać zamówienia
z należytą starannością. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków powinien
być związany z przedmiotem zamówienia
i proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, co ma zapewnić realizację podstawowych założeń do ustawy Prawo zamówień
publicznych – uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców.
„Proporcjonalny do przedmiotu zamówienia” oznacza, że opis powinien być adekwatny
do zamierzonego celu, a więc wyboru wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Opis sposobu
dokonywania oceny spełniania warunków
stanowi jedną z najważniejszych czynności
dokonywanych przez zamawiającego, albowiem wyznacza krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o zamówienie publiczne.
Z tego względu, ustawodawca przyznał wykonawcom uprawnienie do wnoszenia środków
ochrony prawnej na tę czynność niezależnie
od wartości udzielanego zamówienia.
Warunki udziału w postępowaniu
przetargowym wymienione w art. 22 pkt 1
(posiadanie uprawnień) nie budzą specjalnych
emocji, gdyż są wymogiem czysto formalnym.
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Natomiast pkt 2 (posiadanie wiedzy i doświadczenia) powoduje często dyskusje wynikające
z przeświadczenia projektantów, że posiadanie
uprawnień do projektowania jest już wystarczającym świadectwem ich doświadczenia.
Nie jest to prawdą, gdyż w tym punkcie zamawiający wymaga przedstawienia dowodów, że
projektant jest już zorientowany w wymaganiach funkcjonalnych i formalnych dotyczących
przedmiotu zamówienia. Na etapie przetargu
pozwala to na zaoferowanie prawidłowej ceny
i terminu realizacji na wykonanie dokumentacji i pełnienie nadzoru autorskiego we
wszystkich branżach, a w trakcie realizacji
umowy na właściwą koordynację projektów
branżowych i kosztorysów. Problemem jest
tylko okres, za jaki zamawiający może żądać
doświadczenia, tj. 3 lata wstecz (jak w innych
usługach). W projektowaniu jest to okres zbyt
krótki, szczególnie w przypadku kiedy umowa
obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego (zalecenie ekspertów UZP mówi, aby
zawierać umowę jednocześnie na opracowanie
dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru
autorskiego). Dla dużych obiektów ostateczna weryfikacja projektu następuje dopiero
na etapie wykonywania robót budowlanych
i odbiorów przez organy zewnętrzne. Zatem
wliczając czas niezbędny na przeprowadzenie
postępowania przetargowego na wyłonienie
wykonawcy, realizację robót i odbiory, często
jest to okres cztero-/pięcioletni.
Dlaczego doświadczenie projektanta jest
tak istotne? By uniknąć zdarzających się sytuacji, w których brak świadomości projektanta
powoduje konieczność nadmiernego angażowania zamawiającego zarówno w weryfikację
rozwiązań projektowych i kosztorysowych, jak
i w dokonywanie uzgodnień z gestorami mediów, konserwatorem, a nawet rzeczoznawcami i branżystami. Na przykład: znaczne zawyżenie wartości kosztorysów inwestorskich,
wynikające z nieznajomości cen rynkowych
przez kosztorysanta, może uniemożliwić
ogłoszenie przetargu na wykonawcę obiektu
i zatrzymać proces inwestycyjny.
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Wielu projektantów
zakłada, że posiadanie
uprawnień do
projektowania jest
już wystarczającym
świadectwem ich
doświadczenia.
Nie jest to prawdą
– zamawiający wymaga
bowiem przedstawienia
dowodów, że projektant
jest już zorientowany
w wymaganiach
funkcjonalnych
i formalnych dotyczących
przedmiotu zamówienia.
Na etapie przetargu
pozwala to na
zaoferowanie
prawidłowej ceny
i terminu realizacji
na wykonanie
dokumentacji i pełnienie
nadzoru autorskiego
we wszystkich
branżach, a w trakcie
realizacji umowy na
właściwą koordynację
projektów branżowych
i kosztorysów.

Zgodnie z art. 22 ustawy PZP dopiero
w pkt. 3 zamawiający żąda przedstawienia
osób posiadających wymagane dla realizacji
przedmiotu zamówienia uprawnienia projektowe. Natomiast pkt 4 warunków opisuje
wymagania ekonomiczne i finansowe. Są one
istotne szczególnie przy realizacji dużych
obiektów, które wymagają pozyskiwania
warunków zasilania w media, warunków
zabudowy, czasem warunków konserwatorskich lub odstępstw oraz długotrwałych
uzgodnień i formalności w końcowej fazie
projektowania.

Kryteria wyboru projektanta
Wszyscy wiemy, że projektanci regularnie protestują przeciwko zastosowanemu
kryterium najniższej ceny za wykonanie dokumentacji projektowej, tym bardziej, że nawet
przy bardzo niskiej cenie trudno udowodnić
jej nierealność. Taką weryfikację znacznie
ułatwia zażądanie przez zamawiającego
podzielenia ryczałtowej ceny za dokumentację na ceny poszczególnych opracowań, gdyż
wtedy niektóre pozycje okazują się rażąco
niskie i łatwiej jest żądać ich wyjaśnienia
przez oferenta.
Zastanówmy się jednak w tym miejscu:
jakie inne kryteria może przyjąć zamawiający
w przypadku „zwykłych inwestycji”, dla których najbardziej naturalnym trybem wydaje
się przetarg nieograniczony? Wymieńmy
i przeanalizujmy kolejno:
	termin realizacji dokumentacji projektowej? – jest trudny do dotrzymania
ze względu na liczne uwarunkowania
zewnętrzne,
	długość gwarancji? – chyba niezbyt sensowny parametr po wybudowaniu obiektu,
	parametry techniczne i energooszczędność? – trudne do sprawdzenia nawet po
opracowaniu dokumentacji,
	zastosowanie nowatorskich rozwiązań
projektowych? – podnosi koszt realizacji
zadania i może wpływać również na utrudnienia w eksploatacji,
	zaproponowane zasady poprawiające
koordynację międzybranżową, w tym np.
zastosowanie BIM? – tak naprawdę jest to
obowiązek projektanta i wymóg formalny,
który nie powinien być oceniany.
Bardzo chętnie przyjmę wszystkie sensowne
propozycje kryteriów dotyczących przedmiotu zamówienia. Oczywiście – zawsze bardzo
celowe jest zamówienie kilku koncepcji i przedyskutowanie ich przez zamawiającego z projektantami, ale dzieje się to już po zawarciu
umowy z projektantem, natomiast tutaj mówimy o fazie wcześniejszej. Jako zamawiający
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muszę podać kryteria, za które przydzielę
projektantowi punkty (co może zadecydować
o wyborze tego lub zupełnie innego projektanta), tyle że kryteria te potem są trudne
do zweryfikowania. Nawet po opracowaniu
dokumentacji trudno jest przecież sprawdzić,
czy budynek będzie tak energooszczędny
jak zakładano, lub czy spełnia wymagania
techniczne, które mogą być ocenione dopiero
po wykonaniu ekspertyzy. A co jeśli po roku
okaże się, że projekt nie spełnia zadeklarowanych parametrów? Naliczać kary?
Materiały ze szkoleń UZP w tej sprawie
nie pomagają zamawiającym, a przecież
zlecamy realizację wielu „zwykłych inwestycji”, dla których nawet trudno jest myśleć
o organizacji konkursu. Takimi przykładami mogą być: projekty termomodernizacji
budynków, zmiany sposobu użytkowania
części budynków, przebudowy zapleczy
kuchennych, projektowanie ogrodzeń lub
placów zabaw, projekty remontu dachu z jego
przebudową, roboty budowlane związane z wymianą kotłowni na węzły cieplne,
dostosowywanie budynków dla potrzeb
osób niepełnosprawnych (montaż dźwigu,
pochylni lub przebudowa schodów), remonty
sanitariatów w szkołach, projekty izolacji
ścian piwnicznych i fundamentów w budynkach istniejących. I temu podobne...

