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W przemyśle
i na rynku BIM
KONSOLIDACJA ALBO...?!
MITOMANIA ZGŁOSZEŃ

• Ubezpieczenie obiektów przemysłowych • 3 sekundy PiotrA GlegołY
• Teoria mnogości oddziaływania • Wyrzeźbiona manufaktura
• Karoshi czyli zaszczytna śmierć z przepracowania
• PAKIETY zdrowotne DLA ARCHITEKTÓW IARP • PZP: opis przedmiotu zamówienia
• TEMAT SPECJALNY: BIM – Wdrożenie publiczne / rynek / Standaryzacja / Software
• Budma wszystkich architektów: ZAPRASZAMY 2-5 LUTEGO 2016

Aluﬁre Vision Line to pierwszy polski system
bezszprosowych szklanych ścian przeciwpożarowych,
w których całkowita szerokość pasa nieprzeziernego
pomiędzy modułami szyb wynosi tylko od 4 do 6 mm.
Długość przegród jest nieograniczona a maksymalna
wysokość to 330 cm.

W systemie
kątowego n
dodatkowyc
mogą być s
bezklasowe

Więcej informacji na stronie www.alu

W systemie istnieje również rozwiązanie połączenia
Aluﬁre Vision Line to pierwszy polski system
W systemie istnieje również rozwiązanie połączenia
wych,
kątowego na zasadzie szyba do szyby bez zastosowania
bezszprosowych szklanych ścian przeciwpożarowych,
kątowego na zasadzie szyba do szyby bez zastosowania
ego
dodatkowych listew maskujących. Uzupełnieniem ścian
w których całkowita szerokość pasa nieprzeziernego
dodatkowych listew maskujących. Uzupełnieniem ścian
6 mm.
mogą być systemowe drzwi Aluﬁre EI 30, EI 60,
pomiędzy modułami szyb wynosi tylko od 4 do 6 mm.
mogą być systemowe drzwi Aluﬁre EI 30, EI 60,
alna
bezklasowe drzwi drewniane lub całoszklane.
Długość przegród jest nieograniczona a maksymalna
bezklasowe drzwi drewniane lub całoszklane.
wysokość to 330 cm.

nformacji na stronie www.aluﬁre.pl

Więcej informacji na stronie www.aluﬁre.pl

WYBIERZ
SUPERDOCIEPLENIE

POLSKIEGO DOMU

Redakcja

Z:A

TYTUŁEM Z:APROSZENIA

Dzień z życia
Porażony rażąco niską ceną oferty, z którą przegrał ostatni przetarg, arch. Archisław Grupa
wszedł rano do biura w słonecznych okularach (011). Prowadząc typową, trzyosobową
pracownię, zatrudniając młodą, zdolną architektkę Zochę i świeżo upieczonego asystenta
Zacharego (www.grupaarchislawa.pl), od jakiegoś już czasu analizował rynek i zastanawiał się
czego winszowałby sobie na Nowy 2016 Rok? Rozmarzył się na myśl, że ktoś mógłby mu życzyć
o wiele więcej niż tylko Szczęśliwego, Wszystkiego i Samych (007).
Lata parzyste zwykle bywały lepsze – pomyślał. Budujemy już na poziomie podobnym do
szczytu z roku 2008, oby tylko była to dobra prognoza dla odpowiedzialnego zawodu (084).
Bo pracując coraz więcej i szybciej, Archisław znakomicie zdawał sobie sprawę, że musi znaleźć
jakiś sposób, by zatrzymać się i zrobić porządek w chaosie, którego tak bardzo wolałby unikać
w życiu i w pracy (044).
Tak, tak, tak. Chciałby być znany ze swojej twórczości, przebierać w projektach jak w ulęgałkach
i pławić w dostatku. Pozazdrościł przez chwilę „postaciom medialnym”, którym czasami
banalne 3 sekundy wystarczą do zabłyśnięcia we fleszach mass mediów (032).
Tymczasem w pracowni po raz kolejny analizowali listę przepisów odrębnych do o.o.o., szkicowali
cienie i linijki słońca... Wciąż mieli wątpliwości czy mogą rekomendować klientowi, że bezpiecznie
ułatwi sobie życie, omijając administracyjne procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę.
I czy w ogóle możliwa jest realizacja domów jednorodzinnych na podstawie zgłoszenia? (110).
Ech, gdyby tak komuś udało się opisać cały ten Obszar Oddziaływania Obiektu jednym wzorem
matematycznym... Nikt nie miałby już problemów ze zrozumieniem tego zagadnienia.
Wszystko stałoby się jasne i oczywiste (042).
Jak wiele zdrowia potrzebuje architekt w swojej pracy... – uśmiechnął się sam do siebie. Każdy,
kto wykonuje ten zawód, sam wie najlepiej (079).
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Archisław nie miał za to wątpliwości co do tego, że rynek inwestycyjny będzie się zmieniał,
a upowszechnienie stosowania filozofii BIM jest tylko kwestią czasu (020). Dyskutowali o tym
z Zochą od chwili lektury poprzedniego numeru Z:A niemal codziennie. Otwartym pytaniem
pozostawały szczegóły tych zmian i wpływ jaki wywrą na ich pracownię. Dobrze byłoby poznać
więcej głosów w tej kwestii, by wyrobić sobie własną opinię i przyjąć najlepszą strategię, która
stałaby się szansą na przyszłość (083-103).
Dobrze, dobrze. To jest jakiś pomysł. Pojedzie w tym roku do Poznania. Może to będzie okazja
do szerszej debaty w gronie Koleżanek i Kolegów po fachu (076).
I gdyby tak jeszcze przed końcem zimy dostać zlecenie na projekt gdzieś w górach... Najchętniej
we włoskich Alpach. Mógłby to być nawet obiekt przemysłowo-magazynowy z częścią biurową.
Archisław wiedział, że tym razem zaprojektowałby o wiele więcej niż prostopadłościan (034)
z białych płyt warstwowych (026).
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W ten oto sposób 47. odcinek komiksu Grupa Archisława spotkał się z wydaniem
#47 numeru Z:A.

Sebastian Osowski
redaktor naczelny
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Salon okien przyszłości
W Warszawie powstanie najnowocześniejsze i największe studio
okien Internorm w Polsce. Oficjalne
otwarcie zaplanowane jest na
styczeń 2016 r. W efektownej
prezentacji oferty pracownikom
Internormu zadanie ułatwią obrotowe ekspozytory, sympatyczna
atmosfera oraz oryginalny wystrój
salonu.
Obejrzeć tam będzie można
takie ciekawe produkty Internormu
jak np. okno drewniano-aluminiowe
model HV 350 wyposażone w żaluzję międzyszybową, zasilaną przez
moduł fotowoltaiczny, pobierający
energię słoneczną wykorzystywaną
do sterowania za pomocą smartfona
lub tableta.
Warto zwrócić też uwagę na
okno PVC-aluminiowe KF 410 ze
zintegrowanym wywietrznikiem,
wyposażonym w elektryczny
wymiennik, który może odzyskać
nawet do 93% utraconego ciepła.
Zainteresowanych zapoznaniem
się z ofertą Internorm zapraszamy
na ul. Wołoską 9A.
> www.internorm.pl

W księgarniach

• Centralny Okręg Przemysłowy

• Sztuka budowania Jana

• 13 pięter Filip Springer,

• Historia architektury pod

(COP) 1936-1939. Architektura

Knothe to wznowienie wydanej

reporter młodego pokolenia

redakcją Denny Jones to dzieło

i urbanistyka Marcina Furtaka to

w 1968 roku 500-stronicowej

znów zagłębił się w tematykę

międzynarodowego zespołu ar-

książka będąca wynikiem wielo-

książki napisanej przez wybitnego

okołoarchitektoniczną – tym

chitektów i historyków architek-

letniego zbierania i opracowywa-

polskiego architekta. Autor na ko-

razem są to problemy budow-

tury. Prezentuje najwspanialsze

nia materiałów. Autor analizuje

lejnych stronach odkrywa sekrety

nictwa mieszkaniowego. Po

osiągnięcia architektoniczne po-

dziedziny planowania przestrzen-

sztuki budowania, a robi to w lek-

odzyskaniu niepodległości

wstałe od czasów neolitu do dziś,

no-architektoniczno-urbani-

kim, eseistycznym stylu. Do tego

w 1918 roku Polska cierpiała na

w kontekście innych, podobnych

stycznego związanego z COP-em.

wszystkie opisywane budowle

gigantyczny głód mieszkaniowy.

konstrukcji, ale także osiągnięć

Opisuje zakłady przemysłowe,

przedstawia na własnoręcznych,

Problem ten bezskutecznie przez

kulturowych i wydarzeń histo-

osiedla mieszkaniowe i budynki

precyzyjnych rysunkach, których

całe dwudziestolecie próbowa-

rycznych. Jednym słowem ency-

użyteczności publicznej i opierając

jest w tej książce pond 800! Do

li rozwiązać różnego rodzaju

klopedyczny, bogato ilustrowany

się na ocalałych planach, przed-

czytania i oglądania. Jak napisał

zapaleńcy, społecznicy, ludzie

przegląd zagadnień związanych

stawia również te elementy, które

na okładce Marcin Wicha: „Wraca

z misją. W 1989 roku Polska znów

z architekturą do wertowania

z powodu wybuchu II wojny świato-

najpiękniejszy komiks naszego

znalazła się w punkcie wyjścia.

w długie zimowe wieczory.

wej nie doczekały się realizacji.

dzieciństwa”.

Chwilami czyta się jak kryminał!

> 119 zł / www.arkady.com.pl

> 99 zł / www.ksiezy-mlyn.com.pl

> 59 zł / www.karakter.pl

> 44 zł / www.czarne.com.pl
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PIERWSZY POLSKI KOMIKS ARCHITEKTONICZNY / WWW.GRUPAARCHISLAWA.PL / WWW.FACEBOOK/GRUPAARCHISLAWA / scenariusz: BARTOSZ WOKAN / RYSUJE: WOJCIECH MALART

/ COPYRIGHT: ORIA MEDIA

Przetarg z filtrem
Pochmurno i ciemno,
a szef w okularach
przeciwsłonecznych?

W drodze do biura postanowiłem
wstąpić na chwilę do urzędu, żeby
sprawdzić wyniki przetargu. Podszedłem
do tablicy z ogłoszeniami i wtedy...

www.grupaarchislawa.pl

...oślepiła mnie
rażąco niska
cena

scenariusz: bartosz wokanRYSUJE: WOJCIECH MALART

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

PARTNERZY:

MECENAS ODCINKA:
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Do zobaczenia
na Budmie!

mistrzowskie pokazy i prezenta-

ciekawy dizajn zwiedzający zoba-

architekt polskiego pochodzenia

cje technik montażowych – tak

czą na specjalnej wyspie w pobliżu

Zvi Hecker. Interesująco zapowia-

Ponad sześciuset wystawców,

w skrócie, prezentować się będzie

Forum Inspiracje.

dają się też spotkania z Robertem

setki nowości produktowych,

25. edycja Międzynarodowych

rynkowe premiery, szereg mery-

Targów Budownictwa i Architek-

interesujące będą z pewnością

rem. Więcej o wydarzeniach dla

torycznych spotkań,

tury Budma 2016, które odbędą

spotkania i wykłady. W ramach Fo-

architektów czytaj na stronie 076.

dizajnerskie propozycje

się w dniach 2-5 lutego 2016 roku.

rum Architektury, organizowanego

Szczegółowe informacje znaleźć

producentów mate-

Rynkowe debiuty produktowe

przez MTP oraz Izbę Architektów

można również na stronie interne-

riałów budowlanych, spotkania

będzie można oglądać w ramach

RP, wykład zatytułowany „The Ho-

towej organizatora.

ze światowej sławy architektami,

Klubu Premier Budma, natomiast

use as the City” wygłosi izraelski

> www.budma.pl

wykład pt. „Making some objects”,

Spotkania z kamieniem

by poznać walory kamienia – z bliska

który dobrze wpisuje się w temat

Międzynarodowa obsada wystaw-

zbadać jego strukturę, a przede

okazją do spotkań projektantów,

przewodni imprezy „Project – Pro-

ców, blisko 5 tysięcy zwiedzających

wszystkim porozmawiać ze specjali-

architektów oraz przedstawicieli biz-

cess – Product”.

i biznesowe rozmowy na stoiskach

stami na temat technicznych aspek-

– Chcę pokazać uczestnikom

– tak w wielkim skrócie wyglądały

tów wykorzystania materiału w pro-

i doświadczeniem z uczestnikami

niektóre, zaprojektowane przeze

listopadowe targi Stone w Pozna-

jektach architektonicznych. Targi

dzielą się dizajnerzy światowego

mnie, przedmioty użytkowe i meble.

niu. Czasu jest jeszcze sporo, ale

Stone adresowane są do wszystkich,

formatu. W stolicy Wielkopolski

W ten sposób łatwiej wytłumaczyć

organizator (Międzynarodowe Targi

którzy pracują z kamieniem, a zatem

gościli już m.in. architekt Jürgen

procesy, które kryją się za ich two-

Poznańskie) zaplanował już termin

do kamieniarzy i przedstawicieli

Mayer i projektanci z takich biur

rzeniem – powiedziała francuska

kolejnej edycji – odbędzie się ona

branży budowlanej, ale także do

jak Phoenix Design, Frogdesign,

dizajnerka.

w dniach 16-19 listopada 2016 roku.

architektów i projektantów.

Front czy Barber&Osgerby. Gościem

> www.arenadesign.pl

Impreza to zawsze doskonała okazja,

> www.stone.mtp.pl
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Sempé gościem
areny Design

Dla architektów szczególnie

Koniecznym i Tomaszem Konio-

specjalnym w 2016 roku będzie
francuska projektantka Inga Sempé.
Współpracuje z Ligne Roset, Alessi,

w Poznaniu odbędzie się ósma edycja

LucePlan, Mutina, Røros, Moustache

targów arena Design. Co roku są one

czy Svenskt Tenn. Sempé ukończyła
fot. © Sofia Sanchez et Mauro Mongiello

W dniach 8-11 marca 2016 roku

ENSCI-Les Ateliers (Ecole Nationale
Supérieure de Création Industrielle)
w Paryżu. Od 2000 do 2001 r. była
stypendystką w Villa Medici oraz
Académie de France w Rzymie.
Obecnie mieszka i prowadzi studio
projektowe w Paryżu. W trakcie
wydarzenia będzie można obejrzeć
także wystawę prac projektantki.
W Poznaniu dizajnerka poprowadzi

nesu. Tradycyjnie też swoją wiedzą
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BIMstrefa Archispace

i niedrogo wdrożyć BIM w pracowni

Archispace Budma to lubiana i licz-

projektowej, jak zacząć pracę w BIM,

nie odwiedzana (2700 gości w 2015

jak dobrze zorganizować współpracę

roku) przestrzeń dla architektów

międzybranżową.

i projektantów, organizowana od

Codziennie przez 4 dni trwania

blisko 10 lat przy współpracy Mię-

targów Budma 2016 BIMstrefa

dzynarodowych Targów Poznań-

Archispace zaprasza środowisko

skich i firmy Procad.

projektowe do zgłębiania wiedzy

W ramach najbliższych targów

dotyczącej nowoczesnego projekto-

Budma w dn. 2-5 lutego 2016 r. przy-

wania i zagadnień BIM. Praktyczne

gotowana zostanie nowa odsłona tej

wykłady z wykorzystaniem syste-

unikatowej przestrzeni – BIMstrefa

mów wspomagających projektowa-

Archispace dedykowana projekto-

nie, w tym wiodącego na rynku BIM

waniu w myśl idei BIM. Będzie to

Revita, dadzą jasne odpowiedzi na

szansa poznania odpowiedzi na kilka

powyższe pytania.

aktualnych pytań, m.in. jak sprawnie

> www.procad.pl/BIMstrefa

zarządzania obiektami, klimatyzacją

o przeznaczeniu funkcjonalnym.

terminie odbędzie się także ósma

i wentylacją, systemów ochrony

Kolejna z części wystawy poświęco-

edycja pokazu oświetlenia budowli

Light + Building 2016 to targi oświe-

przed promieniowaniem słonecznym,

na będzie oświetleniu w architektu-

Luminale. W edycji 2016 organiza-

tlenia, elektrotechniki oraz automa-

automatyzacji parkingów, wind,

rze, uwzględniającemu najnowszy

torzy przewidują udział ok. 2.500

tyki domów i obiektów, które odbędą

ruchomych schodów i chodników.

dizajn, komfort oraz oszczędność

wystawców oraz ponad 210.000

energii. Ponadto, na odwiedzających

odwiedzających.

Świat szkła
w Düsseldorfie

odwiedzających targi można

Międzynarodowe Targi Produkcji

wyszczególnić architektów,

i Przetwórstwa Szkła oraz Wyrobów

inżynierów różnych specjalności,

Gotowych Glasstec 2016 odbędą

ale także przedstawicieli sektora

się w dniach od 20 do 23 września

handlowego. Program wydarzeń

w Düsseldorfie.

towarzyszących targom to liczne

Glasstec to wiodąca na świecie

Spośród grup specjalistów

pokazy specjalne i konferencje

impreza targowa skierowana do

podzielone na kategorie tema-

producentów i przetwórców szkła

tyczne, takie jak np. praktycz-

z około 1200 wystawcami z ponad

ne prezentacje umiejętności

50 krajów. Targi odbywają się

szklanych rzemieślników czy też

w cyklu 2-letnim. W 2014 r. spośród

zastosowanie szkła jako materia-

43 tys. odwiedzających aż 69%

łu elewacyjnego.

przyjechało spoza Niemiec.

> www.glasstec-online.com

Rozświetlone targi
we Frankfurcie

się w dniach 13-18 marca 2016 r. we

Motto targów na edycję 2016

Frankfurcie nad Menem. Znaleźć tam

brzmi: Where modern spaces come to

czekają nowoczesne rozwiąza-

będzie można m.in. nowości z zakre-

life: digital – individual – networked.

nia elektrotechniczne: przede

zowanym wyjeździe na targi Light

Chętnych do udziału w zorgani-

su oświetlenia technicznego, dekora-

Wydarzeniu temu towarzyszy wiele

wszystkim w dziale poświęconym

+ Building 2016 zapraszamy do kon-

cyjnego i LED, okablowania, instalacji

pokazów specjalnych. Jednym z nich

inteligentnym budynkom. Tutaj

taktu z przedstawicielstwem targów

elektrycznych i energooszczędnych,

jest Digital Building w dziale modern

przedstawione zostaną komplekso-

na Polskę: Dorota Zapisek, dorota.

systemów ogrzewania elektrycznego,

spaces. Prezentuje on systemy oraz

we rozwiązania systemowe w dzie-

zapisek@poland.messefrankfurt.com,

zasilania, zabezpieczeń przemy-

techniki stosowane do nowocze-

dzinie automatyzacji, instalacji

tel. (22) 49 43 203.

słowych i alarmowych, systemów

snych przestrzeni w budynkach

oraz infrastruktury. W tym samym

> www.messefrankfurt.com
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Architektura dobrze
zaprezentowana

to oprogramowanie, które pozwala

na poziomie 1. – 3D). Korzystanie

wanej przestrzeni to kolejny sposób

architektom samodzielnie osiągać

z nowoczesnych narzędzi umożliwi

na przyśpieszenie pracy i obniżenie

Efektowne, realistyczne wizuali-

profesjonalne rezultaty. Wystarczy

sprawniejszą komunikację zarówno

kosztów wytwarzania wizualizacji

zacje, filmy i panoramy 360o to

10-15 minut nauki. Co więcej, opro-

wewnątrz biura projektowego, jak

i animacji.

doskonałe narzędzia ułatwiające

gramowanie Lumion zapewnia pracę

również z projektantami branżowy-

zaprezentowanie klientowi projektu

w bardzo dobrym tempie – rendering

mi oraz klientami. Skrócenie proce-

współpracuje z wieloma pakietami

i omówienie wszystkich jego aspek-

jest kilkadziesiąt razy szybszy w po-

su wytwarzania obrazów oraz brak

do projektowania i modelowania

tów w przystępny sposób. Dzięki

równaniu z popularnymi silnikami

konieczności zlecania modelowania

(Trimble SketchUp, Autodesk Revit,

łatwym w obsłudze programom

typu vray.

znacząco obniży koszty tworzenia

Nemetschek Allplan i Vectorworks,

wizualizacji. Wyposażenie Lumiona

Graphisoft ArchiCAD, Autodesk 3ds

tworzenie takich prezentacji nie jest

Lumion został stworzony

Oprogramowanie Lumion

już zarezerwowane jedynie dla eks-

z myślą o architektach pracujących

w bogatą bibliotekę modeli potrzeb-

Max, EliteCAD i wiele innych).

pertów od wizualizacji 3D. Lumion

w środowisku BIM (co najmniej

nych do wypełnienia zaprojekto-

> www.lumion3d.pl/lumion-6-0

Stropy bez podpór

montuje się zbrojenie wieńca bez

Belka stropowa Rector RSE jest

potrzeby bruzdowania istniejących

najmocniejszą odmianą belek beto-

ścian nośnych.

nowych sprężonych pozwalających

Kolorowe napędy
do oddymiania

Zastosowanie specjalnej gamy

na układanie stropu gęstożebrowe-

belek pozwala na wykonanie

go sprężonego bez potrzeby użycia

stropów bez podpór montażowych,

podpór montażowych. To wygodne

co jest ogromną zaletą szczególnie,

rozwiązanie stosuje się w sys-

gdy niższe kondygnacje są stale

temach Rectobeton i Rectolight

użytkowane lub gdy wykonuje się

proponowanych przez firmę Rector.

nowy strop nad starym. Rozwiąza-

Belki opiera się najczęściej

nie umożliwia łatwe wykonywanie

są zarówno do stolarki wyko-

w wykutych gniazdach monta-

stropów w obiektach poddanych

nanej z aluminium, jak również

żowych wykonanych w ścianach

renowacji, gdzie nie ma możliwości

Wbrew przyjętym na rynku stan-

drewna i PVC. Przykładem obiektu,

nośnych. Stosując wzdłuż ścian rząd

użycia podpór ze względu na strop

dardom, urządzenia do systemu

w którym zastosowano „kolorowe”

obniżonych pustaków betonowych

istniejący, czy zamieszkaną kondy-

oddymiania i naturalnej wentylacji

napędy, jest Międzynarodowe

lub paneli Rectolight, zwiększa

gnację poniżej.

wcale nie muszą mieć nieciekawych

Centrum Kongresowe (MCK) w Ka-

się grubość nadbetonu, w którym

> www.rector.pl

kolorów. D+H Polska udowadnia,

towicach. Siłowniki DDS 54/500

że napędy do okien i drzwi mogą

zamontowane są tam w głównych

występować w dowolnej barwie,

strefach wejściowych budynku

idealnie dopasowanej do stolarki,

od strony Spodka i NOSPR-u

nie tracąc przy tym na swojej efek-

– w kolorze dopasowanym do

tywności. Możliwość doboru kolo-

aluminiowej stolarki firmy Aluprof

rystyki sprawia, że rozwiązania te

(RAL 9005). Dzięki temu obydwa

doskonale harmonizują z architek-

produkty tworzą pod względem

turą i stylistyką każdego wnętrza.

koloru jednolitą całość.

Oferowane napędy przeznaczone

> www.dhpolska.pl/kolorowe
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Pierwsze polskie
wytyczne dla dachów
zielonych

badawczych, mających swoje zastosowanie w warunkach krajowych.
Usystematyzowanie wymagań ma

Stowarzyszenie DAFA wydało „Wy-

na celu przede wszystkim poprawę

tyczne do projektowania, wykony-

jakości projektowania, wykonywania

wania i pielęgnacji dachów zielonych

oraz pielęgnacji dachów zielonych.

– Wytyczne dla dachów zielonych”

Dodatkowym elementem polskiego

stworzone na podstawie wytycz-

wydania jest polsko-niemiecki słow-

nych niemieckiego Stowarzyszenia

nik terminów branżowych, adreso-

Badania Rozwoju i Kształtowania

wany do wszystkich osób zaintereso-

Krajobrazu (FLL, Forschungsgesel-

wanych problematyką tej dyscypliny.

lschaft Landschaftsentwicklung

Słownik może być przydatny podczas

Landschaftsbau e.V), które zostały

korzystania z norm i opracowań bran-

rozszerzone o przepisy polskie. Celem

żowych, a także z niemieckojęzycznej

publikacji jest zaprezentowanie ogól-

literatury fachowej oraz systemów

nie obowiązujących zasad, wymagań

informacyjnych z niemieckim inter-

oraz parametrów dla materiałów

fejsem użytkownika.

wykorzystywanych do projektowa-

Wytyczne są do nabycia w Księ-

nia, wykonywania i utrzymywania

garni Technicznej DAFA w wersji

dachów zielonych, zgodnie z aktual-

książkowej oraz na stronie inter-

nym stanem wiedzy i techniki. Jest

netowej stowarzyszenia w wersji

ona adresowana do specjalistów

elektronicznej.

wszystkich zaangażowanych dziedzin

Zainteresowanych tą tematyką

i stanowi wspólny punkt odniesienia

Stowarzyszenie DAFA zaprasza

dla inwestorów, projektantów i wyko-

również na „Forum Zielonej Infra-

nawców, tworząc bazę do współpracy

struktury DAFA” organizowane

pomiędzy nimi.

04.02.2016 r. w ramach poznańskiej

Istotną zaletą tego opracowania

Budmy. Rejestracja uczestników

jest odniesienie do obowiązujących

na stronie:

aktów prawnych, norm oraz metod

> www.dafa.com.pl
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Wieczór z inspirującą
Perspektywą

Studenci na Architektour
Jednym z pierwszych rozmówców
był

Aleksandra Hantkiewicz, współorganizatorka warsztatów Architektour 2015, studentka WA Politechniki Śląskiej

Na kilka wiosennych dni Wałbrzych został opanowany przez adeptów architektury. Setka studentów
z całej Polski poznawała nie tylko miasto, ale przede wszystkim tajniki zawodu. Pod okiem
doświadczonych architektów pracowali nad koncepcjami rewitalizacji konkretnych miejsc, mających

Walter Gropius. W bibliotece
można
W
swoją historię i aktualne problemy.

Wałbrzyska edycja studenckich warsztatów
Architektour była już szóstą odsłoną projektu. W każdej studenci odwiedzają inne miasto,
wcześniej gościli już m.in. w Malborku, Elblągu
i Przemyślu. Założeniem spotkań jest współpraca młodych architektów z mniejszymi
miastami, którym mimo dużych możliwości,
często brakuje spójnej wizji rozwoju.

Zwiedzanie, wykłady i prezentacje

Główna część warsztatowa wspierana
była szeregiem towarzyszących wydarzeń
otwartych, które stanowiły dla uczestników doskonały punkt odniesienia i inspirację do pracy nad projektami rewitalizacji.
Studenci z zainteresowaniem wysłuchali
wykładów architektów-praktyków oraz
dyskusji na temat kondycji polskiej architektury. Wzięli także udział w pokazie ﬁlmów dotyczących architektury czasów PRL
(„MDM”, „Neon”) i w zajęciach na temat
fotograﬁi reportażowej.
Zarówno wykłady, jak i prace grup warsztatowych odbywały się w niedawno otwartym Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia,
powstałym na terenie dawnej kopalni Julia.
Kompleks usytuowany w centrum miasta,
będący dawniej jego wizytówką, funkcjonuje dziś jako zespół obiektów służących
kulturze i sztuce. Dzięki działającemu
tam Muzeum Górnictwa i Przemysłu oraz
Centrum Ceramiki Unikatowej pełni również
rolę edukacyjną. O tym wszystkim można
było dowiedzieć się z wykładu architekta
Mirosława Nizio, autora projektu rewitalizacji obiektu, który opowiedział zebranym
o zakończonych i przewidywanych pracach
na terenie dawnej kopalni.
Tygodniowa praca w grupach zwieńczona
została publiczną prezentacją projektów
warsztatowych. Większość z nich powstała
w oparciu o konsultacje z mieszkańcami,
które pozwoliły zdiagnozować najistotniejsze
problemy Wałbrzycha. Na podstawie tych
rozmów dało się zauważyć zjawisko uśpienia,
brak spójności, ale także ogromny potencjał
oraz potrzebę zmian, widoczną w lokalnej
społeczności.

WARSZTATY ARCHITEKTOUR
Architektour to coroczne spotkanie
studentów architektury organizowane przez Samorządy Studentów
z Wydziału Architektury Politechniki
Poznańskiej, Politechniki Gdańskiej,
Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz
Fundację Uniwersytetu Artystycznego
w Poznaniu. Od tego roku za koordynację całego wydarzenia odpowiada
Fundacja Na Dużą Skalę.

Biblioteka Śląska w Katowicach

było zobaczyć zdobyte wypowiedzi

we współpracy z Gabinetem Archi-

zestawione ze zdjęciami rozmów-

tektury w Ostrawie zorganizowała

ców. Takie połączenie dało wrażenie

wystawę arch. Tadeusza Baruckiego

osobistego, bezpośredniego prze-

pt. „Architekci świata o architektu-

kazu. 28 października odbył się też

rze”. Wernisaż odbył się 28 paździer-

wykład arch. Tadeusza Baruckiego,

nika 2015 r., a wystawa trwała do

po którym prezentował on swoje

4 listopada. Znany architektoniczny

książki.

podróżnik i autor wielu książek,

Wałbrzych – inspirujące
miasto wyzwań

Od poniedziałku do soboty (20-25 kwietnia 2015
roku) setka uczestników mierzyła się z tematami rewitalizacyjnymi w Wałbrzychu na Dolnym
Śląsku. Miasto, dawna siedziba władz województwa wałbrzyskiego, aktualnie zmaga się
z wieloma problemami. Tymczasem to miejsce
niezwykle atrakcyjne, o bogatej średniowiecznej
historii, niepowtarzalnej topograﬁi, w którym
spotkać można fascynującą architekturę.
Tegoroczna edycja warsztatów odbyła
się pod hasłem „Człowiek a miasto, miasto
a człowiek”. Studenci, pod okiem 14 architektów-tutorów, mieli okazję stawić czoła zagadnieniom oraz formom pracy, których na próżno
szukać w akademickich programach nauczania.
Głównym zadaniem uczestników było opracowanie koncepcji zagospodarowania obszarów
zlokalizowanych na terenie miasta, zbadanie ich
specyﬁki oraz potrzeb lokalnej społeczności.
Uczestnikom zaproponowano sześć miejsc,
które wymagają rewitalizacji: teren po starej
winiarni przy ulicy Młynarskiej, teren wydzielony południową pierzeją Rynku, ulicą Moniuszki
oraz Kościelną, budynek sortowni na terenie
Starej Kopalni, działka naprzeciw Muzeum Porcelany, plac przy zbiegu ulic Dmowskiego i Drohobyckiej oraz teren przedzamcza w Książu. Do
pracy przystąpiło dziewięć grup studentów.

044

www.facebook.com/Architektour
www.architektour.pl
warsztaty@architektour.pl

9 pomysłów dla miasta
|1| Architekt Dariusz Śmiechowski
przewodził grupie, która za główny cel
postawiła sobie integrację społeczności
zamieszkującej kwartał zabudowy
w pobliżu Rynku ograniczony ulicami
Stanisława Moniuszki oraz Kościelną. Ich
koncepcja przedstawiała proces tworzenia
przestrzeni wspólnej, półprywatnej
poprzez uporządkowanie aktualnego
stanu zagospodarowania i wykorzystanie
walorów ukształtowania terenu oraz
istniejącej tkanki miejskiej.

|2| Ta sama część miasta była przedmiotem
opracowania dla grupy, którą
prowadzili arch. Małgorzata Kuciewicz
i arch. Simone De Lacobis (biuro Centrala).
Propozycję „uleczenia” tej przestrzeni
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Spotkanie z architektem wpisało

go i komunikacji zademonstrował

począwszy od połowy lat 60. rozma-

się w szersze działania Biblioteki

siłę perswazji i techniki skutecznego

wiał z czołowymi światowymi archi-

Śląskiej, które mają na celu promo-

Na początku grudnia 2015 r. zabyt-

przekonywania. Tłumaczył architek-

tektami i w czasie każdej rozmowy

wanie górnośląskiej architektury i jej

kowy budynek Centrum Rozwoju

tom, że w osiąganiu sukcesu w pracy

prosił o napisanie odręcznie krótkiej

twórców.

Krzywy Komin we Wrocławiu stał

z klientem ważne jest nie tylko to,

wypowiedzi dotyczącej architektury.

> www.bs.katowice.pl

Z:A

się miejscem ciekawego

co chcemy mu przekazać, ale również

spotkania architektów

to, w jaki sposób to robimy. Godnymi

i designerów. Odbyło się

uwagi spostrzeżeniami podzieliła się

ono w ramach cyklu Perspektywa,

w swoim wystąpieniu arch. Dorota

organizowanego w największych

Szlachcic z biura projektowego ArC2.

polskich miastach przez firmę Häfe-

W pierwszym kwartale 2016 r.

le. Licznie zgromadzeni projektanci

zaplanowane są jeszcze 4 spotkania

wzięli udział w interesującym wy-

– w Katowicach, Krakowie, Łodzi

kładzie Jacka Rozenka – osobistego

i Trójmieście. Wstęp jest bezpłatny.

coacha i trenera biznesu. Specjalista

Rejestracja na stronie:

od przywództwa, rozwoju osobiste-

> www.perspektywaspotkania.pl
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fot. Sebastian Śpiewak

Odręczne myśli
światowych architektów
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fot. Libet

Płyty z górnej półki

wagę łatwo się je montuje i szybko

Kolekcja Libet Ceramic to wysokiej

demontuje. Płyty Libet Ceramic

jakości włoskie gresy porcelanowe.

sprawdzą się zarówno na zewnątrz,

Płyty wyróżniają się wyjątkową

jak i wewnątrz budynków, a dzięki

estetyką, funkcjonalnością i dosko-

dużej różnorodności dekorów,

nałymi parametrami technicznymi.

odwzorowujących wygląd natural-

Charakteryzuje je praktycznie

nego kamienia, betonu czy drewna,

zerowa nasiąkliwość, odporność

idealnie wpisują się niemal w każdą

na mróz, ścieranie i zarysowania

aranżację. Dla części kolekcji Libet

oraz wysoki współczynnik anty-

Ceramic dostępne są także elementy

poślizgowości. Mimo niewielkiej

uzupełniające, takie jak wykończe-

2-centmetrowej grubości, są

nia krawędzi basenu, schodów czy

niezwykle trwałe i wytrzymują

murków oraz dekoracyjna, trójwy-

nacisk do 1 tony. Ze względu na

miarowa płytka ścienna Rift.

precyzję wykonania oraz niewielką

> www.ceramic.libet.pl

to gotowe do użycia bezobsługowe rozwiązanie, amortyzujące się

System kabli grzewczych Rheinzink

kosztowo już w pierwszym okresie

jest przeznaczony do zabezpie-

zimowym. Może stanowić dosko-

czania przed zamarzaniem koryt

nałe uzupełnienie barier i płotków

dachowych, rynien i rur spustowych.

przeciwśniegowych. Tak przygo-

Ogrzewanie elektryczne rynien za-

towany do zimy dach nie sprawi

pobiega zaleganiu śniegu w koszach

problemów nawet w przypadku

oraz gwałtownym obciążeniom

długotrwałego mrozu lub obfitych

okapu. System z automatycznym

opadów śniegu.

elektrycznym regulatorem ciepła

> www.rheinzink.pl
rekl ama

Dach zabezpieczony
przed zimą
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informacje

Komfortowe otwieranie
drzwi przesuwnych
System drzwi przesuwnych Muto
z innowacyjnymi funkcjami samoczynnego zamknięcia oraz ukrytym
zamkiem elektromechanicznym
ułatwi użytkownikom bezproblemowy dostęp do wnętrza. Okucia
mogą być stosowane zarówno do
drzwi ze szkła hartowanego i laminowanego, jak też drewnianych
(o ciężarze od 50 do 200 kg). Wersja
z domknięciem (Dormotion) nie
wymaga żadnych wycięć w szkle.
Aluminiowe profile są dostępne
w wersji białej, srebrnej i ciemnej
stali nierdzewnej, na życzenie można zamówić specjalne wykończenie
proszkowe. Prosta, nowoczesna
forma łączy się w przypadku tego
produktu ze skomplikowaną technologią ukrytą w obudowie.
Muto umożliwia dostosowanie systemu do indywidualnych
potrzeb, dzięki czemu niestandardowe rozwiązania można osiągnąć

również modele synchroniczne

w prosty sposób. Dzięki praktyczne-

(Synchro – drugi panel drzwi poru-

drzwi przesuwnych jest naprawdę

Dodatkowym ułatwieniem są

mu zestawowi akcesoriów istnieje

sza się jednocześnie z pierwszym)

łatwy. Wszystkie funkcje

profile łącznikowe do montażu

możliwość modyfikacji w dowolnym

i teleskopowe (Telescopic – zapew-

można ustawić od przodu szyny.

sufitów podwieszanych.

momencie. W ofercie znajdują się

nia szerokie otwarcie).

Również regulacja wysokości

> www.dorma.com

Nowa tapeta
z włókna szklanego
Oszczędność energii, zrównowa-

trami wełny mineralnej.
Nowa tapeta szklana dzięki
swoim właściwościom pochłaniania

cieplna i akustyczna – to zalety

dźwięku poprawia akustykę wnę-

Systexx Active AcousTherm,

trza (klasa E pochłaniania dźwięku,

nowego produktu firmy Vitrulan.

bez względu na to, czy tkanina jest

Tapeta z włókna szklanego została

pomalowana farbą, czy nie).
Jednocześnie powłoka tapety

warstwę włókniny, dzięki czemu

o grubości zaledwie 3 mm chroni

sprzyja szybszemu ogrzewaniu

ściany i sufity przed uszkodzeniami

się pomieszczeń oraz utrzymaniu

mechanicznymi wskutek uderzeń

stałego poziomu temperatury ścian

lub tarcia, mostkuje mikrorysy

i sufitów. Przewodność cieplna

i pęknięcia w podłożu.

lambda wynosi 0,040 W/mK, co jest

> www.systexx.com

Wybierz firmę
z certyfikatem

wysokiej jakości wykonawstwa oraz
standardu dostarczanych i stosowa-

wykonawców nie może być przypad-

nych produktów zgodnie z obowią-

kowy – w dużej mierze przesądza

zującymi wymogami technicznymi

o powodzeniu całej inwestycji. Jak

i prawem budowlanym. Do grona

więc zweryfikować wiarygodność

firm z certyfikatem DAFA należą

poszczególnych ofert? Pomocne są

wykonawcy dachów płaskich i fasad

odpowiednie certyfikaty.

oraz producenci i dostawcy materia-

w Stowarzyszeniu Wykonawców
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biznesowej, a także świadectwem

Dobór właściwych partnerów i pod-

Certyfikat członkostwa
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nie stwarza żadnych trudności.

wartością porównywalną z parame-

żona temperatura wnętrz, izolacja

wyposażona od spodu w specjalną

Muto sprawia, że montaż

łów i urządzeń techniki budowlanej.
Lista firm dostępna jest na stro-

Dachów Płaskich i Fasad – DAFA

nie internetowej.

jest potwierdzeniem rzetelności

> www.dafa.com.pl
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HydePark

BIM

Konsolidacja albo... ?!
arch. Michał Dąbrowski, architekt IARP

Przyglądając się dyskusji o BIM, która przewija się w naszym środowisku, mam wrażenie,
że – jak to często ostatnio bywa – przebywamy na dwóch kompletnie różnych planetach.
Chciałbym niniejszym tekstem przekonać Koleżanki i Kolegów, że stanowiska obu tych
planet musimy zdecydowanie i szybko zbliżyć do siebie.
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fot. © istock.com/sanjaychitra

*

Więcej na temat BIM
przeczytasz od strony 086

S

Skąd moja teza o dwóch planetach? Otóż
w dyskusjach i publikacjach na temat BIM
z jednej strony otrzymujemy relacje z rynku
brytyjskiego, opisujące wprowadzanie fantastycznych rozwiązań mających zrewolucjonizować rynek inwestycyjny. Z drugiej zaś
– pojawiają się opisy naszego rynku, skupiające się na jego rozdrobnieniu i obawach przed
mitycznymi narzędziami, które poza kosztami
i nowymi obowiązkami nie generują dla architekta żadnej wartości dodanej.
Jestem architektem i działam w zarządzie
firmy, która już od jakiegoś czasu mierzy się
z praktycznym wdrożeniem BIM oraz przekształca z biura projektowego w organizację
inżynierską. Z tej pozycji rynek i jego tendencje
analizuję na chłodno i pragmatycznie. Prowadzi mnie to do wspomnianego we wstępie
wniosku, że stanowiska obu tych planet musimy zdecydowanie i szybko zbliżyć do siebie.

Sześć aksjomatów
To, co musimy przyjąć jako pierwsze, to punkt
odniesienia. Obrazowa jest następująca analogia: rynek brytyjski jest dla światowego rynku
usług inżynierskich tym, czym gospodarka
Niemiec w roli punktu odniesienia do mierzenia zamożności społeczeństw. Prawie cały
świat jest do tyłu.
Po drugie – rozważania o BIM należy traktować niekoniecznie jako teraźniejszość, ale
jako przyszłość. Najbliższą, ale przyszłość.
Po trzecie – należy zadać sobie dwa pytania: 1) Czy to, że mamy w Polsce do czynienia
z tak dużym rozdrobnieniem pracowni, jest
korzystne dla projektantów i inwestorów?
oraz 2) Czy jest to sytuacja do utrzymania na
dłuższą metę? O ile odpowiedź na pierwsze
pytanie jest nieoczywista i niełatwa, o tyle
na to drugie można z całkowitym spokojem
odpowiedzieć: Nie jest do utrzymania! Niezależnie od tego, czy nam się to podoba czy nie,
nie ma możliwości, aby taka struktura rynku
przetrwała. Wskazują na to doświadczenia zarówno innych rynków usług inżynierskich, jak
i innych zawodów, należących do kręgu tzw.
wolnych zawodów. W naturalny sposób nastąpi konsolidacja rynku. Zdefiniowana w biznesie
Hipoteza Czerwonej Królowej (patrz ramka
obok) mówi, że im silniejsza konkurencja, tym

szybsze wymusza zmiany ewolucyjne – albo
więc będziemy biec równie szybko lub szybciej,
albo pozostanie nam strategia godnego być
może, lecz jednak umierania. To drugie nie jest
zapewne tym, czego nasze(!) firmy potrzebują.
Po czwarte – dla uporządkowania analizy
należy zakreślić strukturę rynku usług, na
którym operujemy, i ustalić, z którymi jego
częściami związany jest BIM. Podstawowy
podział to rynek zamówień publicznych i rynek zamówień prywatnych. Ten pierwszy jest
oczywisty. Ten drugi – w uproszczeniu możemy podzielić na: domy jednorodzinne, budynki
wielorodzinne, użyteczności publicznej oraz
przemysłowe. W dalszych rozważaniach
należy więc skupić się na obszarze zamówień
publicznych, użyteczności publicznej oraz
przemysłowym.
Po piąte – musimy przyznać sami przed
sobą, że status projektanta jest bardzo niski.
Pomiatają nim wszyscy, od inwestora, przez
inspektów nadzoru, kierownika budowy, na wykonawcach kończąc. Powody tego stanu rzeczy
są różne i stanowią temat na oddzielny artykuł.
Natomiast dla prowadzonych tutaj rozważań

Hipoteza Czerwonej
Królowej
Pochodząca z 1973 r. koncepcja
ewolucjonisty Leigha Van Valena,
wyjaśniająca między innymi proces
„ewolucyjnego wyścigu zbrojeń”
(drapieżniki kontra ofiary). Zakłada,
że silna konkurencja wymusza stałe
zmiany ewolucyjne o charakterze
kierunkowym. Nazwa hipotezy jest
zapożyczeniem z powieści Lewisa
Carrolla „Po drugiej stronie lustra".
W powieści Czerwona Królowa
szachów, biegnąc bez przerwy wraz
ze zmieniającym się otoczeniem,
mówiła do Alicji: „Tu (…) trzeba biec

tak szybko, jak się potrafi, żeby zostać
w tym samym miejscu. Jeżeli chce się
znaleźć w innym miejscu, trzeba biec
co najmniej dwa razy szybciej!”.
(źródło: Wikipedia i przekład M. Słomczyńskiego)
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istotny jest jeden: sprowadzenie projektanta
do roli dostarczyciela pozwolenia na budowę.
Po szóste – w rozważaniach o BIM musimy
pamiętać o podstawowej zasadzie: BIM to nie
modelowanie 3D, lecz filozofia projektowania
i zarządzania inwestycją (zatem bardziej IPD
– Integrated Project Design i/lub Integrated Project Delivery niż Building Information Modeling).