Warunki formalne
Na etapie przetargu zamawiający wymaga
podania informacji, jakie części zamówienia
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Zazwyczaj wykonawca projektu
nie podaje w tym punkcie projektantów
branżowych, chociaż wiadomo, że często nie są to osoby fizyczne, lecz prawne.
W świetle obowiązującej ustawy wielu
podwykonawców żąda ujawnienia ich umowy
i uzyskania akceptacji zamawiającego,
ze względu na zagwarantowanie pewności
wypłaty wynagrodzenia. Niestety zmusza
to architekta zawierającego umowę z inwestorem do zawierania umów na piśmie, pod
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Opis sposobu
dokonywania oceny
spełniania warunków
udziału w postępowaniu
przetargowym stanowi
jedną z najważniejszych
czynności dokonywanych
przez zamawiającego,
albowiem wyznacza krąg
podmiotów uprawnionych
do ubiegania się
o zamówienie publiczne.

nadzorem prawnika i potem dokonywania
szczegółowych rozliczeń z branżystami.
Coraz większe opóźnianie płatności przez
inwestorów oraz problemy z wymagania coraz
dłużej trwających uzgodnień zewnętrznych
mogą powodować konieczność naliczania kar
umownych projektantowi, który przeniesie
je na branżystów (w przypadku jeżeli to oni
są odpowiedzialni za opóźnienie). Dlatego
architekci powinni lepiej przeanalizować zapisy Prawa zamówień publicznych regulujące
prawa i obowiązki podwykonawców.
Załącznikiem do SIWZ w przetargu jest
również wzór umowy, z którym projektant
powinien zapoznać się szczegółowo, żeby
prawidłowo wycenić przedmiot zamówienia.
W projekcie umowy pojawia się szczegółowy
opis obowiązków zarówno projektanta, jak
i zamawiającego, w tym:
	pośrednie terminy (np. przedstawienie
koncepcji projektowej do akceptacji zamawiającego),
	obowiązek pozyskania decyzji administracyjnych w przypadku decyzji konserwatorskich w obiektach zabytkowych, decyzji
środowiskowych, pozwoleń wodno-prawnych i innych specjalistycznych,
	warunki pełnienia nadzoru autorskiego,
	warunki ochrony praw autorskich,
	warunki płatności (fakturami częściowymi
lub końcową i ograniczenie procentowe
płatności do czasu sporządzenia końcowego protokołu odbioru),
	kary umowne.

W ramach spisu obowiązków podane są
również informacje o liczbie egzemplarzy dokumentacji, formie jej przekazania
zamawiającemu, dodatkowych opracowaniach (np. wizualizacjach), konieczności
prezentacji projektu na różnych forach
lub udziale w konsultacjach społecznych.
Może pojawić się również konieczność
etapowania zadania inwestycyjnego
(zwiększenia ilości opracowań). Wszystkie te czynności wpływają na ostateczny
koszt realizacji dokumentacji projektowej,
obciążenia czasowe projektanta lub jego
współpracowników, a także zagrożenie
karami wynikającymi z niedotrzymywania
terminów umownych.
Bardzo często do naliczenia takich
kar obliguje zamawiającego brak możliwości wykonania budżetu w danym roku
kalendarzowym, zobowiązania wynikające
z umów o dofinansowaniu lub inne uwarunkowania (np. przy obiektach oświatowych brak możliwości przekazania obiektu
do użytkowania przed rozpoczęciem roku
szkolnego).
***
Wszystkie pozostałe tryby wyboru projektanta, w tym negocjacje z ogłoszeniem lub
bez ogłoszenia oraz dialog konkurencyjny
różnią się tylko procedurami i są rzadziej
stosowane. Obecnie rozpatrywane są zmiany do obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych1, ale pojawiają się również
głosy, że potrzebne jest raczej opracowanie
całkowicie nowej ustawy. 

1_Najbardziej aktualny projekt nowelizacji ustawy PZP z 19.01.2016 r.:

www.zawod-architekt.pl/pzp20160119

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

$EãYHDMYG@TR/KTR CNLOKTRDMDQFDSXBYMX !DQKHM

Elewacje wentylowane StoVentec

YONCJNMRSQTJBIŃCDCXJNV@MŃCK@ATCNVMHBSV@
MHRJNDMDQFDSXBYMDFNHO@RXVMDFN

Pasywny element
ONCJNMRSQTJBIH

• konsole ze stali nierdzewnej
• brak punktowych mostków cieplnych - maksymalna
?EŊCàKŰŋK?EALHAJE=
• ?ANPUÖG=PJEAIEA?GEACKèEJOPUPQPQè>Q@KSJE?PS=è
L=OUSJACKèm-=OOERD=QO&JOPEPQPè!=NIOP=@P 
• elewacje panelowe i bezspoinowe
• niewidoczny system mocowania
• OVANKG=C=I=KGà=@VEJOVGàK ?AN=IEG= G=IEAŦ 
IKV=EG= SULN=SUPUJG=NOGEA

PAH      
RAJPA?OPK ?KISSS OPK LH

Z:A

prawo

Cena zacieniania mieszkań
prof. arch. Witold A. Werner, architekt IARP

Naruszenia prawa własności związane z wpływem nowej zabudowy na istniejące budynki są
przedmiotem licznych analiz oraz wykładni i orzeczeń sądowych. Tyle, że orzeczenia te dotyczą
najczęściej sytuacji ex post, czyli wynagrodzenia za szkody już powstałe. Z perspektywy planowania
inwestycji ważniejszym problemem ekonomicznym, ale też architektonicznym, staje się określanie
i szacowanie potencjalnych naruszeń prawa własności (i ich wartości) ex ante, a więc przed
powstaniem potencjalnej szkody.

Z

Zagadnienia dotyczące nasłonecznienia
mieszkań w artykułach arch. Piotra Gadomskiego (Z:A_#44) oraz Tomasza Żuchowskiego (Z:A_#45) obejmowały istotne kwestie
oddziaływania projektowanych obiektów na
otoczenie, metody określania stopnia zacieniania oraz konieczności uzyskiwania zgody
na odstępstwa od warunków technicznych
w przypadkach zacieniania mieszkań.
Z jednej strony autorzy podkreślają „pozytywny wpływ światła słonecznego na jakość
życia, rozwój oraz wydajność”. Natomiast
z drugiej strony sugerują „zbytnie skomplikowanie i niedostosowanie do współczesnych
potrzeb”, co wydaje się abstrahowaniem od
podstawowej idei ochrony prawa własności
zgodnie z zapisami konstytucyjnymi i wieloma
innymi ustawami, które to prawa mogą być
naruszane przez nową zabudowę.

Zamiary ekonomiczne inwestora
Podstawowym walorem projektowanych
obiektów budowlanych – w intencji inwestora
– jest zazwyczaj optymalne wykorzystanie
dostępnej przestrzeni prawdopodobnymi
efektami ekonomicznymi, możliwymi do osiągnięcia w planowanym czasie. Optymalizację
efektów ekonomicznych praktycznie sprowadzić można do maksymalizacji powierzchni
(rzadziej kubatury), która ma „pracować” dla
inwestora, jednak ze współzależną minima-
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lizacją kosztów wynikających z naruszenia
obowiązujących przepisów prawa. Jednym
ze skutków takich założeń ekonomicznych
są często „udziwnione” kształty budynków,
w wyniku których architekci starają się zacieniać jak najmniejszą liczbę mieszkań.
Warunki techniczne projektowania
w znacznej swej części chronić mają prawo własności, a naruszenia tego prawa są
przedmiotem licznych analiz oraz wykładni
i orzeczeń sądowych. Należy jednak zauważyć, że rozważania i orzeczenia sądowe często
dotyczą sytuacji ex post, czyli wynagrodzenia
za szkody powstałe już w przeszłości przez
obiekty, czasem wybudowane bez pozwoleń
na budowę i bez zgody właścicieli nieruchomości sąsiednich, których prawa zostały naruszone. Ważnym problemem ekonomicznym,
ale też architektonicznym, staje się zatem
określanie i szacowanie potencjalnych naruszeń prawa własności ex ante, a więc przed
powstaniem potencjalnej szkody.

Jeśli za bardzo zacieniamy...
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obejmujące
m.in. przepisy dotyczące zacieniania i przesłaniania, są trudne do spełnienia, zwłaszcza
w gęstej zabudowie miejskiej bez formalnej
jej klasyfikacji jako „śródmiejska i uzupełniająca”. Rozporządzenie szczegółowo określa

wymagania dotyczące 3-godzinnego czasu
nasłonecznienia pokoi mieszkalnych w godzinach 7.00 – 17.00, dopuszczając ograniczenie
tego wymagania w mieszkaniu wielopokojowym tylko do jednego pokoju, natomiast
nie definiuje wymogów zaliczenia obszaru
inwestycji do „śródmiejskiej zabudowy uzupełniającej”, w której dopuszcza się ograniczenie czasu nasłonecznienia do 1,5 godziny.
Nieprecyzyjność tego określenia powoduje, że
interpretacji dokonuje intuicyjnie projektant,
a pogląd ten weryfikuje dopiero organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę.
W przypadku niekorzystnej interpretacji
obszaru inwestowania przez organ udzielający pozwolenia na budowę, konieczna
jest kosztowna zmiana projektu, natomiast
w przypadkach uzasadnionych istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o odstępstwa
od warunków technicznych, kierowanym
do ministra, za pośrednictwem właściwego
organu administracji architektoniczno-budowlanej. Decyzje ministra „upoważniające”
do wyrażenia przez organ zgody na odstępstwo zawierają jednak istotny warunek – nie
naruszenia interesów osób trzecich zgodnie
z prawem własności, co w praktyce sprowadza
się zazwyczaj do rekompensaty finansowej za
zdefiniowane ograniczenia, w tym przypadku dotyczące nasłonecznienia określonych
pomieszczeń.
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Ograniczenie nasłonecznienia mieszkania
nie poddane zostało urynkowieniu, wobec czego
właściciel mieszkania nie ma prawa wyrażania
zgody na jego zacienienie (o tym decyduje minister),
natomiast ma prawo do rekompensaty
za uszczerbek wartości mieszkania.
Pojawia się zatem problem wyceny wartości, jaką
stanowi dopływ słońca do potencjalnie zacienianych
mieszkań, a więc cena zacieniania mieszkań, którą
trzeba zapłacić właścicielom tych mieszkań za
częściowe lub całkowite zacienienie mieszkania,
a rezultacie obniżenie jego wartości – pozbawionej
jednej z cech jakościowych mieszkania.
W odniesieniu do skutków finansowych obniżenia
wartości nieruchomości, w tym szczególnie
mieszkań wskutek ograniczenia nasłonecznienia,
nie ma dotychczas wypracowanych metod,
a funkcjonujące rekompensaty dla właścicieli
mieszkań zacienionych ustalane były intuicyjnie,
poczynając od stosunkowo niewielkich kwot
wypłacanych jednorazowo, a na wykupywaniu
zacienionych mieszkań kończąc.
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Ograniczenie nasłonecznienia mieszkania
nie poddane zostało urynkowieniu, wobec czego właściciel mieszkania nie ma prawa wyrażania zgody na jego zacienienie (o tym decyduje
minister), natomiast ma prawo do rekompensaty za uszczerbek wartości mieszkania.