Rynek komercyjny:
to już tuż przed nami
Upowszechnienie stosowania filozofii BIM
w obszarze prywatnych projektów komercyjnych (użyteczności publicznej i przemysłowych) jest tylko kwestią czasu, ale ponieważ
funkcjonują tu inne zasady w zakresie wyboru
projektanta – sfera ta nie budzi aż takich
emocji. Trzeba jednak pamiętać, że zmiany
rynku dziejące się na tym obszarze, w naturalny sposób będą oddziaływały na pozostałe
rynki. Tak było również w Wielkiej Brytanii,
gdzie regulacje dla zamówień publicznych
pojawiły się dopiero po pozytywnych wdrożeniach w realizacjach komercyjnych. To
pozytywne doświadczenia z konkurencyjnego
rynku skłoniły władze do zaangażowania się
we wdrożenie tych zasad i ich dostosowania
do specyfiki rynku zamówień publicznych.
Jakie zatem zmiany można zaobserwować
na rynku komercyjnych inwestycji użyteczności
publicznej, a szczególnie projektów przemysłowych? Od pewnego czasu wyraźnie rysuje
się na nim zacieranie granicy pomiędzy firmami
wykonawczymi a projektowymi. Firmy wykonawcze budują własne zespoły projektowe
i pozbywają się pracowników fizycznych, z kolei
firmy projektowe coraz śmielej wkraczają w obszar nadzorowania i realizacji obiektów.
Prowadzi to w oczywisty sposób do powstawania firm inżynierskich, czyli organizacji, które są w stanie być partnerem inwestora
od samego początku do końca inwestycji.
Od budżetowania, koncepcji, ustalania
standardów i wartości zamówienia, przez
realizację inwestycji, aż po odbiory i przekazanie obiektu do użytkowania, a czasem również
po etap zarządzania eksploatacją budynku.
Ten szeroki obszar jest naturalnym miejscem
do rozwijania filozofii BIM i wsparcia projektowania 3D (i więcej D). W tych dziedzinach
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Upowszechnienie
stosowania filozofii BIM
w obszarze prywatnych
projektów komercyjnych
jest tylko kwestią
czasu, lecz funkcjonują
tu inne zasady wyboru
projektanta. Pamiętajmy
jednak, że zmiany
na tym obszarze,
w naturalny sposób
będą oddziaływały na
pozostałe rynki.
Tymczasem polski rynek
zamówień publicznych
w obszarze realizacji
inwestycji jest chory na
każdym jego etapie.
Mówiąc szczerze:
nie wiem, jak go
połączyć z BIM. Wiem
natomiast, że BIM jest
poważną szansą dla nas
– architektów i szerzej
projektantów.
postawa projektanta, który już na wczesnym etapie planowania inwestycji potrafi
rozmawiać z klientem o kosztach – buduje
jego pozycję i status. Tym bardziej, że mając
po swojej stronie inspektorów nadzoru, jest
w stanie dopilnować właściwej jakości robót.
Podobne rozwiązania organizacyjne zaczynają funkcjonować również w budownictwie
komercyjnych biurowców. To model najpopularniejszy w anglosaskiej kulturze inżynierskiej, która jest dominującą na świecie.
Brak polskich standardów pracy w filozofii
BIM spowoduje, że w krótkim czasie urośnie
bariera znacząco utrudniająca nasze wejście
na rynek tego rodzaju usług. Polskie firmy,
które już teraz mozolnie budują swoje własne
standardy oraz międzynarodowe przedsiębiorstwa wypracowujące te rozwiązania na
swoim rynku, po dopracowaniu standardów
pracy oraz zbudowaniu baz danych kosztowych i materiałowych, osiągną bardzo dużą
przewagę nad pozostałymi projektantami.

Jedyną drogą, która może zapobiec efektowi takiej „ucieczki”, jest stworzenie standardów pracy w środowisku BIM, obejmujących:
opis dokładności modelu w poszczególnych
fazach realizacji projektu, biblioteki rozwiązań, standardy współpracy. Pozwoli to mniejszym pracowniom na łatwiejsze konkurowanie w obszarze komercyjnego rynku. A jest to
tym bardziej istotne, że wzorem Wielkiej Brytanii regulacje dotyczące BIM będą stopniowo
wdrażane na rynku zamówień publicznych
w kolejnych krajach Unii Europejskiej (i z czasem, tym niezdecydowanym mogą pozostać
już tylko domy jednorodzinne...).

Rynek publiczny: cechy kliniczne
Polski rynek zamówień publicznych w obszarze realizacji inwestycji jest chory na każdym
jego etapie.
Rozpoczynając od tego, że większość
postępowań na wybór projektanta wydaje
się wprost sprzeczna z ustawą. Jeśli bowiem
(a zwykle tak właśnie jest) realizowane
są jako postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego, to jednym z warunków
w tym trybie jest precyzyjny opis przedmiotu
zamówienia. Proszę więc o wskazanie autentycznego zapytania, do którego zamawiający
dołączył: zapewnienia dostawy mediów wraz
z warunkami technicznymi, mapę do celów
projektowych z właściwym zakresem oraz
badania geotechniczne podłoża. Mnie nie
zdarzyło się takie zapytanie. A przecież brak
tych dokumentów uniemożliwia sporządzenie
prawidłowej wyceny!
Nie widziałem też zapytania, które określałoby zakres rynków wykonawczych, ich
liczbę, oczekiwane skale i dokładność pokazanych detali. Z tych właśnie powodów ustawodawca wprost określił w ustawie, że tego
typu usługi powinny być realizowane w trybie
konkursu lub negocjacji z ogłoszeniem (trudno
oczekiwać, aby zamawiający ogłaszał konkurs
na remont toalety w gminnym gimnazjum).
Ale nie wyżywajmy się tylko na zamawiających. Projektanci działający na rynku
zamówień publicznych też mają „sporo za
uszami”. Projekty, które nie liczą się z budżetem, stosowanie zapisów, które umożliwiają
„podreperowanie” budżetu projektu
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Tabela 1. Wielkość europejskich pracowni architektonicznych w skali
świata / fragmenty z rankingu WA100 2015 (źródło: bdonline.co.uk)
Miejsce firmy
w rankingu

Architekci
zatrudnieni

Architekci
rok wcześniej

1
2
3
4
5

2100
1672
1614
1065
927

1410
1053
1468
888
919

16
32
47
53
54
55
59
76
84
86
90
93
104
105
106
110
114
117
121

634
358
252
225
209
208
191
127
113
110
103
101
88
85
84
77
71
66
55

630
347
135
159
198 (2013)
213
164
108
118
110
81 (2011)
73
68
–
73
78
80
84
–

27
42
44
96

413
274
265
96

440
bd
270
bd

65
68
97
101

165
163
94
92

230
160
106
91

71
94
97
107

150
100
94
82

149
220
94
60

13
14
22

650
637
480

600
637
410

56
87

206
108

180
108

Holandia

65
74

165
135

350
70

Austria

31

380

340

Hiszpania

52

231

203

Belgia

61

175

160

Szwajcaria

69

153

bd

–

Włochy

92

102

101

–

Polska

111

72

75

–

Portugalia

115

70

62

Kraj

Tendencja

Światowe top 5
USA
Japonia
USA
USA
Chiny

Od redakcji

Czy można potwierdzić zachodzenie.
konsolidacji rynku usług.
projektowych i inżynierskich?.

Wielka Brytania

Zamieszczając obok fragment rankingu.
WA100 2015 chcemy zorientować.
.Czytelników Z:A jakie.wielkości.
zatrudnienia architektów.osiągają.
największe firmy na.świecie.
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Podyskutujmy
o tym na Forum Z:A

prowizjami od dostawców materiałów, błędy
i niska jakość stosowanych rozwiązań związane z zatrudnianiem do projektów studentów,
brak koordynacji w robionych po kosztach,
na chybcika, projektach.
Tak, wiem, że to wszystko wina zamawiającego – bo podle płaci. Ale po co ma płacić
lepiej, skoro po projektancie przychodzi
ktoś, kto to wszystko poprawi? Generalny
Wykonawca. Ci to dopiero. Od początku realizacji czytają SIWZ i projekt, szukając dziury
w całym. Ileż to razy, podróżując po kraju,
widzimy haracz zapłacony generalnemu przez
projektanta – budynki, w których aż nadto
czytelne jest, że fasadę słupowo-ryglową
uznano za równoważną strukturalnej, albo
że tynk zastąpił zaprojektowane okładziny
z płyt elewacyjnych. Wystarczy, że generalny przyłapie projektanta na błędach i złoży
mu propozycję nie do odrzucenia. Inspektor,
zatrudniony za najniższą cenę, ma czas
tylko na to, by sprawdzić papiery, nie będzie
więc wnikał, jeśli projektant z kierownikiem
budowy zgodnie kiwają głowami, że jest to
równoważny materiał.
Nic więc dziwnego, że każdy choć trochę
trzeźwo myślący zada sobie pytanie: gdzie tu
jest miejsce na BIM? Z całą jego dokładnością,
precyzją, kompletnością i wprowadzaniem
konkretnych materiałów do cyfrowego modelu, bo jak bez tego uwzględnić w modelu BIM
parametry 4D – czyli koszty i 5D – czyli czas
pozwalający na harmonogramowanie budowy
i ustalenie dostaw? Dopiero to wszystko razem
pozwala na optymalizację projektu, trzymanie w ryzach budżetu, a być może nawet na
oszczędności o skali 20% planowanej wartości,
jakie podobno osiągają inwestycje w UK...
Mówiąc szczerze: nie wiem, jak połączyć
polski system zamówień publicznych i BIM.
Wiem natomiast, że BIM jest poważną szansą
dla nas – architektów i szerzej projektantów.

Zapytaj co BIM może zrobić dla Ciebie?
BIM potrzebuje z pewnością dwóch rzeczy:
współpracy projektanta z inwestorem oraz
wzięcia przez projektanta odpowiedzialności
za budżet inwestycji. Taka formuła kooperacji
w znaczący sposób upodmiotowi projektanta i, co za tym idzie, w naturalny sposób
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BIM potrzebuje
z pewnością dwóch
rzeczy: współpracy
projektanta
z inwestorem
oraz wzięcia
przez projektanta
odpowiedzialności za
budżet inwestycji.
Taka formuła kooperacji
w znaczący sposób
upodmiotowi projektanta
i, co za tym idzie,
w naturalny sposób
wzrosną stawki
za jego usługi.

www.zawod-architekt.pl/forum

PKI Predom Sp. z o.o. – firma inżynierska
założona w roku 1961 jako biuro technologiczno-projektowe, sprywatyzowana
w roku 1999, członek grupy kapitałowej
Prochem SA. Zajmuje się kompleksową
obsługą realizacji inwestycji w obszarze przemysłu i inwestycji użyteczności
publicznej. Zakres obejmuje doradztwo,
konsulting, projektowanie, nadzór nad
realizacją inwestycji i generalną realizację
obiektów, w tym rozwiązań specjalistycznych. Jako pierwsza w Polsce zrealizowała
projekt budynku przemysłowego poddanego certyfikacji LEED i jako jedyna w Polsce
zrealizowała pełne prowadzenie projektu
LEED (tj. projekt i certyfikację własnymi
siłami). Zatrudnia etatowo 40 specjalistów,

wzrosną stawki za jego usługi. Jednak aby tak
się stało, aby to strona projektowa mocniej
zaznaczyła swoją filozofię działania, należy
w ramach Izby Architektów podjąć prace nad
ustandaryzowaniem projektowania BIM i projektowania w ogóle.
Wiem, że wiele Koleżanek i wielu Kolegów obawia się, iż działania zmierzające do
profesjonalizacji naszego zawodu oznaczają
konieczność koncentracji rynku. Rzecz w tym,
że do tego dojdzie czy nam się to podoba, czy
nie. To już się dzieje – pisałem o tym na początku. Izba może natomiast przejąć narrację
tej technologicznej zmiany, tak by w jak największym stopniu ochronić swoich członków
i umożliwić im należny rozwój.
Czy coś złego jest w małej przychodni skupiającej kilku lekarzy lub w kancelarii prawnej
skupiającej pod jednym szyldem kilku mecenasów? Przecież wiemy, że taki model tam
działa. Dlaczego więc czymś złym miałaby
być pracownia architektoniczna (lub szerzej:
firma inżynierska) skupiająca grono architektów? Co więcej – w takich organizacjach
młodzi adepci architektury mieliby wreszcie
miejsce do zdobywania zawodowych szlifów.
Projektowanie BIM to najbliższa przyszłość. Pozostaje pytanie, czy jako architekci
i jako Izba będziemy w stanie wykorzystać
szansę ewolucji, czy też próba utrzymania
status quo doprowadzi do monopolizacji
rynku przez duże firmy.

reprezentujących wszystkie branże projektowe oraz zarządzających projektami.
Arch. Michał Dąbrowski, architekt IARP
(ur. 1972). Ukończył Wydział Architektury
PWr w 1998 roku, uprawnienia projektowe uzyskał w roku 2002. Od 1996 roku
związany z Arcadis Polska, a od 1999 roku
z firmą Predom, gdzie przeszedł wszystkie
szczeble kariery od asystenta, projektanta,
szefa zespołu poprzez kierownika projektu, dyrektora ds. projektowania. Od 2014
roku pełni funkcję prezesa zarządu firmy
PKI Predom. Członek Izby Architektów RP,
autor felietonów i artykułów związanych
z kształtowaniem przestrzeni i transportem publicznym. Za swój największy
sukces uważa przekształcenie tradycyjnego biura projektów w nowoczesną firmę
inżynierską.

Michał Dąbrowski
architekt IARP,
prezes PKI Predom
> mdabrowski@predom.biz.pl

13 – 18. 3. 2016
Frankfurt am Main

Wiodące targi oświetlenia i automatyki budynków

Nowe trendy.
Rozwiązania przyszłości.
Kreatywny design oświetleń oraz nowoczesne rozwiązania
w dziedzinie automatyki domów i obiektów. Tylko na targach
Light + Building przekonasz się, jak powstają najnowsze trendy
i nowatorskie projekty.
Where modern spaces come to life.
www.light-building.com
info@poland.messefrankfurt.com
tel. (22) 49 43 200
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Ubezpieczenie
a bezpieczeństwo pożarowe
obiektów przemysłowych
Co mówi ubezpieczyciel, stając przed obiektem przemysłowym zbudowanym zgodnie
z przepisami budowlanymi? Zdarza się, że te przepisy to zbyt mało, a inwestor i jego broker mają
trudności z otrzymaniem oferty lub wysokimi stawkami proponowanej polisy. O oddziaływaniu
zakładów ubezpieczeń na bezpieczeństwo pożarowe obiektów produkcyjno-magazynowych
z członkami zespołu odpowiadającego za inżynierię ryzyka i współpracę z przemysłem w jednym
z największych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce rozmawia Sebastian Osowski.

O

Od sierpnia br. nowe polskie przepisy
normowe nie pozwalają, aby panele
warstwowe z najtańszych pianek PUR
uzyskiwały klasyfikację NRO, czyli
nierozprzestrzeniających ognia. Jak
oceniacie państwo tę zmianę?

> Proponowane zmiany w zakresie klasyfikacji
materiałów z tworzyw sztucznych wykorzystywanych w produkcji rdzeni płyt warstwowych oceniamy bardzo pozytywnie. Wielokrotnie na różnych forach, inżynierowie ryzyka
PZU poruszali tę problematykę, wskazując
na szereg zagrożeń wynikających z przyjętej
dotychczas klasyfikacji. Nasze stanowisko
wynikało głównie z analizy przebiegu wielu
zdarzeń pożarowych w obiektach wykonanych
w technologii płyt warstwowych i wielkości
strat, zarówno bezpośrednich związanych
z utratą aktywów, jak i pośrednich związanych
m.in. z przestojem prowadzonej działalności
i utratą przychodów, rynków zbytu, karami
umownymi itd.
Należy pamiętać o fakcie, iż certyfikaty
(w tym również NRO) nadawane przez uprawnione do tego celu jednostki poprzedzone są
badaniami laboratoryjnymi z kontrolowanymi
źródłami ognia. W przypadku warunków rzeczywistych, dochodzi wiele czynników, które nie
są uwzględniane w warunkach badań laboratoryjnych, co w konsekwencji sprawia, iż wyroby
te zachowują się często w odmienny sposób.
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Analiza zaistniałych szkód majątkowych
wykazała jednoznacznie, że jeśli palny
rdzeń płyty warstwowej, który zapalił się od
ciepła zewnętrznego, bez żadnego problemu
przenosi/rozprzestrzenia ogień po swojej
strukturze i brakuje wydzieleń pożarowych,
to dochodzi wówczas do 100% zniszczenia
majątku.
Czy Państwa zdaniem ta nowelizacja PN
wpłynie na poprawienie bezpieczeństwa
pożarowego budynków przemysłowych?
Na prowadzenie i skuteczność akcji
gaśniczych w takich obiektach?
Na zmiany w podejściu towarzystw
ubezpieczeniowych do oceny ryzyka
w obiektach przemysłowych i ceny polis
w tym zakresie?

> W naszej opinii oczywiście jest to krok
w dobrą stronę, należy jednak obiektywnie
stwierdzić, iż nie rozwiąże to wszystkich
problemów z bezpieczeństwem pożarowym
budynków przemysłowych. Jest to zagadnienie zdecydowanie szersze. Na pewno
w naszych analizach, będziemy uwzględniali
ten czynnik przy analizie dynamiki rozwoju
pożaru w obiekcie oraz przy analizie skuteczności akcji gaśniczej. Nie powinno to mieć jednak większego wpływu na szacowanie przez
ubezpieczycieli indeksu maksymalnej szkody
tzw. Probable Maximum Loss (PML).

Autorami przedstawionych
w rozmowie wypowiedzi są
pracownicy projektu PZU LAB:
• Dariusz Gołębiewski,
dyrektor ds. inżynierii ryzyka
i rozwoju współpracy
z przemysłem (na zdjęciu),
• Robert Kuczkowski,
koordynator, st. inżynier ryzyka,
• Jacek Szturomski,
koordynator, st. inżynier ryzyka,
• Rafał Żuchowski,
koordynator, st. inżynier ryzyka
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fot. MARCIN SMULCZYŃSKI / SE/ EAST NEWS
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Jakie jest aktualnie podejście towarzystw
ubezpieczeniowych, np. skupionych
w Polskiej Izbie Ubezpieczeń, do kwestii
technicznych zabezpieczeń budynków
przemysłowych?

> W tym zakresie możemy jedynie reprezentować podejście inżynierów ryzyka skupionych w projekcie PZU Lab. Jako inżynierowie
pracujący z ryzykiem swoich klientów,
zajmujemy się analizą ryzyka operacyjnego

1

stopień dowolności

specyfikacja

(przynajmniej w zakresie rozsądnych kosztów). Co więcej, często obiekty takie spełniają wymogi nałożone stosownymi ustawami
i przepisami ppoż. Stąd, jako inżynierowie
ryzyka, preferujemy rozmowy o bezpieczeństwie oraz systemach technicznych
już na etapie założeń projektowych. Mamy
wówczas bardzo dużą dowolność kreowania
inwestycji, a nakłady ponoszone na poprawę
bezpieczeństwa są najniższe. (Rys. 1)

koszt modyfikacji

projekt

budowa
i instalacja

2

testy i odbiór
techniczny

CZAS
Rys. 1 Optymalizacja decyzji inwestycyjnych w bezpieczeństwo na każdym
etapie w „cyklu życia” przedsiębiorstwa (zauważmy, że wykres jest
analogiczny z krzywą rozłożenia nakładów prac projektowych w czasie,
autorstwa P. MacLeamy'ego, porównaj Z:A_#47 s. 127 – przyp. red.)

przedsiębiorstw ze szczególnym naciskiem
na bezpieczeństwo techniczne i każdorazowo proponujemy rozwiązania adekwatne
do istniejących zagrożeń oraz staramy się je
dopasować do możliwości technicznych oraz
ekonomicznych klienta, stosując podstawową zasadę zarządzania ryzykiem tj. ALARP
(As Low As Reasonably Practicable).
Niestety nasza praktyka obiektowa wskazuje, że zdarzają się przypadki, gdy przyjęte
w procesie projektowym założenia dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji obiektów,
często nie poparte żadną analizą ryzyka, nie
spełniają wymogów ubezpieczycieli, a co
gorsza uniemożliwiają doprowadzenie stanu
zakładu do poziomu akceptowalnego
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Przykładami decyzji podjętych na etapie
projektu, z którymi szczególnie ciężko jest
nam się zmierzyć już po zakończeniu realizacji, są m.in.:
	wspomniane konstrukcje palne obiektów
ze spienionych tworzyw sztucznych (tam,
gdzie uzasadniona była budowa w innej
technologii),
	brak wydzieleń pożarowych pomieszczeń
technicznych, czy produkcyjnych od powierzchni magazynowych,
	brak stałych instalacji gaśniczych tam,
gdzie jest to uzasadnione w oparciu o ocenę
ryzyka,
	brak uwzględnienia nośności konstrukcji
dachu pod potencjalny przyszły montaż

instalacji gaśniczych, co skutkuje brakiem
możliwości podwieszenia instalacji tryskaczowych bez kosztownego i trudnego
technicznie wzmocnienia konstrukcji.
Jasnym jest, iż często powyższe decyzje
nie zależą od projektanta, gdyż w granicach
prawa to inwestor może decydować o zastosowanych rozwiązaniach, a co za tym idzie
o kosztach inwestycji oraz eksploatacji obiektu. W wielu jednak przypadkach słyszymy,
iż gdyby ktoś na etapie projektu, o budżecie
rzędu kilkadziesiąt milionów złotych, zasugerował techniczną możliwość ograniczenia
ryzyka w postaci budowy ściany pożarowej
wartej np. 200.000 zł, to klient zdecydowałby
się bez wahania.
Inną bardzo istotną kwestią, z punktu
widzenia bezpieczeństwa technicznego
obiektów, są założenia związane z przyjętą
metodyką obliczania gęstości obciążenia
ogniowego oraz wynikającą z tego dopuszczalną wielkością stref pożarowych. Niestety
często się zdarza, że zawarte w przepisach
sposoby techniczne na zwiększenie dopuszczalnej strefy pożarowej przy danej konstrukcji (czy też w drugą stronę – obniżenie
klasy konstrukcji przy zachowaniu istniejącej
powierzchni strefy), stosowane są jako „wytrych” do usankcjonowania sytuacji z punktu
widzenia ryzyka nieuzasadnionych i bardzo
kontrowersyjnych, jak np. zastosowanie oddymiania zamiast stałych instalacji gaśniczych.
A z drugiej strony – często blokują możliwość
zredukowania ryzyka np. w postaci podziału
zakładu na strefy pożarowe, gdyż w przypadku jednej dużej strefy łatwiej jest wykazać, iż
uśredniona gęstość obciążenia ogniowego jest
poniżej kolejnej granicy określonej prawem
np. 500 MJ/m2. Powyższe jednak zawsze zależy od konkretnego, analizowanego przypadku.
Kilkanaście lat temu mówiono
o możliwości wdrożenia w Polsce
standardów niemieckiego VdS. Kilka
lat później, w okolicach roku 2009,
m.in. po dużych pożarach zakładów
spożywczych, ponownie mówiono
i pisano o potrzebie „usztywnienia”
wymagań i ograniczenia ryzyka, jakie

Z:A

biorą na siebie towarzystwa, konkurując
na rynku. Jak aktualnie wygląda
sytuacja w sprawie ujednoliconego
standardu zaleceń technicznych dla
budynków przemysłowych (rozwiązania
architektoniczne, funkcjonalne
i konstrukcyjne, materiałowe,
technologiczne, zabezpieczenia ppoż,
instalacje, automatyka, monitoring itp.)?

> Poruszył pan bardzo ważny temat. Jako
inżynierowie ryzyka PZU Lab, nie jesteśmy
zwolennikami przejmowania i wdrażania
wprost standardów obowiązujących na innych
rynkach. Naszym zdaniem mamy w Polsce
ośrodki naukowe oraz instytucje, które posiadają wystarczające zasoby merytoryczne,
aby zbudować własne standardy bezpieczeństwa, uwzględniające specyfikę i możliwości
naszych przedsiębiorców.
W Polsce dysponujemy wieloma innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa, które przez lata powstawały
w biurach inżynierskich. Pozostaje kwestia
ich dostosowania do praktyki przemysłowej
i promocji.
W tym zakresie PZU Lab widzi dla siebie
rolę „katalizatora” procesu. Jedną z głównych naszych inicjatyw jest budowa „think
tanku” bezpieczeństwa, wokół którego
chcemy zebrać liderów polskiego przemysłu,
ośrodki naukowe i instytucje odpowiedzialne
za bezpieczeństwo w Polsce i wykonać dużą
pracę wokół tego tematu. Oczywiście nie
chcemy również wyważać „otwartych drzwi”
i zamierzamy w naszych pracach uwzględnić
i korzystać z doświadczeń zawartych w standardach stosowanych na innych rynkach.
Jakie są aktualne najważniejsze zalecenia
prewencyjne podawane przez inżynierów
ds. oceny ryzyka? Zwłaszcza te dotyczące
aspektów rozwiązań architektonicznych
i technicznych, które projektanci
obiektów przemysłowych mogliby z góry
przewidywać w projektach inwestycji?

> Obiekty przemysłowe, których elementy
konstrukcji zostały wykonane z płyt warstwowych z wypełnieniem PUR (poliuretan),
charakteryzują się dobrą izolacyjnością,
lekką konstrukcją oraz łatwością i szybkością
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montażu. Niebagatelną rolę odgrywa także
ich stosunkowo niska cena zakupu i montażu, dlatego bardzo chętnie są stosowane
do budowy obiektów przemysłowo-magazynowych. Niestety oprócz niewątpliwych
zalet, płyty tego typu, pomimo że zostały
zakwalifikowane do kategorii NRO (nierozprzestrzeniające ognia), w wielu przypadkach
nie potwierdziły tej cechy. Płyty te poddane
działaniu ognia w początkowej fazie przy
niskiej temperaturze nie ulegają zapaleniu,
natomiast wraz ze wzrostem temperatury
rozpoczyna się piroliza poliuretanu, która
może eskalować do temp. 550oC (30 MJ/kg).
W takiej sytuacji proces pirolizy błyskawicznie postępuje wewnątrz ścianek płyt i jest
praktycznie nie do opanowania. Wysoka
temperatura, zadymienie, utrata nośności
stalowych elementów konstrukcji powoduje,
że zazwyczaj mamy do czynienia ze szkodą
całkowitą całego obiektu.
Aby zapobiec wystąpieniu tej sytuacji,
zespół inżynieryjnej oceny ryzyka przedkłada
rekomendacje, które mogą tylko zminimalizować występujące ryzyko (podstawowe
zalecenia według PZU Lab podano w ramce
na stronie 030– przyp. red.).
Czy można wskazać, jakie wyroby
budowlane są niezalecane lub mniej mile
widziane przez ubezpieczycieli ze względu
na swoje właściwości ogniowe/pożarowe?

> Tradycyjnie kojarzonym materiałem budowlanym, na który ubezpieczyciele od zawsze
patrzyli ze szczególną obawą i ostrożnością,
jest drewno. Natomiast, bazując na dużych
szkodach z minionych lat oraz na skali stosowania konstrukcji stalowych z obudowami
z płyt warstwowych z rdzeniami palnymi
(polistyren spieniony, czy też pianki), jako zespoły inżynieryjnej oceny ryzyka szczególnie
dużą wagę przywiązujemy do analizy takich
właśnie konstrukcji.
Chcielibyśmy jednak zaznaczyć i powtórzyć, że przy zastosowaniu metod szczegółowej analizy technicznej ryzyka żaden
przypadek nie jest jednoznaczny z samego
tylko faktu posiadania w budowie takiej, a nie
innej konstrukcji. Liczą się takie czynniki jak:
prowadzone procesy, stan i zabezpieczenia

Marcin Tarczyński
– analityk, Polska Izba
Ubezpieczeń
Odpowiednie zarządzanie ryzykiem pożarowym,
w tym stosowanie bezpiecznych materiałów
budowlanych, leży w interesie klientów zakładów
ubezpieczeń. Dlatego pozytywnie oceniamy
wszystkie zmiany prawne zmierzające do upowszechniania bezpiecznych materiałów. Większość
zakładów stosuje w swoich taryfach ubezpieczeń
mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zwyżki
za konstrukcje palne, za które uważa się konstrukcje z pływ warstwowych, metalu i drewna.
Chodzi nie tylko o palność materiałów, ale także
odporność konstrukcji na działanie wysokich
temperatur. Za najbardziej bezpieczne uważa się
budynki murowane.
Zakłady ubezpieczeń stosują różne polityki
w obszarze stosowania zabezpieczeń przeciwpożarowych. Przy tym należy pamiętać, że zabezpieczenia te w głównej mierze ograniczają skutki
występowania pożarów, a nie mają charakteru
prewencyjnego. Zapobieganie pożarom polega
na stosowaniu odpowiednich procedur, sposobu
składowania materiałów, odpowiednim zaprojektowaniu procesu technologicznego.
Brak jest jednolitych zaleceń dotyczących
stosowania zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Na bezpieczeństwo pożarowe obiektu budowlanego składa się nie tylko konstrukcja budynku, ale
też rodzaj i sposób prowadzenia działalności.
Izba nie jest uprawniona do wyrokowania,
czy opracowania norm dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wykraczałoby to poza
ustawowy zakres działalności określony w ustawie
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
W 2015 roku zostały opublikowane rekomendacje
PIU dotyczące stałych urządzeń gaśniczych. Jest
to materiał edukacyjny i nie obliguje klientów zakładów ubezpieczeń do dokonywania określonych
inwestycji, ani instalacji poszczególnych rodzajów
zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Wygodny link do opracowania PIU na temat SUG:
> www.zawod-architekt.pl/piu-sug
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Podstawowe rekomendacje dla budynków przemysłowych
wg inżynierów ryzyka działających w PZU Lab
1.
Pierwszym zasadniczym zaleceniem jest
wykonanie ścian wydzielenia pożarowego. W przypadku budynków, których konstrukcja składa się z płyt warstwowych
PUR, istotne jest wydzielenie głównych
procesów, tj. magazynowania i produkcji.
Niestety często bywa tak, że zaprojektowane i zastosowane wydzielenia nie
spełniają wymogów przepisów przeciwpożarowych. Z reguły podstawowe błędy to:
• konstrukcja ścian nie posiada własnej
nośności (R) (np. wykonana jest z płyt
warstwowych z wypełnieniem wełną
mineralną),
• brak respektowania przepisu mówiącego, że ściany wydzielenia ppoż. nie
mogą być związane z innymi elementami
konstrukcyjnymi budynku (np. dach),
• konstrukcja ścian pożarowych nie
wystaje poza obrys budynku na co najmniej 30 cm, dzięki czemu tworzyłaby
naturalną przegrodę uniemożliwiającą
przedostanie się pożaru do sąsiedniej
strefy,
• nieadekwatne do wydzieleń drzwi lub
przepusty kablowe.
2.
Drugą bardzo istotną rekomendacją jest
montaż systemu detekcji pożaru. Sygnalizacja pożaru pozwala na szybką reakcję
załogi i opanowanie zarzewia w jego początkowej fazie, która nie stanowi jeszcze
zagrożenia dla ludzi. Szczególnie istotne
jest to w przypadku obiektów z palną
konstrukcją, gdzie bardzo ważny jest czas
reakcji, tak aby nie dopuścić do przedostania się pożaru do płyt warstwowych
PUR. Mówiąc o czasie reakcji personelu,
należy zwrócić uwagę na miejsce zainstalowania centrali SAP, która powinna być
zlokalizowana tam, gdzie przeszkolony
personel przebywa 24 h/dobę.
3.
Konsekwencją powyższego zalecenia
jest kolejna rekomendacja, której celem
jest zapewnienie personelowi (pracownikom i ochronie zakładu) odpowiednich
„narzędzi podręcznych”, pozwalających
na opanowanie zarzewia pożaru w sposób
realny i bezpieczny. Często bywa tak,
że wymóg prawny posiadania gaśnic nie
powoduje właściwego zabezpieczenia
mienia. W takich sytuacjach wnioskuje
się o doposażenie budynków w hydranty,
agregaty gaśnicze lub stałe urządzenia
gaśnicze.
4.
Rekomendacje dotyczące SUG, jak np.
instalacje tryskaczowe, przeważnie stosuje się do pomieszczeń magazynowych
wysokiego składowania oraz składowania
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materiałów palnych lub łatwopalnych.
Z reguły w halach produkcji nie montuje
się instalacji tryskaczowych w rejonach
maszyn CNC z uwagi na możliwość uszkodzenia maszyny przez czynnik gaśniczy.
Oprócz instalacji tryskaczowych wykorzystuje się także instalacje zraszaczowe
w miejscach, gdzie pożar może się bardzo
szybko rozprzestrzeniać i jeżeli istnieje
potrzeba, aby cała strefa została wypełniona środkiem gaśniczym.
5.
Poza powyższymi zaleceniami należałoby
zwrócić szczególną uwagę na stan techniczny oraz sposób wykonania instalacji
elektrycznej. Statystyki dowodzą, że
najczęstszym źródłem pożarów w tego
typu obiektach jest zaniedbanie lub wina
człowieka, natomiast kolejnym istotnym
czynnikiem jest wadliwa lub źle wykonana
instalacja elektryczna. Oprócz regularnego wykonywania badań elektrycznych
bardzo ważną rzeczą jest właściwy sposób wykonania przepustów i przejść kablowych przez płyty warstwowe. Często
się zdarza, że nie stosuje się przepustów,
rurek peszla lub też przelotek chroniących kable przechodzące właśnie przez
płyty warstwowe. Brak takich rozwiązań
powoduje potencjalne zagrożenia pożarowe, a zazwyczaj żadne służby (odbiory
budynku) nie zwracają na ten fakt uwagi.
6.
Kolejnym zagrożeniem, które może
występować w halach z płytą warstwową
PUR, są stanowiska ładowania wózków
akumulatorowych. Co do zasady, do tego
celu powinny być dedykowane wydzielone pożarowo pomieszczenia. Niestety
w praktyce bywa inaczej, stąd też rekomendujemy wykonanie wydzielenia pożarowego takiego pomieszczenia. Dotyczy
to także innych pomieszczeń, takich jak
kotłownia i sprężarkownia, które powinny
być w odrębnych strefach pożarowych.
Problem ten powinien być już rozwiązany
na etapie projektowania obiektu, ponieważ
każda dodatkowa ingerencja w tkankę budowlaną jest związana z dużymi kosztami
oraz skomplikowaną przebudową.
7.
Do dobrych praktyk należy także regularne wykonywanie badań termowizyjnych
rozdzielnic i instalacji elektrycznych.
Można w bezinwazyjny sposób zdiagnozować wszelkie usterki instalacji elektrycznej, które mogą być przyczyną pożaru.
Z reguły są to typowe rekomendacje
i oczywiście mogą nie uwzględniać
wszystkich zagrożeń towarzyszących
budynkom, których konstrukcja wykonana
jest z płyt PUR.

instalacji obiektu (w szczególności elektrycznych), sposób i rodzaj składowanych
materiałów itp.
Przykładem konstrukcji zakwalifikowanej
przez nas jako bardzo pożarowo-niebezpieczna była hala, w której ściany i dach wykonane
zostały w technologii żelbetowej prefabrykowanej. Na pierwszy rzut oka wyglądało to
dobrze, jednakże naszą uwagę zwróciły duże
ilości palnego mienia zmagazynowanego
w hali, procesy maszynowe mogące zainicjować pożar oraz ciężkie płyty żelbetowe
stropodachu wsparte na lekkiej konstrukcji
z kątowników stalowych. W efekcie nawet
niewielki pożar w tym obiekcie może spowodować zawalenie ciężkiego dachu i zniszczenie całego mienia wewnątrz oraz prawdopodobnie zniszczenie obiektu w stopniu
kwalifikującym do rozbiórki.
Co do istoty nośne konstrukcje żelbetowe
oraz murowane są, jak wiadomo, najczęściej
preferowane w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektów. Jednak inaczej będziemy
rozpatrywać zagadnienia wybuchowe czy
potencjalne koszty oraz tempo odbudowy
w przypadku ubezpieczenia utraty zysku na
skutek szkody majątkowej.
W zakresie cech pożarowych ścian
obiektów kubaturowych wykonanych z płyt
warstwowych, biorąc pod uwagę wyłącznie właściwości pożarowe, preferowane są
izolacje wykonane z wełny mineralnej. Mamy
jednakże świadomość, iż właściwości pożarowe budynków nie mogą funkcjonować w oderwaniu od cech użytkowych, w tym wymagań
izolacyjnych i sanitarnych, stąd dla obiektów
ze wspomnianymi wymaganiami świadomie
dopuszczamy (przy odpowiednim zabezpieczeniu) jako akceptowalne stosowanie produktów
z pianek PIR (poliizocyjanurat) o podwyższonej
odporności na działanie ognia.
Zdecydowanie najtrudniejszym z punktu widzenia ryzyka rozwiązaniem w tego
typu konstrukcjach jest zastosowanie rdzeni
z polistyrenu spienionego (tzw. styropianu).
W szczególności stosowanie takich rozwiązań na dachach oraz w ścianach, w których
wymagane jest wiercenie wielu indywidualnych
przejść kablowych instalacji elektrycznych i/lub
bez właściwych zabezpieczeń elektrycznych.

FELIETON
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ARCHITEKCIE, KTO CIĘ ROZUMIE?

arch. Piotr M. Glegoła
architekt IARP
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Nie oszukujmy się – każdy architekt chciałby
być znany ze swojej twórczości i marzy, by
w projektach przebierać jak w ulęgałkach
i pławić się w dostatku. Niestety, mass media
najczęściej milczą o naszych nazwiskach,
a trudno o szybszą metodę przyrostu powszechnej popularności. Pytanie „jak do nich
trafić?” zaprzątało moją głowę i czyny przez
ostatnich kilka tygodni. Skąd mogłem od razu
wiedzieć, że efekt da się osiągnąć w zaledwie
3 sekundy...
Pierwszy pomysł, jaki mi przyszedł do głowy, to zostać politykiem, bo przecież polityka
non stop jest w mediach. Wiadomo – znać się
nie trzeba i można mówić, co się chce, byle
ładnie i odmiennie od innych, więc jako architekt z wieloletnim stażem nadawałem się bezapelacyjnie. Dostrzegłem jednak słabość tej
koncepcji, bo jeśli niedługo „na szkle” zacznie
pojawiać się tylko jedna partia, jak kiedyś dawno temu i nie tylko w mediach, to nie wiadomo
czy mnie do tej partii przyjmą (zwłaszcza jeśli
przeczytają do końca ten felieton).
Potrzebowałem trochę czasu na rozpęd, zdecydowałem się więc zarejestrować
w urzędzie imigracyjnym jako uchodźca z Syrii.
Pomyślałem, że te siedem albo dziesięć tysięcy euro* rozwiąże chwilowo moje problemy,
a potem się zobaczy. Oświadczyłem, że urodziłem się w Ma'arrat an-Numan, gdzie mój
ojciec z Polski budował elektrownię, a moje
dokumenty utopiły się po drodze, teraz niedawno, w morzu Egejskim. Kupili to i zawieźli
mnie razem z nowymi kolegami do jakiegoś
ośrodka pod Warszawą. Kiedy okazało się,
że dostaniemy tylko po 70 zł miesięcznie
kieszonkowego i materac na piętrowym łóżku
w wieloosobowym pokoju, moi nowi znajomi
długo w nocy dyskutowali, często używając
słowa „germany”. Wczesnym świtem obudziłem się w pokoju sam. Po krótkim namyśle
zostawiłem te 70 zł w kopercie na stole

032

Z:A _#47 11/12_2015

z napisem „fenk you – jednak nie” i pierwszym
podmiejskim wróciłem do domu.
Zrozpaczony wypytywałem matkę o nasze
rodzinne korzenie – może ktoś nosił pejsy,
chałat, jarmułkę albo jakaś pra-babka miała
na imię Rachela lub Srula? Niestety z negatywnym skutkiem. Badanie to wyeliminowało
moje potencjalnie mniejszościowe pochodzenie i jednocześnie nadzieję, że mógłbym liczyć
na jakąś cichą zapomogę lub filantropijne
wsparcie.
Decyzja, że zostanę Murzynem (był już
taki poseł, a jest też medialny ciemnoskóry
kucharz Józek), nie znalazła jakoś zrozumienia
w gabinecie chirurgii estetycznej, do którego
zawitałem, kalkulując sukces tą drogą. Wszak
król popu „wybielił się” kiedyś, a byłem pewien, że „zaczernić się” będzie prościej. Skierowali mnie jednak do innej kliniki, wspominając coś o długotrwałym leczeniu zawartości
głowy – nie wiem, o co im chodziło, na wszelki
wypadek tam nie poszedłem.
Pomyślałem, że może powinienem
zasugerować jakąś odmienność seksualną?
Pomalowanie oczu, ust i paznokci u rąk, kiedy
szedłem złożyć ofertę w pewnym banku
zaowocowało tym, że ochrona nie wpuściła
mnie do środka i od razu wezwała policję.
Posterunkowy, nie chciał mi nawet podać ręki
i najpierw zawieźli mnie na badanie, czy nie
mam wirusa HIV, a potem dopiero na przesłuchanie, gdzie wyjaśniłem, dlaczego jestem
umalowany jak kobieta. Wypuszczono mnie,
na wszelki wypadek, dopiero po 24 godzinach.
Nadal nie odpuszczałem. Zauważyłem
już dawno temu (felieton Majtki architekta
Z:A_05/2012/#29), że w prasie i telewizji
szczególnie popularne są osoby, którym „coś
prześwituje” lub „znowu pokazały za dużo”.
Tym razem nie umalowałem się, aby nie prowokować, założyłem tylko spódniczkę mini i...
już po 5 minutach spaceru Nowym Światem

w Warszawie, podjechał do mnie patrol policji.
Sąd skazał mnie za obrazę moralności w miejscu publicznym. No cóż... może trzeba było
jednak wydepilować się przynajmniej w okolicach bikini? Sam nie wiem. Najgorsze było
to, że przejrzawszy potem wszystkie portale
plotkarskie i prasę brukową, stwierdziłem ze
smutkiem, że nikt o tym nie napisał.
Zrobiłem rachunek sumienia. Po wielu
próbach nie byłem ani sławny, ani znany, ani
bogaty, a wręcz biedniejszy o wysoką grzywnę. Wtedy stwierdziłem, że sam nie dam rady
i trzeba się kimś podeprzeć.
Postanowiłem nawiązać kontakt z pewną
piosenkarką znaną z tego, że „czasami
pokazuje za dużo”. Po długich negocjacjach
ustaliliśmy, że wpadnę na nią, gdy po koncercie będzie schodziła ze sceny. Ona klepnie
mnie wtedy po pośladku z uwagą wygłoszoną
teatralnym szeptem „hej, mój tygrrrrrysku”
oraz uśmiechnie się lubieżnie przez czas nie
krótszy niż 3 sekundy. Ja w zamian zrobię jej
wielobranżowy projekt nowej rezydencji przez
czas nie dłuższy niż 6 miesięcy. Te trzy sekundy wystarczyły! Jeszcze tego samego wieczora
po „moim tygrysku” nasze zdjęcie ukazało
się na wszystkich portalach plotkarskich
z dramatycznym pytaniem „kim on jest?”.
Następnego dnia zaproszono mnie do telewizji
śniadaniowej, gdzie rozmawialiśmy o sztuce, a mój telefon urywał się od intratnych
finansowo propozycji projektowych. Zadzwoniła nawet pani Prezydent Warszawy, aby
zaproponować mi, tak potrzebne w stolicy,
stanowisko Architekta Miasta. Postanowiłem
twardo negocjować nowe zasady współpracy.
I może zrobię tej piosenkarce jeszcze
projekt wnętrz rezydencji, w zamian za taką
samą scenę z tekstem „misiu... w nocy byłeś
boski"? Media oszaleją.
* źródło: www.zawod-architekt.pl/7000
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Wyrzeźbiona manufaktura
Bartosz Wokan, redakcja Z:A

Tyrolski region Val Gardena we włoskich Dolomitach znany jest przede wszystkim jako mekka
wielbicieli białego szaleństwa i miłośników górskich wędrówek. Okazuje się jednak, że istnieją
tam również bogate, bo sięgające XVII wieku, tradycje rzeźbiarskie. Ich spadkobiercami są Ulrich
i Daniel Perathonerowie, właściciele działającej od 1972 roku firmy Ulrich Perathoner KG-Sas
zajmującej się produkcją rzeźb. We wrześniu 2012 roku główna siedziba przedsiębiorstwa została
przeniesiona do nowego budynku we wsi Pontives, w pobliżu miasteczka Urtijëi. Obiekt nazwany
Block of Wood został zaprojektowany przez biuro Bergmeisterwolf Architekten.
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Historia głosi, że początkowo mieszkańcy doliny Val Gardena rzeźbili z drewna przedmioty
domowego użytku i zabawki po prostu z braku
pieniędzy. Szybko jednak ta poboczna gałąź
lokalnego rzemiosła rozwinęła się w główny
sektor handlu w całej okolicy. Rzeźbiarze
z Tyrolu w ciągu trzech wieków dzięki pracowitości i cierpliwości stopniowo rozwijali swoje
know-how. Przez ten czas wyspecjalizowali się
szczególnie w tematyce religijnej. Do dzisiaj ich
domeną są krzyże, figury religijne, figury do
bożonarodzeniowych szopek, płaskorzeźby,
ołtarze i przedmioty kościelne. Taki też jest
główny asortyment proponowany przez firmę
Ulrich Perathoner KG-Sas.

Trzysta lat rzeźbienia
Pionierami snycerskich tradycji regionu
byli bracia Christian i Bartlmäus Trebinger
z miasteczka Urtijëi. Potem sławę zdobył również Melchior Vinazer-Pescosta
(1622-1689), którego rodzina pielęgnowała
rzeźbiarskie tradycje przez kolejne cztery
pokolenia. Najbardziej znany był chyba jego
najmłodszy syn Martin Vinazer (1674-1744).
Wiele starych rzeźb autorstwa tej rodziny
można oglądać do dziś w kościołach Val
Gardena i bolzańskim Museum Gherdëina.
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Sakralne figury z regionu stały się znane
poza granicami Włoch, a z czasem rozszerzono też asortyment i snycerze zaczęli tworzyć
rzeźby o charakterze świeckim, nie związane
z religią. W 1872 roku w Urtijëi i w 1907 r.
w Selvie powstały szkoły artystyczne uczące
m.in. rzeźbienia w drewnie. To właśnie absolwentami szkoły w Urtijëi są Ulrich i Daniel
(syn) Perathonerowie.