Analizy nasłonecznienia
Celem eliminacji lub ograniczenia protestów
ze strony właścicieli pomieszczeń będących
w zasięgu oddziaływania projektowanej inwestycji, projekty architektoniczno-budowlane
powinny już zawierać analizy nasłonecznienia
potencjalnie zacienionych mieszkań, ogródków zabaw dziecięcych i innych miejsc wymienionych w rozporządzeniu, opracowane przez
projektantów lub rzeczoznawców w zakresie
projektowania, które to analizy stanowią zazwyczaj podstawę uzyskiwania pozwoleń na
budowę, a także argumentację w przypadku
protestów ze strony osób trzecich.
Pojawia się zatem problem wyceny wartości, jaką stanowi dopływ słońca do potencjalnie zacienianych mieszkań, a więc cena
zacieniania mieszkań, którą trzeba zapłacić
właścicielom tych mieszkań za częściowe lub
całkowite zacienienie mieszkania, a w rezultacie obniżenie jego wartości – pozbawionej
jednej z cech jakościowych mieszkania.
W przepisach prawnych nie ma sformułowanych zasad (metod) pomiaru nasłonecznienia obiektów, w stosunku do których określony został ten wymóg, nie ma też formalnych
przyzwoleń na zakres tolerancji, określanej
w minutach, nie ma też precyzyjnych wymogów dotyczących miejsca pomiaru (podłoga
w pomieszczeniu, rama okienna itd.).
Najstarszą i dotychczas niekwestionowaną metodą jest tzw. „linijka słońca” opracowana przez prof. Mieczysława Twarowskiego,
według której po zaprogramowaniu komputerowym określić można skutki zacieniania
przez nową zabudowę z dokładnością nawet
do pół minuty. W ostatnich latach projektanci
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posługują się też funkcją Daylight programu
3Ds max, która umożliwia uzyskanie teoretycznych zakresów zacieniania dla wirtualnego modelu projektowanego budynku.
Metoda ta jest szczególnie przydatna przy
projektowaniu bardzo wysokich budynków
zacieniających często mieszkania w budynkach położonych na dalszych ulicach, jednak
bardziej szczegółowe wyniki dotyczące
pojedynczych mieszkań wymagają sprawdzenia metodą „linijki słońca”, jako precyzyjnej
metody graficznej.
I tak na przykład występując o wyrażenie
zgody na odstępstwa w zakresie zacieniania
i zasłaniania dla znanego budynku przy ulicy
Złotej 44 w Warszawie autorstwa arch. Daniela
Libeskinda (tzw. Żagla) musiałem się posłużyć
niemal stu wykresami zacieniania wykonanymi
metodą „linijki słońca”. Przykładowe dwa wykresy z przygotowywania tej znanej inwestycji
przedstawiają „linijkę słońca” przed projektowaną zabudową i po jej realizacji (rys. 1 i 2 ).
Niewiele mniej wykresów zacieniania przygotowuję dla innych wysokich obiektów.

Wpływ słońca na wartość mieszkania
W teorii i praktyce wartościowania nieruchomości, w tym mieszkań, funkcjonuje już
szereg opracowań dotyczących tzw. ograniczonego użytkowania nieruchomości
(i związanego z tym różnicowania cen)
w wyniku hałasu lotniskowego oraz hałasu
z innych źródeł. Na przykład: w Warszawie
wyznaczone zostały 3 strefy oddziaływania
hałasu z lotniska Okęcie, zaś w Londynie cenę
nieruchomości obniża hałas w danym miejscu
(o kwotę określoną w funtach/decybel).
W odniesieniu do skutków finansowych
obniżenia wartości nieruchomości, w tym
szczególnie mieszkań wskutek ograniczenia
nasłonecznienia, nie ma dotychczas wypracowanych metod, a funkcjonujące rekompensaty
dla właścicieli mieszkań zacienionych ustalane
były intuicyjnie, poczynając od stosunkowo nie-

wielkich kwot wypłacanych jednorazowo, a na
wykupywaniu zacienionych mieszkań kończąc.
Podstawą teoretyczną szacowania „ceny
słońca” w projektowaniu architektonicznym
mogą być metody i techniki stosowane przez
rzeczoznawców majątkowych w tzw. podejściu porównawczym, w którym określa się
podstawowe cechy mieszkania, przypisując
im odpowiednią wagę.
Wyceniając mieszkania, dla uproszczenia
obliczeń ich wartości doświadczeni rzeczoznawcy łączą zazwyczaj najbardziej uznane
cechy w 4 bloki:
1. Lokalizacja – atrakcyjność dzielnicy, bezpieczeństwo, dostęp do komunikacji zbiorowej,
odległości do sklepów, szkoły, obiektów
użyteczności publicznej, miejsc wypoczynku, możliwości (miejsca) parkowania,
2. Perspektywy terenu, na którym zlokalizowane jest mieszkanie oraz otoczenia
– sąsiedztwo, aktualność planów zagospodarowania przestrzennego obszaru,
stan własności okolicznych nieruchomości, prawdopodobieństwo zmiany gęstości
i rodzaju nowej zabudowy, widoki z okien,
3. S
 tan techniczny i użytkowy budynku
– technologia budowy, wiek budynku,
standard i aktualny stan techniczny, izolacyjność ścian, wyposażenie w dźwigi, jakość
obsługi budynku, ochrona dostępu do
mieszkań, dostęp światła dziennego,
4. Stan techniczny i użytkowy mieszkania
– rozkładowość i stan techniczny, możliwości zmian, wyposażenie w instalacje
infrastrukturalne, garaże, piwnice lub
schowki należące do mieszkania, wysokość,
nasłonecznienie.
Wymienionym wyżej, zblokowanym 4 cechom
przypisuje się zazwyczaj wagę od 20% do
30% (w 100% wartości całego mieszkania),
najwięcej na ogół cesze „lokalizacja”. Cechą
w pewnym sensie nadrzędną jest oczywiście
powierzchnia mieszkania i aktualne mody oraz
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Staircase 1
Apartment A
Floor 4
106,5+23=129,5 MIN

H= 1396
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1 Jedna z kilkudziesięciu
linijek słońca dla sytuacji
przed wybudowaniem
wieżowca przy ul. Złotej 44
w Warszawie (popularnie
nazywanego „Żaglem
Libeskinda”)

Staircase 3
Apartment B
Floor 4
130+29,5=159,5 MIN

H= 1396
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2 Jedna z kilkudziesięciu
linijek słońca dla sytuacji
po wybudowaniu wieżowca
przy ul. Złotej 44 w Warszawie
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Tdot – dotychczasowy czas nasłonecznienia
w minutach,
Tproj – przewidywany czas nasłonecznienia
po realizacji inwestycji w minutach,
Tobow – czas nasłonecznienia obowiązujący
wg warunków technicznych (180’ lub 90’
w zabudowie śródmiejskiej).

preferencje cenowe dla określonych powierzchni mieszkań w lokalnych warunkach. Wartość
(cenę) słońca, przy tak powszechnie przyjmowanych wagach cech uznaje się zazwyczaj
w wysokości 15%, co stanowi około połowy
wartości zestawionych cech w czwartym bloku.

Propozycja szacowania wzorem
Dla potrzeb konkretnych projektów inwestycyjnych, z inicjatywy jednego z dużych miast,
przewidujących budowę obiektu, który na
podstawie przeprowadzonej analizy nasłonecznienia, spowodowałby zacienienie dość
znacznej liczby konkretnych mieszkań, opracowałem poniższy wzór określający zmniejszenie wartości „W” każdego zacienianego
mieszkania wskutek ograniczenie dotychczasowego nasłonecznienia:

Wykorzystując ten wzór dla przykładowych,
zestawionych w tabeli 1 mieszkań, otrzymujemy kwoty zmniejszające ich wartość (W)
w wyniku pogorszenia nasłonecznienia, lub
całkowitego pozbawienia słońca po zrealizowaniu obiektu zacieniającego. Kwoty te
stanowić mogą podstawę uzgodnień z właścicielem potencjalnie zacienionego mieszkania, jako rekompensata za ograniczenie
nasłonecznienia, a także za jego oświadczenie
o odstąpieniu od ewentualnych protestów
przeciw projektowanej inwestycji.
Przyjęty 15% udział „wartości słońca”
odnosi się do przeciętnych, najczęściej występujących sytuacji w miejskiej zabudowie.
W przypadkach szczególnych lokalizacji, na
przykład w górach, gdzie słońce jest szczególnym walorem mieszkania ze słonecznymi
tarasami, czasem w powiązaniu z atrakcyjnym

W = Pm x Cśr.m x 0,15 x [(Tdot – Tproj) / Tobow]
gdzie:
Pm – powierzchnia zacienionego mieszkania,
Cśr.m – średnia cena transakcyjna 1 m2 mieszkań w zasięgu zacieniania,
0,15 – przyjęty 15% udział nasłonecznienia
w wartości mieszkania,

Tabela 1. Przykładowe zmniejszenie wartości mieszkania w wyniku
zacienienia przez nową zabudowę
Mieszkanie

Pow. m2

Cena 1 m2

Tdot [min]

Tproj [min]

Tobow [min]

W [zł]

1

40

7000

180

40

180

32 760

1

40

7000

90

0

180

21 000

2

40

6500

100

40

90

26 130

2

40

6500

90

0

90

39 000

3

60

6000

180

40

180

42 120

3

60

6000

90

0

180

27 000

4

60

5500

100

40

90

33 165

4

60

5500

90

0

90

49 500
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widokiem – uzasadnione jest indywidualne
określanie udziału słońca w wartości mieszkania, nawet znacznie powyżej przyjętego,
przeciętnego udziału.
***
Dotychczasowe doświadczenia wykazały
realność wyliczanych według zaprezentowanego wzoru rekompensat, satysfakcjonujących właścicieli mieszkań, a projektowane
inwestycje zostały zrealizowane. Wzór ten
może być zatem przydatny architektom projektującym obiekty potencjalnie zacieniające
mieszkania będące w obszarze oddziaływania
projektowanego obiektu, m.in. jako argument
dla inwestora, uzasadniający stosunkowo
niski zazwyczaj udział kosztów zacieniania
w potencjalnych korzyściach ze zrealizowanej
inwestycji. Nie oznacza to jednak rezygnacji
z poszukiwania rozwiązań projektowych, ograniczających – w miarę możliwości – zacienianie
istniejących obiektów.
Oszacowane koszty rekompensaty za zacienione mieszkania stanowią bowiem jeden
z zasadniczych elementów nie naruszenia
prawa własności oraz uzasadnienia wniosków o odstępstwa od przepisów dotyczących nasłonecznienia mieszkań. Natomiast
w ostatnich kilku latach obserwuję i współuczestniczę w korygowaniu projektowanych
gabarytów nowych obiektów, pod kątem
ograniczenia liczby potencjalnie zacienianych mieszkań i wynikających stąd kosztów
inwestycyjnych. Tendencje te są jednym
z elementów projektowego „szycia na miarę”,
zwłaszcza wysokich budynków.

Witold A. Werner

prof. arch., architekt IARP,
rzeczoznawca budowlany,
licencja REV
> witold.werner@wp.pl
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Wszystkie podkreślenia i wytłuszczenia w treści
cytowanych dokumentów pochodzą od autorów artykułu

Organ musi/nie musi/może
arch. Bożena Nieroda, architekt IARP, arch. Wojciech Gwizdak, architekt IARP

Konstrukcja aktualnie obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane dopuszcza sytuację, w której
„zgłoszony” w trybie art. 30 obiekt może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub uciążliwości
dla sąsiadów – i organ administracji reagować wcale nie musi, a zaledwie „może...”. Sumując tę
uznaniowość z założeniem, że każdy inwestor może samodzielnie zaprojektować i wykonać szereg
inwestycji wymienionych w art. 29 ustawy – otrzymujemy pełną nieprzewidywalność naszego
budownictwa i bezład w przestrzeni.

W

W idealnym państwie przepisy zapewniają ład
przestrzenny i bezpieczeństwo użytkownikom
obiektów budowlanych, gwarantując równocześnie ochronę przed nadmiernym oddziaływaniem inwestycji na „osoby trzecie”. Czynią
to za pośrednictwem prostych, jednoznacznych regulacji, przynoszących przewidywalne
dla wszystkich efekty.
Natomiast państwa znacząco mniej doskonałe, produkują skomplikowane, sprzecznie interpretowalne przepisy, nie chroniące
wartości przestrzennych i dopuszczające do
budowania „szkodzących” obiektów.
Badając te dwa przeciwstawne wzorce
funkcjonowania państwa, trudno uciec od
pytania – czy obowiązujący w Polsce system
prawa inwestycyjnego nawiązuje do koncepcji idealnego państwa, czy raczej do modelu
idącego w drugą stronę?

Inwestycje duże i małe
Jeżeli chcielibyśmy poddać analizie sposób
działania naszego prawa inwestycyjnego,
to należałoby to uczynić badając wpływ
przepisów na każdy rodzaj obiektów, ze
szczególnym zwróceniem uwagi na często
pojawiające się inwestycje, ponieważ to one,
przez masowe występowanie, wywierają
duży wpływ na jakość przestrzeni, zarówno
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publicznej, jak i prywatnej. W Polsce takimi
wręcz taśmowymi realizacjami są niewielkich rozmiarów budynki i wiaty gospodarcze,
towarzyszące wielu zabudowaniom mieszkalnym. Obiekty te często prezentują znikomą
wartość architektoniczną oraz prowokują
spory sąsiedzkie. Warto więc zbadać jak to
się dzieje, że restrykcyjny i gęsty od przepisów system dopuszcza do takich realizacji,
pomimo iż w sposób oczywisty prowadzi to
do pogłębiania chaosu i obniżenia wartości
przestrzeni, otaczającej te obiekty. Potrzeba
zwrócenia uwagi na „małe inwestycje” jest
coraz bardziej paląca, ponieważ przez szereg
ostatnich lat zainteresowanie państwowych
decydentów koncentrowało się na realizacjach
o większym gabarycie, które kontrolowane
były we wszystkich możliwych aspektach, a ponadto spotykały się z nadzorem
troskliwego oka opinii publicznej. Natomiast
inwestorzy niewielkich obiektów i ich sąsiedzi
pozostawali często sami z własnymi problemami, także wówczas, kiedy pojawiały się
między nimi poważne konflikty.