Widoczny z drogi
Dynamiczny rozwój firmy sprawił, że stary
budynek stał się w opinii właścicieli zbyt
mały i niedzisiejszy. Stąd decyzja o zbudowaniu nowego. Obiekt firmowej centrali
mieszczący przestrzeń sprzedażową, warsztaty, magazyny, biura a także prywatny
apartament (ulokowany na najwyższej
kondygnacji) stanął w ważnym geograficznie i symbolicznym miejscu – obok ronda
ulokowanego przy wjeździe do regionu Val
Gardena, w niedużej odległości od miast
Bolzano i Chiusa. Budynek jest od razu
widoczny z głównej ulicy, nie sposób nie
zwrócić na niego uwagi.
– Kusi przechodzących lub przejeżdżających – mówią architekci. – Ludzie chcą podejść
i przyjrzeć się tej strukturze. Dotknąć z bliska.

studium przypadku

fot. Lukas Schaller
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Budynek w Pontives
doskonale pokazuje, że
architektura przemysłowa
nie musi być równoznaczna
z prostopadłościanem hali
produkcyjnej
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rys. bergmeisterwolf

studium przypadku

Rynna

Kratownica drewniana

Okładzina elewacyjna: gont modrzewiowy 30 mm
Kontrłaty: drewno 40 mm
Łaty: drewno 40 mm
Izolacja termiczna 60 mm
Deskowanie: płyta OSB 18 mm
Konstrukcja drewniana z izolacją wewnętrzną 240 mm
Deskowanie: płyta OSB 18 mm

Posadzka żelbetowa
mrozoodporna 140 mm
Uszczelnienie
Płyty ekstrudowane XPS 170 mm
Płyta żelbetowa wzmocniona,
nachylenie 1,5% 350 mm
1,5%
0

0.5

1

2.5m

Budynek jak kloc drewna
Inwestor chciał, żeby budynek nawiązywał
do specyfiki pracy firmy, jak również do
miejsca swojej lokalizacji. Dlatego postanowił zorganizować konkurs architektoniczny.
Wpłynęło siedem prac. Wygrała pracownia
Bergmeisterwolf Architekten z Bressanone (miasto w pobliżu Bolzano), proponując
ciekawy i nowatorski projekt. Projektanci
nazwali obiekt Block of Wood – czyli „kloc
drewna”. Co istotne został on zrealizowany
bez żadnych zmian w stosunku do propozycji
konkursowej, niewielkie korekty wprowadzono tylko ze względów konstrukcyjnych.
Główny pomysł architektów polegał na
bezpośrednim pokazaniu materii, w jakiej
pracuje firma, czyli surowego bloku drewna.
To był punkt wyjścia i w oparciu o ten pomysł
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Deski modrzewiowe 16 mm
Wylewka z ogrzewaniem podłogowym 45 mm
Warstwa rozdzielcza 0,2 mm
Izolacja termiczna do ogrzewania podłogowego 20 mm
Izolacja akustyczna 10 mm
Izolacja termiczna 120 mm
Folia PE 0,2 mm
Polimerobeton 185 mm
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powstała reszta konstrukcji, stworzona jako
połączenie drewna, szkła i stali.
– Mieliśmy pełną swobodę w kształtowaniu bryły tego obiektu – mówią architekci. –
Strefa wejściowa jest widoczna ze skrzyżowania dwóch ważnych ulic prowadzących do
Val Gardena, stąd miejsce na nową siedzibę
firmy słynącej z rzeźb było po prostu idealne.
Celem nowego budynku było podkreślenie za
pomocą formy, ale też materiałów, długiej
lokalnej tradycji sztuki i rzemiosła uprawianych w drewnianej materii. Chcieliśmy, żeby
budynek odzwierciedlał te tradycje zarówno
od zewnątrz, jak i od wewnątrz.

Wciąż powstająca rzeźba
Ściany Block of Wood zostały zaprojektowane
jako samonośny system harmonijkowy złożony

z trójkątów. Żeby prawidłowo doświetlić
pomieszczenia światłem dziennym, w „skórze”
budynku pojawiły się nieregularnie rozmieszczone otwory okienne. Jako okładzinę wykorzystano modrzewiowy gont, który daje wrażenie
szorstkiej, nie do końca obrobionej powierzchni
drewnianego bloku. A dodatkowo nieregularne
starzenie się tego pokrycia wzmacnia ideę
powstającej, wciąż modelowanej rzeźby.
Projektanci chcieli stworzyć obiekt wciąż
się zmieniający. Kolejnym elementem, który
pozwolił to osiągnąć, był kształt gotowej
elewacji. Wrażenie ruchu zawdzięcza ona wielości punktów widzenia z jaką można się jej
przyglądać, ale też modulacjom powierzchni
– zakrętom, fałdom, zgięciom, wgnieceniom
i otworom. Obserwator patrzący na budynek
dostrzeże nie pojedynczą fasadę, ale 4-5

Z:A

fot. Günter Richard Wett

studium przypadku

BLOCK of WOOD
Lokalizacja: Pontives, Włochy
Inwestor: Ulrich Perathoner KG-Sas
Architektura: Bergmeisterwolf Architekten
Główni projektanci: Gerd Bergmeister, Michaela Wolf
Współpraca projektowa: Roland Decarli,
Peter Reichhalter, Ana Soares, Marina Gousia
Konkurs: 2009 r.
Realizacja: 2011-2012 r.
Powierzchnia działki: 1.801 m2
Powierzchnia zabudowy: 1.660 m2
Powierzchnia brutto: 2.708 m2
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fot. Ulrich Egger

fot. Ulrich Egger

fot. Günter Richard Wett

studium przypadku

różnych fasad. Ale taki efekt wymagał sporo
pracy i nieprzerwanych nadzorów.
– Na placu budowy byliśmy codziennie
– mówią architekci. – To było prawdziwe
wyzwanie. Każdy detal tworzyliśmy na drukarce 3D, a niektóre dla lepszego zrozumienia
powstały jako makiety w skali 1:1...

Drewno i światło
O swoim przeznaczeniu budynek mówi nie tylko na zewnątrz, ale także w środku. Drewno
jest głównym materiałem wykorzystanym
w pomieszczeniach – zrobiono z niego podłogi,
wyłożono nim ściany, drewniana jest też
większość mebli (w tym regały magazynowe).
Istotną rolę w podkreśleniu wyglądu Block of
Wood odgrywa także światło. W ciągu dnia
szerokie wgniecenia i otwory okienne w elewacji filtrują światło słoneczne, które wpada
do wnętrz z góry i z boków. Natomiast w nocy
odmienny efekt tworzy rozproszone sztuczne
światło przedostające się na zewnątrz. Daje to
bardzo malowniczy efekt wizualny: pokazuje
warsztat wewnątrz rzeźby, ukazuje budynek
jako szkatułę dla unikalnych, drewnianych
artefaktów. A tym samym podkreśla znaczenie
i wagę lokalnej tradycji rzeźbiarskiej.
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***
Nowa siedziba firmy Ulrich Perathoner
KG-Sas, chociaż ma własny charakter, plenerowej rzeźby, nie ignoruje kontekstu. Obiekt
stał się integralną częścią okolicy i dobrze
wpasowuje w malownicze otoczenie, czyli
rozciągające się wokół, pokryte lasami góry
oraz rozrzucone po łąkach charakterystyczne
tyrolskie domy, z długimi drewnianymi galeriami ozdobionymi skrzynkami z czerwonymi
pelargoniami.
– Naszym celem było przede wszystkim
stworzenie architektury funkcjonalnej, ale
z myślą, żeby stała się też kultowa, ikoniczna – podsumowują projektanci. – Takie było
również życzenie inwestorów – chcieli dostać
budynek kojarzący się z ich profesją, ale jednocześnie rozpoznawalny.

Bartosz Wokan
redaktor prowadzący Z:A
> b.wokan@zawod-architekt.pl

studium przypadku

Budynek za pomocą formy, ale też materiałów
wykorzystanych do budowy przypomina o długiej lokalnej
tradycji sztuki i rzemiosła uprawianych w drewnianej materii
fot. Günter Richard Wett
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arch. Wojciech Gwizdak
architekt IARP

Teoria mnogości
oddziaływania

Z

Zawsze, z wzajemnością, kochałem matematykę. Tak naprawdę mój mózg nie potrafi
zapamiętać i zrozumieć danego zagadnienia,
jeśli nie jestem w stanie opisać go wzorem,
regułą, systemem. Podobnie było z Obszarem
Oddziaływania Obiektu.
By poradzić sobie intelektualnie z tym
skomplikowanym tematem, pomocny okazał
się dla mnie dział matematyki zwany teorią
mnogości. Operacje na zbiorach i logika
matematyczna wydają się być odpowiednie
do opisania i właściwego zrozumienia praw,
jakim rządzi się OOO. Przecież każdy obszar,
to w zasadzie zbiór punktów spełniających
określone kryteria.
Załóżmy, że dowolny punkt na mapie
obejmującej teren naszej inwestycji i obszar
wokół niego, nazwiemy (a). Punkt (a) jest więc
punktem o dowolnych współrzędnych (x,y).
Jako (A) oznaczymy zbiór wszystkich punktów
(a) z mapy, którą dysponujemy, czyli jak to
opisuje teoria mnogości – Uniwersum. Zbiór
(A) oznacza więc dowolny obszar, mapę (zbiór
punktów), na której projektujemy:
1) a ∈ A

Co można przeczytać jako: Punkt (a) należy do
zbioru (A).
Ponieważ Obszar Oddziaływania Obiektu
powstaje w wyniku działania tylko niektórych
przepisów, pomocna nam będzie lista aktów
prawnych, spisana przez kol. arch. Piotra Gadomskiego (patrz: Z:A_#44, str. 117). Kolejne
pozycje listy nazwijmy (i). A ponieważ, jak
wiemy, katalog tych przepisów jest otwarty,
zatem (i) przyjmuje wartości od 1 do ∞.
Wyznaczmy teraz zbiór Obszaru Oddziaływania, jaki tworzy się na podstawie poje-
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Voilà! Teraz,
kiedy Obszar
Oddziaływania
Obiektu udało się
opisać wzorem
matematycznym (6),
chyba nikt nie będzie
już miał problemów
ze zrozumieniem
tego zagadnienia.
Wszystko jest jasne
i oczywiste.

dynczego przepisu. Nazwijmy go (OOi), gdzie
indeks (i) oznacza numer i-tego przepisu.
Utwórzmy funkcję, której wynik działania
zależy od tego, czy punkt (a) mieści się, czy też
nie w obszarze oddziaływania (OOi), wynikającym z przepisu (i). Jej zapis mógłby wyglądać
w następujący sposób: ooi (a). Dziedziną funkcji są wszystkie punkty (a). Funkcja ta zwraca,
jak to mówią informatycy, wartość od 0 do 1.
Wartość graniczna 0 oznacza, że punkt (a) nie
leży w obszarze oddziaływania generowanym
przez przepis (i), a wartość 1, że punkt (a) leży

w tym obszarze. Niestety, jak wiemy, pojęcie
OOO jest nieostre, ponieważ nie zawsze możemy mieć pewność, czy dobrze przekładamy
zapisy konkretnego przepisu na geometrię.
Dlatego też funkcja ooi (a) zwraca wartości
z całego przedziału między 0 a 1, co należy
rozumieć jako prawdopodobieństwo zdarzenia,
że sądy administracyjne podzielą nasze zdanie
na dany temat czy nie. Powyższe rozważania
można zapisać następującym wzorem:
2)

a ∈ OOi ⇔ {a ε A: ooi (a) =/ 0}

Co można przeczytać jako: Punkt (a) należy do
zbioru obszaru oddziaływania, wynikającego
z konkretnego przepisu (i) wtedy i tylko wtedy,
gdy punkt (a), należący do zbioru (A), spełnia
warunki zapisane w przepisie (i).
Zastosujmy teraz rachunek zdań, a konkretnie jedną z tautologii De Morgana:
3)

p ⇒ q ⇔ ¬q ⇒ ¬p

Co można przeczytać jako: Jeśli z (p) wynika (q),
to z nie p wynika nie q.
Odwrotnością naszego wzoru będzie wzór
na przypadek, kiedy punkt (a) nie należy do
obszaru oddziaływania danego przepisu:
4)

a ∈/ OOi ⇔ {a ε A: ooi (a) = 0}

Co można przeczytać jako: Punkt (a) nie zawiera się w zbiorze obszaru oddziaływania wynikającego z konkretnego przepisu (i) wtedy i tylko
wtedy, gdy punkt (a) należący do zbioru (A) nie
spełnia warunków zapisanych w przepisie (i).
Mamy zatem wyznaczony zbiór pod nazwą
Obszar Oddziaływania dla jednego przepisu (i). Spróbujmy zsumować te zbiory, by
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Voilà! Teraz, kiedy Obszar Oddziaływania Obiektu udało się opisać wzorem
matematycznym (6), chyba nikt nie będzie
już miał problemów ze zrozumieniem tego
zagadnienia. Wszystko jest jasne i oczywiste.

5) O
 OO = (OO1 ⋃ OO2 ⋃ OO3 ⋃ OO5

Epilog...?

⋃ OO6 ⋃ OO7 ... ⋃ OO∞)

Ponieważ przepisów (i) mogących generować
OOi jest nieskończenie dużo, posługiwanie
się takim wzorem jest wysoce niepraktyczne.
Dlatego też skorzystajmy z wzoru na uogólnioną sumę zbiorów:
∞

6) OOO = ⋃i=1 OOi

Co można przeczytać jako: Zbiór Obszar
Oddziaływania Obiektu to obszar wyznaczony
przez sumę zbiorów obszarów oddziaływania
generowanych przez poszczególne przepisy (i).
To najbardziej ogólny i wręcz fundamentalny dla OOO wzór i w zasadzie na tym mógłby
się skończyć ten felieton. Ale zobaczmy, co
jeszcze możemy z tej formuły „wycisnąć”.
Jak widzimy, w powyższym wzorze nie ma już
punktu (a). Dokonajmy więc jego przekształcenia tak, by otrzymać odpowiedź na pytanie:
Kiedy punkt (a) znajduje się w Obszarze
Oddziaływania Obiektu?
7) ∀ (a ∈ OOO) ∃ i : ooi (a) =/ 0

Co możemy przeczytać jako: Dla każdego punktu (a) należącego do Obszaru Oddziaływania
Obiektu istnieje choć jeden przepis (i) taki, że
punkt (a) zawiera się w obszarze oddziaływania
przepisu (i).

100 lat temu Albert Einstein ogłosił
swoją teorię względności. Rok później Karl
Schwarzschild podał jedno z rozwiązań
ogólnej teorii względności. Wyszło mu
ze wzoru, że powinny istnieć w kosmosie
obiekty o polu grawitacyjnym niepozwalającym na ucieczkę światła, czyli tzw.
czarne dziury. Z początku traktowano
to jako ciekawostkę albo błąd i dopiero
w latach 60. potwierdzono matematycznie, że czarne dziury muszą być naturalną
konsekwencją teorii względności. Pierwszy
obserwacyjny dowód istnienia czarnych
dziur, czyli tzw. zjawiska soczewkowania
grawitacyjnego zaobserwowano dopiero
w 1979 roku.
Dlatego zachęcam Koleżanki i Kolegów
architektów, byście dalej samodzielnie
przekształcali podane powyżej formuły.
Czuję, że ze wzoru na OOO też da się wyprowadzić dowód na istnienie „czarnej dziury”
– otchłani, w jaką wepchnęli całe budownictwo pomysłodawcy Obszaru Oddziaływania Obiektu.
Nad Einsteinem mamy tę przewagę, że
dysponujemy dowodami obserwacyjnymi,
a brakuje nam jedynie odpowiedniego
wzoru. Skoro do ustawodawcy nie trafiają
argumenty logiczne, to może przekonają
go dowody matematyczne, że OOO to zły
pomysł.

czytaj, pobieraj,
polecaj: www.
zawod-architekt.pl

rekl ama wł asna

wyznaczyć obszar generujący ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu dla wszystkich
przepisów.
Załóżmy, że jako OOO oznaczymy Obszar
Oddziaływania Obiektu w rozumieniu art. 3
pkt. 20 ustawy Prawo budowlane:

208.399*

już
pobrań e-egzemplarzy
* dane wg statystyk pobrań plików pdf z elektronicznymi wersjami
46 wydań magazynu „Zawód:Architekt”, stan na dzień 18.12.2015.
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Karoshi
zaszczytna śmierć
czyli

z przepracowania

arch. Urszula Szabłowska, architekt IARP

Gdy sterta niezałatwionych
spraw urośnie tak, że trudno
uwierzyć w wyzwolenie się
z przyjętych zobowiązań, warto
zatrzymać się i zrobić porządek.
Dalsze brodzenie w chaosie grozi
wszystkim, czego wolelibyśmy
unikać w życiu i w pracy.
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Architekt należy do grupy zawodów kreatywnych, wymagających nie tylko talentu, ale też
wrażliwości mimozy połączonej z odpornością
psychiczną nosorożca, mrówczej pracowitości, rzetelności połączonej z elastycznością
w rozwiązywaniu problemów, ustawicznego
samokształcenia, i jeszcze – ciągłej dyspozycyjności, umiejętności organizacyjnych
i menadżerskich bez oczekiwania na dodatkową zapłatę. Mówiąc krótko: wymaga cech
nadludzkich.
Uprawianie zawodu kreatywnego (a o takim traktuje ten tekst, taki wybraliśmy i z niego się utrzymujemy) sprawia, że równowaga
pomiędzy życiem osobistym a zawodowym
albo nie istnieje, albo jest poważnie zagrożona. Z pewnością łatwiej się zdystansować
od spraw zawodowych, pracując na etacie,
jednakże z dostępnych w Izbie Architektów
danych wynika, że ponad 70% architektów
IARP prowadzi samodzielną działalność
gospodarczą lub 2-3 osobową spółkę. Oznacza
to, że na ponad 11.000 zarejestrowanych
architektów aż 3/4, czyli około 8000 zmaga
się samotnie z pozyskiwaniem i wykonaniem
zleceń, z odwlekającymi się płatnościami oraz
oczekiwaniami klientów i własnej rodziny...
Każdy, kto pracował jako „wolny strzelec”,
wie, że urlopu czy poważnych rodzinnych
wydatków nie sposób zaplanować, ponieważ
pracuje się wtedy, gdy jest robota. A gdy jej
nie ma – nie ma pieniędzy ani na urlop, ani na
jakiekolwiek (nie tylko planowane) wydatki.
Prawie każdy tzw. freelancer żyje od projektu do projektu, w nieustannym napięciu pomiędzy dodatkowymi zleceniami, poprawkami,
zmianami wstępnych założeń projektowych,
od jednego oczekiwania na zapłacenie faktury
do kolejnego oczekiwania na pieniądze, które
dawno są już wydane „na życie” lub ofertę do
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nowego zlecenia. Gdy pieniądze wreszcie przyjdą – zamiast za urlop – płaci się zaległy ZUS
lub VAT. Każdemu freelancerowi, a architektowi w szczególności (ze względu na wysokie
koszty jego działań), towarzyszy atmosfera
ciągłej oceny, konieczności udowadniania
kompetencji oraz ponoszenia konsekwencji
cudzych pomysłów wciskanych na siłę do projektu. Czy w takich warunkach można być kreatywnym? Owszem, większość freelancerów
przez jakiś czas wykazuje się kreatywnością,
ale jest to okupione bezustannym stresem,
zmęczeniem, osłabieniem więzi z najbliższymi
i w rezultacie wypaleniem poprzez brak sensu
i celu zmagań. Zła wiadomość jest taka, że
model działania opisany powyżej w tzw. zawodach kreatywnych występuje powszechnie. Ale
jest też news pozytywny: nie musi tak być.

Zacznijmy od list
Zawsze jest dobry czas na zastanowienie się
nad celem i sensem tego, co pochłania nasze
życie.
Zacznijmy od sięgnięcia po długopis i kartkę, by zapisać na niej następujące pytanie:
gdyby nie było żadnych ograniczeń i wszystko
byłoby możliwe – jak wyglądałoby moje życie,
jakie marzenia bym realizował(a), co robił(a)
bym zawodowo, jak spędzał(a)bym czas?
Wiemy już? A teraz pomyślmy, że ograniczenia powracają – wypiszmy więc wszystko,
co nas ogranicza i nie pozwala żyć w sposób,
o jakim marzymy, co powstrzymuje przed
realizacją celów, zniechęca i utrudnia.
Jeszcze raz zastanówmy się, które z ograniczeń są realne, a które są tylko ograniczającymi przekonaniami. Żeby je rozpoznać,
spróbujmy przypomnieć sobie przykłady
z życia swojego lub innych ludzi, świadczące
o tym, że takie ograniczenia są możliwe do
pokonania. To od nas samych zależy, jakie
ograniczające przekonania zabierają naszą
uwagę. Spróbujmy zastąpić ograniczające
przekonania listą „przekonań wspierających”.
Każdego dnia dopisujmy do nowej listy przekonań wspierających wszystko, co potwierdza
ich prawdziwość.
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To ćwiczenie, zalecane na pierwszych
sesjach coachingowych dla kadry menadżerskiej, pozwoli na uświadomienie sobie,
że często poczucie tkwienia w pułapce jest
subiektywnym odczuciem wynikającym
z lęku i nie ma nic wspólnego z prawdziwymi
możliwościami i zdolnościami. Za to zabiera
sporą część energii i podkopuje wiarę w przyszłość.
Bez wiary w przyszłość życie zdaje się
nie mieć sensu. Sens życia łączy się nierozerwalnie z poczuciem szczęścia i opiera się
– według Roya Baumeistera, amerykańskiego
psychologa społecznego, badacza funkcjonowania jednostki w społeczeństwie – na
czterech filarach:
	celowość – to, co robimy, przyczynia się do
czegoś sensownego,
	sprawczość – poczucie posiadania wpływu
na to, czym się zajmujemy i na naszą przyszłość, którą budujemy,
	niesprzeczność z systemem wartości,
który wyznajemy,
	budowanie samooceny – to, co robimy i jak
żyjemy, pozwala nam myśleć o sobie lepiej,
niż gdybyśmy tego nie robili.
Gdy zastanowimy się, co jest najsłabszym elementem pracy w zawodzie kreatywnym, nie
mamy problemu, żeby zidentyfikować go jako
nieterminowość. Dyscyplina, która pozwala
rozpocząć pracę we właściwym czasie i zakończyć ją z zapasem w stosownym terminie,
wydaje się być obca twórcy. Powodem jest
prawdopodobnie prokrastynacja. Myślicie, że
jest to nazwa choroby? Macie rację. To choroba
twórców.

Diagnoza: prokrastynacja
Zredagowana przez użytkowników Wikipedii
definicja brzmi następująco:
„Prokrastynacja lub zwlekanie (z łac. procrastinatio, odroczenie, zwłoka) – patologiczna
tendencja do nieustannego przekładania
pewnych czynności na później, ujawniająca się
w różnych dziedzinach życia. Prokrastynacja
najczęściej pozostaje nierozpoznana, dopiero

niedawno uznano, że jest ona zaburzeniem
psychicznym. Tendencja ta pojawia się zwykle
w latach szkolnych i dotyka w szczególności
uczniów zdolnych, dobrze radzących sobie
w szkole, których talent jest dostrzegany.
W obliczu zadania wymagającego większego
wysiłku tracą oni wiarę w siebie, motywację
i odczuwają niepokój.
Tak jak większość problemów psychologicznych, prokrastynacja często ma swoje podłoże
w domu rodzinnym. Rodzina ukazująca dziecku
wizję społeczeństwa jako wyścig szczurów czy
rodzice mający zbyt duże wymagania, najczęściej warunkują pojawienie się tego problemu.
Często również problem ten pojawia się z powodu niestabilnej sytuacji rodzinnej i ogólnego
niedowartościowania danej osoby.
Większość osób dotkniętych prokrastynacją
to ofiary perfekcjonizmu. Jako że perfekcję
osiąga się zwykle metodą prób i błędów,
a perfekcjonista nie dopuszcza myśli o błędach, pogrąża się w tym paradoksie, nie robiąc
nic. Jednocześnie odwlekanie konkretnej
aktywności nie oznacza bezczynności danej
osoby, a wręcz przeciwnie, osoba ta z zapałem
wykonuje inne zajęcia, nie mające związku
z problematycznym zadaniem, rozpraszając
przy tym swoją uwagę zamiast koncentrować
ją na zadaniu.”
Dlaczego kochamy mieć nóż na gardle?
Bo zwalnia nas to z rozpraszania się na inne
zajęcia. Gdy kończymy projekt, którego termin
jest niebezpiecznie blisko – potrafimy odmówić, gdy ktoś próbuje przeszkodzić nam w pracy, szybko podejmujemy decyzje projektowe,
jesteśmy bezwzględni dla podwykonawców.
Pozwalamy sobie na bycie stanowczym,
niemiłym, a często nawet niegrzecznym i nie
przejmujemy się oceną otoczenia. Pracujemy
przecież, żeby zdążyć w terminie. Nikt nie ma
prawa zawracać nam głowy. I każdy musi to
zrozumieć, bo deadline ma pierwszeństwo.
Dlaczego nie możemy być tak stanowczy
przez cały czas przeznaczony na projekt?
Bo jesteśmy sympatycznymi ludźmi i chcemy,
żeby uważano nas za fajnych? Niekoniecznie.
Badania naukowe przyczyn prokrastynacji
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WORK IN PROGRESS...

doszukują się w lęku przed porażką, ale też
w lęku przed sukcesem (a właściwie przed
odkryciem przez innych, że nie jestem aż tak
genialny, jak o mnie myślą).
Odsuwanie spełnienia obietnicy pozwala
na złudną świadomość większej mobilizacji
do sprostania trudnemu wyzwaniu później
lub przeświadczenie, że gdy się dobrze zastanowimy, na pewno zostanie ono wykonane
perfekcyjnie. Tymczasem czas płynie, a deadline zbliża się nieubłaganie.

Rys. 1 Strach - najlepszy motywator do skończenia pracy

EXPECTATIONS

REALITY

Co nas rozprasza?
Znalezienie czasu na wszystko wydaje się niemożliwe, a ilość zadań (nie tylko zawodowych)
przytłacza nas i odbiera ochotę do działania.
Wrogiem jest również nasz własny umysł,
który nie wartościuje przyjętych zobowiązań.
Będzie uparcie i z jednakową mocą przypominał o przyszyciu guzika i ważnym telefonie
do urzędu, o pójściu do apteki po lekarstwo
dla matki i o konieczności sprawdzenia, na
jakim etapie jest projekt wentylacji. Zajmujące nasz umysł błyski przypominania o niezałatwionych sprawach rozpraszają nasze
skupienie, uniemożliwiają niezbędną w pracy
architekta koncentrację i pogarszają pamięć.
Rozproszeni nie pamiętamy, co (i komu)
mówiliśmy np. przez telefon, do czego się
zobowiązaliśmy. Nieuważne prowadzenie
rozmów czy nieprecyzyjne ustalenia bywają
przyczyną wielu kłopotów.
David Allen w swojej książce „Życie i praca
– jak znaleźć czas na wszystko” pisze, że jeżeli
brakuje nam czasu, to znaczy, że albo sami
go tracimy, albo jesteśmy z niego okradani.
W pracy architekta występują oba te zjawiska.
Wielozadaniowość (czyli multitasking) jest
nierozerwalnie związana z tym zawodem.
Tak właśnie działamy, przestawiając się błyskawicznie z zajęć artysty-kreatora do zajęć
technika, ekonomisty, specjalisty od ppoż,
socjologa, psychologa czy urbanisty. Odpowiadamy na setki pytań współpracowników,
rozwiewamy wątpliwości klientów, udzielamy
porad, podejmujemy decyzje, informujemy
i „gasimy pożary” na budowie. Czy mamy

Rys. 2 Dlaczego nic nie idzie tak, jak byśmy chcieli?

WORK TO DO

TIME TO DO

WHAT WE DO

Rys. 3 Prokrastynacja w diagramie, źródło: Trust me I’m an architect
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za to, co robimy oprócz projektu, jakieś dodatkowe pieniądze? Jeżeli tak, to bardzo dobrze.
A jeżeli nie? A przecież nasz czas – to pieniądz.

Czas na porządki
Bierzmy się zatem za porządki – w głowie,
szufladach, na półkach i na biurku. Od dzisiaj
najważniejszym meblem w naszej pracowni
powinien stać się kosz na śmieci. Specjaliści
od organizacji pracy dowodzą, że 80% spraw,
którymi się zajmujemy, to śmieci. Są to sprawy albo nie nasze, albo nie leżące w naszych
priorytetach i nie przybliżające nas do celu,
albo rzeczy odkładane na później, bo nie
wiadomo co z nimi zrobić. Jest też obszerna
kategoria dziwnych brzydkich pamiątek, nieotwartych listów, nieprzeczytanych książek,
niewykorzystanych kuponów rabatowych
i arcykorzystnych ofert handlowych. Nimi
się wprawdzie nie zajmujemy, ale zaśmiecają
naszą pamięć i szuflady. Te niezałatwione
sprawy Allen nazywa „otwartymi pętlami”.
Otwarte pętle mają tendencję do zaciskania
się na naszej szyi.

Gromadzenie danych
Zaczynamy od posprzątania w głowie.
Potrzebny będzie zeszyt lub notatnik. Nie
powinien być większy od A4, ponieważ
będziemy go ze sobą nosić przez najbliższe
dni. Zapisujemy w nim w s z y s t k i e sprawy
i problemy, które nas nękają. Nie wartościujmy ich – notujmy to, co się przypomina,
nie próbujmy grupować, piszmy „jak leci”.
Początkowo będą to tylko sprawy służbowe,
ale z czasem przypomną się także zobowiązania rodzinne, problemy osobiste, niespełnione
marzenia, niezrealizowane plany. Wpisujmy
wszystko, choćby wydawało się niemądre
i niepotrzebne.
Architekt ma „upchanych” w umyśle
przeciętnie około 300 spraw. Przypominanie sobie zajmuje zwykle od kilku godzin do
tygodnia. Ten etap „sprzątania” jest dosyć
stresujący. Pojawia się wrażenie, że nigdy nie
wydobędziemy się spod sterty zobowiązań
i (nawet bez przyjmowania nowych zadań)
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załatwienie tego, co już na siebie wzięliśmy,
może zająć kilka lat. Księga wyroczni I Ching
głosi: „Tak jak chaos burzy przynosi ożywczy
deszcz, który pozwala życiu rozkwitnąć, tak
w życiu człowieka czas rozwoju poprzedzony
jest czasem nieładu. Sukces przychodzi do osób
potrafiących przetrwać burzę”.
Nic więcej nam się nie przypomina? Świetnie. Więc opróżnijmy teraz szuflady, półki
i przejdźmy do analizy.

Analiza i grupowanie
Zastanówmy się, którymi ze zobowiązań musimy albo chcemy się zajmować, zapiszmy je
na osobnych kartkach A4 i połóżmy po jednej
stronie biurka. Teraz przejrzyjmy wszystkie
wyciągnięte z półek i szuflad dokumenty. Te,
które wymagają realizacji – połóżmy obok
kartek A4 ze zobowiązaniami wynotowanymi
„z głowy”. Pozostałe – odłóżmy na drugą
stronę, skoro nie wymagają realizacji, należą
do jednej z 3 kategorii:
	materiały referencyjne, czyli oferty,
aktualne katalogi, interesujące artykuły,
informacje,
	śmieci,
	inkubator pomysłów, czyli sprawy, którymi
możemy się zająć w przyszłości – materiały szkoleniowe, ciekawe propozycje,
nauka języków, podróże, zmiana miejsca
zamieszkania itd.
Po odsianiu spraw, którymi musimy lub chcemy się zająć od tych, którymi zajmować się
nie chcemy, zostanie niewielki zbiór naszych
prawdziwych Ważnych Spraw. Będą to zarówno sprawy zawodowe, jak i zobowiązania
rodzinne, czy towarzyskie. Niektóre z nich
będą bezterminowe, inne mają określony
termin. Zobowiązania te można codziennie
popychać do przodu stosując prostą metodę
„listy pierwszych niezbędnych kroków”.

Tworzenie listy pierwszych
niezbędnych kroków
Do każdej niezałatwionej sprawy (zapisanej na osobnej kartce) przypiszmy pierwszy

niezbędny krok, który posunie tę sprawę do
przodu. Jeżeli musimy zadzwonić do kogoś,
a zgubiliśmy numer, zapiszmy: „uzyskać nr
telefonu do X…” a nie „zadzwonić do X…”.
Jeżeli „pierwsze kroki” spiszemy na osobnej
kartce (np. w notatniku), dostajemy gotową
listę działania na najbliższe dni. Ten spis
można tworzyć raz na tydzień lub codziennie.
Przypisujmy pierwszy niezbędny krok każdej
nowej sprawie, po jego załatwieniu – na liście
zadań umieszczajmy następny. Efektywnym
korzystaniem z terminarza zajmę się w następnym artykule.

Przypisywanie kontekstów
Dużym ułatwieniem organizacyjnym jest
przypisywanie do listy zadań tzw. kontekstów. Konteksty oznaczają oszczędność czasu
i zmniejszają poczucie rozproszenia. Będąc
w centrum miasta, oprócz odebrania wuzetki
w urzędzie, można złożyć wniosek paszportowy i wykupić lekarstwo matki w aptece.

Wskazówki ułatwiające
organizację czasu
• Zawsze zapisuj sprawy do załatwienia,
• Codziennie zaczynaj od przejrzenia listy
najbliższych działań („pierwszych kroków”),
• P lanuj bloki zajęć – według kontekstów,
• Sprawdzaj e-maile tylko 2-3 razy dziennie,
• Nie ulegaj rozpraszaczom i „złodziejom” czasu,
• W yznacz „święte” godziny pracy koncepcyjnej
– człowiek jest w stanie wydajnie pracować
intelektualnie przez ok. 4 godziny dziennie.
Wybierz czas, w którym najlepiej ci się pracuje
i nie pozwól go sobie ukraść. Bądź stanowczy
w pilnowaniu swoich najlepszych godzin pracy
intelektualnej,
• Usuwaj to, co niepotrzebne,
• Podejmuj decyzje o tym, co masz robić,
w oparciu o to, co jesteś w stanie zrobić
(kontekst), czas do dyspozycji, energię i własne
priorytety,
• Zlecaj (deleguj) bez wahania zadania, które
mogą wykonać inni.
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Inbox to „skrzynka pocztowa”,
do której wpływają nowe sprawy:
projekty, zobowiązania, komunikacja,
przeglądy i naprawy, finanse, zdrowie,
delegowanie, rozwój osobisty, dom,
aktywności społeczne, pisma,
spotkania, narady, odprawy,nadzory,
administracja, klienci,
zaopatrzenie/dostawy, rozwój zawodowy,
koledzy, przełożeni, podwładni,
czas wolny, relaks, rodzina...

INBOX
Materiały
referencyjne

TAK

INKUBATOR
(kiedyś,
może...)

NIE

Czy to
wymaga
jakiegoś
działania?

Czy
wymagane
jest więcej
niż jedno
działanie?
NIE

KOSZ

TAK

Określ to
działanie
(zadzwonić,
przelew,
znaleźć coś...)
ListA
Projektów
(nr, nazwa,
rezultat)

Czy
na pewno JA
muszę to
wykonać?

Deleguj
to!

TAK

Czy muszę
(chcę)
zająć się tym
od razu?
Czy zajmie
to mniej
niż
2 minuty?
TAK

NIE

NIE

NIE

Odrocz
to!

TAK

Teczka Projektu
(partnerzy, terminy
budżet, uzgodnienia
harmonogram
zmiany, rozliczenie)

Lista
oczekiwanych
odpowiedzi
(przypisz terminy,
kontroluj)

Zrób to
zaraz!
Czy jest
termin
realizacji?

TAK
NIE

Rys. 4
Schemat efektywnego
działania GTD,
według Davida Allena

Teczka
spraw na później
(określić terminy)

Kalendarz

Lista
najbliższych
działań
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Niniejszy artykuł opisuje tylko początek
porządkowania spraw metodą GTD. Cały,
niezwykle skuteczny system, według którego
działa większość przedsięwzięć biznesowych,
opisany jest w dostępnych w Polsce
publikacjach Davida Allena. Na metodzie GTD
opierają się również aplikacje komputerowe
(m.in. polski produkt Nozbe)

TAK

Czy to
wymaga
jakiegoś
działania?

WYKORZYSTANO fot. istock.com/malerapaso

INBOX

NIE

Rys. 5 Analiza i jej efekt: 2 stosy spraw

Trzeba tylko pamiętać o tych zadaniach.
Każda lista zadań po podzieleniu na konteksty
(przy telefonie, przy komputerze, w centrum,
w podróży, gdy stoję w korku etc.) wydaje się
łatwiejsza do wykonania i bardziej przejrzysta. Znam warszawskiego architekta, który
stojąc w korku, załatwia telefonicznie sprawy
podtrzymywania więzi rodzinnych i przyjacielskich. Wystarczy naprawdę krótki telefon
„Co słychać, możesz rozmawiać? Co u ciebie?”. Dużą pomocą są aplikacje działające
w smartfonach, przy czym często jest to
oprogramowanie darmowe. Dzięki połączeniu
z funkcją nawigacji mogą nam one przypomnieć o sprawie do załatwienia w miejscu,
do którego właśnie się zbliżamy.

Różne rodzaje spraw
Niektóre sprawy z naszej listy zadań zajmują
mniej niż dwie minuty. Te powinniśmy załatwiać od razu. Po godzinie sprawa ta zajmie
nam 15 minut, a pojutrze – godzinę (z powodu
np. szukania materiałów, czy numeru telefonu). Część spraw da się delegować – nie wahajmy się powierzać niektórych zadań innym.
Część spraw da się odroczyć, bo nie są pilne.
Warto jednak przypisać im termin (inaczej go
przegapimy) i umieścić w kalendarzu (patrz:
schemat efektywnego działania według
Davida Allena – rys. 4).
Najgorsze mamy za sobą. Już po pierwszym etapie porządkowania chaosu organizacyjnego, czyli po wpisaniu do zeszytu zalegających w umyśle nękających nas problemów,
otrzymujemy cenną nagrodę. Jest to niesłychany wprost i ożywczy przypływ kreatywno-
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ści. Sama tego doświadczyłam i wielokrotnie
słyszałam o tym efekcie od stosujących tę
technikę osób. Naprawdę warto.

Korzyści z lepszego
gospodarowania czasem
W gospodarowaniu czasem najważniejsze jest
przeniesienie ciężaru z b y c i a z a j ę t y m
na bycie efektywnym (czyli na osiąganie
zamierzonych celów). Co można dzięki temu
zyskać?
Najważniejsze korzyści to realizacja tych
samych zadań przy mniejszym nakładzie sił,
niższy poziom stresu, większa satysfakcja
spowodowana wyjątkową skutecznością,
zyskanie czasu na przemyślenie zadań i lepszą
ich realizację, mniej błędów, szybsze osiąganie celów zawodowych i prywatnych.
Brak właściwego panowania nad czasem
jest jedną z podstawowych przyczyn pracoholizmu, czyli patologicznego uzależnienia
od pracy. Jest to uzależnienie grożące nie tylko
erozją więzi rodzinnych i przyjacielskich, ale
również zagrażające zdrowiu, a w skrajnych
przypadkach prowadzące do zaszczytnej
śmierci z przepracowania. A życie jest przecież
takie piękne…

Lektury i aplikacje

Z niezliczonych sposobów na zapanowanie
nad własnym czasem kilka jest naprawdę
skutecznych i nadaje się do zastosowania
w pracy architekta. Każdy powinien znaleźć
metodę, która będzie pasowała do jego
temperamentu i priorytetów życiowych.
Oto lista polecanych przez autorkę książek
i aplikacji elektronicznych.

Książki na temat organizacji czasu:
• Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej
efektywności, David Allen
• Nawyk samodyscypliny, Neil Fiore
• Siła woli, Roy Baumeister, John Tierney
• Jak organizować czas, Lothar J. Seiwert
• Z asada postępu – małe zwycięstwa kluczem
do radości, zaangażowania i kreatywności
w pracy, Teresa Amabile, Steven Kramer
• Podstawy zarządzania projektami,
James P. Lewis
• Czas – 52 sposoby na to, by zaczął pracować
dla ciebie, David Allen

Programy i aplikacje pomagające
w zarządzaniu czasem i efektywnością:
Urszula Szabłowska
architekt IARP, członek Komisji
Wydawniczej IARP,
prowadzi szkolenia z efektywności
i zarządzania czasem
> uszablowska@mazovia.org

• w ww.nozbe.com
• w ww.asana.com
• w ww.openproject.org
• w ww.vitalist.com
• w ww.rememberthemilk.com

TECHNIKA W ARCHITEKTURZE

Szkice o wentylacji
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Przegrody zewnętrzne
o coraz większej izolacyjności
akustycznej
Marcin Gasiński

Doprowadzenie do pomieszczeń w budynku powietrza zewnętrznego na potrzeby instalacji wentylacji
grawitacyjnej czy mechanicznej wywiewnej, wymaga wykonania otworów w przegrodzie zewnętrznej
i zainstalowania urządzeń nawiewnych. Tymczasem każda ingerencja w konstrukcję przegrody
ma wpływ na jej izolacyjność akustyczną, a w przypadku montażu urządzeń, których funkcją jest
doprowadzanie powietrza – izolacyjność ta ulega pogorszeniu.

N

Nowe wymagania
dla przegród zewnętrznych
23 września 2015 roku prezes Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego zatwierdził
nową wersję normy PN-B-02151-3, dotyczącą
wymagań i sposobu obliczania izolacyjności
akustycznej przegród w budynkach. Dotychczas obowiązująca wersja, przywołana do
obowiązkowego stosowania rozporządzeniem
WT, stanowiła podstawę dla projektantów
przegród. Zasadnicze zmiany dotyczące
przegród zewnętrznych obejmują inny sposób
wyznaczania izolacyjności akustycznej oraz
wprowadzenie tzw. wskaźników projektowych
do oceny izolacyjności akustycznej wyrobów
budowlanych. Tabela 1 zawiera porównanie
metod wyznaczania wymagań izolacyjności
akustycznej przegrody zewnętrznej i jej elementów składowych.

Dla przykładu...
Jaki wpływ na budynki będą miały nowe
wymagania w zakresie obliczania izolacyjności przegród pokaże poniższy przykład
obliczeniowy. Dla przegrody zewnętrznej
o powierzchni w świetle pomieszczenia 10 m2,
przy różnym stosunku powierzchni okna
(o izolacyjności R A,2,R = 30 dB 1) do całkowitej
powierzchni przegrody (o izolacyjności dla
części pełnej R A,2,R = 50 dB) i różnych zainstalowanych urządzeniach nawiewnych uzyskano
wypadkową izolacyjność akustyczną jak
w tabeli 2.

052

Z:A _#47 11/12_2015

Tabela 1. Porównanie wymagań według normy z 1999 r. i 2015 r.
PN-B-02151-3:1999

PN-B-02151-3:2015

Tablica 5 normy określa wymagania dla
ścian zewnętrznych z oknami, w zależności
od poziomu hałasu zewnętrznego, rodzaju
budynku i typu pomieszczenia. Izolacyjność
innych przegród zewnętrznych odnosi się do
danych w tablicy 5.
Izolacyjność akustyczna przegród zewnętrznych
wynosi od 20 do 38 dB; dla części pomieszczeń
nie stawia się wymagań.

Wymaganą izolacyjność akustyczną przegrody ustala się w oparciu o:
• p oziom hałasu zewnętrznego,
• p oziom odniesienia (wymagania dla poziomu dźwięku
w pomieszczeniu),
• p arametry pomieszczenia (kubatura, pole powierzchni przegrody
zewnętrznej, czas pogłosu, chłonność akustyczna).
Izolacyjność akustyczną przegrody oblicza się indywidualnie dla każdego
pomieszczenia z zastrzeżeniem, że nie może być ona niższa niż 30 dB lub
25 dB (hole, klatki schodowe i inne przegrody w pomieszczeniach, dla
których poprzednia norma nie stawiała wymagań).
Wypadkowa izolacyjność akustyczna przegrody
Wymagana izolacyjność przegrody składającej się z elementów
zbudowanej z elementów składowych powinna spełnić składowych (część pełna, okno, element nawiewny) jest izolacyjnością
wymagania z tablicy 5 normy; dla części pełnych
wypadkową. Norma podaje wzory do obliczania wypadkowej izolacyjności
przegrody i okien stanowiących nie więcej niż 50%
przegrody składającej się z elementów składowych.
wielkości przegrody, wymagana izolacyjność powinna
odpowiadać wartościom z tablicy 6.
Zamontowane w przegrodzie elementy
Na potrzeby obliczania wypadkowej izolacyjności przegrody, zamocowane
nawiewne, przeznaczone do stałego
w niej elementy nawiewne z możliwością regulacji przez użytkownika,
doprowadzania powietrza zewnętrznego, ocenia
uwzględniane są jako ustawione w pozycji „zamknięte”.
się w pozycji „otwarte”.

Tabela 2. Wypadkowa izolacyjność przegrody, R'A,2, w zależności
od wielkości okna oraz izolacyjności akustycznej urządzenia nawiewnego
Dn,e,A,2,R urządzenia
nawiewnego
w pozycji zamkniętej

30%

40%

Udział powierzchni okna w powierzchni całej przegrody
50%

60%

70%

30 dB

29 dB

29 dB

28 dB

28 dB

28 dB

33 dB

31 dB

30 dB

30 dB

30 dB

29 dB

37 dB

33 dB

32 dB

32 dB

31 dB

30 dB
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Przykłady elementów przeznaczonych do wbudowania w konstrukcję ściany,
zwiększających izolacyjność akustyczną nawiewników powietrza zewnętrznego

Niełatwe zadanie
Spełnienie wymagania minimalnego czyli
30 dB, jako wypadkowej izolacyjności przegrody nie jest oczywiste. Nawet przy niewielkim udziale okien w powierzchni przegrody,
zastosowanie najprostszych (tzn. charakteryzujących się najmniejszą izolacyjnością akustyczną) urządzeń nawiewnych nie pozwoli
na osiągnięcie akceptowalnej wartości. Należy
przypuszczać, że takie najprostsze urządzenia
nie będą mogły być instalowane w budynkach,
co w zasadzie należy uznać za pozytywny
wpływ wymagań techniczno-budowlanych
na jakość budynków.
Wraz ze wzrostem ruchu samochodowego
w miastach, rośnie niestety hałas. Tym samym
minimalna izolacyjność akustyczna pionowych
przegród zewnętrznych nierzadko przekraczała
będzie minimalnie wymaganą wartość, osiągając często ponad 35 dB. Dla takich wymagań
i przegrody jak w przykładzie obliczeniowym powyżej, wskaźniki Dn,e,A,2,R urządzeń
nawiewnych musiałyby przekraczać 45 dB.
Są to wartości charakteryzujące urządzenia
instalowane w konstrukcji ściany zewnętrznej,
często o rozbudowanych wymiarach.
Elementy te zbudowane są z warstwy
tłumiącej, a droga przepływu powietrza ma
kształt litery Z, co dodatkowo sprzyja tłumieniu dźwięków. Zastosowanie konstrukcji
wytłumiającej wiąże się jednak z większymi
oporami dla przepływającego powietrza
po stronie nawiewu. Aby wentylacja miała

szansę poprawnie działać, konieczne będzie
zastosowanie mechanicznego wspomagania
wywiewu powietrza. Oznacza to, że opisywane konstrukcje wytłumiające nie będą mogły
być stosowane w instalacjach wentylacji grawitacyjnej. Wytwarzany ciąg naturalny okaże
się niewystarczający dla zapewnienia odpowiedniego strumienia powietrza nawiewanego
do pomieszczeń. W efekcie występowanie
instalacji wentylacji grawitacyjnej w budynkach ulegnie dalszemu ograniczeniu.