Drobne sprawy
– istotne konsekwencje
Obowiązujący aktualnie w Polsce system
prawa przewiduje dwa rodzaje urzędowych

procedur dopuszczania inwestycji do realizacji.
Jedną jest formuła wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę, drugą tryb zgłoszeń.
Dla niektórych inwestycji system nie wymaga
żadnych zezwoleń, nie jest potrzebna ani
decyzja na budowę, ani zgłoszenie. Szczegółowy opis zasad postępowania w poszczególnych przypadkach zawarto przede wszystkim
w artykułach – od art. 28 do art. 30 – ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Według art. 28 ustawy Pb – za generalną
zasadę przyjęto, iż roboty budowlane można
rozpocząć jedynie na podstawie decyzji
o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem
art. 29-31. Art. 29 zawiera wykaz inwestycji,
które nie wymagają pozwolenia na budowę.
Art. 31 odnosi się do procedur rozbiórkowych.
Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy Pb
– zgłoszenia właściwemu organowi wymaga
(z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i 4) budowa
m.in. wskazanych w art. 29 ust. 1.:
pkt 1)	obiektów gospodarczych związanych
z produkcją rolną i uzupełniających
zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
		a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do
35 m2, przy rozpiętości konstrukcji
nie większej niż 4,80 m,
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Z analizy stanu faktycznego i prawnego
można wysnuć wniosek, że organ administracji
publicznej w oparciu o art. 30 ustawy
Prawo budowlane może przyjąć „zgłoszenie”
inwestycji obarczonej istotnymi wadami, co
skutkuje realizacją obiektów dewastujących
przestrzeń i stających się źródłem wieloletnich
sporów sąsiedzkich.
Czy to oznacza, że w procedurze „zgłoszenia”
(przy której nie jest prowadzone postępowanie
administracyjne) nie działają art. 7 i art. 8 k.p.a.?
Czyli organy administracji publicznej
nie stoją wówczas na straży praworządności
oraz nie muszą działać w sposób budzący
zaufanie do władzy publicznej?
WYCIĄG Z UstawY Kodeks postępowania administracyjnego
Art. 5. § 2. Ilekroć w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego jest mowa o: (...)
3) organach administracji publicznej – rozumie się przez to ministrów, centralne organy administracji
rządowej, wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji
rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego
oraz organy i podmioty wymienione w art. 1 pkt 2;
Art. 7. W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu
lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego
oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.
Art. 8. Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie
jego uczestników do władzy publicznej.
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pkt 2)	wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży,
altan oraz przydomowych ganków
i oranżerii (ogrodów zimowych)
o powierzchni zabudowy do 35 m2,
przy czym łączna liczba tych obiektów
na działce nie może przekraczać dwóch
na każde 500 m2 powierzchni działki;
pkt 2a)	wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do
okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może
przekraczać jednego na każde 500 m2
powierzchni działki;
Tym samym przepis dość powszechnie
dopuszcza stosowanie wobec niewielkich
obiektów – procedury „zgłoszenia” (przywołane w art. 30 zastrzeżenie dot. art. 29
ust. 3 i 4 odnosi się do inwestycji wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko lub na obszar Natura 2000, czy też
wiążących się z wykonywaniem robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym
do rejestru zabytków). Aby móc stwierdzić
słuszność wprowadzonych zasad, należy
ocenić kryteria i dokumenty badane w procedurze. Największym jednak sprawdzianem
przyjętych przepisów, będzie analiza skutków
ich działania w konkretnych przypadkach.

Realny efekt procedury
– ludzkie problemy
Badając przepisy obowiązującej ustawy Prawo
budowlane, należy rozpoznać, jak w praktyce przy procedurze „zgłoszenia” kształtują
się prawa i obowiązki inwestora oraz jego
sąsiadów, a także jaka jest odpowiedzialność
projektanta oraz właściwego organu rozpatrującego wniosek. Za przykłady działania tej
procedury posłużyć mogą dwie niżej opisane
sytuacje, które miały miejsce w sąsiadujących
ze sobą województwach.
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Pierwsza z nich opisana została w urzędowych dokumentach jako budowa „budynku
gospodarczego o powierzchni zabudowy do
35 m² związanego z produkcją rolną i uzupełniającego zabudowę zagrodową w ramach
istniejącej działki siedliskowej.”, przy czym
„Budynek zrealizowano na podstawie zgłoszenia przyjętego bez sprzeciwu pismem z dnia (...)
2014 r. znak (...)”. Obiekt ten o wysokości 6 m
postawiony został w odległości od 23 cm do
43 cm od granicy z sąsiednią nieruchomością.
Właściciel sąsiedniej działki zaniepokojony
wnoszonym przy granicy obiektem, chcąc
poznać sytuację – złożył w stosownym Starostwie wniosek o udostępnienie informacji
publicznej w sprawie budowy tego budynku,
a później, ponieważ w jego ocenie lokalnie
prowadzone interwencje były nieskuteczne,
zwrócił się w tej sprawie do Urzędu Wojewódzkiego. Urząd Wojewódzki odpowiadając
pismem z dnia (...) 2014 r. stwierdził, że „na
podstawie analizy nadesłanych przez Starostwo Powiatowe w (...) dokumentów wynika, iż
przyjęcie kwestionowanego zgłoszenia nastąpiło bez właściwej analizy dokumentów do niego
załączonych.” Jednocześnie w piśmie znalazła
się informacja, że „Wojewoda nie może podjąć
w tej sprawie żadnych działań w zakresie nadzoru instancyjnego, bowiem w przypadku braku
sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji procedura zgłoszenia
budowy budynku gospodarczego nie przewiduje
wydania rozstrzygnięcia, od którego przysługiwałoby stronie prawo do złożenia odwołania do organu wyższego stopnia. Zgodnie
z przepisem określonym w art. 30 ust. 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane brak
sprzeciwu organu jest tzw. „milczącą zgodą
organu”, która polega na wywołaniu skutku
materialnoprawnego z mocy prawa, w sytuacji
upływu ustawowego terminu. Do postępowania w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy
określonych rodzajów inwestycji budowlanych,
w tym budowy budynku gospodarczego, nie
w pełni mają zastosowanie przepisy Kodeksu
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postępowania administracyjnego. W przypadku przyjęcia zgłoszenia przez organ nie wydaje
on decyzji administracyjnych a w przypadku jej
braku niemożliwym jest prowadzenie postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji
oraz postępowania nadzwyczajnego w sprawie uchylenia lub stwierdzenia nieważności
decyzji.”
Innym przykładem ujawniającym problemy
wynikające z procedury „zgłoszenia” jest niżej
opisana sytuacja, wywołana przez inwestora,
który do stosownego organu administracji architektoniczno-budowlanej zgłosił zamiar budowy „oranżerii przydomowej” na istniejącym
garażu i organ ten wydał „zaświadczenie z dnia
(...) 2014 r. (...) znak (...) o braku sprzeciwu wobec
powyższego zgłoszenia.” Obiekt zrealizowano.
Jak wynika z korespondencji krążącej pomiędzy niezadowolonym właścicielem sąsiedniej
działki a Powiatowym Inspektoratem Nadzoru
Budowlanego – całość „oranżerii przydomowej”
powstała na części garażu w taki sposób, iż
nadbudowa została wykonana w odległości
ok. 30-40 cm od granicy działki. Ścianę od
strony sąsiada wykonano z paneli drewnianych. Dach pokryto blachodachówką. Zdaniem
właściciela sąsiedniej działki – wykonanej
nadbudowy nie można kwalifikować jako oranżeria, ponieważ nie posiada ona cech oranżerii.
Zaangażowany w spór sąsiedzki PINB stwierdził m.in., że z regulacją zawartą w art. 29
ust. 1 pkt 2 ustawy Pb „nie stoi w sprzeczności
usytuowanie oranżerii na tarasach, tak jak to ma
miejsce w rozpatrywanej sprawie.” Natomiast
odnosząc się do pojęcia „oranżeria” – PINB
przywołał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (z dnia 21.12.2011 r.
sygn. akt. VII SA/Wa 1123/11), w którym WSA
stwierdził, iż „dokonując wykładni przepisu art.
29 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo budowlane zauważyć należy, że ustawa ta nie zawiera legalnej definicji pojęć oranżerii i ogrodu zimowego. Zatem
należy posłużyć się tu definicją słownikową (...)”.
Konkludując ten wyrok – PINB stwierdził, że
„jedynym koniecznym wymogiem jaki powinna
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Właściwy organ może
nałożyć, w drodze decyzji,
o której mowa w ust. 5,
obowiązek uzyskania pozwolenia
na wykonanie określonego obiektu
lub robót budowlanych
objętych obowiązkiem zgłoszenia,
o którym mowa w ust. 1
(art. 30, ust. 7 ustawy Prawo budowlane)