Dwa niedoskonałe rozwiązania?
W podsumowaniu należy zwrócić uwagę na
aspekt formalno-prawny stosowania w praktyce projektowej nowej normy PN-B-0215103:2015. Rozporządzenie WT w § 325 stawia
wymagania dla przegród zewnętrznych ze
wskazaniem, w załączniku nr 1, obowiązkowego stosowania konkretnych części normy
02151-03, ale w wersji z 1999 roku. To nie
jedyny przypadek kiedy rozporządzenie odnosi
się do wymagań nieaktualnych norm, jednak
ostatnie dwie zmiany rozporządzenia, z 2012
i 2013 r., nie zawierały żadnych aktualizacji
załącznika nr 1. W związku z tym można
zadać pytanie: co powinien zrobić projektant?
Czy projektować zgodnie z rozporządzeniem,
czy uwzględnić wytyczne nowej normy?
Na pierwszy rzut oka oba rozwiązania
wydają się właściwe. Projektowanie zgodnie
z wymaganiami rozporządzenia nie spowoduje żadnych zarzutów natury formalnej.

Czy jednak jest właściwe z punktu widzenia
stosowania w technice projektowej aktualnej
wiedzy technicznej? Tu odpowiedź wydaje
się oczywista. Nowa wersja normy dokonała przecież gruntownego uaktualnienia
obowiązujących wymagań. Sprowadza się to
do prostego stwierdzenia, że przegrody zaprojektowane według zasad podanych w najnowszej wersji normy zapewnią większą ochronę
użytkowników przed hałasem niż aktualnie
obowiązujące wymagania. O zaletach takiego
stanu rzeczy nikogo nie trzeba przekonywać.
Oczywiście, z punktu widzenia inwestora
przegrody o wyższej izolacyjności to rozwiązanie kosztowniejsze. Nie należy się jednak
przed nim wzbraniać, jeżeli powstające w Polsce budynki mają być nowoczesne. I trzeba
mieć nadzieję, że problem zostanie szybko
rozwiązany poprzez aktualizację rozporządzenia WT, wskazującą normę PN-B-0215103:2015 jako podstawę do projektowania
przegród w budynkach.
1_Zgodnie z metodą obliczeniową, podaną w normie 02151-03:2015,
wielkość projektowych wskaźników izolacyjności akustycznej, z oznaczeniem „R”, przyjmowana do obliczeń izolacyjności wypadkowej,
powstaje poprzez zmniejszenie wskaźników uzyskanych w badaniach
laboratoryjnych o 2 dB.

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

Z:A _#47 11/12_2015

053

Z:A

PROMOCJA

fot. dorma polska

TECHNIKA W ARCHITEKTURZE

Szkło w nowoczesnej oprawie
Marcin Koprowski

Okucie do konstrukcji szklanych - niby niepozorny detal, a może mieć wpływ na końcowy
efekt całej realizacji. Stanowi dopełnienie wykończenia wnętrza i współtworzy charakter
budynku. Pominięcie takich szczegółów bądź zastosowanie niewłaściwych, słabych jakościowo
produktów może zepsuć nawet najlepszy projekt. Należy więc pamiętać, że chcąc stworzyć
prestiżowy obiekt, trzeba zadbać o to, by był perfekcyjny w każdym calu.

O

Obecnie architekci coraz częściej w swoich
projektach kierują się zasadą Clear Vision, czyli
zasadą maksymalnej przejrzystości i czystości.
Stosowanie ciężkich i szerokich profili aluminiowych bądź stalowych wsporników do konstrukcji szklanych jest sprzeczne z tą ideą. Firma
Dorma wyszła naprzeciw panującemu trendowi
i zaprojektowała nowatorskie, ponadczasowe
okucia, które można dostosować nawet do
najbardziej skomplikowanych realizacji.

Duże możliwości projektowe
Mundus to system okuć narożnych przeznaczony do pionowych konstrukcji szklanych.
Można stosować go zarówno do podstawowych rozwiązań ze skrzydłami drzwiowymi,
przyświetlami bocznymi oraz naświetlami
górnymi, jak i do niestandardowych konstrukcji, na przykład z żebrami stabilizującymi naświetla. Wykorzystywany jest wszędzie tam,
gdzie montuje się ściany szklane, witryny oraz
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skrzydła drzwiowe. Okucia te najczęściej znajdują zastosowanie w galeriach handlowych,
sklepach, biurach, hotelach i restauracjach,
szkołach oraz domach prywatnych.
System Mundus można używać do szkła
hartowanego i laminowanego w przedziale
od 8 do 22 mm grubości. Przy jego wykorzystaniu możliwa jest realizacja skrzydła drzwiowego o szerokości nawet do 1300 mm i ciężarze
do 200 kg, podczas gdy maksymalna szerokość
skrzydła dla standardowych okuć narożnych
dostępnych na rynku waha się w przedziale
1000-1100 mm, a ciężar – ok. 110 kg.
Indywidualne projekty czy też niestandardowe rozwiązania to specjalność firmy Dorma.
Architekci niejednokrotnie są zmuszeni do
projektowania ścian i witryn w linii prostej ze
względu na brak odpowiednich produktów.
Tymczasem Dorma Mundus umożliwia realizację nietypowych konstrukcji – łączenie tafli oraz
skrzydeł drzwiowych pod dowolnym kątem.

Dizajnerski wygląd
na indywidualne zamówienie
Dużym atutem jest też opcja indywidualnego
dobierania wykończenia powierzchni. Na rynku
dostępne są przede wszystkim wykończenia
okuć w kolorze srebrnej anody, stali nierdzewnej oraz stali polerowanej. Natomiast system
firmy Dorma daje szerokie możliwości dopasowania wykończenia do konkretnego projektu.
Oprócz standardowych, dostępne są rozwiązania specjalne – od dowolnej anody po kolory
z palety RAL, czy też powierzchnię z efektem
odlewu bądź starego mosiądzu. Największą
popularnością cieszy się kolekcja Glass, w której nakładki zbudowane są ze szkła. Okucia
wizualnie stapiają się ze szklanymi drzwiami,
tworząc niepowtarzalny efekt.
Firma Dorma stale weryfikuje gamę oferowanych kolorów, opcji wykończeń i materiałów,
aby nadążyć za zmieniającymi się wymaganiami rynku i oczekiwaniami klientów. Obecnie
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Kolekcja Mundus Trend – lakierowane proszkowo powierzchnie aluminiowe
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Kolekcja Mundus Glass – szklane wykończenie sprawia, że okucia narożne
wizualnie stapiają się ze szklanymi drzwiami, tworząc niepowtarzalny efekt
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Okucia Mundus można z powodzeniem stosować nie tylko przy wznoszeniu nowych obiektów, ale również w celu modernizacji istniejących
już konstrukcji, zastępując stare, wcześniej zamontowane. System został tak zaprojektowany, by pasował do większości otworów w szkle
stosowanych na całym świecie. Wymiana odbywa się szybko i bez problemów. Wystarczy zdjąć
drzwi, usunąć stare okucie, wyczyścić szybę,
zamontować nowe okucie i z powrotem wstawić
drzwi na miejsce. Ogromną zaletą jest oszczędność czasu, ponieważ nie trzeba szukać konkretnego modelu okuć odpowiedniego producenta.
Ekipa serwisowa dysponująca okuciem typu
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Mundus może przy pierwszej wizycie u klienta
od razu przystąpić do ich wymiany. Mundus to
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Bezpieczne mocowanie
Innowacyjność rozwiązań firmy Dorma zauważyć można również w sposobie montażu
szkła laminowanego. Standardowe okucia
narożne działają na zasadzie silnego zacisku
i stosuje się je głównie do pojedynczych tafli
szkła hartowanego. Wykorzystywanie ich
w przypadku laminatu może doprowadzić do
uszkodzenia bądź delaminacji tafli. W okuciach
Mundus wykorzystano natomiast technologię
Clamp&Glue, która zapobiega zniszczeniu
laminatu. Jest to przetestowane połączenie
zacisku oraz specjalnego kleju, który wstrzy-

kuje się w otwory w okuciu narożnym. Dużą
zaletą stosowania laminatów, oprócz bezpie5
czeństwa, jest możliwość zastosowania grafiki
między taflami oraz użycia szkła o zmiennej
przezierności (impuls elektryczny powoduje, że
tafla staje się matowa i nie widać, co dzieje się
w pomieszczeniu).

Wsparcie dla projektantów
Oprócz produktów najwyższej jakości, firma
Dorma oferuje w szerokim zakresie doradztwo
projektowe, sprzedażowe i serwisowe. Zespół
Project Management (PMT) Dorma tworzy
grupa wykwalifikowanych specjalistów z doświadczeniem zdobytym przy ścisłej współpracy z architektami i projektantami. Zapewnia pomoc techniczną w doborze produktów,
przy tworzeniu specyfikacji oraz dokumentacji
rysunkowej. Oprócz doboru odpowiednich
rozwiązań, specjaliści, w odpowiedzi na liczne
zapytania, służą też doradztwem w zakresie
europejskich norm i certyfikatów.

Marcin Koprowski
Dorma Polska Sp. z o.o.
> marcin.koprowski@dorma.com
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TECHNIKA W ARCHITEKTURZE

Dobrze wybrany wapień
Krzysztof Skolak

Nie ma złych kamieni. Jeżeli to zdanie jest prawdą, warto zapytać, dlaczego tak wielu współczesnych
budowli nie można wpisać na tworzoną od wieków listę cudów architektury wykonanych z tego
naturalnego materiału? Czy to wina surowca? Nieumiejętności obróbki? Błędów projektowych?
Jak zwykle prawda leży gdzieś pośrodku i jest wypadkową wielu czynników. Są jednak pozytywne
przykłady pokazujące, że udana współpraca architekta i kamieniarza jest możliwa. Tak właśnie było
w Łagiewnikach, podczas budowy Centrum Jana Pawła II.

K

Każdy kamień naturalny ma w sobie coś
szczególnego. Czy będzie to szary granit
dolnośląski, piaskowiec karpacki czy wapień
świętokrzyski, by wymienić tylko te najoczywistsze, najbliższe. Ale przygoda z kamieniem
często przekracza granice państw. W poszukiwaniu oryginalnych struktur, barw czy
właściwości dotrzeć można do wszystkich
zakątków Europy, a niekiedy podążyć trzeba
nawet w najodleglejsze rejony Ziemi.
Miejsce kamienia naturalnego w historii
architektury jest niepodważalne. Przez wieki
potwierdził swoją przydatność, trwałość, estetykę – zwyczajność i wyjątkowość zarazem.
W brukach wiekowych placów, w detalach
średniowiecznych budowli, w tajemnicy starożytnych świątyń. Każde współczesne użycie
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tego materiału łączy się z tą przeszłością
– czy tego chcemy, czy nie.

Trudny wybór kamienia
Surowce skalne różnią się między sobą nie tylko kolorem, strukturą czy teksturą, ale przede
wszystkim właściwościami. Bez nadmiernego wchodzenia w geologiczne szczegóły,
skały można podzielić na magmowe (granity,
bazalty), osadowe (piaskowce, wapienie)
i metamorficzne (marmury, gnejsy). W dużym
uproszczeniu można powiedzieć, że skały
magmowe są bardziej wytrzymałe i odporne
na zjawiska fizyczne i chemiczne niż osadowe,
a z metamorficznymi różnie bywa, co powinno
determinować ich przeznaczenie. Ponieważ
jednak to uproszczenie nie oddaje całej praw-

dy, a w rzeczywistości sytuacja jest znacznie
bardziej złożona, wybór odpowiedniego
kamienia stanowi często kluczowy moment
każdej realizacji, ale jest to dopiero początek
drogi. Dlatego warto w tym miejscu połączyć
wiedzę projektową z doświadczeniem branżysty, jakim jest kamieniarz.

Kamieniarz partnerem architekta
W 2009 roku w krakowskich Łagiewnikach
rozpoczęto budowę Centrum Jana Pawła II
„Nie lękajcie się!”. Autorem projektu, wyłonionym w konkursie, jest krakowski architekt
Andrzej Mikulski.
Już na etapie konkursu wiadomo było, że
jednym z kluczowych elementów tej realizacji,
będzie kamień naturalny. I już wówczas odby-
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Zastosowany na elewacji i we
wnętrzach jasnobeżowy, bułgarski
wapień Vratza nadaje charakteru
łagiewnickiemu obiektowi

wały się pierwsze konsultacje specjalistyczne
z doświadczonym zakładem kamieniarskim
dotyczące wyboru konkretnego materiału.
Wtedy właśnie rozpoczęła się współpraca
Pracowni Architektonicznej Andrzeja Mikulskiego ze strzegomską firmą kamieniarską
Granex. Odwołując się do miejsca budowy,
tzw. „Białych Mórz” oraz nawiązując do materiału od wieków używanego w architekturze
Krakowa, dość szybko podjęto decyzję o użyciu wapienia – pozostało jednak kluczowe
pytanie: z jakiego złoża?

Wapień z Bułgarii
Na terenie Krakowa i w jego okolicach wapień
pozyskiwany był od najdawniejszych czasów.
Wykorzystywanie łatwej w obróbce, a przy
tym dość trwałej skały było naturalnym zjawiskiem, które nadało charakter większości
budowli w królewskim mieście. Jednak w XXI
wieku nie można było już sięgać do tych historycznych złóż. Albo zostały wyeksploatowane, albo eksploatowane są już wyłącznie na
kruszywa, albo ilość i jakość pozyskiwanych
bloków nie pozwalały planować użycia ich
w przedsięwzięciu tej skali.
Przy wyborze materiału zwracano uwagę
na 3 główne wytyczne:
jakość, czyli odpowiednie właściwości
fizyko-mechaniczne do stosowania na
elewacjach zewnętrznych i we wnętrzach,
dostępność, czyli gwarancję zdobycia wystarczającej ilości bloków o odpowiednich
parametrach,

 ygląd, czyli pożądaną kolorystykę,
w
teksturę, barwę, szczególnie po wykonaniu
obróbki końcowej.
Po przeanalizowaniu zgromadzonych ofert
pod kątem ustalonych wytycznych okazało
się, że najbliżej oczekiwań projektanta jest
bułgarski, jasnobeżowy wapień Vratza. Złoże
i jego zasoby zostały zbadane przy okazji
wcześniejszych realizacji (między innymi konserwacji zabytków w Wiedniu czy Krakowie),
teraz dodatkowo sprawdzono, jak materiał
ten wygląda na budowlach historycznych oraz
tych wznoszonych w ostatnim czasie. Zlecono
także wykonanie wzorów przedstawiających
rozważane obróbki powierzchni. Wapień Vratza okazał się dobrym rozwiązaniem również
od strony ekonomicznej, czyli tej najbliższej
kieszeni inwestora.

Od konsultacji do montażu
Kolejnym etapem współpracy na linii
projektant – zakład kamieniarski były
konsultacje techniczne dotyczące rozwiązań
dla poszczególnych detali architektonicznych. Obejmowały one przede wszystkim
możliwości wykonania różnych, często
skomplikowanych elementów kamiennych,
ich dalszej obróbki, transportu i sposobu
montażu. Z racji swojej specyfiki, na obiekcie
zaprojektowanych zostało kilka tysięcy
niepowtarzalnych elementów kamiennych,
z których duża część wymagała indywidualnego traktowania.

W ramach współpracy po stronie spółki
Granex było również przygotowanie dokumentacji wykonawczej dotyczącej kamieniarki
(„rozpracowanie” projektu architektury na
zestawienia i rysunki wykonawcze) oraz
technologii montażu (opartego o system
suchego montażu na kotwach). Sam montaż
wykonywała działająca w tej samej grupie
firma Multistone.
W wyniku konsultacji udało się osiągnąć
efekt, który odpowiadał koncepcji projektanta
i był technicznie oraz ekonomicznie wykonalny. Wiązało się to z wieloma większymi lub
mniejszymi zmianami pierwotnych założeń,
ale ostatecznie korzystnie wpłynęło na efekt
końcowy. Niektóre założenia wymagały na
przykład uproszczenia, drobnych korekt wynikających choćby z zastosowania nowoczesnych,
sterowanych cyfrowo maszyn tnących i obrabiających kamień w kilku osiach. Innym przykładem
wprowadzonych zmian może być zastosowanie
na całym obiekcie cokołów z granitu strzegomskiego. Architekt zaakceptował tę sugestię
po przedstawieniu różnicy w nasiąkliwości
wapienia i granitu, który to parametr jest kluczowy w miejscach narażonych na długotrwałe
oddziaływanie wody czy śniegu

Krzysztof Skolak
prezes Granex Sp. z o.o.
> kskolak@granex.com.pl
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Nagrodzeni za miedź
Kopenhaski budynek Trollbeads House wygrał 17. edycję europejskiego konkursu Miedź
w Architekturze (Copper in Architecture Awards) organizowanego przez Europejski Instytut
Miedzi. Celem odbywającego się co dwa lata konkursu jest wybór najlepszych obiektów,
w których zastosowano miedź i jej stopy.

K

Konkurs Copper in Architecture to okazja,
aby zobaczyć jak wykorzystuje się miedź
w nowoczesnej architekturze – mówi Michał
Ramczykowski z Europejskiego Instytutu
Miedzi. – Z każdą edycją, projekty są coraz
bardziej efektowne i bardzo często tworzone
zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.
Do konkursu można było zgłaszać budynki o różnorodnym charakterze, dowolnym
przeznaczeniu i wielkości, których realizacja
odbywała się w okresie od stycznia 2013
do kwietnia 2014 roku. Warunkiem podstawowym było wykorzystanie w budynku
elementów miedzianych takich jak okładziny elewacyjne, pokrycia dachowe lub inne
elementy architektoniczne wykonane z miedzi
lub stopów miedzi.

Nagroda główna
W roku 2015 zwyciężył Trollbeads House,
zrewitalizowany biurowiec z lat 60, którego
nową odsłonę zaprojektowała pracownia BBP
Arkitekter na wzór domu kupca weneckiego,
gdzie towary są ładowane na poziomie parteru, powyżej znajdują się skład i biura, a na najwyższej kondygnacji apartament właściciela
oraz taras dachowy. Cechą charakterystyczną
budynku jest perforowana we wzory osłona
fasady ze złotego stopu miedzi.
„Ten budynek stanowi mocny akcent
w tkance miejskiej Kopenhagi. Projekt zrealizowany jest z imponującą dbałością o detale”
– można było przeczytać w uzasadnieniu jury.
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Wyróżnieni
W 17. edycji konkursu przyznano również
cztery wyróżnienia. Pierwsze z nich zdobył
dom mieszkalny w belgijskim Destelbergen,
zaprojektowany przez pracownię Graux&Baeyens Architecten. Połączenie współczesnej
formy domu z tradycyjnym dwuspadowym
dachem harmonijnie wpisuje się w wymagania lokalnego planu zagospodarowania
przestrzennego. Budynek otrzymał również
nagrodę publiczności.
Następne wyróżnienie otrzymała
grupa budynków Terminalu Promowego
w Sztokholmie. Obiekt położony w jednym
z najczęściej odwiedzanych miejsc miasta,
naprzeciw Pałacu Królewskiego, pokryty
został wypolerowanym mosiądzem. O projekcie autorstwa Marge Arkitekter jurorzy
powiedzieli: „Ta potężna grupa budynków
usytuowanych wzdłuż sztokholmskiego
nabrzeża jest naprawdę wyjątkowa i zaprzecza prozaicznej typologii budynków terminalowych. Budynki są utrzymane w skali
wyrażającej szacunek wobec zabytkowego
sąsiedztwa, nie idą na żadne ustępstwa
i szanują historię miasta”.
Kolejne wyróżnienie jurorzy przyznali hali
sportowej w austriackim St. Martin, zaprojektowanej przez pracownię Dietger Wissounig
Architekten. Charakterystyczną cechą tego
obiektu jest fasada wykonana z giętych, perforowanych płyt miedzianych, okrywających
halę półprzezroczystym woalem.

Ostatnie wyróżnienie otrzymali architekci
z biura LAN za projekt Euravenir Tower we
francuskim Lille. Wolnostojącą wieżę z miedzi
jurorzy uznali za „piękną samą w sobie”.

Oceniają laureaci
Zgłoszone realizacje oceniał międzynarodowy zespół jurorów, złożony z laureatów
poprzednich edycji konkursu: Ulla Hell (Plasma
Studio, Włochy), Erik Nobel (Nobel Arkitekter,
Dania); Fernando Sá (Pitágoras Aquitectos,
Portugalia) i Keith Williams (Keith Williams
Architects, Wielka Brytania).
Konkurs wywodzi się od organizowanego
od 1991 r. brytyjskiego konkursu Copper Roofing Competition. Początkowo organizowany
był wyłącznie dla architektów brytyjskich
i dotyczył zastosowania miedzi na pokrycia
dachowe. W roku 1997 rozszerzono formułę
konkursu o inne zastosowania miedzi, a od
2002 r. zaproszono do udziału również architektów z innych krajów. W ostatniej edycji
napłynęło ponad 70 zgłoszeń z 17 krajów.
Więcej informacji o konkursie można znaleźć
na stronie: copperconcept.org/pl/konkursy. 

Europejski Instytut Miedzi
tel. 71 78 12 502
www.instytutmiedzi.pl
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fot. Jens Markus Lindhe

RELACJE

1

fot. Filip Dujardin

fot. Johan Fowelin

Kopenhaski budynek Trollbeads House, po rewitalizacji, architektura: BBP Arkitekter (nagroda główna)

Grupa budynków terminalu promowego w Sztokholmie,
architektura: Marge Arkitekter (wyróżnienie)

Hala sportowa w austriackim St.Martin,
architektura: Dietger Wissounig Architekten (wyróżnienie)

Budynek Euravenir Tower we francuskim Lille,
architektura: LAN Architecture (wyróżnienie)

fot. Julien Lanoo

fot. Paul Ott

Budynek mieszkalny w belgijskim Destelbergen, architektura:
Graux&Baeyens Architecten (wyróżnienie i nagroda publiczności)
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Moda na okna
drewniano-aluminiowe
Karol Niespodziewański

Śledząc trendy obowiązujące ostatnio w stolarce otworowej, łatwo dojść do wniosku, że klienci
wybierając okna i drzwi, coraz częściej kierują się przede wszystkim jakością i wyglądem produktu,
a nie tylko ceną. Nie dziwi więc fakt, że rośnie popularność okien drewniano-aluminiowych, które
łączą w sobie nowoczesność i klasykę, najlepsze parametry i wyjątkową trwałość.

P

Połączenie w oknie drewna i aluminium tylko
z pozoru może wydawać się posunięciem zaskakującym. Znawcy tematu podkreślają, że
oba materiały znakomicie się uzupełniają.

Para idealna
Przez chwilę przyjrzyjmy się oknu: zarówno
od wewnątrz, jak i z zewnątrz na produkt
działają różne siły. Od zewnątrz okno
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chroni wnętrza budynku przed szkodliwym
działaniem czynników atmosferycznych:
zacinającym deszczem, śniegiem, wiatrem,
mrozem. Wewnątrz warunki są dużo bardziej komfortowe, a okno staje się jednym
z elementów wpływających na charakter
i wygląd pomieszczeń. Idealne połączenie
przytulnego drewna oraz ochronnej osłony
z aluminium sprawia, że okno dobrze wywią-

zuje się ze wszystkich swoich zadań i spełnia
oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.
– Nowoczesne nakładki aluminiowe są
odporne na warunki atmosferyczne, a także,
w odróżnieniu od bardziej wymagającego
drewna, łatwe w pielęgnacji – podkreśla Dariusz Olszewski, dyrektor sprzedaży w firmie
Internorm.
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Drewniano-aluminiowe okno
model HV 350 wyposażone
w żaluzję międzyszybową oraz
poczwórne oszklenie, dzięki
któremu okno osiąga pasywną
izolacyjność cieplną.

Dizajn i technologia
Okna drewniano-aluminiowe należą do
najnowocześniejszych rozwiązań dostępnych
na rynku stolarki otworowej. Prawdziwą
rewolucją jest okno HF 310 firmy Internorm,
które już w wersji standardowej nadaje
się do budownictwa pasywnego. Jest ono
dostępne zarówno z krawędziami prostymi,
jak i delikatnie zaokrąglonymi, dzięki czemu
bez problemu można dobrać okno do stylu,
w którym budynek jest zaplanowany. Model
ten wyróżnia świetna izolacyjność cieplna.
Seryjnie montowany pakiet trzyszybowy i termoizolacyjna krawędź oszklenia sprawiają,
że Uw może wynosić nawet 0,62 W/m2K.
Dodatkowo szczelność zwiększają trzy
uszczelki obwodowe zamontowane w profilu.
Innym bardzo ciekawym oknem drewniano-aluminiowym jest model HV 350,
wyposażony w innowacyjną technologię I-tec
Zacienienie. Dzięki temu prąd potrzebny do
sterowania żaluzją międzyszybową zapewnia
zintegrowany moduł fotowoltaiczny, pobierający energię ze słońca. Naładowany akumulator pozwala na ok. 100 cykli pracy. Aplikacja
I-tec SmartWindow (opracowana przez Inter-

norm) umożliwia zdalne sterowanie żaluzją za
pomocą smartfona i tableta. Okno wyróżnia
się niekonwencjonalnym wyglądem. Skrzydło
wykonane jest z czarnego szkła i umieszczone
w jednej płaszczyźnie z ramą okienną.
– Zadaniem okna HV 350 jest ochrona
domowników przed czterema głównymi niedogodnościami: przed nadmiernym nagrzaniem
pomieszczeń (w szczególności latem), przed
podglądaniem z zewnątrz, przed uciążliwym
hałasem (dźwiękoszczelność w wersji standardowej wynosi 41 dB) oraz przed zimnem
(izolacyjność cieplna sięga do Uw =0,60 W/m2K)
– wymienia Dariusz Olszewski.

Drewniano-aluminiowe
drzwi przesuwne
Połączenie drewna i aluminium znakomicie
sprawdza się także w drzwiach podnośno-przesuwnych HS 330. Są one nie tylko
funkcjonalne, estetyczne i bezpieczne, ale
także energooszczędne. Wyróżnia je nowoczesna, oryginalna stylistka. Dzięki temu, że
widoczna część profili jest niezwykle wąska,
przez oszklenie wpada jeszcze więcej światła,
a widok z okna zachwyca jak nigdy dotąd.

– Rozwiązaniem, które stosujemy we
wszystkich drzwiach podnośno-przesuwnych,
jest niski próg z włókna szklanego – dodaje
Dariusz Olszewski z Internorm. – Zapewnia
on jeszcze lepszą izolacyjność cieplną, a także
ułatwia poruszanie się domownikom.
Drzwi podnośno-przesuwne HS 330
to efekt rewolucyjnego podejścia do projektowania. Dzięki temu, że produkt jest
maksymalnie stabilny, może być wykonany
w naprawdę dużych rozmiarach. Co więcej,
istnieje możliwość łączenia drzwi z przeszkleniami stałymi oraz oknami drewniano-aluminiowymi. Zwolenników nowoczesnej
architektury z pewnością zainteresują narożniki całoszklane, które pozwalają osiągnąć
efekt całkowicie przeszklonych ścian. Podobnie jak w przypadku okien, termoizolacja
drzwi HS 330 nie budzi zastrzeżeń. Potwierdzony certyfikatem Instytutu Budownictwa
z Graz współczynnik przenikania ciepła
wynosi Ud = 0,73 W/m2K. 
Więcej informacji:
www.internorm.pl,
www.okna-pasywne.pl
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Ochrona akustyczna
klatek schodowych
Maciej Kowalczyk

Izolacja akustyczna w budynkach wielorodzinnych staje się coraz częściej jednym
z istotnych kryteriów, którymi kierują się nabywcy mieszkań. Uzgodnienia pomiędzy
projektantem a inwestorem dotyczące tej kwestii powinny być dokonywane jeszcze
w fazie planowania obiektów. Warto wtedy wziąć pod uwagę zastosowanie innowacyjnych
produktów, takich jak nowa generacja łączników akustycznych Tronsole firmy Schöck.

W

Wymogi, jakie powinny być spełnione
w przypadku izolacji akustycznej klatek
schodowych, zostały zawarte w nowelizacji
normy dotyczącej ochrony przed hałasem
w budynkach PN-B-02151-3:2015. W jej
ramach wymagania zostały rozszerzone
na budynki o przeznaczeniu innym niż
mieszkalne, a zakres wymagań obejmuje
obecnie także podesty i biegi schodowe.
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Wprowadzono różne standardy akustyczne
budynków i uwzględniono w nich zróżnicowany poziom wymagań m.in. w odniesieniu
do przenoszenia dźwięków uderzeniowych
z klatek schodowych. Standard podstawowy
jest traktowany jako obligatoryjny, natomiast przyjmowanie wyższych standardów akustycznych zostało określone jako
dobrowolne.

Uciążliwe kroki na klatce
Badania przeprowadzone na zlecenie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) potwierdzają, że osoby cierpiące na zaburzenia snu
ze względu na nadmierny hałas są znacznie
bardziej narażone na ryzyko występowania
chorób układu krążenia, nadciśnienia, migreny
czy też alergii. Coraz ważniejszym aspektem
w projektowaniu budynków wielorodzin-

Z:A

RYS. Schöck

TECHNIKA W ARCHITEKTURZE

Kompleksowy
system Tronsole składa
się z 6 elementów
przeznaczonych do
zastosowania w różnych
punktach klatki
schodowej

Schöck
Tronsole ® Typ F

Schöck
Tronsole ® Typ T

Schöck
Tronsole ® Typ Q

Schöck
Tronsole ® Typ B

Schöck
Tronsole ® Typ L

nych powinno być zatem planowanie izolacji
akustycznej, w tym klatek schodowych. Są
to miejsca, które należy szczególnie dobrze
wytłumić na odgłosy kroków, ponieważ korzystają z nich wszyscy mieszkańcy. Zapewnienie skutecznego wytłumienia dźwięków
uderzeniowych w tym przypadku wymaga
uwzględnienia wszystkich elementów oraz
połączeń występujących na klatce schodowej.

Ulepszone produkty wytłumiające
System Tronsole pozwala na akustyczne wytłumienie schodów prefabrykowanych i monolitycznych, schodów prostych i zabiegowych
oraz spoczników. Łączniki akustyczne zostały
ulepszone, dzięki czemu będą jeszcze lepiej
tłumić dźwięki uderzeniowe na klatkach schodowych. W nowej generacji produktów udoskonalono elastomerową podporę, ulepszono
skład elastomeru, a formę zoptymalizowano
oraz dostosowano do potrzeb montażu. Modyfikacje sprawiły, że ochrona akustyczna
na klatce schodowej jest odczuwalnie lepsza.
Przykładowo dla Schöck Tronsole typu T uzyskano poprawę wytłumienia rzędu 10 dB.
Nowa rodzina produktów Tronsole składa
się z sześciu elementów przeznaczonych do
zastosowania w połączeniu z elementami
prefabrykowanymi lub wykonywanymi na
placu budowy:

Schöck
Tronsole ® Typ Z

	typ F do akustycznego oddzielenia biegu
schodów prefabrykowanych od spocznika,
	typ B do akustycznego oddzielenia biegu
schodów od płyty fundamentowej lub
stropu,
	typ T do akustycznego oddzielenia biegu
schodów od spocznika,
	typ Q do akustycznego oddzielenia biegu
schodów zabiegowych od ścian klatki
schodowej,
	typ Z do akustycznego oddzielenia spocznika od ściany klatki schodowej,
	typ L do zabezpieczenia szczelin pomiędzy biegiem schodów i spocznikiem lub
ścianą.

Tabela 1. Wartości wskaźników ΔLw
w poszczególnych typach Schöck
Tronsole wg AT-15-6961/2015
Typ Schöck Tronsole
(dotyczy elementów nośnych)
Typ F
Typ B

Typ T

Typ F-V1
Typ F-V2
Typ B-V1
Typ B-V2
Typ T-V2
Typ T-V4
Typ T-V6
Typ T-V8

Typ Q
Typ Z

Skuteczność systemu
potwierdzona przez ITB
Nowa wersja rozwiązań ulepszona pod
względem technologicznym i akustycznym
objęta została Aprobatą AT-15-6961/2015.
Dane akustyczne przygotowano w Zakładzie
Akustyki ITB przy uwzględnieniu wyników
badań wykonanych przez laboratorium niemieckie. Właściwości akustyczne elementów Schöck Tronsole wyrażone są w postaci
ważonego wskaźnika zmniejszenia poziomu
uderzeniowego ΔLw odnoszącego się do
poszczególnych elementów Schöck Tronsole
(patrz tabela 1).

Ważony wskaźnik
zmniejszenia poziomu
uderzeniowego ΔLw [dB]
28 dB
27 dB
28 dB
27 dB
28 dB
28 dB
25 dB
24 dB
29 dB
27 dB

(na podstawie opracowania Zakładu Akustyki ITB nr 02333/14/Z00NA,
główny referent dr hab. inż. Barbara Szudrowicz, prof. zw. ITB)

Maciej Kowalczyk
kierownik działu doradztwa
technicznego Schöck
> maciej.kowalczyk@schock.pl
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Nowe wymagania
dla płyt warstwowych

IND

Przemysław Zawodny, Łukasz Sytniewski

Od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej doświadczamy wielu zmian w polskim przemyśle
budowlanym i jego otoczeniu formalno-prawnym. Jednym z przykładów jest obowiązująca od 8 sierpnia
2015 r. nowelizacja normy PN-EN 14509:2013, która wprowadza m.in. istotną zmianę na rynku płyt
warstwowych dotyczącą odporności na ogień. Płyty z rdzeniem wykonanym z pianki poliuretanowej,
potocznie zwanej PU B3, dotychczas najpopularniejszej i najtańszej na rynku, nie będą już mogły
uzyskać klasyfikacji NRO ani SRO. Konsekwencje są oczywiste. A jakie są alternatywy?

W

Ważny znak CE
Obecnie większość produktów na rynku
opatrzona jest znakiem CE, który wskazuje
na zgodność danego wyrobu z dyrektywami
UE i w szczególności z wymaganiami norm
zharmonizowanych. Oznacza to, że może być
on sprzedawany na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG tworzy 28 państw
członkowskich UE i kraje Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA, czyli
Islandia, Liechtenstein i Norwegia). Oznakowanie CE nie informuje, że produkt został
wytworzony w EOG, ale że spełnia wymogi
prawne (zazwyczaj wymogi zharmonizowanej
normy) do wprowadzenia go do obrotu na
ten rynek. Wynika z niego jednoznacznie, że
producent:
	sprawdził, czy dany wyrób jest zgodny ze
wszystkimi zasadniczymi wymaganiami
zawartymi w zharmonizowanej normie dla
danego produktu,
	poddał go niezbędnym badaniom w jednostce notyfikowanej, jeżeli jest to wymagane przez normę.
Przeprowadzenie oceny zgodności, przygotowanie dokumentacji technicznej, wydanie
deklaracji zgodności WE oraz opatrzenie produktu znakiem CE jest obowiązkiem producenta. Dystrybutorzy muszą z kolei sprawdzić,
czy dany produkt nosi oznakowanie CE i czy
wymagana dokumentacja uzupełniająca
została należycie sporządzona.
Zazwyczaj to na producencie ciąży obowiązek pilnowania jakości produktów i ich
zgodności z dyrektywami. Wprowadzenie
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takich przepisów praktycznie zdecydowanie ograniczyło stosowanie aprobat
i zdecydowanie poprawiło dynamikę
rozwoju produktów na rynku. W przypadku nieprzestrzegania lub nadużyć zasad
znakowania CE, producentowi grożą kary
uzależnione od prawa administracyjnego,
cywilnego lub karnego danego kraju członkowskiego.

Nowe wymagania dla płyt
Płyty warstwowe jako wyrób budowlany objęte
są znakowaniem CE zgodnie z normą zharmonizowaną PN-EN 14509:2013 „Samonośne
izolacyjno-konstrukcyjne płyty warstwowe
z dwustronną okładziną metalową. Wyroby
produkowane fabryczne. Właściwości”. W dokumencie tym zawarty jest wykaz wszelkich
parametrów, jakie producent powinien przed-

tabela 1. zakres zastosowania płyt nie posiadających klasy nro i SRO
w różnych typach budynków
Trzy kondygnacje naziemne włącznie

Wolnostojące do dwóch kondygnacji
naziemnych

Inne

Mieszkalne: jednorodzinne,
zagrodowe i rekreacji indywidualnej

O kubaturze brutto do 1500 m3
przeznaczone do celów turystyki
i wypoczynku

Budynki inwentarskie o kubaturze
brutto do 1500 m3

Mieszkalne i administracyjne
w gospodarstwach leśnych

Gospodarcze w zabudowie
jednorodzinnej i zagrodowej oraz
w gospodarstwach leśnych
O kubaturze brutto do 1000 m3
przeznaczone do wykonywania
zawodu lub działalności usługowej
i handlowej, także z częścią
mieszkalną

Wolnostojące garaże o liczbie
stanowisk postojowych nie większej
niż 2

Tabela 2. Porównanie parametrów ogniowych wybranych płyt ze
standardowym rdzeniem PUR B3 i PIR na przykładzie wyników firmy Ruukki
Rodzaj płyty

Reakcja na ogień

Stopień
rozprzestrzeniania ognia

Odporność ogniowa

SP2B 100 PU
SP2B 100 X-PIR
SP2E 200 PU
SP2E 200 X-PIR

F
B-s1,d0
F
B-s1,d0

NRO
NRO

EI15
EI30
EI15
EI60
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Wykonywanie testu małego płomienia na próbce materiału z pianki poliizocyjanurowej

Próbki pian PIR, PU B2 i PU B3 po wykonaniu testu małego płomienia

stawić konsumentowi. Opisuje ona również
zakres i sposób przeprowadzenia badań
niezbędnych dla zadeklarowania zgodności.
Dodatkowo reguluje sposób kontroli jakości
wyrobów, jaki powinien być sprawowany, aby
płyta warstwowa mogła nadal posiadać znakowanie CE. Generalnie, mimo iż to producent
w większości odpowiada za produkt i nie jest
skrępowany żadnymi zewnętrznymi audytami,
norma jednoznacznie i precyzyjnie definiuje
wszelkie wymagania wobec płyt warstwowych.
Z dniem 8 sierpnia 2015 roku weszła w życie
znowelizowana norma PN-EN 14509:2013 i od
tego dnia wszystkie płyty warstwowe opuszczające fabryki muszą spełniać jej wymagania.
Moc obowiązującą tracą wyniki i wartości parametrów technicznych uzyskane we wcześniejszych badaniach, jeżeli dokonano w nich zmian
podczas nowelizacji normy. Nie ma zatem moż-

Wyniki testu małego płomienia na próbkach płyt warstwowych
z rdzeniem z pianki poliuretanowej B3 dostępnej na rynku do lipca 2015 r.

liwości dystrybuowania produktów wprowadzonych na rynek na zasadach starej normy.

Nieodpowiednia pianka PU B3
Najważniejszą (z punktu widzenia parametrów ogniowych) zmianą zawartą w znowelizowanej normie 14509:2013 jest sposób
badania reakcji płyt warstwowych na ogień.
W celu lepszego zrozumienia wagi tej kwestii
warto krótko opisać stary proces. Próbki płyt
poddawano punktowo działaniu płomienia.
Jeżeli w czasie 30 sekund płomień nie przekroczył dystansu 150 mm na próbce płyty, to
materiał mógł brać udział w kolejnym teście,
otrzymując np. klasę reakcji B-s1,d0. W odróżnieniu do poprzednich badań kiedy przykładano płomień do próbki płyty w okładzinach
stalowych oraz do stali, teraz przykłada się go
do rdzenia nie chronionego stalą.

Z nowelizacji normy wynika duża zmiana na rynku – płyty z rdzeniem wykonanym
z pianki poliuretanowej potocznie zwanej PU
B3, dotychczas najpopularniejszej i najtańszej
na rynku, otrzymają teraz automatycznie klasę
palności F – materiał palny. Dodatkowo płyta
z tą klasą reakcji na ogień nie podlega dalszej
ewaluacji ogniowej i w konsekwencji nie otrzymuje klasyfikacji NRO (nierozprzestrzeniający
ognia) ani także SRO (słabo rozprzestrzeniający
ognia). Zakres zastosowania takich płyt ograniczony jest do przykładów zebranych w tabeli 1.
Decydującą przyczyną wprowadzenia zmian
w normie było podwyższenie bezpieczeństwa
ogniowego. Nietrudno przewidzieć, że płyty
z rdzeniem z pianki PU B3 zostaną szybko wykluczone z europejskiego rynku. Nowe budynki
staną się zdecydowanie bezpieczniejsze, co
jednak nie oznacza, że te w których wykorzy-
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stano płyty ze starym rdzeniem, stwarzały
zagrożenie. Po prostu nowe przepisy wprowadziły surowsze wymagania ogniowe.

Jaki rdzeń w płytach?
Na rynku pozostają dwa dostępne rdzenie
piankowe, które mogą być użyte w płycie
warstwowej i uzyskać klasyfikację NRO. Są
nimi pianka poliizocyjanurowa tzw. PIR oraz
dotychczas nie stosowane na większą skalę
w Polsce rozwiązanie – silnie uniepalniona
pianka PU potocznie zwana PU B2.
Wyższość pianek PU B2 oraz PIR nad
piankami PU B3 polega na mniejszym zasięgu
płomienia oraz fakcie, że są to również pianki
samogasnące (po ustąpieniu źródła ciepła
gasną samoistnie). Jednakże to pianki typu PIR
dzięki zmodyfikowanej strukturze chemicznej
mają zdecydowaną przewagę nad jakąkolwiek
pianką typu PU. Przede wszystkim charakteryzują się wyższą temperaturą rozkładu i emitują
mniej ciepła. Tworzą również, podobnie jak
pianki PU B2, zwęglinę, ale w tym przypadku
jest ona bardziej wytrzymała i silniej związana
z podłożem. W przypadku pożaru nie odsłania
„świeżego” materiału i tym samym izoluje
przed ogniem. Najważniejszą przewagą pianek
rekl ama
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PIR wpływającą bezpośrednio na bezpieczeństwo w sytuacji pożaru jest o wiele mniejsza
ilość wydzielanego dymu podczas spalania.
„Badania statystyczne pożarów prowadzone
zarówno w Polsce, jak i na świecie w ostatnich
latach pokazują, że zdecydowana większość
wypadków śmiertelnych podczas pożarów
(60-80%) spowodowana jest inhalacją w środowisku pożarowym produktów rozkładu termicznego i spalania oraz ograniczeniem widzialności
przez powstały podczas pożaru dym.”1. Tak
więc rozwiązaniem spełniającym nowe wymagania stawiane przez EN 14509:2013 oraz zapewniającym najniższą emisję dymu w sytuacji
pożaru są pianki typu PIR.

przy okazji dodać, że przejście do stosowania
poliizocyjanuratu jako materiału rdzenia nie
stanowi dla Ruukki wyzwania, gdyż wymienione wyżej płyty PIR firma produkuje z powodzeniem już od 15 lat. Jeśli dodamy do tego
ponadczterdziestoletnie ogólne doświadczenie
w produkcji płyt warstwowych, możemy śmiało stwierdzić, że Ruukki dysponuje kompletną
ofertą wysokiej jakości płyt warstwowych,
spełniających wszystkie aktualne wymagania
norm branżowych. 
1_Inż. Ap. Chem. 2012, 51, 3, 58-60 „Ogniobezpieczne tworzywa
poliuretanowe modyfikowane nowym antypirenem – wykorzystanie
nowych metod badania palności”

Produkty spełniające normę
Firma Ruukki jako jeden z pierwszych producentów w Polsce przestała produkować
płyty z rdzeniem PU. Już od 1 lipca 2015 roku,
a zatem jeszcze przed wejściem w życie nowelizacji normy, paleta płyt warstwowych Ruukki
obejmuje wyłącznie płyty z rdzeniem z wełny
mineralnej oraz płyty z rdzeniem PIR (patrz:
porównanie parametrów ogniowych płyt
z rdzeniem PIR z produkowanymi wcześniej
płytami z rdzeniem PUR B3 w tabeli 2). Warto

Przemysław Zawodny
R&D engineer, CEE,
Ruukki Polska
> przemyslaw.zawodny@ruukki.com

Łukasz Sytniewski
product development engineer,
Ruukki Polska
> lukasz.sytniewski@ruukki.com

fot. szymon polański – armstrong
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Ekologiczna renowacja biur

Sylwia Rudnicka

Czym wyróżnia się biuro, które w pełni świadomie nazwać można przyjaznym dla pracowników
i środowiska? Jego wnętrza muszą rozbudzać kreatywność, ale też sprawiać, że pracownicy codziennie
będą chcieli spędzić w nich dzień. Liczy się ciekawa aranżacja, właściwa akustyka i dbałość o ekologię, co
jest dziś nieodzownym elementem nowoczesnych miejsc pracy. Takie właśnie rozwiązania firmy Armstrong
zastosowane zostały w nowej warszawskiej siedzibie firmy doradczo-konsultingowej PwC.

J

Jednym z zauważalnych trendów na rynku
biurowym w Polsce jest renowacja biurowców
powstałych kilkanaście lat temu. Modernizowane są całe obiekty, ale też poszczególne
biura dużych najemców. Przykładem takich
działań jest generalny remont, który wiosną
2015 roku przeprowadzono w warszawskim
biurze PwC. Firma wynajmuje ponad 3 tys. m2
w budynku zlokalizowanym w centrum stolicy.
Obiekt oddany został do użytku w 2007 roku
i choć nadal uchodzi za jeden z najlepszych
stołecznych biurowców, najemca postanowił
pójść z duchem czasu i jeszcze bardziej unowocześnić swoje biuro.

Dizajn i ekologia
Dobierając rozwiązania do aranżacji współczesnych powierzchni biurowych, projektanci
zwracają uwagę przede wszystkim na dwie
cechy: atrakcyjny wygląd i ekologię. Stąd nie
bez przyczyny w nowych wnętrzach firmy PwC
znalazły się m.in. sufity akustyczne marki
Armstrong. Firma Armstrong od lat stawia
na zrównoważony rozwój i odpowiedzialność
za komfort pracy. Podobne cele były istotne
także dla autorów projektu nowej aranżacji
– pracowni Massive Design.

Mniej na wysypisko
W nowym biurze PwC zamontowano w sumie ponad 10 tys. m2 płyt Armstrong, które
zawierają aż 64% surowca z odzysku i są
w 100% przydatne do ponownego wykorzystania w przyszłości. Jednocześnie wszystkie
zdemontowane sufity podwieszane zostały
przez firmę Armstrong bezpłatnie odebrane
i przekazane do ponownego przetworzenia.
Warto bowiem zaznaczyć, że Armstrong
jest jedynym producentem sufitów podwieszanych prowadzącym specjalny program
recyklingu – działający od kilku już lat, głównie w krajach zachodniej Europy. W Polsce
uruchomiony został niedawno, a instalacja
w biurach PwC to pierwszy o tak ogromnej
skali projekt w Polsce, w którym wykorzystano jego możliwości.

Zalety płyt w biurze
Dzisiejsze zrównoważone budownictwo
zmierza w kierunku tworzenia przyjaznych
dla ludzi miejsc pracy. Ważna jest jakość
środowiska we wnętrzach, czyli m.in.
oświetlenie, akustyka, jakość powietrza.
Biurka w siedzibie PwC znajdują się przy
oknach, co przekłada się na dużą ilość

naturalnego światła. Dodatkowo potęguje
ją jeszcze zastosowanie białych płyt sufitowych z linii Ultima+, o wysokim współczynniku odbicia światła (87%). Stosowanie
takich rozwiązań sprawia, że spada zużycie
energii.
Nowa przestrzeń biurowa zapewnia
też właściwy komfort akustyczny. Płyty
akustyczne Ultima+OP zamontowane nad
biurkami mają wysoki poziom pochłaniania
dźwięków (klasa A). Rozwiązanie redukuje
hałas, wpływając na zwiększoną koncentrację
i lepsze rozumienie mowy.
Zastosowane płyty sufitowe mają również
wpływ na jakość powietrza. Charakteryzują
się bowiem niskim lub zerowym poziomem
emisji lotnych związków organicznych (według francuskiego systemu oceny VOC) oraz
formaldehydu. 

Sylwia Rudnicka
specjalista ds. wsparcia sprzedaży
Armstrong Building Products
oddział w Polsce
> srudnicka@armstrong.com
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Współpraca na wielką skalę
inż. Maciej Urbanek, Tomasz Zbyszewski

Sprawna realizacja dostaw na jeden z największych placów budowy w Europie, obsługa
techniczna 5 generalnych wykonawców i licznych podwykonawców, szkolenia na placu budowy
dla łącznie ok. 200 dekarzy – to wyzwania, które należało podjąć, współpracując przy
wznoszeniu nowej fabryki Volkswagena we Wrześni.

S

Specjaliści Sika Poland z determinacją i dużym
zaangażowaniem podjęli się współpracy, która
wymagała dobrej koordynacji między wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego. Ważne było nie tylko dostarczenie wysokiej jakości
produktów i nowoczesnej technologii, ale też
udzielenie niezbędnego wsparcia technicznego
zarówno przedstawicielom biur projektowych,
jak i wszystkim wykonawcom. Dzięki dobrej
kulturze współpracy, którą udało się osiągnąć
między uczestnikami procesu budowlanego,
możliwa jest niezwykle sprawna realizacja
jednej z najważniejszych inwestycji w Polsce
– nowej fabryki Volkswagena we Wrześni.

Rozmach nowej inwestycji
W budowanej od podstaw nowoczesnej
fabryce samochodów we Wrześni będzie
produkowana nowa generacja modelu samochodu użytkowego Volkswagen Crafter.
Teren zakładu obejmuje ponad 220 ha, co
stanowi równowartość powierzchni około
300 boisk piłkarskich. Na tym rozległym
terenie powstają nowoczesne obiekty m.in.
lakiernia, hala budowy karoserii, hala montażu
i wykończenia, hala budowy samochodów
specjalnych, pomieszczenia laboratoryjne,
zakładowa przychodnia medyczna, centrum
zapewnienia jakości, kantyna i centrum IT oraz
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wiele innych. Możliwości produkcyjne nowego
zakładu wyniosą 100.000 samochodów rocznie, co oznacza, że przy ich pełnym wykorzystaniu w fabryce VW będzie mogło pracować
nawet 3000 osób, produkując 20 pojazdów na
godzinę, czyli 450 aut w ciągu doby.
Przy tworzeniu planu zagospodarowania zakładu i doborze technologii produkcji
przeanalizowano różne warianty i wybrano te
najkorzystniejsze dla środowiska. Sika Poland
w swojej działalności kieruje się wartościami,
które pozwalają na wdrażanie nowoczesnych
systemów i produktów w zgodzie z ideą
zrównoważonego rozwoju. Materiały Sika
o właściwościach przyjaznych dla środowiska
wspierają rozwój koncepcji ekobudownictwa
oraz przyczyniają się do uzyskania punktów
w systemach certyfikacji LEED, BREEAM itp.

400 tys. m2 dachu we Wrześni
Współpraca firmy Sika oraz Volkswagena opiera się na solidnych fundamentach
– do tej pory Sika zrealizowała łącznie ponad
1,5 mln m2 dachów w technologii Sarnafil®
na różnorodnych obiektach niemieckiego
koncernu motoryzacyjnego. Inwestor od wielu
lat darzy zaufaniem materiały oraz docenia
oferowane przez firmę kompleksowe wsparcie
techniczne. O wyborze technologii Sika zade-

cydowały referencje oraz dobra współpraca na
wcześniej wykonywanych obiektach, trwałość
pokrycia dachowego, dostarczenie wszystkich
wymaganych aprobat i atestów na rynku polskim, a także zapewnienie pełnej i kompleksowej obsługi technicznej inwestycji.
W przypadku realizacji pokrycia dachowego w nowej fabryce Volkswagena inwestor
oczekiwał kompleksowych rozwiązań o doskonałej trwałości i optymalnej cenie, spełniających zarówno polskie, jak i niemieckie
wymagania techniczne. Istotne były również
możliwości techniczne realizacji tak dużego
zamówienia w krótkim czasie i udzielenie
międzynarodowych gwarancji.
Pokrycia wymagało łącznie 394.000 m2
powierzchni dachowych z czego 330.000 m2
w przeciągu 4 miesięcy. Oprócz wielu detali i przejść przez konstrukcję, na dachach
obiektów zlokalizowano nadbudówki zwane
penthousami, w których zaprojektowano
instalacje i urządzenia techniczne takie jak:
centrale wentylacyjne, stacje transformatorowe, rozdzielnice itp.

Nowoczesny system pokryć dachowych
Na obiektach we Wrześni zastosowano system pokryć dachowych Sarnafil® TS: dachową
membranę hydroizolacyjną Sarnafil® TS 77-15
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Na placu budowy fabryki Volkswagena we Wrześni w październiku 2015 r. zorganizowano seminarium dla architektów specjalizujących się
w projektowaniu obiektów przemysłowych. Była to okazja do zapoznania się z zastosowaniem produktów Sika w praktyce

układaną swobodnie i mocowaną mechanicznie do podłoża konstrukcyjnego dachu wraz
z systemową folią paroizolacyjną Sarnavap®
1000E oraz wszystkimi niezbędnymi akcesoriami dodatkowymi. Łącznie wykorzystano:
	410.000 m2 membrany Sarnafil® TS 77-15,
	390.000 m2 folii paroizolacyjnej Sarnavap®
1000E,
	7200 szt. prefabrykowanych kształtek
Sarnafil® T Corner,
	1500 szt. świetlików i klap dymowych,
	42.000 mb profili mocujących Sarnabar®,
	770.000 szt. elementów mocujących,
	4300 kg kleju Sarnacol® T 660.
Sarnafil® TS 77-15 jest wielowarstwową,
syntetyczną membraną dachową na bazie
wysokiej jakości elastycznych poliolefin
(FPO), zbrojoną siatką poliestrową, zawierającą stabilizatory promieniowania UV,
środek opóźniający palenie oraz wkładkę
z włókniny szklanej. Sarnafil® TS jest
jedyną membraną na rynku, która posiada
podwójne zbrojenie. Wkładka z włókniny
szklanej zapewnia stabilność wymiarów,
a zbrojenie poliestrowe wysoką wytrzymałość mechaniczną.

Wsparcie techniczne specjalistów
Specjaliści Sika kompleksowo udzielali wsparcia technicznego podczas całego procesu
inwestycyjnego. Prace związane z układaniem
pokrycia dachowego rozpoczęto szkoleniem
ponad 200 podwykonawców, prowadzonym
przez wykwalifikowanych instruktorów
Sika. Podczas prac inżynierowie z firmy Sika
na bieżąco rozwiązywali problemy techniczne
związane z obróbką detali dachowych. Prace
dekarskie były prowadzone pod nadzorem
przedstawicieli producenta, którzy kontrolowali jakość wykonywanego pokrycia. Zadeklarowano kontrolę minimum raz na tydzień
na każdej połaci dachowej, co oznaczało stałą

obecność jednego pracownika Sika Poland
na placu budowy, ponadto obecność kolejnego
pracownika dwa dni w tygodniu, wizyty raz
na dwa tygodnie instruktora z niemieckiego
oddziału Sika oraz w szczycie prac dwutygodniowy udział w pracach instruktora z Sika
Roofing Service.

Seminarium na placu budowy
Tak duża inwestycja była okazją do spotkania i wymiany doświadczeń z architektami specjalizującymi się w projektowaniu
obiektów przemysłowych. W programie
seminarium zorganizowanego na terenie
budowy fabryki Volkswagena przewidziano
prezentację firmy Assman dotyczącą organizacji budowy i pozycji architekta w procesie
inwestycyjnym. Ponadto specjaliści firmy
Sika Poland przedstawili szczegóły realizacji
pokryć dachowych i posadzek oraz zorganizowali wizytę na dachu obiektu.

Od fundamentów po dach
Budowa nowej fabryki Volkswagena we
Wrześni jest doskonałym przykładem
praktycznego podejścia do realizacji idei „od
fundamentów po dach”. Kompleksowość
rozwiązań Sika na budowie nowej fabryki
Volkswagena, poza wspomnianymi wcześniej
systemami pokryć dachowych, obejmowała
również:
	różnorodne systemy posadzek żywicznych
Sikafloor® dopasowane do funkcji i specyfiki danego obiektu (m.in. posadzki chemoodporne, antyelektrostatyczne, o właściwościach antypoślizgowych, posadzki
z żywic z certyfikowanego systemu WHG
ochrony wód gruntowych przed skażeniem)
na łącznej powierzchni ok. 90.000 m2,
	materiały do impregnacji posadzek
betonowych Sikafloor® CureHard z posypką utwardzającą na powierzchni
ok. 110.000 m2,

	samorozlewalne podlewki cementowe
SikaGrout® w ilości ok. 60 ton pod stopy
słupów stalowych oraz stalowe płyty
podstaw robotów,
	taśmy i materiały uszczelniające SikadurCombiflex® oraz Sikaflex® do wypełnienia
szczelin, dylatacji konstrukcyjnych oraz
spoin,
	powłoki ochronne SikaCor® do zabezpieczenia antykorozyjnego ok. 18.000 ton konstrukcji stalowych (co daje ok. 450.000 m2)
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO
12 944: kategoria korozyjności C2, okres
trwałości H (ochrona długa – powyżej 15 lat),
	domieszki do betonu w celu wykonania
betonowych nawierzchni i posadzek
– w zależności od miejsca wbudowania,
funkcji, czasu układania, oczekiwanych
właściwości itp. nawierzchni lub posadzki
– stosowano domieszki uplastyczniające,
upłynniające, przyspieszające wiązanie
i narastanie wytrzymałości oraz napowietrzające z następujących grup produktowych: Plastiment®, Sikament®, Sika®
ViscoCrete®, Sika® ViscoFlow®, SikaPlast®,
Sika® Rapid, SikaAer® i Sika® LPS.
Za każdy segment produktowy odpowiadają
wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści,
którzy udzielają wsparcia technicznego.
Komfort pracy architekta, projektanta czy
wykonawcy oraz wysoka jakość oferowanych
usług stanowią kluczowe wartości firmy,
dlatego doradcy są obecni na każdym etapie
realizacji inwestycji.

Maciej Urbanek
deputy of head TM Roofing
> urbanek.maciej@pl.sika.com

Tomasz Zbyszewski
sales engineer TM Roofing
> zbyszewski.tomasz@pl.sika.com
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Szpital na miarę
XXI wieku
arch. Bogdan Kołtowski, Krzysztof Figura

Nowy Szpital Wojewódzki we Wrocławiu, oddany do użytku w 2015 roku, był inwestycją na wielką skalę.
Ogromny kubaturowo projekt musiał uwzględniać specyfikę wymagań nowoczesnej placówki medycznej i być
dostosowany do nich w najmniejszym detalu. Taka realizacja to zawsze wyzwanie nie tylko dla architekta,
ale też wszystkich uczestników procesu budowlanego, w tym również dostawców poszczególnych
materiałów. Jednym z nich była firma Vitrulan, producent specjalistycznych tapet z włókna szklanego.

S

Szpital przy ul. Fieldorfa we Wrocławiu
powstał z myślą o przeniesieniu tam zintegrowanego Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka, który wcześniej
funkcjonował w dwóch lokalizacjach. Decyzja
o jego realizacji podjęta została w atmosferze
debaty społecznej, z oczekiwaniem stworzenia placówki na miarę XXI wieku, a jego
budowa była jedną z największych inwestycji
samorządu województwa dolnośląskiego.
Projekt został wyłoniony w ramach międzynarodowego konkursu, który w 2009 r.
wygrało konsorcjum Villart Bogdan Kołtowski
oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Haras
Arkadiusz Harasimowicz.

Projekt według potrzeb
i możliwości inwestora
Największym wyzwaniem okazało się „ułożenie” szpitala w zgodzie z ekonomią i planem
medycznym. Placówka obejmuje 15 oddziałów
oraz szpitalny oddział ratunkowy i mieści 550
łóżek.

070

Z:A _#47 11/12_2015

Udało się nie tylko sprostać wyzwaniu,
jakim było zaprojektowanie bardzo dużej
jednostki medycznej przy uwzględnieniu
ściśle określonego budżetu, ale również funkcjonalnie rozplanować całość. Innowacyjnym
rozwiązaniem jest tzw. gorąca platforma,
której celem było maksymalne skrócenie
drogi w medycynie ratunkowej. Poszczególne
pomieszczenia ulokowano w taki sposób,
aby umożliwić szybki transport pacjenta ze
szpitalnego oddziału ratunkowego na diagnostykę, a następnie bezpośrednio na blok
operacyjny.

Od ogółu do szczegółu
Choć faza projektowa była w tym wypadku niezmiernie ważna, powodzenie całości
inwestycji wymagało od architekta czynnego
nadzorowania budowy przez cały czas jej
trwania – od posadowienia budynku do ostatnich odbiorów (w latach 2010-2014). Istotne
było bowiem nie tylko szczegółowe rozplanowanie każdego detalu, ale także odpowiednia

realizacja przy zastosowaniu spełniających
wszystkie wymogi materiałów.
Jedną z wielu kwestii, jakie należało
rozwiązać, było właściwe wykończenie ścian,
które musiało być nie tylko trwałe i przystosowane do dużej liczby osób poruszających się po
budynku, ale przede wszystkim odpowiadające
wysokim standardom higieniczno-sanitarnym.
Materiałem, który posiada powyższe właściwości, okazały się tapety z filamentowanego
włókna szklanego. Zastosowano je w niemal
całym obiekcie (poza salami operacyjnymi).
Większość ścian, a więc np. ciągi komunikacyjne, pomieszczenia administracyjne,
wykończono materiałem Systexx Comfort 629
(fot. 1, 2, 3). W miejscach o podwyższonych
wymaganiach higieniczności, jak np. pomieszczenia diagnostyczne, gabinety zabiegowe
i sale chorych, zastosowano tapetę Systexx
Comfort V22. Wyjątkowe wykończenie ścian,
dzięki tapecie Systexx Comfort V22/VPP200,
zyskały przestrzenie przeznaczone dla dzieci
(fot. 4). Pokryto je wielkoformatowymi fotota-
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petami wykonanymi według indywidualnego
projektu i dostosowanymi kolorystycznie do
specyfiki konkretnych oddziałów.

W trosce o higienę i trwałość
O zastosowaniu tapet Systexx w Nowym Szpitalu Wojewódzkim zadecydowały względy ekonomiczne i praktyczne, wśród których priorytetami było zapewnienie przyjaznego środowiska
dla pacjentów, spełnienie wszelkich wymogów
higieniczno-sanitarnych oraz zagwarantowanie
niezmiennych warunków technicznych w czasie
użytkowania placówki. Zastosowanie dodatkowej powłoki płótna szklanego pozwoliło
na ustabilizowanie podłoża oraz zwiększenie
grubości aktywnych warstw malarskich odpowiedzialnych za aseptykę pomieszczeń.
Przy wyborze tapety kierowano się
względami ppoż., zasadą niezmienności oporu
dyfuzyjnego ścian, wytrzymałością materiału
na rozciąganie, wytrzymałością na szorowanie oraz właściwościami eliminującymi rozwój
bakterii. Na podkreślenie zasługuje również
fakt, że dzięki zastosowaniu unikalnej metody
nasączenia klejem rulonów w warunkach
fabrycznych, przytwierdzana tapeta na całej
swojej powierzchni posiada jednolitą gwarantowaną szczepność do podłoża. Nowatorska
metoda firmy Vitrulan została doceniona
przez wykonawcę w trakcie realizacji inwestycji. Stosowanie systemu pozwoliło bowiem
na szybki montaż powłoki z uzyskaniem jej
pełnej szczelności.

Systexx jako materiał naturalny i nieorganiczny spełnia zharmonizowaną normę
EN 15102:2007+A1:2011, co potwierdza dodatkowo, że nie zawiera szkodliwych formaldehydów, metali ciężkich i monomerów chlorku
winylu. Produkty z grupy Systexx są całkowicie
hipoalergiczne i otrzymały liczne atesty, certyfikaty zdrowotne oraz środowiskowe, w tym
PZH, OEKO-TEX, VOC, EPD w klasie A+. Można
stosować je jako materiały wykończeniowe
w systemie audytu DENB, LEED, BREEAM.

Udany początek współpracy
Zaproszenie do współpracy przy wznoszeniu
tego prestiżowego obiektu było ważne dla
firmy Vitrulan – producenta specjalistycznych
tapet szklanych. Firma specjalizująca się
w obiektach użyteczności publicznej, od wielu
lat z powodzeniem funkcjonująca na obszarze
całej Europy, na przełomie 2012/2013 r. rozpoczynała swoją działalność w Polsce, a szpital
we Wrocławiu był pierwszą dużą inwestycją
w naszym kraju.
O zaletach Systexx bez wątpienia może
świadczyć fakt, iż pozytywne doświadczenia
z zastosowania tych produktów na terenie
Nowego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu i sprawna współpraca z producentem przy
obsłudze tak dużej inwestycji sprawiły, że
architekt z pełnym przekonaniem zarekomendował te tapety przy realizacji kolejnego
obiektu medycznego powstającego według
jego projektu.

W celu spełnienia określonego m.in. przez
architekta reżimu i wymagań dla pomieszczeń
typu clear room, firma Vitrulan opracowała
spójny system stanowiący połączenie innowacyjnych cech materiału z nowoczesnymi
komponentami żywicznymi i łącznikami podtapetowymi. System ten jest „bezszwowy”,
w odróżnieniu od wielu innych rozwiązań, dzięki czemu nie ma słabych miejsc dla zachowania tzw. hermetyczności na całej powierzchni.
System można w sposób higieniczny i gwarantujący zmywalność łączyć nie tylko z podłogą,
ale także z sufitem (z możliwością wywinięcia). Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie zbadał to rozwiązanie według wymagającej normy czystości mikrocząsteczkowej
EN ISO 14644-1 i wydał pozytywną opinię na
temat spełnienia wysokiej klasy czystości.
Wykończenie ścian tym materiałem przewidziano m.in. w pomieszczeniu o najwyższych wymogach higienicznych – realizowanej
obecnie pracowni cytostatyków na terenie
Szpitala w Zielonej Górze.

Bogdan Kołtowski
architekt IARP
Villart
> bogdan.koltowski@villart.pl

Krzysztof Figura
dyrektor sprzedaży w Polsce
Vitrulan Textile Glass GmbH
> k.figura@vitrulan.com
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System stropowy
dla budynków z historią

1

Przemysław Deryło

Zaletami budynków zlokalizowanych w centrach dużych miast są dobra lokalizacja i atrakcyjne
sąsiedztwo. Jednak realizacja nowego obiektu w takim miejscu jest zwykle trudna ze względu na brak
wolnej przestrzeni. Trzeba więc przeprowadzać przebudowę istniejącej tkanki miejskiej i zmieniać
funkcję budynków, a częstym elementem takich renowacji jest wymiana stropu. W poznańskiej
kamienicy przy ulicy Młyńskiej 12, przebudowywanej na obiekt biurowo-usługowy, dawne drewniane
stropy zamienione zostały na gęstożebrowe sprężone w technologii Rectolight.

P

Projekt przebudowy kamienicy powstał
w pracowni NMS Architekci, a jego autorami
są architekci Mikołaj Stępień i Norbert Golec.
Wybór systemu stropowego w przypadku tej
inwestycji nie był oczywisty, ponieważ sam
budynek nie jest standardowy. Duże rozpiętości
projektowanych stropów, spore obciążenia,
ograniczony dostęp oraz krótki czas realizacji
wymusiły zastosowanie stropu lekkiego, wytrzymałego i szybkiego w montażu. Ze względu
na charakter zabudowy i lokalizację inwestycji,
zaplecze budowy ograniczono do minimum,
a dostawy materiałów budowlanych były zsynchronizowane z harmonogramem prac. Warto
napisać szerzej o zastosowanym przy tej inwestycji systemie stropowym firmy Rector, który
odpowiada na wszystkie powyższe potrzeby.

Dwa systemy, wiele możliwości
Ze względu na swoją uniwersalność, systemy
Rector dobrze sprawdzają się zarówno w budownictwie mieszkaniowym każdego typu,
jak i w obiektach użyteczności publicznej,
budynkach biurowych, przemysłowych,
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gospodarczych oraz podczas wymiany stropów w budynkach istniejących. Stropy montowane są ręcznie, bez konieczności wykonywania pracochłonnych żeber rozdzielczych.
Firma Rector ma w swojej ofercie dwa
systemy stropowe:
	Rectobeton – system gęstożebrowy,
w którym stosowane są belki sprężone
a wypełnienie międzybelkowe stanowią
betonowe pustaki; ułożone pustaki zalewane są betonem; wysokość stropu od 16
do 34 cm (razem w grubością nadbetonu),
rozpiętość do 10 m (do REI 240),
	Rectolight – najlżejszy system gęstożebrowy, w którym stosowane są belki sprężone
a wypełnienie międzybelkowe stanowią
lekkie wypełnienia (panele) z wytrzymałego
drewna prasowanego (od 187 kg/m2), ułożone panele zalewane są betonem; wysokość
stropu od 16 do 30 cm (razem w grubością
nadbetonu), rozpiętość do 8,0 m (do REI 60).
W obu systemach, układane jest też dodatkowe zbrojenie, które stanowi siatka stalowa

zgrzewana Ø5 (oczka 20x20) układana nad
całym stropem oraz zbrojenie przypodporowe,
składające się z krótkich prętów układanych
nad belkami w strefie wieńcowej.

Bardzo korzystna wymiana
System Rectolight został opracowany z myślą
o umożliwianiu wymiany stropów w budynkach istniejących. To ultralekkie i bardzo
wytrzymałe wypełnienie stropowe, które
zastępuje powszechnie znane pustaki betonowe. Rozwiązanie pozwala zmniejszyć wagę
stropu, co ma duże znaczenie w kontekście
istniejących fundamentów. Ciężar jednego
panelu Rectolight o długości 120 cm wynosi
od 5,2 do 6,4 kg i stanowi alternatywę dla
6 pustaków betonowych o łącznym ciężarze
90-120 kg. Oznacza to, że jedna paleta paneli
odpowiada 6-7 paletom pustaków – co ma
wpływ zarówno na obciążenia konstrukcyjne,
jak i na logistykę oraz koszty transportu.
W przypadku kamienicy w Poznaniu, gdzie
zmianie ulegnie sposób użytkowania budynku
i zwiększą się obciążenia użytkowe – istotną
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Wybierając system Rectolight, projektanci
zwykle decydują się na zastosowanie sufitów
podwieszanych, które z jednej strony zasłaniają instalacje, ale też pozwalają kreować
wnętrze budynku. System zawiesi umożliwia
szybki montaż podkonstrukcji sufitów podwieszanych bez potrzeby ingerencji w konstrukcję
stropu. Rozwiązanie to przyspiesza prace i pozwala na dokonywanie ewentualnych korekt
w podkonstrukcji.
Coraz częściej zdarza się jednak, że architekci projektując wnętrza (zarówno w budynkach
nowych, jak i przebudowywanych), rezygnują
z sufitów podwieszanych, odsłaniając przewody
instalacyjne oraz strukturę stropu. Oryginalna
forma paneli Rectolight oraz struktura zbliżona
do płyty OSB sprawia, że mogą stać się elementem wystroju wnętrza. Panel jest odpowiednio
impregnowany, a system stropowy posiada
parametr ognioodporności do REI 60. Wyższy
parametr można uzyskać stosując odpowiedni
system sufitów podwieszanych.
Kolejną sprawą jest montaż coraz powszechniejszej instalacji wentylacji mechanicznej, która
zwykle wymusza na projektantach stosowanie
sufitów podwieszanych, a te potrzebują (już na
etapie projektowania) rezerwy w wysokości pomieszczeń. Dzięki charakterystycznej geometrii
paneli Rectolight, odpowiednio zaprojektowane
instalacje można w całości albo częściowo
ukryć w grubości stropu. Dlatego rozwiązanie
to pozwala pogodzić wymagania projektantów
instalacji z oczekiwaniami architektów dotyczących wysokości użytkowej pomieszczeń.

Naprawdę duże rozpiętości
Dzięki zastosowaniu belek sprężonych możliwe
jest uzyskanie większej rozpiętości stropów
(do 8 m w systemie Rectolight i do 10 m w Rectobeton). W systemach Rector wykorzystuje
się prefabrykowane, strunobetonowe belki
RS obejmujące szereg odmian. Wykonane są

Współpraca projektowa
Projektanci konstrukcji z firmy Akon S.C.
Olgierd Rutnicki i Katarzyna Starzecka,
którzy pracowali przy poznańskiej kamienicy,
zwracają uwagę, że poza wysoką jakością i innowacyjnością systemów stropowych, ważne
było wsparcie ze strony specjalistów Rector
Polska. Nietypowe rozwiązania związane ze
specyfiką budynku zabytkowego wymagały
wielu konsultacji i doświadczenia w przeprowadzaniu tego typu inwestycji. Współpraca
od etapu koncepcji i analiz, aż po nadzór na
budowie i szkolenia dla wykonawcy, pomogła
wybrać najlepsze rozwiązania. Firma Rector
posiada zresztą duże doświadczenie w wymianach stropów w starym budownictwie, które
poparte jest wieloma realizacjami, zarówno
w Polsce, jak i we Francji czy Belgii.
– Systemy stropowe sprężone często pojawiają się w naszych projektach ze względu na
wysoką jakość, dużą wytrzymałość i elastyczność w projektowaniu – mówi Olgierd
Rutnicki. – W przypadku renowacji największą
zaletą jest prosty i szybki montaż. Wystarczy
wykonać gniazda pod belki, a wieniec opierany
jest na pierwszym rzędzie pustaków obniżonych, pełniących funkcję szalunku traconego.
Ograniczenie dodatkowych prac związanych
z szalowaniem i stemplowaniem stropu znacząco skraca czas budowy.

fot. AKON s.c. Projektowanie Konstrukcyjne

2
fot. RECTOR Polska

Z sufitem podwieszanym lub bez

z betonu i stali sprężającej o najwyższych parametrach wytrzymałościowych (beton C 50/60,
stal klasy 2060 MPa). W gamie belek wyróżnia
się trzy główne rodziny: RS 110 (wysokość
11 cm), RS 130 (wysokość 13 cm) i RSE (do montażu bezpodporowego). Mają kształt odwróconej litery T i produkowane są w rozpiętościach
od 1 do 10 m, co 10 cm. Górna powierzchnia
belek ma dyblowany kształt, co zapewnia jej
dobrą przyczepność do betonu wylewanego na
budowie. Dodatkowo dla zapewnienia dostatecznego zakotwienia zbrojenia sprężającego
w żelbetowych wieńcach stropowych, końce
splotów wypuszczone są z powierzchni czołowych belek na długość min. 8 cm. Wykorzystanie technologii betonu sprężonego pozwala na
projektowanie stropów wolnych od klawiszowania dla większych rozpiętości, większych
obciążeń lub mniejszych grubości.
Architekci coraz częściej wykorzystują
takie rozwiązania w budynkach jednorodzinnych, w przypadkach oparcia stropu jedynie na
ścianach zewnętrznych. Brak ścian nośnych
wewnątrz budynku pozwala wtedy na dowolną aranżację wnętrz.

3
fot. RECTOR Polska

kwestią było, aby zaprojektować konstrukcję
stropową o możliwie najmniejszym ciężarze
własnym. A jednocześnie – dla każdej inwestycji, zwłaszcza znajdującej się w centrum
zakorkowanego miasta, ograniczenie liczby
transportów materiałów budowlanych jest
dużym ułatwieniem z punktu logistyki i redukcji kosztów.
Warto też dodać, że ultralekkie panele
Rectolight wykonane z wytrzymałego drewna
prasowanego dwukrotnie przyspieszają montaż stropów.

TECHNIKA W ARCHITEKTURZE

4

1_Zdjęcie historyczne poznańskiej kamienicy
(rok budowy 1890) poddawanej renowacji
2_W ymiana stropu drewnianego na system
stropowy sprężony Rectolight
3_W ykonane gniazd montażowych pod belki
Rector w budynku istniejącym
4_Dekle systemu Rectolight. Szybkie
w montażu, pełniące funkcję szalunku
traconego podczas zalewania stropu

Przemysław Deryło
inżynier ds. rozwoju produktu
Rector Polska Sp. z o.o.
> przemyslaw.derylo@rector.pl
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Poliwęglanowe ściany
we wnętrzach specjalnych
Mariusz Wojtecki

Okładziny ścian wewnętrznych w budynkach użyteczności publicznej, w obiektach służby zdrowia
czy oświaty oraz w budynkach przemysłowych powinny charakteryzować się wysoką wytrzymałością
mechaniczną, dzięki której ryzyko uszkodzenia oraz konieczność konserwacji zostaną ograniczone
do minimum. Nie bez znaczenia pozostają także kwestie estetyczne i ekonomiczne.

A

Architekci stojący przed zadaniem zaprojektowania wnętrz budynku, takiego jak szpital
czy szkoła, powinni brać pod uwagę następujące aspekty funkcjonalności materiałów
okładzinowych:
	bezpieczeństwo pożarowe i niska emisja
dymu,
	profilaktyka i kontrola zakażeń – zapotrzebowanie na materiały o właściwościach
antybakteryjnych,
	trwałość oraz łatwość czyszczenia i konserwacji – materiały odporne na uderzenia
i zarysowania, łatwe w czyszczeniu, odporne na korozję biologiczną,
	estetyka,
	łatwość montażu,
	koszt wykonania 1 m2 okładziny.

Wyżej wymienione oczekiwania spełnić może
nowy na rynku polskim produkt: Lexan™ Cliniwall™, opracowany przez firmę Sabic, wiodącego producenta płyt poliwęglanowych. Są to
nieprzezroczyste płyty o matowej powierzchni
wykonane z mieszanki poliwęglanu (PC) i ABS.

Trwałość i bezpieczeństwo
Płyty Lexan™ Cliniwall™ zapewniają wysoką
odporność na zużycie i uderzenia, niosąc
znaczne oszczędności w zakresie kosztów
eksploatacji i konserwacji. Są również odporne
na działanie czynników chemicznych i pozostawianie plam przez substancje takie jak
krew czy mocz, co ma szczególne znaczenie
w obiektach służby zdrowia. Równie istotna
w tym przypadku jest łatwość utrzymania
w czystości – okładzina dobrze toleruje wielokrotne czyszczenie środkami dezynfekują-
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cymi. Co więcej, wybrane typy płyt posiadają
właściwości antybakteryjne.
Nowe płyty Cliniwall spełniają również
wymogi dyrektywy dotyczącej ograniczenia
zużycia substancji niebezpiecznych (RoHS),
bowiem technologia produkcji zakłada stosowanie środków zmniejszających palność
pozbawionych związków bromu i chloru. Jednocześnie produkt ten spełnia najostrzejsze
normy bezpieczeństwa pożarowego i zapobiegania zadymieniu, uzyskując najwyższą wśród
termoplastów odporność ogniową (klasyfikacja B-s1, d0 zgodnie z normą EN 13501-1).
W porównaniu do laminatów wysokociśnieniowych oraz wyrobów ceramicznych
i stalowych zastosowanie płyt Cliniwall™
jest wyraźnie tańsze. Niewielki ciężar, brak
konieczności wykańczania powierzchni (nie
wymagają malowania i powlekania, obróbki
maszynowej i polerowania) oraz uniknięcie
montażu na konstrukcji wsporczej to czynniki
generujące znaczne oszczędności.
Natomiast w porównaniu z płytami PVC
produkt firmy Sabic wykazuje lepsze właściwości mechaniczne i termiczne, o ok. 20%
niższą gęstość oraz znacznie mniejszą toksyczność dymu.

Do klejenia rekomendujemy nowatorski
system Fuss Free Surface® opatentowany
przez firmę Wido-Profil. Całą powierzchnię
formatki pokrywa się cienką (0,1 – 1 mm)
warstwą kleju o formule charakteryzującej
się bardzo dużą trwałością łączenia. Montaż
polega na zdjęciu papieru lub folii stanowiących zabezpieczenie powierzchni pokrytej
klejem i umocowaniu formatki w wyznaczonym miejscu.
Podstawowe zalety tego systemu to:
	wysoka odporność na rozdzieranie,
	bezrozpuszczalnikowość,
	odporność na wysoką temperaturę (utrata
adhezji w ok. 95oC),
	gotowość do zastosowania bezpośrednio
po dostawie,
	nie wymaga zakupu i przygotowania kleju
– brak dodatkowych kosztów i nakładów
pracy,
	nieznaczna grubość kleju – pod płytą nie
tworzy się „pustka”. 
Szczegółowych informacji udzielają doradcy techniczni:
> A rkadiusz Kołodziejczyk – ThyssenKrupp Energostal, Region Północ,
tel. 606 304 079,
> Robert Madej – ThyssenKrupp Energostal, Region Południe,
tel. 606 307 404.

Proste klejenie
Płyty Lexan™ Cliniwall™ można w łatwy
sposób formować i instalować. Najprostszą
metodą montażu jest przyklejenie ich bezpośrednio do ściany (podłoże musi być równe,
czyste i gładkie). Płyty mogą być poddawane obróbce termicznej i dopasowywane do
elementów narożnych, odbojnic oraz ościeżnic
drzwiowych.

ThyssenKrupp Energostal S.A.
ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń
tel. 56 611 94 94, faks 56 611 95 75
www.thyssenkrupp-energostal.pl
e-mail: biuro@tk.energostal.pl
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fot. PAWEŁ MIECZNIK (ARCHIWUM IARP)

izba architektów

Debata architektoniczna na Budmie 2015. Moderuje red. Błażej Prośniewski.
Uczestniczą architekci: Alberto Veiga, Piotr Szaroszyk i Dymitr Antonyuk
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izba architektów

Budma wszystkich
architektów
arch. Izabela Klimaszewska, architekt IARP, pełnomocnik KR IARP ds. Targów Budma

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej po raz piąty patronuje największym
branżowym targom w Polsce, współorganizując wydarzenia znane z poprzednich edycji,
ale też proponując nowe, atrakcyjne punkty w budmowym programie. Sprawdźmy, co już
w lutym będzie słychać w Poznaniu...

B

Budma 2016 odbędzie się w dniach 2-5 lutego,
po raz kolejny pod rozszerzoną nazwą Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury,
która podkreśla rangę architektury w procesie
budowlanym, tworzącym otaczającą nas
przestrzeń.
Impreza w stolicy Wielkopolski to największe tego typu targi w Europie ŚrodkowoWschodniej, będące miejscem prezentacji
najnowszej oferty ponad 1000 wystawców
dla ponad 50 tysięcy zwiedzających. A przede
wszystkim są okazją do spotkań architektów
z twórcami innowacyjnych rozwiązań materiałowych i technologicznych. Dzięki efektywnej
współpracy MTP z Izbą Architektów RP, targi
corocznie przyciągają coraz liczniejsze rzesze
architektów.
Szczegółowy program wydarzeń towarzyszących targom i adresowanych do projektantów zawiera broszura załączona do Z:A.
Poniżej opisujemy szerzej tylko te, w których
organizacji bierze udział IARP i które szczególnie polecamy architektom. Zatem po kolei...

Ścieżka architektury i dizajnu
Podczas poznańskiej imprezy, spacerując
ścieżką Strada di Architektura, będzie można
obejrzeć prezentacje najbardziej kreatywnych
produktów, wyróżniających się unikatowym
dizajnem i innowacyjną funkcjonalnością.
Trasa ta prowadzi przez Forum Architektury,
gdzie odbywać się będzie wiele wydarzeń dla
projektantów – debata, wykłady, spotkania
z architektami.

Gwiazda w Sali Ziemi
Tradycyjnie już, podczas Międzynarodowych
Targów Budownictwa i Architektury Budma,

w ramach Forum Architektury, będzie okazja
spotkać się architektami o uznanej renomie,
których projekty zdobyły wiele krajowych, jak
i międzynarodowych nagród, i których twórczość może stanowić inspirację dla młodych
adeptów sztuki architektonicznej.
Drugiego dnia imprezy w Sali Ziemi
odbędzie się spotkanie ze światowej sławy
architektem Zvi Heckerem, który wygłosi
wykład zatytułowany „The House as the
City”. Dla tego izraelskiego projektanta
polskiego pochodzenia, architektura nie
zaczyna i nie kończy się wraz z budynkiem.
Pozostaje ona w stanie ciągłości i nieustannie się zmienia.
Zvi Tadeusz Hecker wielokrotnie reprezentował Izrael na Biennale Architektury
w Wenecji. Wykładał na uczelniach w Europie i Ameryce. Do dziś pozostaje zawodowo
związany z Berlinem i Tel Awiwem. Jest autorem tzw. „architektury wielościanu", m.in.
powstałego w latach 60. ubiegłego wieku
ratusza w Bat Yam czy domu mieszkalnego
Dubinera w Ramat Gan. W efekcie zafascynowania strukturą słonecznika zaprojektował
dom Spiralę w Ramat Gan i szkołę żydowską
im. Heinza-Galińskiego w Berlinie. Stworzył
również projekty, dla których inspiracją była
księga, np. Centrum Kultury Żydowskiej w Duisburgu i pomnik na miejscu spalonej synagogi
przy Lindenstraße w Berlinie, upamiętniający
Noc Kryształową.
Polskimi akcentami w dorobku Zvi Heckera
są wyróżnione projekty konkursowe, m.in.
Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin”
w Warszawie, Muzeum Sztuki Współczesnej
„Mocak” w Krakowie oraz Muzeum Sztuki
Nowoczesnej w Warszawie. W 1996 roku

otrzymał nagrodę architektoniczną Deutscher Kritikpreis, a w 1999 – izraelską nagrodę
Rechtera w dziedzinie architektury. Od 2013
roku jest honorowym członkiem American
Institute of Architects.

Laur dla dziennikarza
Tuż przed spotkaniem z „architektoniczną gwiazdą”, Prezes Izby Architektów RP,
Ryszard Gruda, wręczy „Doroczną Nagrodę
Prezesa Izby Architektów RP dla dziennikarza za najlepszy materiał związany z wykonywaniem zawodu architekta oraz dotyczący
architektury, opublikowany w mediach niezajmujących się profesjonalnie architekturą”.
Głównym kryterium oceny jest merytoryczny
oraz atrakcyjny tekstowo i wizualnie sposób
przedstawienia wyżej wymienionej tematyki,
z wyraźnym podkreśleniem roli architekta
w kreowaniu przestrzeni.
Podczas nadchodzącej Budmy nagroda
Prezesa IARP zostanie wręczona za dokonania
dziennikarskie w 2015 roku. W ubiegłych latach jej laureatami byli red. Jerzy M. Majewski
(2012), red. Dariusz Bartoszewicz (2013) oraz
red. Michal Wybieralski (2014).

Debata o przestrzeni
Kolejny interesujący punkt programu to debata architektoniczna z udziałem przedstawicieli profesji, mających wpływ na kształtowanie
przestrzeni publicznej w Polsce, zatytułowana „Ustawodawca – Urzędnik – Inwestor”,
moderowana przez krakowskiego architekta
Borysa Czarakcziewa, członka Krajowej Rady
Izby Architektów RP.
Dyskutanci będą się zastanawiać, czy
przestrzeń publiczna w Polsce może być
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bardziej przyjazna mieszkańcom dzięki mądrej
legislacji, sprawniejszym urzędom, świadomym działaniom inwestorów. Takie pytania
stawiają sobie bowiem nie tylko architekci.
Formuła debaty, organizowanej w ramach
projektu Forum Architektury, przewiduje
również pytania zadawane z sali.

Wykłady polskich architektów
W czwartek i piątek, w dniach poświęconych
szeroko pojętej edukacji architektonicznej,
IARP przygotowała program atrakcyjny szczególnie dla młodych architektów i studentów.
W czwartek ze słuchaczami spotka się
arch. Robert Konieczny, szef biura KWK
Promes założonego w 1999 roku i jeden
z najczęściej nagradzanych młodych polskich
architektów. Jak sam wielokrotnie podkreślał, najważniejszą rzeczą w jego projektach
jest przestrzeń, czyli to, co się dzieje między
ścianami, a nie same ściany.
Autor „szytych na miarę” domów jednorodzinnych (wszystko rozpoczęło się od Domu
z Ziemi Śląskiej) w swoim dorobku ma wiele
niekonwencjonalnych projektów i realizacji.
Jest laureatem wielu prestiżowych nagród,
m.in. House of the Year 2006 za projekt
Domu Atrialnego, uznanego za najlepszy dom
mieszkalny na świecie, w konkursie portalu
World Architecture News. Ośmiokrotnie był
nominowany do Europejskiej Nagrody Fundacji
Miesa van der Rohe, a od 2012 roku został
niezależnym ekspertem Fundacji. W 2011 roku
otrzymał doroczną nagrodę ministra kultury,
jako drugi architekt w historii przyznawania
tej nagrody.
Tego samego dnia nastąpi również rozstrzygnięcie II edycji konkursu dla studentów „Szkice Architektoniczne” Trzy Kolory
w Przestrzeni, którego celem jest zaprezentowanie umiejętności warsztatowych
studentów architektury, wykorzystujących
technikę tradycyjnego rysunku. Zwycięzców
wybierze jury pod kierunkiem prof. Mariana
Fikusa, architekta IARP. Laureaci otrzymają
atrakcyjne nagrody, które wręczy Prezes Izby
Architektów.
W piątek, ostatniego dnia Budmy, ze
studentami i młodymi architektami spotka się
arch. Tomasz Konior, który od 1995 roku prowadzi autorskie biuro architektoniczne Konior Studio. Jest laureatem wielu nagród w konkursach
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krajowych i międzynarodowych. W 2007 roku
został pierwszym polskim laureatem Leonardo Award – International Biennale of Young
Architects w Mińsku, a w 2008 roku laureatem
Europe 40 under 40 – Europe’s Emerging Young
Architects and Designers. Na koncie pracowni
Tomasza Koniora znajdują się takie projekty
jak m.in. Nowy Ratusz we Wrocławiu, Centrum
Nauki i Edukacji Muzycznej „Symfonia” w Katowicach, czy Siedziba Narodowej Orkiestry
Symfonicznej (NOSPR) w Katowicach. Architekt
jest członkiem Rady Powierniczej Muzeum
Narodowego w Warszawie.
Oficjalny program architektoniczny zakończy arch. Karol Fiedor prezentacją zatytułowaną „Organizacja warunków dla twórczej
pracy architekta – modelowy przykład
pracowni”. Ciekawostką jest, że po spotkaniu prelegent proponuje zwiedzenie biura
swojej firmy – CDF Architekci, które mieści
się dosłownie kilkanaście minut spacerem
od terenów targowych.

Nocna nowość w programie
Urozmaiceniem programu merytorycznego
Budmy 2016 będzie specjalne wydarzenie,
czyli Noc architektów – zabawa zaplanowana
w formie gry miejskiej w rejonie poznańskiej
Starówki. Na uczestników czekają atrakcje-niespodzianki.