jeżeli realizacja
może naruszyć ustalenia decyzji
o warunkach zabudowy

jeżeli realizacja
może naruszyć ustalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

jeżeli realizacja
może spowodować zagrożenie
bezpieczeństwa ludzi lub mienia

jeżeli realizacja
może spowodować pogorszenie
stanu środowiska
lub stanu zachowania zabytków

jeżeli realizacja może spowodować
wprowadzenie, utrwalenie bądź
zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości
dla terenów sąsiednich
1 Art. 30 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane wprowadza daleko posuniętą
uznaniowość działania organu
– w kluczowych aspektach procedury
dotyczącej „zgłoszeń”

spełniać oranżeria jest powierzchnia zabudowy,
która nie może przekraczać 35 m2. W tej sytuacji
nie może decydować brak przeszklenia dachu,
lecz charakter obiektu, rzeczywisty sposób jego
wykorzystania oraz przeznaczenia.”.

Dlaczego jest jak jest
Analiza tylko dwóch wyżej opisanych przypadków wskazuje, że przepisy mają realny, ale
nie zawsze pozytywny wpływ na jakość inwestycji budowlanych wymienionych w art. 29
ustawy Prawo budowlane i wznoszonych
w wyniku procedury „zgłoszenia”, w oparciu
o art. 30 ustawy Pb.
Problemem, jak się okazuje, jest już sama
niedookreśloność pojęć wprowadzonych
do art. 29 ustawy Pb, ponieważ wobec
braku legalnych definicji – tylko wyobraźnia
podpowiedzieć może, jakiego rodzaju inwestycje kryć się mogą za takimi pojęciami jak
np. oranżeria czy przydomowy ganek.
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jeżeli realizacja
może spowodować pogorszenie
warunków zdrowotno-sanitarnych

Innym dylematem jest nikła odpowiedzialność autorów projektów za „walory”
realizowanych w tym trybie obiektów. Kluczową w tym aspekcie jest skrajna ignorancja przepisu, który nie przewiduje udziału
w procesie projektowym i wykonawczym
żadnych profesjonalistów. Kwestię tę przesądza art. 30 ust. 2 ustawy Pb, który stanowi
iż „W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres
i sposób wykonywania robót budowlanych
oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia
należy dołączyć oświadczenie, o którym
mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności
od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki,
a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie
wymagane odrębnymi przepisami.” Przepis ten
nie nakłada obowiązku posiadania projektu
budowlanego, nie jest wymagany udział
architekta, nie ma też obowiązku zapewnienia udziału fachowców w procesie realizacji
obiektu (przywołany w ww. przepisie art. 32

ust. 4 pkt 2 odnosi się wyłącznie do posiadania prawa do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane). Określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania robót budowlanych
oraz sporządzenie odpowiednich szkiców lub
rysunków powierzone zostało inwestorowi,
który zadania te może wykonać samodzielnie.
Trudno w tej sytuacji wymagać odpowiedzialności „twórcy” za jakość projektowanego
i wykonanego dzieła.

Organ może, ponieważ może
Brak odpowiedniego słownika pojęć stosowanych w art. 29 ustawy Pb oraz zwolnienie inwestorów z obowiązku zatrudniania
fachowców – to nie wszystkie grzechy
towarzyszące procedurze „zgłoszeń”, bowiem
chyba najbardziej kuriozalną jej częścią – jest
dyspozycja art. 30 ust. 7 o brzmieniu:
Właściwy organ może nałożyć, w drodze
decyzji, o której mowa w ust. 5, obowiązek uzy-
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skania pozwolenia na wykonanie określonego
obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1,
jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub
spowodować:
1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
2) pogorszenie stanu środowiska lub stanu
zachowania zabytków;
3) p
 ogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
4) w
 prowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie
ograniczeń lub uciążliwości dla terenów
sąsiednich.
Przepis ten może być tak rozumiany, że nawet w sytuacji, w której organ administracji
architektoniczno-budowlanej stwierdza, że
inwestycja może spowodować: zagrożenie
bezpieczeństwa ludzi lub mienia; pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania
zabytków; pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych czy też wprowadzenie,
utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub
uciążliwości dla terenów sąsiednich – to organ nie musi nakładać na wnioskodawcę
obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia,
a jedynie „może” to uczynić 1 . Z przepisu
tego można wywieść, że reakcja „organu”
odbywa się według dowolnie kształtowanego uznania, bowiem ani ten przepis, ani inne
przepisy regulujące tryb „zgłoszeń” – nie zawierają żadnych dodatkowych kryteriów,
zapewniających przewidywalność tego
aspektu działań organu.