KALENDARIUM

wtorek, 2.02.2016 r.
11:00

środa, 3.02.2016 r.
10:30-12:30

Debata architektoniczna „Ustawodawca
– Urzędnik – Inwestor” Przestrzeń
publiczna w Polsce bardziej przyjazna
mieszkańcom dzięki mądrej legislacji,
sprawniejszym urzędom, świadomym
działaniom inwestorów, moderator
arch. Borys Czarakcziew,
paw. 5, Forum Inspiracje
14:30-16:30 Otwarty wykład „The House as the
City” wygłosi Zvi Hecker, znany izraelski
architekt polskiego pochodzenia.
Przed wykładem Prezes Izby Architektów
RP Ryszard Gruda ogłosi wyniki konkursu
dla dziennikarzy za najlepszy materiał
związany z wykonywaniem zawodu
architekta oraz dotyczący architektury,
paw. 15, Sala Ziemi
od godz. 19:00 Noc architektów (wydarzenie w formie
gry miejskiej dla ok. 100 osób, trasa:
starówka i jej atrakcje)

czwartek, 4.02.2016 r.
11:00-12:30

Spotkanie z Izbą i Z:A
Chcących przysiąść i chwilę odpocząć lub
porozmawiać w środowiskowej atmosferze
zapraszamy do odwiedzenia stoiska Izby
Architektów i magazynu Zawód:Architekt.
Nasze miejsce na Budmie będzie jeszcze
obszerniejsze niż ubiegłoroczne, pozwoli
swobodnie odprężyć się przy kawie serwowanej przez sympatyczne studentki Wydziału
Architektury Politechniki Poznańskiej. I oczywiście – jak co roku – czekać będą tu na Was
egzemplarze Z:A i drobne souveniry.
Do zobaczenia w Poznaniu!

13:00-16:00

architekt IARP, pełnomocnik
KR IARP ds. Targów BUDMA
> napisz do autorki:
klimaszewska@izbaarchitektow.pl

Spotkanie z arch. Robertem Koniecznym
(KWK Promes)
Ogłoszenie wyników konkursu dla
studentów na rysunek odręczny
(II edycja konkursu „Szkice
architektoniczne” – Trzy kolory
w przestrzeni), paw. 5, Forum Inspiracje
Stal w nowoczesnej architekturze
– projektowanie i realizacja.
Wstępny wykład wygłosi
prof. Wojciech Bonenberg, architekt IARP,
paw. 3, Forum Edukacja

piątek, 5.02.2016 r.

11:00-13:00

14:30-15:30

Izabela Klimaszewska

Uroczyste Otwarcie Targów Budma
2016, m.in. wystąpienie Prezesa Izby
Architektów RP Ryszarda Grudy
paw. 11, (Iglica)

Spotkanie z arch. Tomaszem Koniorem
(Konior Studio)
Prezentacja pt. „Organizacja warunków
dla twórczej pracy architekta
– modelowy przykład pracowni”
– arch. Karol Fiedor (CDF Architekci),
paw. 5, Forum Inspiracje
Spotkanie w pracowni CDF Architekci
(ul. Grunwaldzka 34 A, kilka minut
spacerem od terenu targów)
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Ubezpieczenia zdrowotne
dedykowane członkom IARP
Robert Popielarz, główny specjalista ds. ubezpieczeń iExpert.pl SA

Od KOMISJI wydawniczej

Dzięki podjętym w obecnej kadencji IARP staraniom Krajowej Rady rozpoczęto działania na rzecz
przygotowania oferty ubezpieczeń zdrowotnych dedykowanych dla członków naszego samorządu. Powołana
przy KR IARP właściwa komisja do spraw ubezpieczeń złożyła do współpracującej z samorządem w obszarze
ubezpieczeń firmy iExpert wniosek na opracowanie stosownej propozycji szybkiego i skutecznego dostępu
do usług medycznych dla architektów. Jesteśmy przekonani, że standard zdrowia architektów jest tak samo
ważny, jak standard jakości świadczonych przez nich usług.

K

Każdy, kto wykonuje zawód architekta, sam
wie najlepiej, jak wymagająca jest to profesja. Walka o zamówienia, goniące terminy,
często konieczność nadzorowania realizacji
inwestycji. To wszystko sprawia, że architekci
narażeni są na większe ryzyko zachorowania.
Niestety dostępność do państwowej
służby zdrowia, mówiąc najdelikatniej, jest
dość ograniczona. A gdy zachorujemy, liczy
się przede wszystkim czas, szybkość reakcji.
Na to w publicznych placówkach, finansowanych w ramach kontraktu z NFZ, trudno
liczyć. Pozostaje prywatna służba zdrowia.
Niestety leczenie prywatne jest kosztowne.
Cena jednej wizyty u lekarza jest znaczna,

wynosi 100 zł i więcej, im węższa specjalizacja tym drożej. A przecież leczenie zwykle
się na tym nie kończy, często potrzebne są
badania i kolejne wizyty.
Tymczasem za kwotę wydaną na jedną
wizytę u specjalisty możemy sobie zapewnić
nawet trzymiesięczne ubezpieczenie zdrowotne, z dostępem do kilkunastu specjalistów,
nowoczesnej diagnostyki, badań laboratoryjnych, zabiegów ambulatoryjnych i innych
świadczeń medycznych.
Ponieważ architekci od pewnego czasu pytali o możliwość przygotowania dla nich oferty
ubezpieczeń zdrowotnych, Izba Architektów
RP zwróciła się do firmy iExpert.pl,

Pakiety medyczne
dla architektów iarp
•3
 ubezpieczycieli
• 15 pakietów
• indywidualne i rodzinne
•d
 la firm i osób prywatnych
•n
 awet 2600 placówek
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przykładowe orientacyjne oferty pakietów
ubezpieczenia zdrowotnego dla architektów IARP

jako podmiotu sprawdzonego już w obsłuNajbardziej rozbudowane pakiety to m.in.:
Decydując się na konkretny wariant ubezdze ubezpieczeń zawodowych architektów,
możliwość nielimitowanego
pieczenia zdrowotnego, pomijając indywiz prośbą o przygotowanie programu, który
leczenia u niemal wszystdualne, szczególne potrzeby architekta,
odpowiedziałby na wszystkie potrzeby tego
kich specjalistów (także
warto uwzględnić klika najważniejróżnorodnego środowiska zawodowego.
z tytułem profeszych czynników, które powinny
Agencja ubezpieczeniowa iExpert.pl
sorskim), wizyty
ułatwić wybór.
sprawdziła ofertę kilku ubezpieczycieli
domowe, nielimitopodstawowy pakiet
„dla firm – indywidualny”
Placówki: wybierz, gdzie
i ostatecznie przedstawiła propozycje trzech,
wana nowoczesna
dla 1 osoby, przy 3 polisach w firmie
chcesz się leczyć
którzy zaproponowali najkorzystniejsze
diagnostyka (jak
dostęp do kilkunastu specjalistów,
Jeśli dużo podróżujesz służbowo,
warunki, są to: Towarzystwo Ubezpieczeń
tomografia komz diagnostyką, badaniami
laboratoryjnymi i zabiegami
warto mieć możliwie duży wybór
Zdrowie SA (dysponujące największą siecią
puterowa, rezonans
w ambulatorium
przychodni. W zależności od ubezpiemedyczną w Polsce), Compensa Towarzystwo
magnetyczny), pełny zaczyciela można korzystać z sieci od 1000 do
Ubezpieczeń SA oraz InterRisk Towarzystwo
kres badań laboratoryjnych
nawet 2600 placówek na terenie całego kraju.
Ubezpieczeń SA.
i zabiegi ambulatoryjne. Dołączyć
Jeśli pracujesz stacjonarnie, w pierwszej
W efekcie architekci IARP wybierać mogą
można także rozbudowany pakiet usług
kolejności sprawdź, jakie placówki i w jaspośród 15 różnych warianrehabilitacyjnych.
kim standardzie znajdują się w pobliżu
tów usług medycznych
Ciekawe są dodatki w postaci usług tzw.
twojego miejsca zamieszkania lub
dostępnych w pakieasisstance medycznego, zawierają dodatpracy.
tach indywidualnych
kowe, bardzo praktyczne usługi np.: opiekę
Dla wybierających pakiety
i rodzinnych. Każdy
domową po leczeniu w szpitalu, transport
podstawowy pakiet „dla firm – rodzina”
rodzinne zapewne największe
powinien więc znaleźć
do/z zakładu opieki zdrowotnej, zakwaterodla rodziców i dzieci (liczba dzieci bez
ograniczeń), przy 3 polisach w firmie
znaczenie będzie miała bliskość
odpowiednią dla
wanie na czas rekonwalescencji czy dostarczedostęp do kilkunastu specjalistów,
przychodni pediatrycznych. Warto
siebie ofertę.
nie choremu lekarstw.
z diagnostyką, badaniami
też zwrócić uwagę, z ilu placówek
laboratoryjnymi i zabiegami
w ambulatorium
Prywatnie
Pakiet VIP: rozbudowany program
można korzystać bezgotówkowo.
czy na firmę?
Wyjątkowe miejsce w ofercie zajmuje pakiet
Czasem ubezpieczyciel udostępnia tylko
Oferta została podzielona na
VIP przygotowany przez TU Zdrowie. Oprócz
cześć sieci, a w pozostałych placówkach możdwie główne części. Pierwsza dotyczy osób,
wymienionych wyżej świadczeń pojawiają się
na się leczyć, ale trzeba zapłacić za wizytę.
które mogą kupić ubezpieczenie indywiduPóźniej otrzymujemy zwrot kosztu na podsta- tu kolejne rozbudowane usługi, nie wyłączaalnie, jako osoby prywatne. Druga to pakiety
jąc stomatologii i skomplikowanego leczenia
wie faktury lub rachunku. Na szczęście proces
przygotowane dla pracowników firm, ich
w warunkach szpitalnych.
refundacji nie należy do skomplikowanych.
współpracowników i rodzin.
Pakiet zawiera dostęp do 64 operacji
Wystarczy przesłać skan rachunku i wydana
W pierwszym przypadku sprawa jest
chirurgicznych w zakresie chirurgii ogólnej i nakwota wraca na nasze konto.
oczywista, wystarczy wypełnić wniosek indyczyniowej, ginekologii, kardiologii inwazyjnej
Zakres: mocna podstawa plus
widualny lub rodzinny i po opłaceniu składki
i kardiochirurgii, ortopedii, okulistyki, larynTu oczywiście wiele zależy od indywidualmożna korzystać z wybranego pakietu.
gologii i urologii, również planowane pobyty
nych potrzeb. Podstawa to oczywiście liczba
Trochę inaczej jest, gdy decydujemy
w szpitalu do 14 dni w celu diagnostyki lub
lekarzy specjalistów, badań diagnostycznych
się na ofertę dla firm. Ponieważ jest to
wdrożenia leczenia. Przy czym wszystkie te
i laboratoryjnych. Wybór
ubezpieczenie grupowe, można liczyć na
zabiegi i operacje odbywają się w publicznych
innych, dodatkowych
niższe składki, ale w zamian ubezpieczyciel
szpitalach klinicznych z gwarancją dotrzyusług, to wypadkostawia warunek – w jednej firmie muszą
mania terminów i standardów opieki.
wa wieku, stylu
być ubezpieczone co najmniej trzy osoby.
Dodatkowo w pakiecie tym, każdy
życia, stanu zdroDecydując o polisie zdrowotnej, pracodawotrzymuje indywidualnego opiekuna
podstawowy pakiet
wia i możliwości
cy powinni też pamiętać o obowiązku zaVIP. Wyznaczona osoba prowadzi
„prywatny – indywidualny”
dla 1 osoby
finansowych.
pewnienia pracownikom, na własny koszt,
pacjenta od początku leczenia do
dostęp do kilkunastu specjalistów,
Pakiety bazowe
profilaktycznych badań pracowniczych
jego zakończenia, organizuje terminy
z diagnostyką, badaniami
gwarantują dostęp
w ramach Medycyny Pracy – można je dołąbadań, konsultacji lekarskich itp.
laboratoryjnymi i zabiegami
w ambulatorium
do 10-15 lekarzy
czyć do pakietu za niewielką dopłatą.
Ponadto w ramach pakietu VIP funkspecjalistów oraz do
Firma powinna rozważyć także opcję
cjonuje program zdrowotny Mój Onkolog
najważniejszych badań
współfinansowania polisy przez pracow– gwarantujący wykonanie usług laboratodiagnostycznych jak USG, RTG, EKG czy
ników. Uniknie w ten sposób, nawet przy
ryjnych i służący postawieniu rozpoznania
spirometria i audiometria. Ludzi młodych na
minimalnej kwocie współpłatności (choćby
pozwalającego bez zbędnej zwłoki na rozpopewno zainteresuje informacja, że wszystkie
1 zł), płacenia składek na ZUS, gdyż jest to
częcie optymalnego leczenia chirurgicznego,
pakiety zawierają prowadzenie ciąży.
traktowane jako świadczenie pozapłacowe.
chemioterapii, radioterapii lub wykluczenie

39
zł
/ miesiąc*

122

zł
/ miesiąc*

55

zł
/ miesiąc*
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182

zł
/ miesiąc*

rozpoznania choroby
a nawet na konsultacje profesorskie.
W roku 2016 architekci, którzy przystąpią
nowotworowej.
TU Zdrowie respektuje także skiedo ubezpieczenia do dnia 25 lutego, mogą
podstawowy pakiet
Zwykle ubezpierowania na badania diagnostyczne
liczyć na 50% zniżki składki w pierwszym
„prywatny – rodzina”, dla rodziców
i dzieci, liczba dzieci bez ograniczeń
czyciele wyłączają
wystawione przez placówki spoza
miesiącu, jeśli zdecydują się zawrzeć polisę
dostęp do kilkunastu specjalistów,
z zakresu wszelkie
jego sieci medycznej.
na rok.
z diagnostyką, badaniami
usługi stomatologiczWszyscy ubezpieczyciele umożlilaboratoryjnymi i zabiegami
w ambulatorium
Jak przystąpić do ubezpieczenia
ne. Tutaj, w zakres pawiają umówienie wizyt przez infolinię.
Przystąpienie do ubezpieczenia jest wygodne
kietu wchodzą profilaktyka
Termin wizyty lekarskiej czy badania możi łatwe. Pełna oferta wraz z OWU zamieszoraz chirurgia stomatologiczna,
na jednak ustalić także osobiście, bezpośredczona jest na stronie www.izbaarchitektow.pl
m.in.: zaopatrzenie rany włącznie z opracowa- nio w wybranej placówce.
w zakładce Ubezpieczenia. Wystarczy wybrać,
niem RTG zęba, ekstrakcja zębów mlecznych
Cena: tylko w odniesieniu
wypełnić wniosek o ubezpieczenie i przesłać
i stałych, znieczulenie miejscowe.
do zakresu usług
podpisany skan, wraz z potwierdzeniem opłaty
Jeśli dodamy do tego rozbudowany proWreszcie to, co dla wielu najważniejsze
pierwszej składki. Każdy, kto zdąży do 20-tego
gram szczepień, nielimitowane zabiegi reha– cena. Nieprzypadkowo piszemy o niej
dnia każdego miesiąca, będzie
bilitacyjne i prowadzenie ciąży wraz z pakiena końcu, ponieważ cena zwykle jest
mógł korzystać ze opieki
tem wszelkich badań, to otrzymujemy pakiet
wypadkową wszystkich wyżej
medycznej od pierwszeo niespotykanym zakresie, który w ogromnej
podanych zmiennych. Na rynku,
go dnia następnego
mierze pozwala uniezależnić się od publicznej
już dość mocno nasyconym ofertą
miesiąca.
służby zdrowia.
rozbudowany pakiet
rozmaitych pakietów medycznych,
Zachęcamy do
„dla firm – indywidualny”
Dostępność: jeśli płacić, to nie czekać
wiele jest tanich ofert. Zwykle jedkontaktu z naszymi
dla 1 osoby, przy 3 polisach w firmie
Wielu ubezpieczycieli w swoich ofertach
nak za niską ceną idzie analogiczna
konsultantami, którzy
z rehabilitacją, wizytami domowymi
i najszerszym dostępem
pakietów zdrowotnych już na wstępie stawia
jakość. Cenę w najwyższym stopniu
chętnie odpowiedzą
do specjalistów oraz badań
ograniczenia. Przed przystąpieniem do
determinuje zakres i czas oczekiwana wszelkie pytania
ubezpieczenia często wymagana jest ankieta
nia na wykonanie usługi.
i pomogą wybrać optymalny
medyczna. Stosowana jest także karencja,
Oferta, jaką otrzymują architekci IARP,
zakres ubezpieczenia.
czyli okres przejściowy, w którym nie można
zapewnia szeroki zakres świadczeń w bardzo
Każdy z nas chciałby być zdrowy jak
korzystać z części świadczeń. W ofercie dla
konkurencyjnych cenach i gwarancję szybkiej
najdłużej, niestety nikt nie może nam tego
architektów IARP oba te ograniczenia zostarealizacji świadczeń.
zagwarantować. Ubezpieczenie również
ły zniesione.
Kilka przykładów. Podstawowy pakiet „dla
nie jest obietnicą zachowania zdrowia, daje
Ubezpieczyciele zawsze limitują wiek
firm” w Compensie z dostęnatomiast pewność, że w sytuacji kryzysoosób ubezpieczonych. Podobnie jest
pem do 15 specjalistów,
wej, gdy będziemy potrzebować pomocy,
w pakietach dla członków IARP, ale
solidną diagnostyką,
otrzymamy ją.
w TU Zdrowie granica została pobadaniami laboratoWarto zwrócić uwagę na profilaktyczny
stawiona wysoko: do ubezpieczenia
ryjnymi i zabiegami
aspekt przygotowanej oferty. Dzięki nielimirozbudowany pakiet
można przystąpić nawet w wieku
w ambulatorium
towanemu dostępowi do lekarzy wszystkich
„dla firm – rodzina” liczba dzieci bez
ograniczeń, przy 3 polisach w firmie
70 lat. Co ważne – osoba, która
to koszt 39 zł za
specjalności oraz nowoczesnej diagnostyki
z rehabilitacją, wizytami domowymi
zrobi to przed przekroczeniem tej
miesiąc.
Za
ten
sam
można na bieżąco kontrolować stan swojego
i najszerszym dostępem
do specjalistów oraz badań
granicy, może kontynuować leczenie
pakiet w wersji „rodzi- zdrowia. Gwarantuje to szybkie wykrycie
dożywotnio.
na”, bez ograniczeń co
choroby i podjęcie odpowiednich kroków we
Dostępność to nie tylko warunki, jakie
do liczby dzieci, zapłacimy
wczesnym stadium, unikając długotrwałego,
trzeba spełnić przystępując do ubezpieczenia,
122 zł. Zbliżony zakresowo
uciążliwego leczenia.
ale także czas oczekiwania na świadczenia.
pakiet indywidualny TU Zdrowie w ofercie dla
Wszechstronna i sprawna opieka lekarska
Wiele sieci, zwłaszcza w dużych miastach,
osób prywatnych można wykupić już za 55 zł,
pozwala na szybszy powrót do stanu, w któw okresach gdy rośnie liczba zachorowań,
a opcja rodzinna kosztuje 182 zł.
rym możemy w pełni korzystać z życia. To
ma problem z szybkim umówieniem wizyt.
Z większym wydatkiem trzeba się liczyć
także większe poczucie bezpieczeństwa na
Dlatego niektórzy ubezpieczyciele dają
w najbardziej rozbudowanych pakietach.
co dzień. 
gwarancję, że czas oczekiwania na wizytę
TU Zdrowie wyceniło swój pakiet „dla firm”
u specjalisty nie będzie dłuższy niż 3 lub 5 dni
z rehabilitacją, wizytami domowymi i naj(w zależności od oferty). Lekarz pierwszego
szerszym dostępem do specjalistów i badań
Robert Popielarz
kontaktu dostępny jest zwykle maksymalnie
na 97 zł za pakiet indywidualny i 262 zł za rogłówny specjalista
w 24 godziny.
dzinny. Zbliżony zakres w InterRisk dla jednej
ds. ubezpieczeń iExpert.pl SA
W żadnej ofercie dla architektów IARP
osoby w pakiecie prywatnym to miesięczny
gsm 608 006 160
> robert.popielarz@iexpert.pl
nie są wymagane skierowania do specjalistów,
wydatek 122 zł, a dla rodziny 307 zł.

97
zł
/ miesiąc*

262-280 zł
/ miesiąc*
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Przeciw presji
na niewykonywanie
praw autorskich
arch. Urszula Szabłowska, architekt IARP

R

Rada Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP zwróciła się do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o interwencję. Skłoniły
ją do tego skargi architektów, którzy poddawani presji zamawiających projekty rezygnują
z przyznawania się do autorstwa dzieła.
Czy można pozbawić twórcę autorskich
praw osobistych? Oczywiście nie. Prawo określa je przecież jako niezbywalne. A jednak można wymusić na twórcy n i e w y k o n y w a n i e
autorskich praw osobistych. Oznacza to,
że twórca nie może na przykład zamieścić
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wizerunku (wizualizacji) swojego dzieła na
stronie internetowej pracowni czy umieścić
go w portfolio.
Zdaniem autorów wniosku godzi to
w interesy twórców i ogranicza ich prawa jako
obywateli. Można użyć prawniczej paremii
Volenti non fit iniuria (łac. Chcącemu nie dzieje
się krzywda, Ulpian Domicjusz) i zlekceważyć
skargi tych, którzy zgodzili się w umowach na
krzywdę.
Jednakże zauważalne jest (nie tylko w środowisku zawodowym architektów) nadużywa-

nie przewagi finansowej i/lub instytucjonalnej, co sprzyja narastaniu zjawiska „przemocy
finansowo-prawnej” będącej konsekwencją
nadmiernego wzrostu instytucjonalnej siły
przetargowej klasy (…) inwestorów nad klasą
(…) osób utrzymujących się z pracy najemnej 1.
A na przemoc się nie godzimy i wniosek
do Rzecznika Praw Obywatelskich jest tego
wyrazem.
1_S. Adamczyk, Formy przemocy finansowo-prawnej, Wszechnica
Narodowa, 2014
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Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
Okręgowa Rada Izby
l.dz. MA/BO/1133/2015
Warszawa, dnia 26 listopada 2015 roku
Szanowny Pan
dr Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich
WNIOSEK
o pomoc w ochronie praw naruszanych wobec środowiska architektów RP
W trybie art. 80 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP, zwraca się z prośbą o interwencję polegającą na podjęciu działań legislacyjnych lub innych
adekwatnych do sytuacji, mających na celu wyeliminowanie praktyki, godzącej w architektów
- twórców chronionych przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, polegającej na uzależnianiu podpisania umowy projektowej przez Inwestorów od
podjęcia przez autora zobowiązania do niewykonywania autorskich praw osobistych, które zgodnie
z treścią art. 16 ww. ustawy nie podlegają zrzeczeniu i są niezbywalne.
Uzasadnienie
Wobec licznych sygnałów dotyczących nadużywania pozycji dominującej na rynku projektowania
architektonicznego przez Zamawiających, tak publicznoprawnych w zakresie umów zawieranych
w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, jak i prywatnoprawnych w zakresie
kontraktów zawieranych na zasadzie swobody umów, zwracamy się z prośbą o podjęcie interwencji
w przedmiotowym zakresie. Stosownie do treści art. 16 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, autorskie prawa osobiste nie podlegają zrzeczeniu i są niezbywalne. Przedmiotowy zapis ustawy jest zrozumiały i nie wymaga żadnej dodatkowej interpretacji,
zarówno co do jego treści, jak też do przedmiotu ochrony jaki stanowi specyficzna więź łącząca
autora ze stworzonym przez niego dziełem. Od kilku lat, wobec coraz trudniejszej sytuacji na
rynku projektowania architektonicznego, nasilają się różnego rodzaju próby wywierania presji na
architektów w tym m.in. co do zobowiązywania się do niewykonywania autorskich praw osobistych. W ocenie tutejszej Izby, podejmowanie tego typu zobowiązań, ocenianych jako legalne przez
przedstawicieli doktryny prawa1, godzą w interesy twórców i stanowią zaprzeczenie ustawowego
prawa do niezbywalności autorskich praw osobistych. Czymże bowiem jest prawo, którego adresat
nie może wykonywać wskutek zobowiązania, jakie podjął w obliczu braku innej alternatywy dla
wykonywania własnego zawodu. Zwracamy się z prośbą o przeanalizowanie sytuacji w przedmiotowym zakresie i podjęcie interwencji, która będzie skutkowała uznaniem za bezskuteczne takich
zapisów umownych. Są bowiem one skutkiem nadużycia prawa podmiotowego przez Zamawiających, a ponadto godzą w ustawowe prawa twórców.

Art. 80. Każdy ma
prawo wystąpienia,
na zasadach
określonych
w ustawie, do
Rzecznika Praw
Obywatelskich
z wnioskiem
o pomoc w ochronie
swoich wolności lub
praw naruszonych
przez organy
władzy publicznej.
Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Z uwagi na powyższe niniejszy wniosek jest w pełni uzasadniony i zwracamy się z prośbą o interwencję we wskazanym zakresie.

Anatol Kuczyński				

Robert Szumielewicz

Sekretarz Mazowieckiej 				
Okręgowej Rady Izby Architektów RP			

Przewodniczący Mazowieckiej
Okręgowej Rady Izby Architektów RP

1. Bukowski Marek, Prawo autorskie i prawa pokrewne.
Komentarz: Z treści art. 16 wynika, iż prawa osobiste chronią niepodlegającą zrzeczeniu się ani zbyciu więź twórcy z utworem.
Natomiast przyjmuje się, iż wykonywanie już konkretnych praw osobistych może być regulowane umownie, oraz w drodze jednostronnego oświadczenia
woli (szczegółowo por. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie..., 2013, s. 109; J. Barta, R. Markiewicz (w:) Prawo autorskie i prawa..., red. J. Barta,
R. Markiewicz, 2011, s. 166-167). W orzeczeniu SA w Warszawie z dnia 14 maja 2007 r., I ACa 668/06, przyjęto, iż: „Przy zachowaniu zasady niezbywalności
autorskich praw osobistych dopuszczalne jest zrzeczenie się przez twórcę wykonywania części tych praw na rzecz osób trzecich, w tym przedsiębiorców”.
Opublikowano: LEX 2015
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arch. Sławomir Żak
architekt IARP

Nic na temat...
kim? – zawsze pada wtedy pytanie... I tu,
w ślad za życzeniem, Pan Nikt nie odwołuje się do społecznej misji zawodu, lecz
wyciąga z portfela wizytówkę kancelarii
prawnej lub legitymację właściwego
urzędu.
Skala problemów zawsze ma swoje zderzenie z przysłowiową „miską ryżu”.

Trudno wątpić w europejskość takich
poglądów, kiedy każdy chce być architektem zmian... I każdy nim jest(!), nawet
„wizażysta reklamowy” realizujący
projekt sprzedaży mieszkania, czy jakąś
szczególną instalację w tak zwanej przestrzeni publicznej.

Wiele wskazuje na związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy rynkiem pracy
a zapotrzebowaniem na kolejne rekordowe „pum-y”. Paradoks zamkniętego
koła zamachowego tkwi jednak zawsze
w fakcie, że budownictwo samo w sobie
jest przecież olbrzymim rynkiem pracy.
Szkoda tylko, że jednym z najbardziej
zarażonych szarą strefą...

Wrocław, 20.12.2015

Nikomu nie zależy na dotrzymywaniu
standardów jawności przepływów finansowych w sytuacji, gdy przysłowiowa
śruba dla ceny pracy jest nie tylko przykręcona, ale wręcz przyspawana ustawą
o zamówieniach publicznych – czyli wyścigiem o najtańszy kontrakt. Ortodoksi
gospodarki wskazują na etyczny aspekt
tej sytuacji, zapominając jednocześnie,
że etyczna konkurencja skończyła się
wraz z epoką barona de Coubertina.
Zabezpieczenie warunków pracy Architektów i ponoszonej przez nich odpowiedzialności jest w takich okolicznościach
zadaniem niezwykle niebezpiecznym.
Można popaść w euforię i skończyć z roztrzaskaną głową. Jak wyraził się jeden
z inwestorów: „pan to zaprojektował...
pan się będzie z tego tłumaczył”. Przed
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podlegającego interpretacji każdego, kto
zdobywa autorytet władzy w ramach
ponoszonej odpowiedzialności. A ponieważ Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymienia wójta,
burmistrza, prezydenta – codzienną ulgę
przynosi świadomość, że w ostateczności
jest jednak na kogo wskazać.

„Mieć... czy być” poza filozoficznym
skojarzeniem, w dzisiejszych warunkach
jest także sprawą głosowania i ustalenia
zasad wyłaniania większości zdolnej podjąć wiążącą decyzję. Odpowiedzialność
zbiorowa to mimo wszystko pojęcie najbardziej wykorzystywane i jednocześnie
słabo skuteczne w sytuacji, gdy trzeba
mówić w swoim imieniu.
Architektów mówiących swoim głosem,
i w swoim imieniu, porównać można do
porządku ładu przestrzennego – z jednej
strony ograniczonego ramami prawomocnie przyjętych planów, z drugiej – zawsze

Lista Architektów epokowych przeobrażeń to zbiór otwarty dla wszystkich,
bo jak mówią zawodowcy „architektem
się jest...”, a ci którzy architektami się
tytułują „od święta” mają bardzo mgliste
pojęcie o służebnej funkcji zawodu.
Wszakże nie wynikają z tej funkcji żadne
korzyści poza częstym pytaniem o przeciekający dach, krzywą ścianę lub nie daj
boże pozanormatywną powierzchnię,
z brakującym czasem oświetlenia słonecznego w kosmicznej strefie oddziaływania. A na projekcie – czytaj reklamie
– było tak pięknie.
Po raz kolejny zawodzi więc egzekucja odpowiedzialności za kłamstwa wirtualnego
świata, a w nim folgowanie naturalnym
ludzkim słabościom do chęci spełniania
swoich pragnień i marzeń w zasięgu ręki.
Kto jednak nie kocha kłamstwa reklamy,
szczególnie gdy jest ubrana w tak atrakcyjny i dostępny „anturaż”?
Tyle, że to nic na temat... naszego prawdziwego zawodu.

ILUSTRACJA: ARCHIWUM AUTORA

S

Sprawa goni sprawę. A stary rok 2015
już za nami. Gros osób, w tym z branży
budownictwa, twierdzi, że minione
12 miesięcy były apogeum rynku deweloperskiego. Budujemy na podobnym
poziomie do szczytu z roku 2008.
Czy taka informacja to dobra prognoza
na przyszłość? Czy należy spodziewać
się kolejnych zaskakujących zwrotów
według teorii ekonomisty Martina
Armstronga o cyklach w gospodarce
i polityce?
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BIM

BIM: wybrane aspekty,
przegląd opinii
W związku z przyjętym w październiku 2015 r. projektem nowelizacji
ustawy PZP, mającej implementować do polskiego prawa zalecenia
unijne, kwestie wdrożenia BIM stają się gorąco dyskutowanym
tematem. Użyte w projekcie ustawy słowo „może” przez jednych
uznawane jest za zagrożenie, przez innych – za zbyt łagodne
postawienie wymagań.
W tym numerze Z:A pragniemy polecić Czytelnikom drugi pakiet
artykułów poświęconych BIM. Tym razem do przedstawienia
poglądów zaprosiliśmy trzynastu rozmówców: 8 praktyków
i entuzjastów stosowania filozofii BIM oraz 5 przedstawicieli
producentów i dystrybutorów oprogramowania. Publikacje mają
formułę przeglądów opinii, stanowią więc jednocześnie rodzaj
sondażu w gronie osób czynnie zaangażowanych w problematykę.
Nie dokonujemy podsumowania, temat będziemy kontynuować
i rozwijać w kolejnych publikacjach, systematycznie korzystając
z poszerzanej wiedzy.

W aktualnym wydaniu Z:A #47 publikujemy:
1. Konsolidacja albo... ?!, arch. Michał Dąbrowski, s. 020
2. BIM: Wdrożenie publiczne i wpływ na rynek, Panel praktyków, s. 088
3. BIM: Standaryzacja procesu, Panel praktyków, s. 092
4. BIM: Software i wymiana informacji, Panel dostawców software'u, s. 098
5. BIM: Software według potrzeb, Panel dostawców software'u, s. 101
W poprzednim wydaniu oznaczonym Z:A #46 opublikowaliśmy:
1. BIM – tak, wypaczenia – nie, arch. Wojciech Gwizdak, s.112
2. BIM: fakty i mity, arch. Robert Szczepaniak, s. 116
3. BIM: wdrożenie w Wielkiej Brytanii, arch. Michał Salamonowicz, s. 132
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temat SPECJALNY

BIM: Wdrożenie publiczne
i wpływ na rynek

BIM

Ostatni oficjalny projekt* ustawy
Prawo zamówień publicznych zawiera
zapis: „W przypadku zamówień

publicznych na roboty budowlane
lub konkursów zamawiający może
wymagać zastosowania narzędzi
elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub podobnych narzędzi”.
Użyte w projekcie słowo „może” przez
jednych uznawane jest za zagrożenie,
przez innych za zbyt łagodne
postawienie wymagań. By rozpoznać
poglądy i ocenę możliwych konsekwencji
– kilku entuzjastów filozofii BIM
poprosiliśmy o odpowiedzi na trzy pytania

arch. Bohdan Lisowski

Piotr Miecznikowski

Szymon Dorna

SARP, Biś Computers

BIM dla Polskiego Budownictwa

PM Group

prezes Oddziału SARP
w Krakowie, właściciel firmy
szkoleniowej z zakresu
CAD i BIM, członek m.in.
Rady Autoryzowanych
Centrów Szkoleniowych
Autodesk w Europie, lider
krajowy podgrupy ds. AES
(architecture, engineering,
scanning) w V4 BIM Task
Group

inżynier budownictwa,
współwłaściciel firmy
zajmującej się doradztwem
w zakresie wdrożeń BIM,
wykładowca akademicki
m.in. w zakresie aspektów
BIM i zrównoważonego
procesu inwestycyjnego,
współzałożyciel i prezes
Stowarzyszenia BIM dla
Polskiego Budownictwa

inżynier instalacji sanitarnych
i przemysłowych, BIM
manager w globalnej firmie
zajmującej się projektami
i zarządzaniem realizacją
inwestycji (ok. 2100
specjalistów, w tym ponad
200 w Polsce), członek:
SIDiR, EFCA Task Force on
BIM oraz podgrupy ds. SLP
w V4 BIM Task Group

z gatunku: co by było gdyby?

Postawmy pytanie teoretyczne. Panowie,
co sądzicie na temat ewentualnego
obowiązku prowadzenia projektów w BIM
w zamówieniach publicznych?

> arch. Bohdan Lisowski:
Zapisy wynikające z Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego
i Rady 2014/24/UE odnoszą się
do możliwości dopuszczenia zastosowania
narzędzi elektronicznego modelownia danych
budowlanych (w rozumieniu BIM) w zamówieniach publicznych na roboty budowlane oraz
w konkursach. Nie ma natomiast planów, aby
użycie tych narzędzi było obligatoryjne.
> Piotr Miecznikowski:
I dlatego ja nic nie sądzę. Skoro
nikt nie zamierza w naszym
kraju ani w krajach UE wprowadzać procesów, ani technologii BIM jako
obowiązku...
* P rojekt nowelizacji ustawy PZP przyjęty przez Radę Ministrów
poprzedniego rządu w dniu 27 października 2015 roku
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> Szymon Dorna:
Należy wspomnieć jednak, że
od 2016 roku BIM w Wielkiej
Brytanii staje się obligatoryjny
dla inwestycji publicznych.
Wdrożenie BIM rozpoczęto tam w lipcu
2011 r., za główne cele przyjmując:
	redukcję kosztów i wydajniejsze zarządzanie inwestycjami,
	zwiększenie skuteczności, terminowości
realizacji inwestycji i efektywności dla
branży budowlanej,
	stworzenie możliwości lepszego planowania i strategii dla przyszłych inwestycji.
Moim zdaniem w Polsce powinien jak najszybciej powstać rządowy program wdrożenia tej
technologii tak, aby już od 2020 roku technologia ta była obligatoryjna dla wszystkich
inwestycji finansowanych z budżetu państwa.
Musimy brać przykład z państw, które BIM
wdrażają już od wielu lat i wzorować się na ich
najlepszych praktykach.

> prof. Adam Glema:
Jeśli ten projekt stanie się
ustawą i będzie ona obowiązywała, nie oznacza
to w zamówieniach publicznych nakazu
prowadzenia projektów w BIM.
To prawda – wprowadzony przez rząd
w Wielkiej Brytanii nakaz spowodował przyspieszenie stosowania BIM. Sądzę natomiast,
że zaproponowana możliwość, aczkolwiek
nie przesądzająca konieczności, jest dobrą
propozycją. Wpisując, według własnej decyzji,
konieczność zastosowania BIM do warunków
przetargu lub konkursu, inwestor lub podmiot
zastępczy będzie pozostawał w zgodzie z zapisem projektowanego art. 29 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
> arch. Maciej Smoliński:
Uważam, że wprowadzenie BIM
do projektów realizowanych poprzez zamówienia publiczne to
bardzo dobry pomysł. Realizowanie inwestycji
z wykorzystaniem BIM pozwala obniżyć kosz-
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prof. Adam Glema

arch. Maciej Smoliński

Maciej Dejer

arch. Maciej Kujawski

arch. Michał Dąbrowski

Politechnika Poznańska

Skanska SA

Stowarzyszenie BIM Klaster

Kujawski Przeniosło
Architekci, Bimtegrator

PKI Predom

dr hab. nauk technicznych,
(budownictwo, komputerowa
mechanika konstrukcji
i materiałów), pracownik
naukowo-dydaktyczny,
członek m.in. BIM Klaster
oraz podgrupy edukacja
i badania w V4 BIM
Task Group, polski
obserwator przy zarządzie
BuildingSmart Nordic

architekt IARP i ekspert
BIM, obecnie pracuje
w Biurze Projektów
Skanska, wcześniej
w Irlandii, reprezentant
polskich struktur w Skanska
Global BIM Experts Group,
na co dzień wdraża BIM na
wszystkich etapach procesu
inwestycyjnego

inżynier budownictwa,
współwłaściciel M.A.D.
Engineers i prezes Stowarzyszenia „BIM Klaster",
posiada doświadczenie
w technologii BIM w zakresie
konstrukcji, koordynacji
międzybranżowej oraz
administracji projektami
dla zadań realizowanych
w Polsce i na świecie

ty, uniknąć pomyłek, oszczędza czas, a więc
skutkuje bardziej racjonalnym gospodarowaniem publicznymi pieniędzmi.
> Maciej Dejer:
Nasz rynek usług nie jest
jeszcze gotowy na obowiązek
prowadzenia projektów w tej
technologii. Obecnie mamy przepisany bezpośrednio artykuł z dyrektywy UE do projektu
ustawy PZP, który mówi o ewentualnym
użyciu modelowania. To na dziś wystarczy.
Jestem przekonany, że rynek sam powoli
zweryfikuje potrzebę obowiązku stosowania
BIM-u w zamówieniach publicznych.
> arch. Maciej Kujawski:
Wszystko w życiu powinno
być planowane z głową. Jeżeli
podejdzie się niewłaściwie do
takiego obowiązku, to bez względu jakimi
technologiami będziemy się wspierać – nie
otrzymamy nic innego, jak większe zamieszanie. Natomiast, jeżeli proces ten będzie
dobrze planowany, poparty edukacją, to nowe

architekt IARP, prowadzi
pracownię projektową
i firmę zajmującą się
„integrowaniem procesów
wokół BIM”, posiada doświadczenie w koordynacji
i prowadzeniu dokumentacji
wg standardów amerykańskich, brytyjskich i polskich
(w oparciu o PN i kody CPV)

technologie mogą wesprzeć wynik zamówień
publicznych. Reasumując, nie ma znaczenia
jak dobry samochód wyścigowy damy złemu
kierowcy. Efekt będzie mizerny.
> arch. Michał Dąbrowski:
Moim zdaniem, niezależnie czy
„może” czy „musi” – wprowadzenie BIM do zamówień publicznych będzie bardzo ciekawym doświadczeniem,
które może całkowicie przedefiniować rynek
usług inżynierskich na polskim „podwórku”.
Korzyścią dla projektantów i inwestorów będzie ukrócenie możliwości ingerencji w projekt
ze strony generalnych wykonawców.
Pozwólmy sobie na jeszcze jedno
pytanie „teoretyczne”. Czy w przypadku
potencjalnego wprowadzenia obowiązku
projektowania i realizacji inwestycji
w technologii BIM dla obiektów
publicznych – państwo powinno wspomóc
rynek usług projektowych i budowlanych?
W jaki sposób?

architekt IARP, prezes
zarządu polskiej firmy
inżynieryjno-projektowej,
zatrudniającej 40-osobowy
zespół wielobranżowy,
specjalizującej się w zarządzaniu procesem inwestycyjnym dla projektów
przemysłowych i obiektów
biurowych, filozofię BIM
wdraża w praktyce od 6 lat

> prof. Adam Glema:
Pytanie dotyczy obiektów
publicznych. To rząd jest
ich właścicielem i zarządcą.
Obowiązkiem osób zajmujących stanowiska
publiczne w budownictwie, w tym w zamówieniach publicznych na roboty budowlane,
jest dbałość o twórcze, ekonomiczne,
organizacyjne, środowiskowe i społeczne wyniki procesów inwestycyjnych. Ale
także o wszechstronne efekty w czasie
od zrealizowania inwestycji do zakończenia
jej użytkowania.
Badania dotyczące zastosowania BIM
w inwestycjach publicznych wykazują, iż BIM
daje kilka pożądanych wskaźników, w tym obniżenie o 20% całkowitych kosztów inwestycji. Prezentacja tego efektu przebiega zgodnie
z tekstem: „Zobacz – oto przykład szpitala;
wybudowaliśmy już cztery takie budynki
i przez zastosowanie BIM, możemy zbudować piąty, za darmo dla Ciebie. Czy chcesz
skorzystać?”
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> arch. Maciej Kujawski:
I z tych powodów wszystkie
elementy związane z informacjami i ich koordynacją powinny
być finansowane ze środków publicznych.
Rząd, jako główny beneficjent standardu,
powinien organizować, koordynować i finansować cały proces wdrożenia – od wyboru
grup roboczych, przez przygotowanie baz
danych i roboczych standardów obejmujących
opis współpracy, wymiany informacji oraz ich

temat SPECJALNY

nie potrzebuje płatnego oprogramowania do
koordynacji procesu inwestycyjnego.
Proces BIM wymaga natomiast od
inwestora podniesienia jego kompetencji
– czyli edukacja i szkolenia są jak najbardziej
wskazane.
> arch. Michał Dąbrowski:
Z pragmatycznego punktu
widzenia cenne byłoby wprowadzenie i uprawomocnienie
standardów przez Izbę Architektów RP.

BIM to proces odnoszący się do cyklu życia budynku.
Faza projektowania to jeden z etapów tego cyklu.
Współpraca architektów z projektantami branżowymi
oraz wykonawcą i inwestorem jest kluczem do sukcesu
na tym etapie. Oprogramowanie komputerowe jest
jedynie narzędziem wykorzystywanym w tym procesie.
arch. Bohdan Lisowski

przekazywania i wykorzystywania, organizację i sfinansowanie szkoleń, aż po przygotowanie załączników do dokumentów SIWZ
(patrz ramka na stronie obok – przyp. red.).
Natomiast takie kwestie jak wybór, zakup
czy szkolenia z oprogramowania powinny być
finansowane przez jego użytkowników, gdyż
to oni będą beneficjentami korzystającymi
z zastosowania oprogramowania.
> arch. Maciej Smoliński:
Ja również uważam, że niezbędne jest wsparcie państwa
w zakresie organizowania
i finansowania grup roboczych, które zajmą
się wprowadzaniem standaryzacji.
Dodatkowo bardzo istotnym aspektem
byłoby włączenie się uczelni – poprzez
organizację nowych kierunków studiów
wyższych lub podyplomowych z zakresu BIM.
Wprowadzenie tak szerokiej zmiany wymaga
przygotowania kadrowego.
> Piotr Miecznikowski:
Oczywiście byłoby to bardzo
pomocne, aby rząd wspomógł
finansowo działania, które
dotychczas zostały podjęte. W ramach
Stowarzyszenia „BIM dla Polskiego Budownictwa” przyjęliśmy rozwiązania już w świecie
BIM działające i próbujemy adaptować je na
polski rynek. Oczywiście chętnie przyjmiemy
pomoc.
Dopłaty do oprogramowania? Ale dla
kogo? Dla projektantów – chyba nie są
potrzebne. Dla inwestora – też nie, inwestor
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A także szkolenia z zasad projektowania
według standardów BIM, czego nie należy
mylić ze szkoleniami z oprogramowania 3D.
Barierę wejścia w technologię 3D/BIM
mogłoby znacznie obniżyć stworzenie
standardowej i ogólnodostępnej bazy danych
z podstawowymi materiałami do stosowania
w modelowaniu.
> arch. Bohdan Lisowski:
Powinniśmy poruszyć tu także
kwestię wynagrodzenia projektantów. SARP wraz z PZITB
postulował o to, aby przy zamówieniach
publicznych wymagających BIM, przewidzieć

Z:A

Projektowanie w BIM jest bardziej
kosztowne niż tradycyjne metody, a główne
benefity uzyskuje się w realizacji i eksploatacji
budynku. Projektanci zatem powinni otrzymać ustawowe wsparcie i nie ponosić kosztów
oszczędności, których nie są beneficjentami.
Skoro dotknięty został temat usług
projektantów... Czy dyskutując o rozwoju
BIM, a przede wszystkim o jego wdrożeniu
w zamówieniach publicznych, należy brać
pod uwagę, że rynek polskich pracowni
projektowych jest silnie rozdrobniony?
Jakiej spodziewać się przyszłości?

> arch. Maciej Smoliński:
Wprowadzenie nowych technologii zawsze będzie wiązało się
z obawami dotyczącymi zmiany.
Wprowadzenie rozwiązań CAD/CAM w drugiej
połowie XX wieku nie doprowadziło do masowego zamykania małych jednostek projektowych, nie zaobserwowano również znacznej
konsolidacji rynku związanej z wprowadzeniem
nowej technologii.
Wydaje się, że wprowadzenie BIM będzie
przebiegało podobnie.
> arch. Bohdan Lisowski:
Rynek weryfikuje zastosowanie innowacyjnych narzędzi
projektowania. Na razie nie ma
mowy o obligatoryjności BIM w zamówieniach
publicznych, natomiast prywatni inwestorzy,
którzy doświadczyli benefitów płynących
z tego procesu realizacji inwestycji, zapewne
w kolejnych zleceniach będą preferowali projektantów pracujących w tej technologii.

Z doświadczeń zastosowania BIM oprócz pożądanego
obniżenia całkowitych kosztów inwestycji wynika jeszcze
jeden aspekt kalkulacji finansowej. Można wykazać,
które oferty zgłoszone do przetargu mają cenę tak
zaniżoną, że rzetelność procedury przetargowej wymaga,
aby zostały odrzucone, nawet jeżeli kryterium jest
najniższa cena.
prof. Adam Glema

zwiększone środki na prace projektowe,
dokonując właściwej korekty rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z 18.05.2004 r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Bazując na moim doświadczeniu wdrożeniowym – odnosząc się do wielkości
pracowni architektonicznych mogę stwierdzić, że znacznie łatwiej zaimplementować
technologię i proces BIM w małych zespołach
niż w wielkich korporacjach projektowych.
Tutaj akurat widzę istotną przewagę mniejszych firm nad większymi.
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> Piotr Miecznikowski:
Rynek polskich pracowni
projektowych czy to architektonicznych, czy konstrukcyjnych,
czy instalacyjnych jest bardzo rozdrobniony,
to fakt. Ale o wiele łatwiej jest wdrożyć
procesy, procedury, technol ogię BIM właśnie
w małych firmach.
Zgrane wielobranżowe zespoły to połączenie wielu branż i raczej powinniśmy obawiać
się o braki kadrowe w obszarze koordynacji,
a nie o braki zawodowe w poszczególnych
branżach.
Moim zdaniem ryzyko monopolizacji rynku
w ogóle nam nie zagraża. Największe biura
poza granicami kraju mają oczywiście potężne
kompetencje w zakresie BIM, ale chyba mało
kto wie, że polskie niewielkie, ale i duże firmy
projektowe, świetnie dają sobie radę jako
podwykonawcy przy realizacji dużych i bardzo
dużych projektów z wykorzystaniem technologii BIM.
> Maciej Dejer:
W kontekście BIM-u nasz rynek
rozdrobnionych usług projektowych oceniam na plus. Po pierwsze w małej firmie wdrożenie tej technologii
jest najłatwiejsze, a po drugie sama technologia niesamowicie ułatwia koordynację
branż. Co ciekawe – koordynację i komunikację
umożliwia nam dostępne na rynku darmowe
oprogramowanie.
Taki obraz sytuacji pokazuje, że nasz
rynek może mieć bardziej konkurencyjne
ceny niż wielkie międzynarodowe pracownie
z kosztami pośrednimi, więc nie musimy się
niczego obawiać.
> arch. Maciej Kujawski:
Moim zdaniem rozdrobnienie
pracowni projektowych nie ma
wpływu na wykorzystanie technologii BIM w zamówieniach publicznych.

1

wybór grup roboczych

2

zbudowanie współpracy z instytucjami tworzącymi
standardy w innych krajach

3

analiza obecnie obowiązujących standardów na świecie

4

wyciągniecie wniosków

5

uzgodnienia wyciągniętych wniosków ze stronami
procesu inwestycyjnego i instytucjami tworzącymi
standardy w innych krajach

6

przygotowanie baz danych i roboczych standardów
obejmujących opis współpracy, wymiany informacji
oraz ich przekazywania i wykorzystywania

7

organizacja i sfinansowanie szkoleń

8

przygotowanie załączników do dokumentów SIWZ

Same narzędzia cyfrowe niwelują
monopolizację rynku. Obecnie mały zespół
projektowy, dobrze zorganizowany, mający
odpowiednie doświadczenie może tworzyć
większe i bardziej skomplikowane tematy
niż duża pracownia, w której znajomość tych

Dla mnie filozofia BIM to całościowe myślenie o obiekcie
od samego początku – od momentu definiowania założeń
projektu. Dzięki temu stawia projektanta, a szczególnie
architekta, w partnerskiej relacji z inwestorem.
arch. Michał Dąbrowski

Jeżeli porównamy pracownie pod względem wielkości, to duże mają większe koszty,
które nie zostaną pokryte przez małe tematy.
W ten sposób powstaje miejsce dla mniejszych pracowni.

OPRAC. arch. Maciej Kujawski

Co powinien objąć proces wdrożenia BIM?

narzędzi będzie akurat mniejsza, co może
przeszkadzać w pracy.
Wszystko zależy od ludzi i ich chęci,
a nie wielkości organizacji. Stworzenie zgranych wielobranżowych zespołów nie zależy od

zastosowanej technologii, ale od ludzi którzy
jej używają.
> arch. Michał Dąbrowski:
Wielobranżowe i zgrane ze sobą
zespoły to jednak domena większych firm. Oczywiście kluczem
jest zdefiniowanie, co znaczy mała, średnia czy
duża firma. O ile mi wiadomo, np. w Wielkiej
Brytanii kilkunastoosobowe biuro nazywane
jest małym. Tymczasem w polskich standardach jest to już spora firma projektowa...
Podsumowując – uważam, że z powodu
pozytywnych aspektów i oczekiwań inwestorów (prywatnych i publicznych) BIM będzie
coraz szerzej stosowany, a w konsekwencji
polski rynek usług projektowych się zmieni,
skonsoliduje. Utrzymanie takiego rozdrobnienia jest niemożliwe w średniookresowej
perspektywie (patrz także tekst M. Dąbrowskiego na stronie 020 – przyp. red.).
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temat SPECJALNY

BIM

BIM: Standaryzacja procesu
Odpowiadając na pytanie, czy BIM
to software czy proces współpracy
– wszyscy zgodnie mówimy, że jest
to proces, filozofia, zarządzanie
informacją. W tym kontekście padają

arch. Bohdan Lisowski

Piotr Miecznikowski

Szymon Dorna

słowa o konieczności standardyzacji

SARP, Biś Computers

BIM dla Polskiego Budownictwa

PM Group

prezes Oddziału SARP
w Krakowie, właściciel firmy
szkoleniowej z zakresu
CAD i BIM, członek m.in.
Rady Autoryzowanych
Centrów Szkoleniowych
Autodesk w Europie, lider
krajowy podgrupy ds. AES
(architecture, engineering,
scanning) w V4 BIM Task
Group

inżynier budownictwa,
współwłaściciel firmy
zajmującej się doradztwem
w zakresie wdrożeń BIM,
wykładowca akademicki
m.in. w zakresie aspektów
BIM i zrównoważonego
procesu inwestycyjnego,
współzałożyciel i prezes
Stowarzyszenia BIM dla
Polskiego Budownictwa

inżynier instalacji sanitarnych
i przemysłowych, BIM
manager w globalnej firmie
zajmującej się projektami
i zarządzaniem realizacją
inwestycji (ok. 2100
specjalistów, w tym ponad
200 w Polsce), członek:
SIDiR, EFCA Task Force on
BIM oraz podgrupy ds. SLP
w V4 BIM Task Group

wielu elementów określających
reguły współpracy i wymiany
informacji w wielobranżowych
zespołach. O jakie standardy chodzi,
dlaczego i skąd je wziąć?
Tym zagadnieniom poświęcamy
kolejną część publikacji o BIM.

BIM jest procesem angażującym
do ścisłej i skoordynowanej współpracy
nie tylko architektów i projektantów
branż, ale też inwestorów (zamawiających)
i wykonawców. W jaki sposób zostaje
osiągnięte zgranie i sprawność takich
zespołów? Kluczem nie jest przecież
tylko sprawne posługiwanie się
oprogramowaniem...?

> arch. Bohdan Lisowski:
To kwestia współpracy i doświadczenia. Z całą pewnością
pierwszy projekt i inwestycja
nie pójdzie jak z płatka. Doświadczenia krajów
zachodnich, a zwłaszcza USA pokazują, że
dopiero przy czwartym projekcie uzyskuje się
realne skrócenie czasu etapu projektowania.
BIM to kolejna rewolucja w projektowaniu,
podobna do przejścia ze stołów kreślarskich
do komputerowego wspomagania projektowania 2D. Tyle, że tam różnica była jednoznaczna,
a tu poruszamy się w tym samym cyfrowym
środowisku. Stąd przejście jest trudniejsze.
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> prof. Adam Glema:
Pojawienie się technologii BIM
nie ma bezpośredniego wpływu
na kulturę współpracy. Personalne niedoskonałości i trudności uzyskiwania
jedności w zespole, relacje przełożony – podwładny, zaburzające zespołowe działanie
i zintegrowane projektowanie nie powinny być
wiązane z BIM. Obarczanie nimi BIM uważam
za niesłuszne. Wręcz przeciwnie, komputerowe
porządkowanie danych i procesów jest pomocne.
> arch. Maciej Kujawski:
Zgranie każdego zespołu pracującego przy wspólnie realizowanym temacie zależy od jego
organizacji i planowania, a nie od narzędzi
potrzebnych do wytworzenia produktu.
Zastosowanie nowych narzędzi wymaga
innego, nowego podziału obowiązków. Tak
jak przed powstaniem fasad szklanych nie
był potrzebny konsultant pomagający w ich
prawidłowym zrealizowaniu, tak teraz, może
powstać potrzeba stworzenia stanowisk

BIM koordynatora i BIM managera, czyli osób
znających w szczegółach stosowane technologie BIM i dbających o dostarczenie skoordynowanych, wspólnych informacji o projekcie.
> arch. Michał Dąbrowski:
To jest problem czysto techniczny. Ważna jest dyscyplina
projektowania i stosowanie się
do ustalonych reguł. Takie rozwiązania już
istnieją i realizowane są projekty powstające
w wielobranżowej strukturze w wielu lokalizacjach, nawet rozsianych po świecie. Dostępne
jest oprogramowanie umożliwiające prowadzenie modelowania 3D/BIM w trybie on-line
dla projektów o złożoności nawet 500 użytkowników jednocześnie.
> Szymon Dorna:
Wielobranżowe zespoły zaangażowane do realizacji inwestycji
mogą osiągnąć zgranie, gdy ich
kompetencje będą na odpowiednim poziomie,
a przed rozpoczęciem prac kierunek działań
zostanie odpowiednio wytyczony. Bardzo
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prof. Adam Glema

arch. Maciej Smoliński

Maciej Dejer

arch. Maciej Kujawski

arch. Michał Dąbrowski

Politechnika Poznańska

Skanska SA

Stowarzyszenie BIM Klaster

Kujawski Przeniosło
Architekci, Bimtegrator

PKI Predom

dr hab. nauk technicznych,
(budownictwo, komputerowa
mechanika konstrukcji
i materiałów), pracownik
naukowo-dydaktyczny,
członek m.in. BIM Klaster
oraz podgrupy edukacja
i badania w V4 BIM
Task Group, polski
obserwator przy zarządzie
BuildingSmart Nordic

architekt IARP i ekspert
BIM, obecnie pracuje
w Biurze Projektów
Skanska, wcześniej
w Irlandii, reprezentant
polskich struktur w Skanska
Global BIM Experts Group,
na co dzień wdraża BIM na
wszystkich etapach procesu
inwestycyjnego

inżynier budownictwa,
współwłaściciel M.A.D.
Engineers i prezes Stowarzyszenia „BIM Klaster",
posiada doświadczenie
w technologii BIM w zakresie
konstrukcji, koordynacji
międzybranżowej oraz
administracji projektami
dla zadań realizowanych
w Polsce i na świecie

ważne jest, aby na początku projektu ustalić
kluczowe informacje ściśle powiązane ze sposobem współpracy wielobranżowego zespołu.
Dzieje się to m.in. poprzez podejmowanie

architekt IARP, prowadzi
pracownię projektową
i firmę zajmującą się
„integrowaniem procesów
wokół BIM”, posiada doświadczenie w koordynacji
i prowadzeniu dokumentacji
wg standardów amerykańskich, brytyjskich i polskich
(w oparciu o PN i kody CPV)

gólne strony procesu inwestycyjnego będą
musiały wskazać koordynatorów BIM – osoby
odpowiedzialne za przestrzeganie przyjętych
reguł.

Istotna jest znajomość technologii oraz wspólne
standardy. Powstaje pytanie: Jeżeli zamawiający
nie będzie potrafił wykorzystać informacji
dostarczanych przez projektantów, to po co ma
ich wymagać?
arch. Maciej Kujawski

decyzji o tym, w jaki sposób będzie przebiegała wymiana informacji, przy wykorzystaniu
jakich formatów plików i z jaką częstotliwością informacje będą współdzielone.
> arch. Maciej Smoliński:
Z pewnością wymagana będzie
standaryzacja procesów oraz
ustalenie wiadomych dla
wszystkich zasad. Dodatkowo, poszcze-

Wydaje się również, że wykorzystanie
rozwiązań opartych na chmurze danych, jako
centralnym repozytorium najbardziej aktualnych opracowań, będzie dodatkowo sprzyjać
płynności procesów BIM.
> Piotr Miecznikowski:
Trzeba wdrożyć inne wzory
umów, warunków kontraktowych. Trzeba zapomnieć

architekt IARP, prezes
zarządu polskiej firmy
inżynieryjno-projektowej,
zatrudniającej 40-osobowy
zespół wielobranżowy,
specjalizującej się w zarządzaniu procesem inwestycyjnym dla projektów
przemysłowych i obiektów
biurowych, filozofię BIM
wdraża w praktyce od 6 lat

o pojęciu oprogramowania BIM. BIM to nie
oprogramowanie, to proces!
W jaki sposób współpracować? Najłatwiej
nadając wszystkim ten sam cel. A najlepiej
to zrobić poprzez nadanie celu finansowego!
I tu trzeba wykorzystać warunki kontraktowe
IPD (Integrated Project Delivery), czyli zintegrowany proces planowania, projektowania
i realizacji inwestycji.
> Maciej Dejer:
To wbrew pozorom prosta sprawa. Wystarczy zastosować się
do odpowiednich procedur, które
powinniśmy spisać na początku współpracy.
Taki dokument często nosi nazwę planu realizacji BIM. Są w nim zawarte takie rzeczy jak:
	oprogramowanie dla uczestników inwestycji oraz oprogramowanie do koordynacji,
	określenie kto pełni rolę koordynatora,
	schematy formatu IFC (czyli jakie informacje powinny zawierać modele BIM),
	opcjonalnie wybór platformy do współpracy (tzw. Common Data Environment).
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Jakie procesy i elementy kooperacji
projektantów z inwestorami
i wykonawcami wymagają standaryzacji?
Czy potrzeba przyjęcia jednolitych
i ogólnie obowiązujących standardów
wiąże się z wprowadzeniem
zapisów o stosowaniu BIM do ustawy
o zamówieniach publicznych?

> arch. Bohdan Lisowski:
Nie ma planów wprowadzenia
obowiązku BIM przy realizacji
projektów w zamówieniach
publicznych. Dyrektywa mówi o dopuszczeniu
możliwości.
Natomiast odnośnie standardów, to ich
implementacja (stworzenie krajowych lub
skorzystanie z dostępnych na świecie) jest
niezbędna.

temat SPECJALNY

Przydatnym byłoby przygotowanie ujednoliconych i wzorcowych plików projektowych
w celu dostarczenia solidnej bazy parametrów początkowych do uzupełnienia przez
projektanta czy wykonawcę w określonym na
początku standardzie.
Kluczowe jest również to, aby podczas
realizacji projektu w BIM możliwy był dostęp
do przeglądania, odczytywania i wymiany informacji wprowadzonych przy wykorzystaniu
formatów plików typu otwartego standardu
np. IFC.
> arch. Maciej Smoliński:
Standaryzacja procesów BIM
to konieczność. Aby zapewnić jednolite i transparentne
reguły współpracy, opracowania krajowych
wytycznych wymagają wszystkie poruszone

Istotne jest, aby przygotować wzory umów pomiędzy
uczestnikami procesu budowlanego realizowanego
w technologii BIM, w których wyraźnie zostanie
określone, jaki produkt zostanie dostarczony
inwestorowi. W kontraktach należy również ująć
sposób weryfikacji projektu w technologii BIM.
Szymon DornA

> arch. Maciej Kujawski:
Wymaganie standaryzacji jest
konieczne. Pamiętajmy, z jakich
powodów runęła wieża Babel...
Przepływ informacji dostarczanych przez
narzędzia BIM musi być wspólny i skoordynowany do współpracy projektant – inwestor
– wykonawca – użytkownik.
> Szymon Dorna:
Standaryzacja procesu BIM wymaga określenia wielu aspektów
współpracy i przygotowania
standardów w jak najbardziej uproszczonej
i przejrzystej formie. Należy przygotować
procedury i wytyczne współpracy dotyczące każdego etapu procesu inwestycyjnego.
Na etapie rozpoczęcia projektu należy określić
stopień szczegółowości opracowanych elementów cyfrowych wprowadzonych do modeli
BIM, w zależności od kolejnych faz realizacji
projektu. Należy określić format, częstotliwość wymiany danych, sposób ich zabezpieczania oraz poziom dostępu do danych i ich
archiwizacji.
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zagadnienia (patrz ramka obok – przyp. red.).
Odnosząc się do zawartości modelu BIM
i komponentów BIM – warto posługiwać się
pojęciem „klasyfikacja obiektów”. Istnieją już
takie systemy klasyfikacyjne – np. Omniclass,
czy Uniclass.
> arch. Michał Dąbrowski:
Podstawowym elementem
british standard jest standaryzacja nazewnictwa rysunków
nazw zbiorów, zawartości rysunków i modelu
w poszczególnych fazach projektu.
Potrzebne są także standardy umów,
sposoby przekazywania praw autorskich,
możliwości edycji modelu, wykorzystywania
komponentów – rodzin i rozwiązań własnych
w innych projektach itd.
> prof. Adam Glema:
Rozwój cywilizacji światowej
osiągnął już etap stosowania
i standaryzacji BIM. Te dwa
elementy były w 1995 roku podstawą dla
powstania stowarzyszenia BuildingSmart
International (www.buildingsmart.org), które
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równocześnie używa słów „home for openBIM” – dom standardów BIM.
Istnieją normy International Standard
Organization (ISO), National US BIM Standards, British Standard Institution. Istnieją
normy innych krajów, które w oddziałach
BuildingSmart także wypracowały dokumenty dostosowane do krajowej specyfiki
(m.in. kraje nordyckie, Niemcy, Kanada,
Australazja, Korea, Japonia, Beneluks,
Hong-Kong, Malezja, Singapur, Hiszpania,
Włochy, Francja, Chiny).
CEN-European Committee for Standardization zapoczątkował w Brukseli prace
nowego komitetu TC442 (nazwanego BIM)
w dniu 16 września 2015 r., a ostatnio PKNPolski Komitet Normalizacji przydzielił BIM
do komitetu KT232.
Stosowanie BIM w procesie inwestycyjnym i opracowanie krajowych standardów
BIM to w warunkach polskich zaprawdę
przyszłość.
> Piotr Miecznikowski:
Standardy są w tej fazie najważniejsze. Niestety nie pracuje nad
nimi nikt ze strony rządowej.
Szkoda także, że dotychczas nie pokusiły
się o ich opracowanie np. IARP i PIIB. To byłoby praktyczne opracowanie tego, co jest nam
potrzebne w codziennej pracy.
Takie standardy, rekomendacje, propozycje aktualnie przygotowuje powołana
w październiku 2015 roku grupa robocza
V4 BIM Task Group, współpracująca w tym
zakresie z wieloma organizacjami, m.in.
„Stowarzyszeniem BIM dla Polskiego
Budownictwa”.
Kto powinien opracować te wszystkie
standardy? I w jaki sposób powinniśmy
je wdrożyć?

> arch. Maciej Kujawski:
Wśród wszystkich uczestników procesu budowlanego
powinna zostać wybrana
kompetentna grupa osób, która przeanalizuje
doświadczenia z różnych krajów i wybierze
drogę stworzeniach nowych standardów lub
przyjęcia już istniejących. Bez wiedzy, jak to
robią inni, proces stworzenia standardu będzie
długotrwały i bardzo kosztowny. Obecnie nie
można rekomendować jednego, najlepszego
rozwiązania.
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Problem z wymianą danych nie jest
problemem informatycznym. To my,
architekci, inżynierowie, musimy
porozumieć się co do tego, jakie dane i jak
zorganizowane są nam niezbędne podczas
projektowania. Dotychczas uzgadnialiśmy
to na spotkaniach koordynacyjnych,
podpisywaliśmy protokoły uzgodnień,
odbywaliśmy dziesiątki rozmów
telefonicznych. Teraz ten proces ma zostać
unormowany i skomputeryzowany – to
jedna z podstawowych funkcjonalności BIM.
Musimy uzgodnić stałe zasady obiegu
informacji, nazewnictwo, procedury.
Informatycy dadzą sobie z tym radę
bardzo szybko. Dadzą sobie nawet
radę z ewentualnym dopasowaniem
naszych standardów do standardów
międzynarodowych. Problem nie leży
w oprogramowaniu, problem leży
w zrozumieniu, czym naprawdę jest BIM.
ARCH. WITOLD SZYMANIK, WSC
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Jakiej standaryzacji potrzebuje proces wdrożenia BIM?
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standard zawartości modelu BIM i komponentów BIM

standard zawartości i formy projektu realizowanego w BIM

słownik pojęć budowlanych

standard plików pozwalających na wymianę danych

standardy współpracy zespołów

standardy umów pomiędzy podmiotami

Zachęcam do zapoznania się z przykładami działania w wybranym oddziale,
a polecam opracowania norweskie lub
brytyjskie. Ważne jest, aby dodać, że słowo
„building” w nazwie ma obecnie znaczenie
historyczne, ponieważ przedmiotem prac
grup tematycznych poza budynkami są
także obiekty budowlane, infrastrukturalne,
a zakres zainteresowań stale się rozszerza,
także na ulicę i miasto.
> Piotr Miecznikowski:
Polski rząd powinien, na wzór
działań w innych krajach UE,
utworzyć spółkę celową, przypisać jej budżet (w krajach zachodnich są to
miliony euro), określić zadania, cele i działać.
Niestety tak się nie dzieje.
Dotychczas tematem zajmują się organizacje non-profit, ludzie zaangażowani wzięli
sprawy we własne ręce. Powstało m.in. „Stowarzyszenie BIM dla Polskiego Budownictwa”
czy organizacja działająca na o wiele szerszą
skalę, czyli V4 BIM Task Group.
Opieramy się na wiedzy, jak takie wdrożenia są organizowane w innych krajach, nie
tylko Europy, ale całego Świata. Informacje
te zostały przedstawione podczas konferencji
organizowanej przez UZP i nasze Stowarzyszenie w dniu 4 grudnia 2015 roku.

> Maciej Dejer:
Standardy powinny być stworzone przez zespół lub zespoły
ekspertów, którzy na co dzień
wykorzystują tę technologię. Żadne standardy
zagraniczne w pełni nie pasują do naszego
rynku, ale po części możemy się nimi inspirować. Dobrym wzorem może być np. Singapur.
> arch. Michał Dąbrowski:
Jeżeli chcemy, aby rozwiązania
były w maksymalnym stopniu
przyjazne dla członków naszej
izby, to jest oczywiste, że Izba Architektów
powinna rozpocząć narrację, włączając w to
oczywiście z czasem także Izbę Inżynierów
Budownictwa.
> arch. Maciej Smoliński:
Opracowanie standardów
powinno odbywać się pod egidą
rządową z udziałem organizacji
pozarządowych reprezentujących wszystkie
strony procesu inwestycyjnego, takich jak
podmioty publiczne, podmioty prywatne,
zrzeszenia architektów, projektantów, czy
przedstawiciele sektora wykonawczego.
Można oprzeć się na już istniejących
standardach, np. British Standards, które są
najbardziej rozwinięte, w trakcie opracowania
są również normy ISO dotyczące BIM.
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Przygotowanie takich standardów z racji
ich czasochłonności i kosztów powinno być
realizowane ze środków publicznych. Przy
zamówieniach publicznych wszyscy ludzie
mieszkający w danym kraju będą beneficjentami stworzenia dobrego standardu.
> Szymon Dorna: W Polsce, tak
jak w każdym innym kraju,
należy opracować własne
standardy, ale powinny być one
oparte o najlepsze światowe praktyki
i doświadczenia państw, które BIM wdrażają
intensywnie od wielu lat.
Wdrożenie powinno być realizowane na poziomie rządowym, jako jeden z planów strategii pobudzenia i rozwoju polskiej gospodarki.
Przygotowaniem polskich standardów
powinien zająć się kilkudziesięcioosobowy zespół ekspertów, którzy pracowaliby w grupach
tematycznych. Do tego procesu należałoby
zaangażować specjalistów ds. BIM, praktyków, przedstawicieli administracji i oświaty.
W Polsce pojawiło się w ostatnim roku
wiele inicjatyw mających na celu rozpoczęcie
procesu wdrożenia technologii BIM w naszym
kraju. Inicjatywy te to m.in. powstanie polskiej
grupy V4 BIM Task Group we współpracy z krajami Grupy Wyszehradzkiej, powstanie grupy
BuildingSmart Nordic, czy komisji ds. Nowych
Technologii przy Stowarzyszeniu Inżynierów
Doradców i Rzeczoznawców. W ostatnich latach nad propagowaniem BIM w Polsce aktywnie pracują też „BIM Klaster" i „Stowarzyszenie
BIM dla Polskiego Budownictwa”.
> prof. Adam Glema:
Odpowiedź na pytanie podałem
częściowo już wcześniej. Stowarzyszenie BuildingSmart Polska,
do którego zarejestrowania trwają obecnie
przygotowania, z ważnym wsparciem BuildingSmart Nordic, gdzie polscy reprezentanci
uzyskali oficjalny status obserwatora, ma być
krajową organizacją zajmującą się pracą nad
standardami, które będą mogły zostać przyjęte przez jednostki państwowe, samorządowe
i zawodowe, według ich kompetencji.
W skład stowarzyszenia BuildingSmart
Polska mogą wejść członkowie spośród instytucji i firm, publicznych i prywatnych oraz
osoby fizyczne. Praca odbywa się w grupach
i podgrupach tematycznych, natomiast nad
interdyscyplinarnym charakterem opracowań
czuwa Forum Użytkowników.
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• Istotne różnice w świadomości BIM w zależności od wielkości
firmy pozwalają twierdzić, że BIM jest bardziej rozpowszechniony
w większych biurach i przedsiębiorstwach (56,5% wobec 46% ogółem).
• BIM jest bardziej popularny wśród młodszych stażem reprezentantów
branży. Zdecydowana większość osób korzystających z BIM deklaruje
nie więcej niż 5-letnią historię jego użytkowania, a w przypadku
ponad 20% badanych – historia korzystania z BIM nie przekracza roku.
• Korzyści wynikające ze stosowania BIM są powszechnie podzielane.
Dominującą obserwacją było tworzenie projektów lepszej jakości oraz
możliwość minimalizowania błędów – zarówno projektowych
jak i realizacyjnych.
• Najczęściej wymienianą barierą w związku z wdrażaniem BIM
w polskich firmach są niezadowalające stawki za projekty,
co ogranicza na inwestycje w różne elementy konieczne do
wprowadzenia BIM. Wymieniano również braki kompetencyjne
w środowisku czy też brak obowiązującego powszechnie standardu,
jaki powinien być zbudowany wokół BIM.
• Jako działania potrzebne do popularyzacji BIM w Polsce najczęściej
wymieniano te, które mają szansę pokonać wcześniej wymieniane
bariery kompetencyjne (edukacja interesariuszy w zakresie BIM,
tworzenie standardów i bibliotek BIM) a także ukierunkowane
na zwiększanie świadomości BIM i płynących z niego korzyści.
• Obecne prognozy, co do rozwoju BIM w Polsce są raczej optymistyczne
– wzrosnąć ma liczba projektów realizowanych z wykorzystaniem BIM
oraz odsetek firm, w których BIM znajduje zastosowanie.
Są to rezultaty badania w gronie osób znających ideę BIM, należy
zatem przyjąć, że pierwszym krokiem do ziszczenia optymistycznych
scenariuszy dla BIM jest budowanie jego świadomości w gronie
wszystkich interesariuszy.

Najważniejsze wnioski PRZEDSTAWIONE W RAPORCIE „BIM – polska perspektywa"
 aport powstał na podstawie badania przeprowadzonego w październiku 2015 roku na zlecenie firmy Autodesk przez Instytut MillwardBrown.
R
Badanie przeprowadzone zostało na próbie 350 firm z branży architektoniczno-budowlanej (pracownie architektoniczne, firmy zajmujące się
projektowaniem konstrukcji / instalacji budowlanych, wykonawcy, inwestorzy, w tym firmy deweloperskie).
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BIM

BIM: Software
i wymiana informacji
Nowa filozofia i nowa platforma współpracy projektantów, inwestorów i wykonawców – w naturalny sposób
rodzi pytania, a często także emocje. Staramy się oddzielić jedne od drugich, lecz BIM jest środowiskiem na
tyle nowym, że na dzisiaj nie wszystko wydaje się jasne i oczywiste. Do rozmowy z redakcją Z:A zaprosiliśmy
dostawców oprogramowania – stawiamy im kilka „kierunkowych”, ale możliwie konkretnych pytań. Każdy
z panelistów mówi swoim głosem i w wybranej przez siebie konwencji. Czasem bardziej merytorycznej,
czasem może nieco marketingowej. Z naszej strony deklarujemy, że wątki które wzbudzą Wasze, Czytelników
Z:A zainteresowanie lub wątpliwości – będziemy rozwijać i kontynuować.

Jeśli mówiąc o projektowaniu
zintegrowanym w technologii BIM,
powinniśmy myśleć o procesie
współpracy szerokiego grona podmiotów,
to w jaki sposób ta współpraca powinna
przebiegać w praktyce?

> Witold Szymanik, WSC:
Pojęcie „Projektowanie zintegrowane” jest mylące. Chodzi
o integrowanie efektów projektowania,
a nie o integrowanie projektantów przy
jednym biurku. Czemu „inżynierowie
wszystkich branż” mieliby korzystać
z uniwersalnego oprogramowania? Każdy
z nas ma inne potrzeby, inne oczekiwania,
inne przyzwyczajenia, a także wykonuje po prostu inne zadania projektowe.
Scyzoryk armii szwajcarskiej może być
wybawieniem w dżungli, ale nie narzędziem codziennej pracy.
Na szczęście mamy „Open BIM” i format wymiany danych IFC, rozwijany przez
organizację BuildingSmart (inicjatywa blisko
200 producentów oprogramowania i ośrodków
uniwersyteckich, w tym „głównych rozgrywających”: Autodesk, Graphisoft, Bentley
Systems, Nemetschek i Tekla).
Celem jest doprowadzenie do sytuacji, by
wspólny model BIM obejmował pełną problematykę umożliwiającą realizację i późniejszą
eksploatację inwestycji.
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Przeszkodą nie jest oprogramowanie, ale
brak standaryzacji międzybranżowej. Przygotowanie jednego wielobranżowego modelu
BIM jest możliwe, jednak wymaga sporego
nakładu pracy. W praktyce bardziej efektywne
jest przygotowanie trzech modeli: budowlanego, konstrukcyjnego i instalacyjnego. Specjalistyczne oprogramowanie pozwala wychwycić
kolizje (np. Solibri Model Checker).
> Arkadiusz Mackiewicz, Procad:
AM Idea projektowania zintegrowanego
(IPD – Integrated Project Delivery)
jest stosunkowo nowym pomysłem na rynku
polskim. Głównie dlatego, że proces ten stoi
w sprzeczności z rozpowszechnionym u nas
trybem Zamówień Publicznych opartym na
wytycznych FIDIC.
Idealny model współpracy przy IPD zakłada zaangażowanie wszystkich członków
przedsięwzięcia od samego początku.
Wymiana informacji projektowych, koncepcji czy pomysłów nie musi odbywać się
za pomocą „jedynego słusznego” programu
czy aplikacji. Pod warunkiem, że zapewnimy
przepływ (możliwie bez strat) wspomnianych
informacji oraz ich czytelność.
Jednym ze sposobów jest wykorzystanie
funkcjonującego od lat formatu IFC, który
miał się stać uniwersalnym formatem plików
„ponad podziałami”, niezależnym od producenta oprogramowania. Jednak jest on dość

trudny w obsłudze i nie zapewnia przeniesienia kompletu informacji między programami.
Przykładowym alternatywnym rozwiązaniem jest aplikacja Autodesk Navisworks, gdzie
można zaimportować kilkadziesiąt natywnych
formatów, po czym prezentować je w dogodnej,
dla każdej z zainteresowanych stron, postaci.
> Robert Szczepaniak,
RS Nemetschek Vectorworks:
Proces IPD – Zintegrowany Proces
Inwestycyjny, powinien być otwarty dla każdego uczestnika, niezależnie od używanego
oprogramowania.
Najbardziej istotne jest używanie formatu
wymiany danych, który umożliwi współpracę z każdym inżynierem jako potencjalnym
członkiem procesu, formatu pewnego oraz
bezpiecznego. Jedynym takim formatem, normowanym światowym standardem ISO jest
IFC (ISO 16739:2013). Plik zapisany w nieedytowalnym IFC będzie odczytany przez długie lata
przez każdą aplikację BIM, czy to aplikację do
tworzenia, czy analiz, czy do managementu.
Modele złożone muszą zachować pełną
integralność (prawa autorskie, odpowiedzialność zawodowa) każdej ich części niezależnie
od zmian w częściach pozostałych. Gdybyśmy
byli w stanie modelować bezpośrednio w IFC,
to jeden wspólny model byłby możliwy, inaczej
będzie to zawsze konglomerat eksportowanych modeli IFC każdej z branż lub fabrykacji.
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JCh

AM

WS

RS

Przemysław Nogaj

Jarosław Chudzik

Arkadiusz Mackiewicz

Witold Szymanik

Robert Szczepaniak

Autodesk

InterSoft/ArCADiasoft

Procad

WSC Graphisoft Center Poland

Nemetschek Vectorworks

menadżer ds. rozwiązań
Autodesk dla architektury
i budownictwa, od 15 lat
związany z firmami
dostarczającymi systemy
informatyczne dla
budownictwa, w firmie
Autodesk od 8 lat
odpowiedzialny za rozwój
rynku architektoniczno-budowlanego

założyciel i prezes zarządu
InterSoft i ArCADiasoft,
inżynier budownictwa,
przez 10 lat pracował
w jednej z największych
firm informatycznych
w branży budowlanej
w Niemczech, po powrocie
do Polski założył firmę
tworzącą autorski system
ArCADia BIM

kierownik działu CAD/AEC
w Procad SA, inżynier bud.,
od początku kariery
związany z praktycznym
projektowaniem w branży
budowlanej, kieruje
działem dostarczającym
oprogramowanie i sprzęt
dedykowane pracy
architektów, konstruktorów,
inżynierów instalacji

prezes zarządu firmy WSC
(program: ArchiCAD),
architekt IARP, członek
założyciel Stowarzyszenia
„BIM dla Polskiego
Budownictwa”, od 1992 r.
zajmuje się informatyką
w projektowaniu, wcześniej
20 lat pracował w biurach
projektów, był asystentem na
WA Politechniki Warszawskiej

ekspert ds. branży,
architekt IARP, członek
wiedeńskiej Arch+Ing,
członek założyciel
Stowarzyszenia „BIM dla
Polskiego Budownictwa”,
aktywny uczestnik grup
eksperckich, konferencji,
autor artykułów
dotyczących BIM, pracuje
na programie Vectorworks

> Jarosław Chudzik,
InterSoft, ArCADiaSoft:
To pytanie postawiliśmy sobie u nas
w firmie przeszło 10 lat temu. Nasza wiara
w słuszność projektowania zintegrowanego
skłoniła nas do nieczekania na rozwój wypadków, ale do podjęcia decyzji o stworzeniu
samodzielnego systemu.
Nasz system, który już dziś funkcjonuje,
zapewnia bezstratną komunikację pomiędzy
wszystkimi branżami i zawiera narzędzia do
porównywania, scalania i wszelkiej możliwej
pracy na dokumentach projektu dostępnych
dla każdego uczestnika projektu. Przewagą
całościowych systemów informatycznych,
takich jak ArCADia BIM czy Revit, tworzonych
przez jednego producenta jest to, że istnieją
już dzisiaj, a przy tym cały czas rozwijają
się, korzystając z doświadczeń i sugestii
użytkowników.
Dla naszego systemu bardzo cenimy sobie
komunikację IFC, widząc w niej możliwość na
przykład przejęcia bryły budynku z programu
ArchiCAD i przeprowadzenia dalszego procesu projektowania w ArCADii – mając jednak
świadomość tego, że zaimplementowana
bryła architektoniczna nie powinna być u nas
modyfikowana (bo, jak wiadomo, format
IFC nie przenosi wszystkich danych i powrót
zmodyfikowanej bryły do programu np.
ArchiCAD spowoduje straty danych projektu).

JCh

Dlatego najlepszym wyjściem jest rozpoczęcie i zakończenie całego procesu projektowania włącznie z architekturą w systemie
ArCADia BIM.
Może się też okazać, że inwestor z jakichś
względów zamówił projekt w określonym
formacie, na przykład programu Revit. Tutaj
format wymiany danych IFC jest niezwykle
przydatny, ponieważ daje możliwość przeprowadzenia całego procesu projektowania
branżowego w innym systemie, np. ArCADia
BIM i przeniesienie efektu pracy branżystów
do programu Revit.
Czy znaleziony został (lub zostanie
znaleziony) „złoty środek”
pomiędzy różnymi cechami różnego
oprogramowania, tak aby zapewnić
jednolitość specyfikowania modelu
obiektu i jego elementów? Innymi słowy:
jakich standardów potrzebują
użytkownicy procesu BIM?

> Przemysław Nogaj, Autodesk:
BIM jest nowym, na skalę globalną,
sposobem pracy w branży architektoniczno-budowlanej. Polska znajduje
się na początku drogi, ale podąża w dobrym
kierunku, jeśli chodzi o wykorzystanie możliwości, jakie daje BIM. Standaryzacja procesu
BIM to także istotny temat na najbliższe lata,
gdyż rynek wymaga opracowania jednolite-
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go sposobu pracy, tak jak ma to miejsce na
rynkach zachodnich, np. w Wielkiej Brytanii
czy Singapurze.
Decydującą rolę w tym procesie odegrają
inwestorzy – publiczni i prywatni. Z ich punktu
widzenia chodzi bowiem o jasne określenie,
jakie mają być efekty i co ma być dostarczone
na każdym etapie procesu BIM.
Raport „BIM – polska perspektywa”, opracowany na zlecenie Autodesk i opublikowany
w listopadzie 2015 roku potwierdza, że opracowanie polskich standardów BIM dla 36 proc.
respondentów jest działaniem, jakie trzeba
podjąć, aby zwiększyć adopcję BIM.
Opracowane standardy będą dotyczyły
w szczególności funkcjonalności oprogramowania do BIM, tak więc producenci będą
musieli się do nich po prostu dostosować.
> Witold Szymanik, WSC:
WS Projekt/model BIM to inna jakość,
inna niż nawet w pełni kompletna
tradycyjna dokumentacja. Zaletą (i problemem!) jest czytelność.
Co do zawartości sprawa jest prosta – ideałem jest pełna zgodność wstępnej realizacji
w modelu BIM z późniejszą rzeczywistą realizacją inwestycji. Tego będzie żądał inwestor.
Oczywiście jest problem ze standaryzacją zawartości dokumentacji na poszczególnych etapach projektowania, jest problem
ze standaryzacją nazewnictwa, jest problem
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Jako architekci powinniśmy narzucać branżom swoje
standardy. Prawdę mówiąc, to jedyna szansa, byśmy jako
grupa zawodowa utrzymali swoją pozycję. Niestety jesteśmy
w głębokiej defensywie. Zamiast przewodzić rewolucji BIM,
zadajemy pytania: „czy to aby będzie łatwe i bezpieczne?”.
Nie, nie będzie łatwo. BIM to nie rewolucja w oprogramowaniu,
to rewolucja w myśleniu.
ARCH. WITOLD SZYMANIK, WSC

z systematyką materiałów i technologii
budowlanych, umożliwiającą sprecyzowanie celu bez podawania konkretnych nazw
i dostawców (oczywisty wymóg ustawy
o zamówieniach publicznych). Brak wzorów
umów regulujących zasady współpracy
wielobranżowych zespołów realizujących
projekty BIM.
Kto ma się tą standaryzacją zająć? Producenci oprogramowania? Przecież nie!
Zadaniem producentów oprogramowania jest opracowanie odpowiednio pojemnego wspólnego formatu wymiany danych.
To zadanie zostało wykonane – mamy
format IFC.
W interesie polskich architektów jest,
by standaryzacją pozostałych aspektów
projektowania BIM w Polsce zajęła się Izba Architektów RP. Możemy oczywiście czekać, aż
ktoś inny ten problem rozwiąże. Konsekwencje mogą być jednak fatalne.
> Arkadiusz Mackiewicz, Procad:
AM W Polsce nie mamy standardu
BIM w odniesieniu do projektów
traktowanych jako całość, jak i pojedynczych
cyfrowych modeli elementów budowlanych.
Bez zaangażowania struktur rządowych
doprowadzenie procesu standaryzacji do
szczęśliwego zakończenia zdaje się być mało
prawdopodobne.
Oczywiście standardy BIM tzw. wewnątrzzakładowe już istnieją i całkiem sprawnie
funkcjonują. Jednak ich zasięg ogranicza się jedynie do przedsiębiorstw, które zdecydowały
się na implementację BIM w swoich działach
projektowych. Tak wdrożona technologia
BIM zapewnia wszystkie funkcjonalności
wymagane przez konkretne biuro projektowe,
jednak nie wychodzi poza jego ramy i prawdopodobnie nie przystaje do warunków pracy
innych biur.
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Wymiana informacji międzybranżowej, tak
ważna dla prawidłowego przebiegu procesu
projektowego, jest najłatwiejsza i najskuteczniejsza, jeśli projektanci posługują się jedną
platformą programistyczną.
Przy zróżnicowanych programach branżowych należy znaleźć wspólny format przekazywania informacji.
> Robert Szczepaniak,
RS Nemetschek Vectorworks:
Niezbędne standardy to zespół
składników:
	format wymiany,
	protokół procesów,
	słownik.
Takie rozwiązania zostały już jednolicie opracowane na poziomie wirtualnego, zintegrowanego środowiska, normowanego światowymi
standardami.
Organizacja BuildingSmart zapewnia
platformę interfejsu między oboma zestawami danych: fizycznym i cyfrowym przy
pomocy formatu zapisu danych IFC, protokołu
IDM oraz słownika bSDD. Każde z software
procesu BIM/IPD jest w stanie lepiej lub gorzej
zarówno odczytać, jak i zapisać informację
w tym abstrakcyjnym środowisku.
Narodowym gospodarkom pozostaje ustalenie i wprowadzenie fizycznego (kompatybilnego z cyfrowym za pomocą łatwego sposobu
digitalizacji i otwartej, niekomercyjnej natury)
standardu nomenklatury budowlanej, zrozumiałego przez każdy podmiot przemysłu
budowlanego działający na rynku.
Język fizycznego standardu, którym się
mówi na placu budowy, powinien być regulowany normami światowymi i dokładnie odpowiadać temu językowi, którym posługują się
pracujący na komputerach projektanci i inni
inżynierowie w procesie budowlanym.

W jaki sposób może być realizowana
współpraca w zakresie wymienialności
danych pomiędzy uczestnikami
procesu BIM?

> Przemysław Nogaj, Autodesk:
Obecnie istnieje wiele formatów
plików – proces inwestycyjny to nie
tylko dane projektowe i rysunki. Wypracowanie wspólnego, uniwersalnego formatu plików,
zawierającego wszelkie informacje niezbędne
do przeprowadzenia procesu bimowskiego,
to moim zdaniem odległa kwestia (powyższa
wypowiedź na temat uniwersalnego formatu
plików wydaje się sprzeczna z niektórymi
wypowiedziami innych uczestników panelu,
obiecujemy Czytelnikom Z:A, że będziemy dążyć do rozwinięcia tego tematu – przyp. red.).
Duże znaczenie odegra w tym wypadku
współpraca i komunikacja producentów
oprogramowania, która zapewni bezpośrednią wymianę informacji pomiędzy swoimi
standardami.
> Arkadiusz Mackiewicz, Procad:
AM Dynamika prac nad „uwspólnionym” formatem plików pokazuje,
że oczekiwanie na jego stworzenie jest
utopią. Podobnie jak jedno oprogramowanie.
Wtedy mielibyśmy do czynienia z monopolem, a to w gospodarce rynkowej możliwe
przecież nie jest.
Z uwagi na fakt, że część producentów
oprogramowania widzi konieczność wzajemnej współpracy, pojawiają się tzw. Object
Enabler, czyli możliwość wymiany natywnych
plików między aplikacjami. Jednak nie dotyczy
to wszystkich twórców oprogramowania.
Dlatego konieczny jest kompromis po
stronie projektantów, polegający na takim
przygotowaniu swoich informacji projektowych, aby były użyteczne dla pozostałych
uczestników procesu.
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BIM: Software
według potrzeb
Czy producenci oprogramowania BIM przewidują równoległą sprzedaż kilku różnych wersji
oprogramowania BIM – tzn. o różnym stopniu rozbudowania?

> Robert Szczepaniak
Nemetschek Vectorworks

> Jarosław Chudzik
InterSoft, ArCADiaSoft

> Przemysław Nogaj
Autodesk

> Arkadiusz Mackiewicz
Procad

W jakim celu? Chyba, że
z powodów komercyjnych...
Jedynie obiekty BIM powinny
być dostarczone w różnej skali
nasycenia informacją, w zależności od poziomu LOD (Level
of Development). Zapewnienie
tego w formacie IFC będzie
zupełnie wystarczające.
Nie ma potrzeby wyważać
otwartych drzwi i inwestować
czas w modelowanie informacji w dziesiątkach formatów
i w wielu stadiach nasycenia,
skoro informacja przekazana
dzisiaj może być już nieaktualna jutro.
Zasadą numer 1 jest „reprezentacja geometrii”, a nie
gotowy model, który notabene
nigdy nie jest i nie będzie
gotowy, zanim budowa się nie
zakończy.
Zasada numer 2: cudzy model (lub obiekt BIM) raz przekazany nie wraca z powrotem,
a stanowi jedynie referencję
dla własnej pracy.