defekty prawa inwestycyjnego

I nwestorzy chcący realizować obiekty
w oparciu o tę procedurę – narażeni są
na niekończące się sąsiedzkie awantury,
ponieważ właściciele okolicznych działek
dowiadują się o inwestycjach dopiero
w fazie realizacyjnej i protesty nie znajdują
efektywnego rozwiązania w działaniach
administracyjnych.
Sąsiedzi inwestycji powstających jako
efekt procedury „zgłoszenia”, czują się
lekceważeni a nawet pokrzywdzeni,
bowiem na pojawiające się w sąsiedztwie
ich działek inwestycje – nie są mentalnie
przygotowani. Ponadto część inwestycji
prowadzonych jest z pominięciem niektórych przepisów, zwłaszcza rozporządzenia
w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a protesty kierowane do różnych
organów nadzorczych nie przynoszą satysfakcjonującego dla nich rozwiązania.
	Pracownicy urzędów administracji architektoniczno-budowlanej działający w oparciu
o procedurę „zgłoszenia” narażeni są na
zmasowane krytyczne komentarze, i to
bez względu na wynik oceny inwestycji pod
kątem zagrożenia bezpieczeństwa lub uciążliwości dla terenów sąsiednich. Jeśli bowiem:
• urzędnicy nakładają na inwestorów
obowiązek uzyskania pozwolenia na
wykonanie określonego obiektu lub robót
budowlanych objętych procedurą zgłoszenia – to protestują inwestorzy,
• urzędnicy rezygnują z nałożenia takiego
obowiązku – to protestują sąsiedzi.
Podsumowując, można stwierdzić, że procedura „zgłoszenia”, która miała uprościć proces

prawo

przygotowywania inwestycji poprzez zdjęcie
z inwestorów nadmiernych obowiązków, w zderzeniu z praktyką okazała się źródłem masowych nieporozumień i nierozwiązywalnych
konfliktów przestrzennych i sąsiedzkich. Procedura ta winna zostać radykalnie zreformowana.
Nowe przepisy winny precyzyjne ustalać
na bazie racjonalnych przesłanek, które
inwestycje należy kwalifikować do uproszczonego trybu procedury „zgłoszenia”.
Katalog inwestycji obejmowanych
uproszczonym trybem winien stosować pojęcia jednoznacznie zdefiniowane.
Projekty inwestycji kubaturowych
objętych procedurą zgłoszenia powinny być
przygotowywane przy udziale architektów
(być może uprawnienia budowlane nie powinny być wymagane przy projektowaniu
niewielkich obiektów).
W przypadku „zgłaszania” obiektu,
który oddziaływać będzie na nieruchomości
sąsiednie ponad dopuszczoną przepisami
miarę – przepisy winny zapewnić bezwzględne wykluczenie możliwość realizacji takiej
niefortunnej, „złej” inwestycji.
Przyjęcie wyżej proponowanych regulacji
pozwoliłoby uzdrowić ważny segment prawa
inwestycyjnego. Nowe przepisy zapobiegałyby degradacji przestrzeni wieloma pozornie
niepozornymi obiektami oraz wzmocniłyby
ochronę działek sąsiednich przed negatywnymi skutkami inwestycji. Korekta art. 29
i art. 30 ustawy Pb usunęłaby pojedyncze
krople złych regulacji, które zatruwają całą
strukturę systemu prawa.
W tekście wykorzystano m.in.:
> obowiązujące przepisy prawa
> pisma organów administracji publicznej, znane autorom

Wnioski legislacyjne
Przepisy opisujące procedurę „zgłoszenia” zawarte w art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, to zbiór regulacji,
których stosowanie postrzegane jest często
jako działanie wysokiego ryzyka.

Bożena Nieroda

Wojciech Gwizdak

> bozenanieroda@izbaarchitektow.pl

> wojciech.gwizdak@2gstudio.eu

architekt IARP

architekt IARP
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Zegary z pasji i tradycji

Pij i trenuj

Kolekcja szklanych butelek

Zegary tworzone przez Marcina Piątka inspirowane są naturą.

Lifefactory skierowana

Autor jest architektem, ale dzięki projektowaniu czasomierzy może

jest do aktywnych osób

rozwijać swoją drugą pasję. I kontynuować rodzinną tradycję – dzia-

ceniących zdrowy tryb życia.

dek projektanta był zegarmistrzem w Słupcy. Jego zegary szcze-

Sprawdzą się podczas zajęć

gólnie dobrze pasują do nowoczesnych aranżacji i wykonywane są

jogi, na siłowni, joggingu

na zamówienie, pod konkretne wnętrze, w krótkich limitowanych

oraz na lekcjach fitness.

seriach. Więcej informacji można znaleźć na stronie:

Silikonowy rękaw, w który

www.pia-tek.com

ubrana jest szklana butelka,
ochroni ją przed uszkodzeniem i ułatwi pewny chwyt
podczas treningu. Dostępne
w pojemnościach: 250 ml,
350 ml, 470 ml i 650 ml.
Cena: od 89.99 do 119.00 zł
www.lifefactory.com.pl

Ku chwale sklejki
Streamlined Light to lampa z amsterdamskiej pracowni Studio Roex.
Została wykonana ze sklejki i zdaniem
jej projektantów swoją formą w pełni
pokazuje możliwości tego, uznawanego
za pospolity, materiału. Lampa dostępna jest w kolorze antracytu lub drewna.
Cena: 330 €
www.studioroex.com

Bezpieczne palce

Awangarda na biurku

Oto przedmiot, dzięki któremu wbijając gwoździe, nie

Prawdziwie architektoniczny gadżet! Organizer na

uderzycie się w palec. Nail it-Finger saver o kształtcie

biurko wykonany z drewna dębowego, który zapro-

pajacyka Pinokia zaprojektował Avihai Shurin. Ten

jektowała para dizajnerów: Sasha Braulov i Nasya

gadżet z pewnością przyda się, kiedy trzeba będzie za-

Kopteva. Poszczególne elementy mają kształt

wiesić na ścianie pracowni planszę z nowym projektem.

znanych awangardowych budynków rosyjskich

Cena: 12 $

z Sankt Petersburga i Moskwy, m.in. Melnikov

www.monkeybusiness.co.il

House, zajezdni autobusowej Bakhmetevsky Bus
Garage czy petersburskiej okrągłej łaźni. Zestaw

Most balonowy

składa się z 10 elementów.
Cena: 3500 rubli

„Monkey bridge” to instalacja wykonana przez Oliviera Grossetête na imprezę Tatton Park Biennial
2012, która odbyła się w Knutsford pod Manchesterem. Nad stawem w japońskim ogrodzie projektant na dużych, białych balonach napełnionych helem zawiesił most linowy.
www.tattonparkbiennial.org
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