Możemy odpowiedzieć tylko
w swoim imieniu: system
ArCADia BIM dystrybuowany
przez firmę InterSoft uwzględnia potrzebę zróżnicowania
oferty, zakresu funkcjonalności i, co za tym idzie, ceny
licencji, stąd prowadzimy
równolegle sprzedaż podstawowego modułu systemu
w wersji zaawansowanej
i uproszczonej.
Zasadność zróżnicowania wersji oprogramowania
umotywowana jest chęcią
dostosowania narzędzia do
skali inwestycji, bo przecież
nie chcemy zawęzić stosowania zintegrowanych narzędzi
do projektowania wyłącznie
bardzo dużych i skomplikowanych projektów.

W procesie BIM wykorzystywanych jest wiele narzędzi
o różnym stopniu rozbudowania. Autodesk w swej ofercie
posiada rozwiązania zaawansowane typu Revit, a także
Revit LT – rozwiązanie dla
specjalistów w małych firmach
chcących zacząć tworzyć
swoje projekty w BIM. Inną
kwestią jest także sposób
udostępniania oprogramowania.
Nowy model licencjonowania Autodesk pozwala m.in. na
dostosowanie kosztów oprogramowania do faktycznych
potrzeb, np. w ramach ilości
i złożoności aktualnie realizowanych projektów. Podobnie
jak możemy wynająć obecnie
jakikolwiek sprzęt budowlany, możemy także wynająć
oprogramowanie, w którym
realizować będziemy daną
inwestycję. Dzięki takiemu
rozwiązaniu jesteśmy w stanie
przypisać koszty wprost do
realizacji danej inwestycji.

Oprogramowanie spełniające
kryteria BIM pozwala na projektowanie niemal dowolnie
skomplikowanych budowli
w ujęciu wielobranżowym. Istnieją także licencje kierowane
do wybranej branży, np. architektury. Funkcjonalność takich
programów jest pomniejszona
o pozostałe branże. To naturalnie wpływa na cenę takiej
aplikacji.
Natomiast oprogramowanie, które pretenduje do
miana BIM, powinno pozwalać
na wykonanie projektu od
koncepcji aż do wykonawczego
wraz z detalowaniem.
Ponadto musi umożliwiać
wykonanie projektu w dowolnie wybranym stopniu
szczegółowości dokumentacji
technicznej.
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Oczywiście istnieją już i całkiem sprawnie funkcjonują
„wewnątrzzakładowe” standardy BIM. Tak wdrożona
technologia zapewnia wszystkie funkcjonalności
wymagane przez konkretne biuro projektowe,
jednak nie wychodzi poza jego ramy i prawdopodobnie
nie przystaje do warunków pracy innych biur.
Arkadiusz Mackiewicz, Procad

Przysparza to więcej pracy inżynierom, ale
w zamian zapewnia, że proces projektowy nie
będzie spowalniany przez niekompletne czy
nieprecyzyjne dane.
> Robert Szczepaniak,
RS Nemetschek Vectorworks:
Pełna informacja wielowymiarowa jest modelowana w ramach pracy każdej
branży czy rodzaju fabrykacji (modele warsztatowe). Na dobrą sprawę nie ma „wymiany”,
a przekazanie własnych danych i odbiór
cudzych danych.
Przekaz w IFC (Industry Foundation Classes),
feedback np. w BCF (BIM Collaboration Format),
następnie korekta modelu i znowu eksport do
IFC. Feedback może być od managera BIM lub
innego inżyniera, ale to manager BIM zbiera
części składowe razem do wspólnej platformy,
z dostępnością według ustalonych ról dostępu.
Ale wymiana plików z danymi
projektowanego modelu budynku (BIM)
pomiędzy członkami zespołów/grup
wielobranżowych jest przecież konieczna.
Jak będzie przebiegać w praktyce?

> Arkadiusz Mackiewicz, Procad:
Sposób współpracy wielobranżowej
od zawsze jest tematem trudnym.
Przy wykorzystaniu BIM powinna być ona
łatwiejsza.
Jednym ze sposobów jest praca na modelu
centralnym, to znaczy wielodostępnym
pliku, gdzie każdy z uczestników prowadzi
swoje zadanie, jednocześnie mając podgląd
na postępy pozostałych inżynierów. Inny
pomysł to tzw. linkowanie, polegające na
łączeniu plików cząstkowych w jeden duży
plik zbiorczy.
Mówimy tu o sposobach w ramach wykorzystania jednorodnego oprogramowania.

AM
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> Robert Szczepaniak,
Nemetschek Vectorworks:
Wymiana dotyczy reprezentacji geometrii oraz danych tekstowych w bezpiecznym formacie. Zapewnia to tylko format IFC
dla projektowania, wykonawstwa i managementu oraz format CIS/2 dla inżynierii i fabrykacji konstrukcji stalowych. Oba wywodzą się
z formatu STEP (ISO 15926).
Projektanci pracujący dla jednej i konkretnej branży powinni posługiwać się software’em jednego i tego samego rodzaju tylko
gdy odpowiedzialność za końcowy przekaz
spoczywa w rękach jednej osoby. W przypadku rozłożenia wkładu do procesu inwestycji
na kilka autonomicznych części, warunek taki
obowiązuje dla każdej z tych części osobno.

RS

Czy system BIM powinien pozwalać
na dowolność wyboru producenta/
dostawcy oprogramowania i jednocześnie
zapewniać łatwość oraz stuprocentowe
bezpieczeństwo wymiany plików (danych)?

> Witold Szymanik, WSC:
To trochę pomieszanie z poplątaniem. Naprawdę jest tak źle?
Naprawdę liczymy się z tym, że będziemy skazani na oprogramowanie jedynego słusznego
producenta? Naprawdę wierzymy w „łatwość
i stuprocentowe bezpieczeństwo wymiany
plików (danych)”?
Jako architekci powinniśmy narzucać
branżom swoje standardy. Prawdę mówiąc,
to jedyna szansa, byśmy jako grupa zawodowa utrzymali swoją pozycję. Oczekiwanie
„100% bezpieczeństwa” w wymianie danych
BIM wskazuje, gdzie jest problem. Niestety
jesteśmy w głębokiej defensywie. Zamiast
przewodzić rewolucji BIM, zadajemy pytania:
„czy to aby będzie łatwe i bezpieczne?”. Nie,

WS

nie będzie łatwo. BIM to nie rewolucja w oprogramowaniu, to rewolucja w myśleniu.
Projekt BIM nie jest zbiorem kresek, sztrafów i towarzyszących im opisów oraz tabelek,
lecz jest zorganizowaną przestrzennie relacyjną
bazą danych. Rzuty, przekroje i elewacje przestają być istotne, bo te zobrazowania generowane są samoczynnie na budowie według
potrzeb. Zadaniem architekta jest stworzenie
osnowy dla bazy danych, a następnie wypełnienie jej treścią (z pomocą branż). Niby proste...
> Arkadiusz Mackiewicz, Procad:
AM Wielu producentów oprogramowania reklamuje swój software jako
bimowski. Licencjobiorca ma pełną dowolność. Jak podjąć trafną decyzję?
Przy wyborze programu należy zwrócić
szczególną uwagę na łatwość wymiany
danych z innymi branżami. Dość często zdarza
się, że o ile np. program do architektury spełnia kryteria BIM, o tyle nie ma kontynuacji
w przepływie informacji projektowych.
Jeśli projektujemy sami dla siebie, to taka
aplikacja wystarcza. Ale przecież projekt
nie ogranicza się do jednej wybranej branży,
a jest wspólnym dokonaniem inżynierów
różnych specjalności. Dlatego tak ważny jest
tzw. „workflow” i możliwość jego realizacji za
pomocą wybranej/wybranych aplikacji.
Bezstratną wymianę danych zapewnia
producent oprogramowania, o ile korzystamy
z portfolio jego aplikacji. Przy wykorzystaniu
programów różnych producentów musimy
niestety liczyć się z pewnymi trudnościami
w tym zakresie.
> Jarosław Chudzik,
JCh InterSoft, ArCADiaSoft:
Jako kierujący firmą tworzącą oprogramowanie, niechętnie odpowiadam na tego
typu pytania. Zostawiam to teoretykom BIM.
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Podyskutujmy
o tym na Forum Z:A

www.zawod-architekt.pl/forum

Staramy się raczej stworzyć kompleksowe
rozwiązanie zapewniające możliwość realizacji
zadań projektowych dla każdego uczestnika
procesu projektowania i zapewnić mu możliwość łatwość i stuprocentowe bezpieczeństwo
wymiany danych.
> Robert Szczepaniak,
RS Nemetschek Vectorworks:
Dobrze wymodelowana informacja
zawiera dane alfanumeryczne, pozwalające
jednoznacznie określić wirtualną reprezentację
docelowego fizycznego obiektu.
Bezpieczeństwo wymiany plików ułatwiają
(choć nie gwarantują):
a) nieedytowalność przekazanych danych,
b) otwarty, niezwiązany z żadnym producentem software format eksportu i przekazu,
c) ustalenie ról dostępu do informacji zawartej
w cyfrowym środowisku inwestycji.

Zatem czy jest możliwa pełna,
bezpieczna i bezstratna wymienialność
danych pomiędzy różnymi programami
stosowanymi przez zespoły
projektantów?

> Jarosław Chudzik,
InterSoft, ArCADiaSoft:
Wspominałem o tym już w pierwszej
odpowiedzi. Moim zdaniem pełna, bezpieczna
i bezstratna wymiana danych możliwa jest
dzisiaj jedynie w ramach systemu stworzonego
przez jednego producenta.
> Arkadiusz Mackiewicz, Procad:
AM Jak łatwo się domyślić idealnego
rozwiązania nie ma, ponieważ silna rywalizacja producentów oprogramowania paraliżuje stworzenie jednego wspólnego
i, co najważniejsze, bezpiecznego formatu
pliku wymiany danych projektowych.

JCh

Przy różnorakim oprogramowaniu branżowym należy wykorzystać format IFC, gbXML
itp. lub znaleźć aplikację zapewniającą stuprocentową wymianę danych.
Funkcjonujące na rynku formaty plików czy
wspomniane wcześniej aplikacje umożliwiają
przeniesienie większości danych. Prawda
– nie wszystkich, ale znakomitej większości
z pewnością.
> Robert Szczepaniak,
RS Nemetschek Vectorworks:
Informacja powinna być pełna
w bazie danych (wirtualnym modelu) każdej
branży. To, co ma zostać przekazane, zależy
od umiejętności inżynierów spakowania wymodelowanej uprzednio informacji do formatu
wymiany (IFC). Zasada jest taka: GIGO (garbage in, garbage out) – śmieci na wejściu, śmieci
na wyjściu.

rekl ama

Z:A

fot. © istock.com/Hong Li

PRAWO

Prawo zamówień
publicznych w projektowaniu
/ opis przedmiotu zamówienia
arch. Teresa Gołdowska, architekt IARP

O ile ostatecznym celem postępowania
przetargowego w zamówieniach
publicznych jest „pozyskanie
wykonawcy”, który zrealizuje
zamierzony budynek, to pierwszą
istotną fazą tego procesu powinno być
precyzyjne określenie „przedmiotu
zamówienia”, jakie zostanie zlecone
projektantowi, a następnie – etap
„pozyskania projektanta”. Ten dobry
początek wywiera bardzo istotny wpływ
na efekt końcowy realizacji obiektu
i sprawność przebiegu całego procesu.
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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.

P

Proces prowadzenia inwestycji w instytucjach
samorządowych obejmuje wiele elementów.
W fazie przygotowań wymaga uczestnictwa:
	w planowaniu przestrzennym (zgłaszanie
uwag do projektów planów),
	w pozyskiwaniu terenu,
	w pozyskiwaniu środków na realizację
zadania,
	w opracowywaniu założeń do projektu
(we współpracy z użytkownikiem lub
potencjalnym użytkownikiem),
	w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do projektowania (mapy, badania
geologiczne, wytyczne konserwatorskie,
inwentaryzacja zieleni, wstępne warunki
zaopatrzenia w media itp.).
Następnymi etapami są:
	pozyskiwanie projektantów i współpraca
z nimi od etapu koncepcji,
	uzyskiwanie decyzji administracyjnych,
	pozyskiwanie wykonawcy,
	okres realizacji inwestycji,
	odbiory końcowe obiektu i przekazanie go
użytkownikowi.

Pozyskiwanie projektanta obiektu
Niezależnie od przyjętej procedury, w świetle obowiązujących przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych, etap „pozyskiwania
projektanta” obiektu budowlanego nie jest
sprawą prostą, a wywiera bardzo istotny
wpływ na efekt końcowy realizacji obiektu
i sprawność przebiegu całego procesu.
Na pewno najbardziej zalecaną formą,
szczególnie dla skomplikowanych obiek-

tów wpływających istotnie na kształtowanie przestrzeni publicznej, jest forma
konkursu architektonicznego. Rozważania na ten temat zasługują na osobny
artykuł 1.
Natomiast bez wątpienia – na początku
każdego procesu inwestycyjnego sprawą najbardziej istotną zarówno dla zamawiającego,
jak i dla projektanta jest określenie „przedmiotu zamówienia”. I to zarówno pod względem programu funkcjonalno-użytkowego, jak
i formy przekazania dokumentacji zamawiającemu oraz jasnych zasad współpracy.

Określenie przedmiotu zamówienia
Prawidłowe określenie „przedmiotu zamówienia” rzutuje na cenę opracowywanej
dokumentacji oraz na przyjęte rozwiązania
techniczne i materiałowe. Rzutuje również
na wartość inwestycji i możliwości jej realizacji przez zamawiającego. Dlatego warto
zlecić takie opracowanie doświadczonemu
projektantowi wraz ze wstępnym oszacowaniem kosztów inwestycji.
W celu zgromadzenia kompletu informacji
należałoby opracować dwa dokumenty tj.:
1. program funkcjonalno-użytkowy,
2. w
 ykaz dokumentacji projektowej, jakiej
zamawiający będzie żądał od projektanta.

arch. Teresa Gołdowska,
architekt IARP
kierownik referatu
w Wydziale Inwestycji
Urzędu Dzielnicy Targówek.
Zajmuje się przygotowaniem
i nadzorem nad realizacją
inwestycji i remontów.
Prowadziła budowę
Ratusza na Targówku, była
przewodniczącą kilkunastu
sądów konkursowych.
W swojej karierze przez
kilkanaście lat pracowała
w biurach projektów
i firmach wykonawczych,
m.in. jako starszy projektant,
inżynier budowy, zastępca
kierownika budowy.
Pełni funkcję
przewodniczącej Zespołu
ds. Przetargów przy
Mazowieckiej Okręgowej
Izbie Architektów RP.

Szczegółowe opracowanie obu tych dokumentów pozwoli w przyszłości uniknąć niepotrzebnych dyskusji, wydłużania się czasu
opracowywania dokumentacji i sporów
sądowych. Tym bardziej, że zamawiający
jest zobowiązany do stosowania przepisów
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wynikających z wielu aktów prawnych, których nie musi znać projektant (m.in: ustawa
Prawo zamówień publicznych, Ustawa
o finansach publicznych, przepisy o samorządzie itp.), i z tego powodu – pomimo
zrozumienia dla problemów projektanta
– nie jest w stanie wyrazić zgody na zmianę
w tym zakresie zapisów umowy. Nawiasem
mówiąc, warto szczegółowo zapoznać
się również z paragrafem wzoru umowy
mówiącym o warunkach w jakich można ją
zmieniać, gdyż obecnie tylko te, które zostały zapisane w warunkach przetargu mogą
ulegać aneksowaniu.

Program funkcjonalno-użytkowy
Zakres programu funkcjonalno-użytkowego określony został w rozporządzeniu2, ale
poszczególne punkty takiego dokumentu
można wypełnić w sposób mniej lub bardziej
szczegółowy. Namawiałabym zamawiających
do umieszczenia w nim wszystkich istotnych
informacji będących w posiadaniu zamawiającego, a projektantów przystępujących do
przetargu – do przeczytania go ze zrozumieniem wraz z załącznikami.
W programie funkcjonalno-użytkowym
powinny znaleźć się:
	wszystkie informacje związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego zamierzeniem inwestycyjnym,
	wszystkie informacje jakimi dysponuje
zamawiający na temat obsługi komunikacyjnej, dostępu do mediów, warunkami
geotechnicznymi dla tego obszaru, ochrony konserwatorskiej i przyrodniczej itp.,
	wykaz wszystkich pomieszczeń planowanych w obiekcie (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych lub technologicznych
oraz komunikacji itp., które projektant
ustali na etapie sporządzania koncepcji)
wraz z szacunkowymi ich powierzchniami i opisem wymagań zamawiającego,
jeżeli są one ponadstandardowe lub
specjalistyczne i wynikają z doświadczeń
użytkownika.
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Prawidłowe określenie
„przedmiotu
zamówienia” rzutuje
na cenę opracowywanej
dokumentacji, na
przyjęte rozwiązania
techniczne
i materiałowe,
oraz na wartość
inwestycji i możliwości
jej realizacji.
Jeśli chodzi o program
funkcjonalno-użytkowy,
to namawiałabym
zamawiających
do umieszczenia
w nim wszystkich
istotnych informacji
będących w posiadaniu
zamawiającego,
a projektantów
przystępujących
do przetargu
– do przeczytania
go ze zrozumieniem
wraz z załącznikami.

Przed wprowadzeniem takich zapisów warto
przeprowadzić analizę chłonności działki
i skonsultować tekst z wieloma użytkownikami podobnych obiektów lub z organami
odpowiadającymi za taką działalność.
W przypadku zamiaru finansowania zamierzenia z funduszy pomocowych, promocyjnych, unijnych itp. warto opisać wymagania
projektowe, jakie wynikają z regulaminów
tych funduszy, w tym zakresu i podziałów
dokumentacji projektowej.
W przypadku planowania etapowania
inwestycji konieczne jest wskazanie szczegółowych podziałów funkcji na poszczególne
etapy, gdyż może to mieć wpływ na zastosowane rozwiązania techniczno-funkcjonalne
oraz na cenę dokumentacji.

Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) zawiera opis
przedmiotu zamówienia, ale przede
wszystkim opis wszystkich procedur
obowiązujących w trakcie przetargu,
warunki udziału w postępowaniu oraz
oceny ofert i możliwości odwoływania
się od wyniku. Załącznikami do SIWZ
są wzory formularza ofertowego oraz
niezbędnych oświadczeń, a także program funkcjonalno-użytkowy i wykaz
dokumentacji (jako doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia).
Po przetargu program i wykaz stanowią załącznik do zawartej umowy.

Program
funkcjonalno-użytkowy
Program funkcjonalno-użytkowy
doprecyzowuje wymagania Zamawiającego w zakresie funkcji oraz opisuje
dodatkowe uwarunkowania wynikające z planowania przestrzennego
na obszarze objętym dokumentacją,
obsługą komunikacyjną istniejącą i planowaną, uwarunkowania
w zakresie ochrony środowiska lub
wymagań konserwatorskich itp.

Wykaz oczekiwanej
dokumentacji
Wykaz dokumentacji opisuje, jakich
dokumentacji i opracowań i w jakich
terminach będzie wymagał zamawiający (opracowania specjalistyczne,
branżowe oraz dokumenty niezbędne
do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zamówienia) oraz formę ich opracowania.

STRAPONTENY
składane siedziska do przestrzeni publicznych
i ciągów komunikacyjnych

W BIUROWCU I URZĘDZIE
NA SALI GIMNASTYCZNEJ I W SIŁOWNI

Public Hall

W SZKOLE I NA UCZELNI
W SZPITALU I GABINECIE

kontakt: allhall@karon.eu, tel. 44 724 26 19
materiały dla architektów: www.allhall.pl/architekci
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Jeżeli zamawiający posiada wiedzę na temat
urządzeń na terenie, które kolidują z projektowaną budową (konieczność zabezpieczenia
lub przebudowy), to również na nie powinien
zwrócić uwagę projektanta. Załącznikami
powinny stać się wszystkie dokumenty będące
w posiadaniu zamawiającego, mające wpływ
na projekt (patrz także ramka „Uwaga na terminy oczekiwania na mapy i uzgodnienia”).
Ze względu na zalecenia włączania do
umowy z projektantem również pełnienia
nadzorów autorskich w trakcie realizacji
zamierzenia (interpretacje prawne ustawy
o zamówieniach publicznych mówią, że nadzór
autorski może pełnić każda osoba posiadająca
wymagane uprawnienia, a nie koniecznie autor
projektu) wskazane byłoby również podanie
planowanego czasu pełnienia nadzoru i podstawowych zasad współpracy (np. obecność
na naradach koordynacyjnych, sposób wzywania projektanta, zasady rozliczeń i fakturowania oraz forma nadzoru, gdyż spotkałam się
już z propozycją pełnienia nadzoru autorskiego
przez internet, co nie zawsze jest możliwe).
W tym przypadku należy zwrócić uwagę
na dwa różne terminy we wzorze umowy
i w SIWZ: inny dla opracowania dokumentacji
i inny dla pełnienia nadzoru autorskiego.

Wykaz żądanej
dokumentacji projektowej
Wykaz dokumentacji projektowej, jakiej
zamawiający będzie żądał od projektanta,
to dokument bardzo przydatny zarówno na
etapie przetargu, jak i w trakcie fakturowania
częściowego. Pomimo zastrzeżeń projektantów co do konieczności wypełniania go
kwotami na etapie przetargu – jestem zwolennikiem takiego rozwiązania. Przykładowy
wykaz podany w tabeli 1 zawiera wszystkie
podstawowe pozycje, jakich będzie wymagał
zamawiający oraz enumeratywnie wyszczególnione opracowania specjalistyczne, np.
projekt akustyki pomieszczeń, projekt technologii kuchni, projekty dróg dojazdowych,
wjazdów i zatok parkingowych itp. Dzięki
temu pozwala projektantom na uzyskanie
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Uwaga na terminy
oczekiwania na mapy
i uzgodnienia
Wielu projektantów bywa zaskoczonych długimi okresami oczekiwania na pozyskanie map do celów
projektowych, warunków zasilania
w media, pozyskiwania uzgodnień itp.
(zwłaszcza w dużych miastach) oraz
koniecznością krążenia w tym celu po
odległych punktach miasta.
Na przykładzie dużych miast:
• c zynności związane z pozyskiwaniem mapy do celów projektowych
ze względów formalnych trwają ok.
2 miesięcy,
• pozyskanie warunków zasilania
w media w MPWiK możliwe jest
dopiero po pozyskaniu ww. mapy,
• uzgodnienie zarządcy drogi i inżyniera ruchu trwa minimum 1 miesiąc,
• uzgodnienie w ZDM wymaga
złożenia dokumentów w centrum
i odebrania w urzędzie dzielnicy,
• pozwolenie wodno-prawne dla
m.st. Warszawy wydaje starostwo
w Wołominie lub Legionowie po
wystąpieniu do Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska,
• realizacja przyłącza energetycznego trwa minimum 18 miesięcy.

wiążącej oferty od projektantów branżowych
i kosztorysantów.
Z kolei zamawiającemu wykaz ułatwia:
na etapie oceny ofert – zadawanie pytań
dotyczących zaniżania cen za opracowanie
dokumentacji i nadzór autorski, a na etapie
odbioru opracowań – dopuszczenie fakturowania częściowego, co (szczególnie przy
dłuższym okresie realizacji projektu) jest
istotne dla zachowania płynności finansowej
projektanta. Niezależnie od powyższego,
ponieważ zamawiający odpowiada aktualnie
za realizację płatności także dla podwykonawców wykonawcy zamówienia, dokument
ten może zostać wykorzystany w przypadku
ewentualnych sporów sądowych.

1_Patrz także poniżej: lista „Pisaliśmy o tym w Z:A” – przyp. red.
2_Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)

Pisaliśmy o tym w Z:A
> Konkursy: ziemia obiecana czy droga donikąd, arch. Krzysztof
A. Nowak, Z:A_#42, str. 074
> Monitoring zamówień: konkursy i przetargi, arch. Małgorzata
Pilinkiewicz, arch. Piotr Średniawa, Z:A_#42, str. 082
> Polityczna rola „kultury budowania”, wywiad z arch. Peterem
Swinnenem, Z:A_#42, str. 014
>W
 zajemne relacje inwestorów publicznych i architektów, wywiad
z arch. Peterem Swinnenem, Z:A_#40, str. 022
> O twarte zaproszenie: polityka zamówień publicznych, czyli wybór
architekta inaczej, arch. Jola Starzak, arch. Dawid Strębicki,
Z:A_#33, str. 033

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

Do tego dodać należy terminy dotyczące przypadków szczególnych, jak np.:
• konieczność pozyskania warunków
zabudowy,
• konieczność uzgodnienia przeprowadzenia przyłączy przez tereny
prywatne,
• konieczność uzyskania odstępstwa
od przepisów,
• konieczność uzyskania decyzji konserwatora zabytków.

Podyskutujmy
o tym na Forum Z:A

www.zawod-architekt.pl/forum

Teresa Gołdowska
architekt IARP,
urzędnik samorządowy
w wydziale inwestycji
> tgoldowskarch@gmail.com
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Tabela 1. Przykładowy wykaz dokumentacji projektowej, jakiej zamawiający będzie żądał od projektanta
L.P.

NAZWA DOKUMENTACJI

I

Opracowania wstępne

WARTOŚĆ BRUTTO

L.P.

NAZWA DOKUMENTACJI

21. Instalacje pomiarowe

1.

Mapa do celów projektowych

22. Instalacje zasilania gniazd komputerowych

2.

Badania geotechniczne

23. Instalacje sterowania oświetleniem

3.

Inwentaryzacja budynku istniejącego (może konserwatorska)

24. Oświetlenie zewnętrzne terenu, boisk i budynku

4.

Ekspertyza konstrukcyjna obiektu istniejącego

5.

Inwentaryzacja z waloryzacją zieleni z naniesieniem
na wersję elektroniczną miasta

II

Koncepcje projektowe

1.

Koncepcja zagospodarowania terenu

2.

Koncepcja budynku

3.

Szacunkowe koszty realizacji zadania

III

Projekty budowlane

WARTOŚĆ BRUTTO

Instalacje teletechniczne, SAP, CCTV
25. Instalacja telefoniczna standardowa
26. Instalacja telewizji kablowej i anten zbiorczych
27. Instalacja sygnalizacji stężeń gazu
28. Instalacja sterowania wentylacji
29. Instalacja dzwonkowa
30. Instalacja przyzywowa
31. Instalacja sygnalizacji pożaru

1.

Plan zagospodarowania terenu

2.

Projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny

3.

Projekt budowlany instalacyjny

4.

Projekt drogowy

5.

Projekty przyłączy

6.

Projekty rozbiórek

IV

Projekty wykonawcze. Uwaga! W uzgodnieniu z zamawiającym
projekty wykonawcze mogą być łączone lub dzielone.

1.

Zagospodarowanie terenu

38. Instalacja wody zimnej i ciepłej

2.

Projekt ukształtowania terenu oraz bilans mas ziemnych

3.

Projekt parkingu wewnętrznego

39.

4.

Projekt śmietnika z oświetleniem

5.

Projekt boisk sportowych, bieżni, skoczni z wyposażeniem,
oświetleniem, drenażem

42. Instalacja wentylacji i klimatyzacji

6.

Projekty placów zabaw z wyposażeniem

43. Projekty architektury wnętrz pomieszczeń ponadstandardowych
45. Projekty akustyki wnętrz ponadstandardowych

7.

Projekt zieleni zewnętrznej na działce i tarasach

8.

Projekt architektoniczny

9.

Projekt konstrukcji
Instalacje elektryczne

32. Instalacja lokalnej sieci komputerowej
33. Instalacja sygnalizacji włamania
34. Instalacje elektroakustyczne
35. Instalacja monitoringu wizyjnego
Instalacje sanitarne
36. Instalacja c.o.
37. Instalacja ciepła technologicznego

40. Instalacja hydrantów i skroplin
41. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

46.

Projekty elementów wyposażenia wnętrz wraz z wyposażeniem
stałym i ruchomym oraz wykazem wyposażenia

47.

Scenariusz ochrony pożarowej budynku wraz z instrukcją
ewakuacji oraz rozmieszczeniem oznakowań i sprzętu

10. Instalacja oświetlenia ogólnego
11. Instalacja gniazd wtykowych
12. Instalacja oświetlenie awaryjnego i bezpieczeństwa
13. Instalacja uziemiająca
14. Instalacje ochrony przeciwprzepięciowej
15. Instalacje połączeń wyrównawczych
16. Instalacje odgromowe
17. Instalacja ochrony od porażeń prądem
18. Instalacje siłowe
19. Instalacje zasilające platformę
20. Projekt rozdzielnicy głównej

Instalacja polewaczek oraz nawadnianie roślinności
na dach i tarasach na zewnątrz

Dokumentacja pozostała
48. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
49. Przedmiary robót z podziałem na poszczególne działy
50. Kosztorysy inwestorskie z podziałem na poszczególne działy
51. Świadectwo charakterystyki energetycznej dla całego obiektu
52.
V
1.

Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami dla całego obiektu
Usługi pozostałe
Pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji
zamierzenia inwestycyjnego
RAZEM
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Wszystkie podkreślenia i wytłuszczenia w treści
cytowanych dokumentów pochodzą od autorów artykułu

Mitomania zgłoszeń
arch. Bożena Nieroda, architekt IARP, arch. Wojciech Gwizdak, architekt IARP

Jeszcze nigdy w historii polskiego budownictwa tak wielu nie zaznało tak licznych krzywd
od tak niepozornej regulacji. Oto analiza skutków nowelizacji Prawa budowlanego w świetle
§ 60 warunków technicznych, czyli krótka opowieść o tym, jak politycy wywiedli budujących
na mało cudne manowce.

P

Prawdy czy mity?

Meandrująca historia zgłoszeń

20 lutego 2015 r. Sejm uchwalił Ustawę
o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz
niektórych innych ustaw – nazywaną popularnie „małą nowelizacją prawa budowlanego”.
Jedną z głównych idei, jaka przyświecała
ówczesnemu ustawodawcy przy tworzeniu tej
ustawy, była chęć przyśpieszenia i uproszczenia procedur administracyjnych poprzedzających realizację domów jednorodzinnych,
poprzez zastąpienie procedury wydawania
decyzji pozwoleń na budowę procedurą „zgłoszenia”.
Różnica jest fundamentalna. Wydawanie
decyzji wiąże się z uruchamianiem postępowania administracyjnego, którego istotnym
elementem jest ustalanie i powiadamianie
stron postępowania ze wszystkimi tego
konsekwencjami, w tym procedurami odwoławczymi rozciągniętymi w czasie i o nieprzewidywalnych rozstrzygnięciach. Natomiast
przyjmowanie „zgłoszeń” ze swojej natury
pozbawione jest ingerencji sąsiadów – niektórym wydaje się więc kuszącym pomysłem,
mającym uzdrowić ułomności obowiązującego
prawa budowlanego. Czy tak optymistyczną
ocenę uznać można jednak za uprawnioną,
czy raczej jest ona tylko pochodną porcji
jakichś onirycznych mitów?

Przyglądając się „małej nowelizacji prawa
budowlanego” z 2015 roku, warto sięgnąć
do burzliwej historii windowania i upadania
pomysłów kręcących się wokół problemu
decyzji o pozwoleniu na budowę.
Pierwszym z najbardziej nagłośnionych
był pomysł sejmowej Komisji Nadzwyczajnej
„Przyjazne Państwo”, która w 2008 r. złożyła
do Sejmu projekt Ustawy o zmianie ustawy
– Prawo budowlane oraz niektórych innych
ustaw. Proponowano wówczas całkowitą rezygnację z obowiązku uzyskiwania pozwoleń
na budowę. Nawet największe inwestycje
podlegać miały – według zmienianego
art. 28. Pb – wyłącznie zgłoszeniu zamiaru
wykonania robót budowlanych z wpisem
do stosownego rejestru. Badaniem reakcji
sąsiadów na plany inwestorów – „Przyjazne
Państwo” nie było zainteresowane.
Ten najbardziej radykalny szczyt liberalizującej fali złagodzony został nieznacznie
w bojach sejmowych oraz senackich i przybrał
postać ustawy z dnia 23 kwietnia 2009 r.,
która niezadowolone osoby trzecie odsyłała do sądów cywilnych (art. 4.2. Pb) oraz
wprowadzała obowiązek decyzji, ale tylko
dla inwestycji oddziałujących na środowisko
i wymagających przeprowadzenia oceny od-
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działywania. Inne inwestycje miały wymagać
jedynie co najwyżej zgłoszenia (art. 28 Pb).
Zbiór tak oryginalnych pomysłów nie spotkał się z aprobatą społeczną i 15 maja 2009 r.
został skierowany przez Prezydenta do
Trybunału Konstytucyjnego. Po upływie prawie dwóch lat, 20 kwietnia 2011 r., Trybunał
wyrokiem 26/3/A/2011 orzekł o niezgodności
przepisów ustawy z Konstytucją RP.
Minęło następnych kilka lat i koncepcja
dopuszczania inwestycji do budowy na bazie
procedury „zgłoszenia” ponownie stała się
modna w świecie niektórych polityków i inwestorów. W 2014 roku Rząd złożył do Sejmu
nowy projekt Ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.
Tym razem zachowano większą ostrożność
i przedłożona propozycja rezygnacji z pozwoleń na budowę na rzecz zgłoszeń – ograniczała się do budynków jednorodzinnych i poligonowych obiektów budowlanych. W projekcie
dodano w art. 29 Prawa budowlanego kilka
punktów, w tym stanowiący, iż pozwolenia
na budowę nie wymaga budowa „budynków
mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar
oddziaływania mieści się w całości na działce
lub działkach, na których zostały zaprojektowane”. Przepis posłużył się pojęciem „obszar
oddziaływania” budynku jednorodzinnego

defekty prawa inwestycyjnego

prawo

fot. © istock.com/MachineHeadz

Z:A

Czy możliwa jest realizacja
domów jednorodzinnych
na podstawie zgłoszenia?

Z:A _#47 11/12_2015

111

Z:A

defekty prawa inwestycyjnego

prawo

Nigdzie nie spotkaliśmy opracowania, które wykazałoby, jak rozległy
o.o.o. występuje wokół standardowych domów jednorodzinnych.
A przecież, aby w sposób odpowiedzialny wprowadzać ustawowy zapis
o możliwości realizacji takich obiektów w trybie zgłoszenia,
trzeba znać odpowiedź na podstawowe pytanie: jak duża musi być
działka, by móc zrealizować typowy dom jednorodzinny na zgłoszenie?

– zastosowanym jako kryterium pozwalające wyróżnić budynki, dla których inwestor
nie musiałby uzyskiwać decyzji na budowę.
Obiekty, które spełniałyby ww. warunek,
według nowelizowanego art. 30. miały być
objęte procedurą „zgłoszenia”.
O tym, czy dom jednorodzinny powinien
być realizowany w trybie pozwolenia na
budowę czy zgłoszenia, trzeba zdecydować
przed złożeniem wniosku, dlatego w projekcie
ustawy dodano w art. 20 nowy punkt, według
którego „określenie obszaru oddziaływania
obiektu w przypadku budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” miało być dodatkowym
obowiązkiem projektanta.
Natomiast problem powiadamiania właścicieli sąsiednich działek o planach inwestorów
spróbowano rozwiązać, dodając art. 30a.
wprowadzający obowiązek zamieszczania
informacji o dokonanym zgłoszeniu – w Biuletynie Informacji Publicznej. Uznano wówczas,
że sąsiadów można zadowolić, zlecając im codzienną lekturę BIP w poszukiwaniu informacji, czy aby ich sąsiad nie planuje inwestycji.
Rządowy projekt po licznych poprawkach
przybrał postać Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone w Sejmie
i Senacie zmiany m.in. poszerzały katalog
obiektów nie wymagających pozwolenia na
budowę oraz wprowadzały drobną korektę
w art. 3.20. tj. w definicji pojęcia „obszar
oddziaływania obiektu”.
Hasło „domy jednorodzinne na zgłoszenie”
zostało entuzjastycznie podchwycone przez
media, które w ten właśnie sposób promowały
wchodzącą w życie ustawę, co miało być realizacją jednego z postulatów upraszczania procedur, wygłoszonych przez premiera w exposé
w 2011 roku. Według ministerialnych obliczeń
nowa procedura z 2015 r. dotyczyć miałaby
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każdego roku ok. 30 tys. budynków jednorodzinnych, bowiem według danych MIR
w ok. 40% spraw dotyczących budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych (75 tys. pozwoleń rocznie) nie występują strony inne niż
wnioskodawca. Założono zatem, że w przypadkach tych w miejsce pozwolenia na budowę
mógłby być zastosowany tryb zgłoszenia
(według informacji podanej w uzasadnieniu
do projektu ustawy – druk 2710).

Niewyznaczalność o.o.o.
Kluczem do sukcesu przy wyborze właściwej
procedury dla budynków jednorodzinnych
winna być możliwość precyzyjnego wyznaczenia obszaru oddziaływania obiektu (w skrócie
o.o.o.). Pojęcie to, do ustawy Prawo budowlane
wprowadziła nowela z 27 marca 2003 r. (art. 3.
pkt 20.). Kolejna nowelizacja z 20 lutego 2015 r.
nieznacznie skorygowała definicję o.o.o.
– dodając „w tym zabudowy” i teraz obszar
oddziaływania obiektu to „teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu”.
Niestety ani katalogu przepisów odrębnych, ani bliższej informacji, o jakie ograniczenia w zagospodarowaniu terenu chodzi,
ustawa nie wskazuje. Sprawą szybko zajęły
się sądy administracyjne, które m.in. podpowiadały, że „przepis art. 3 pkt 20 prawa budowlanego zawiera otwartą definicję obszaru
oddziaływania obiektu” (WSA w Białymstoku
wyrok sygn. II SA/Bk 546/12).
Zagadnienie o.o.o. próbował przybliżyć Trybunał Konstytucyjny, który w wyżej już przywołanym wyroku 26/3/A/2011 stwierdził, że
„W praktyce obszar ten wyznaczają szczegółowe
przepisy, ustanawiające ograniczenia w odniesieniu do kwestii zabezpieczenia przeciwpoża-

rowego, hałasu, ochrony środowiska, zagadnień
techniczno-budowlanych, w szczególności zaś
regulacje dotyczące wymaganej prawem odległości obiektu od granic nieruchomości” oraz że
„Oddziaływanie wznoszonego (wzniesionego)
obiektu może mieć różny stopień uciążliwości i charakter, od dyskomfortu estetycznego
(obiekt jest w odczuciu sąsiada, a często również
obiektywnie – brzydki), czy uniemożliwienia lub
utrudnienia odbioru programu telewizyjnego,
przez zasłonięcie widoku, ograniczenie nasłonecznienia lub dopływu świeżego powietrza,
aż po znaczący spadek wartości rynkowej
sąsiednich nieruchomości. Oddziaływaniem tym
są również nadmierny hałas, wstrząsy, dymy
czy spaliny emitowane w czasie trwania procesu
budowlanego lub w czasie eksploatacji obiektu”.
Patrząc na to zagadnienie z punktu widzenia architekta – można stwierdzić, że o.o.o.
to figura geometryczna wyznaczona poprzez
nałożenie na siebie (sumę) wielu figur
geometrycznych, które powstają w wyniku
działania konkretnych przepisów. Przymiarkę
do ich skatalogowania przedstawił kolega
arch. Piotr Gadomski w artykule „Obszar Oddziaływania Obiektu / refleksje przed godziną
»zero«” opublikowanym w numerze Z:A_#44.
Lista zawiera 46 ustaw, całych rozporządzeń oraz konkretnych przepisów i zgodnie
z deklaracją autora należy ją traktować jako
niekompletną.

Błędna idea z pułapką w tle
Ustawa z 20 lutego 2015 r. wprowadzająca
możliwość „zgłaszania” budynków jednorodzinnych zaczęła funkcjonować od 28 czerwca
2015 r. Przez ostatnie miesiące wiele razy pisano na temat wadliwości samej idei zgłoszeń
przy realizacji budynków. Wiele razy odradzano architektom i inwestorom korzystanie ze
ścieżki zgłoszeń ze względu na to, że ryzyko,
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KONKURS

Projektujesz!
Zyskujesz!

Firma Zehnder ma przyjemność zaprosić architektów,

Zaprojektuj wnętrze, w którym pokażesz kultowy

projektantów wnętrz oraz studentów IV i V roku

grzejnik Zehnder Charleston, wygraj wspaniałe

architektury lub projektowania wnętrz do udziału

nagrody i promuj swoje osiągnięcia!

w czwartej edycji konkursu Projektujesz! Zyskujesz!

Wartość nagród pieniężnych to 30 000 zł !!!

Czas trwania konkursu
14.09.2015 - 31.03.2016

Współpraca się opłaca!
W tegorocznej edycji projekty oceniane będą
w dwóch kategoriach “realizacje” oraz “wizualizacje”.
Najciekawsze prace zostaną uhonorowane nagrodami
pieniężnymi oraz atrakcyjnymi upominkami.

Zapraszamy do

Dla pierwszych 50 zdeklarowanych uczestników firma
Zehnder przygotowała atrakcyjne upominki w postaci
eleganckich i funkcjonalnych power banków.
Wszelkie szczegóły znajdziecie w naszej nowej Strefie
Architekta na stronie www.zehnder.pl (strefa dostępna
jest po rejestracji oraz zalogowaniu).

na www.zehnder.pl
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Uwzględniajac jedynie obszar cienia rzucanego przez budynek,
można postawić śmiałą tezę, że tryb budowy domów
jednorodzinnych „na zgłoszenie” dostępny jest tylko dla bardzo
bogatych inwestorów (dysponujących bardzo dużymi działkami)
lub w jakichś szczególnie kuriozalnych przypadkach.

jakie niesie, jest niewspółmierne do korzyści.
Wiele razy pisano o niemożności precyzyjnego
wyznaczenia „obszaru oddziaływania obiektu”.
Jednak nigdzie nie spotkaliśmy opracowania, które wykazałoby, jak rozległy o.o.o.
występuje wokół standardowych domów
jednorodzinnych. A przecież, aby w sposób
odpowiedzialny wprowadzać ustawowy
zapis o możliwości realizacji takich obiektów
w trybie zgłoszenia, trzeba znać odpowiedź
na podstawowe pytanie: jak duża musi być
działka, by móc zrealizować typowy dom
jednorodzinny na zgłoszenie? Dobrze byłoby
chyba wiedzieć, czy możliwością zgłoszenia
może być potencjalnie objętych 99% czy
50%, czy może tylko 5%, czy nawet 0% domów jednorodzinnych. Opracowanie takie powinno być fundamentalne z punktu widzenia
sensowności pomysłu „domów na zgłoszenia
według kryterium o.o.o.”.
Ze względu na szczupłość miejsca niniejszej publikacji przyjrzyjmy się, jaką wielkość
będzie mieć obszar oddziaływania przykładowego domu jednorodzinnego – wyznaczony na podstawie tylko jednego przepisu:
§ 60 rozporządzenia w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki oraz ich usytuowanie.
Jak duże „ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu” niesie
w sobie § 60? Wybraliśmy ten paragraf „złośliwie”, ponieważ generuje on duże zacienienie na
wschód i na zachód. W dodatku działa niezależnie od tego, czy dom ma powstać na terenie
objętym planem miejscowym czy warunkami
zabudowy oraz czy mamy do czynienia z budową w mieście, czy na terenie wiejskim (patrz:
ramka obok).
Paragraf 60 nakazuje przeanalizowanie
cienia rzucanego przez nowo projektowany
budynek w godzinach 7:00 do 17:00 i spraw-
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dzenie, czy cień, który rzuca na istniejące
budynki sąsiednie, nie ogranicza w sposób
ponadnormowy nasłonecznienia pomieszczeń wymienionych w treści paragrafu
(patrz ramka obok). Jeśli wykażemy, że nasz
projekt tego nie czyni – spełnimy przepis.
Dopuszcza się np. zmniejszenie czasu
nasłonecznienia pokoju dziennego z 4 do
3,5 godziny, ale już z 4 do 2,5 godzin (poza
zabudową śródmiejską) – nie. Przepis ten
reguluje, co możemy, a czego nie możemy
zbudować.

Obszar Oddziaływania Obiektu
Inaczej ma się sprawa z „obszarem oddziaływania obiektu”. Tutaj musimy nie tylko wziąć
pod uwagę niewiadomą liczbę przepisów
(w naszym przykładzie przeanalizujemy
tylko § 60), ale także rozważyć prawie nieskończoną ilość możliwych zagospodarowań
działek sąsiednich. W dodatku nieważne
czy i jak działka jest zabudowana. Definicja
o.o.o. wyraźnie mówi o „ograniczeniach
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy,
tego terenu;”, czyli rozmawiamy o potencjale, jaki drzemie w sąsiedniej działce, a nasza
realizacja ten potencjał może ograniczać.
Musimy więc rozważać też sytuację, w której
właściciel działki sąsiedniej wyburzy swój
budynek i będzie chciał postawić zupełnie
inny. Wynika z tego jednoznacznie, że należy
wziąć po uwagę każde możliwe (dopuszczone prawem) zagospodarowanie działek
sąsiednich.
Załóżmy, że jesteśmy w stanie narysować 100 000 przeróżnych wariantów
zabudowy działki sąsiedniej. Załóżmy, że
z powodu budynku powstającego na naszej
działce (który projektujemy) sąsiad straci
możliwość realizacji tylko 1-ego wariantu. Zgodnie z definicją o.o.o. jego działka

Dla przypomnienia:
paragraf 60 warunków
technicznych
§ 60.
1. Pomieszczenia przeznaczone
do zbiorowego przebywania dzieci w żłobku, przedszkolu i szkole,
z wyjątkiem pracowni chemicznej,
fizycznej i plastycznej, powinny mieć
zapewniony czas nasłonecznienia co
najmniej 3 godziny w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach 8.00-16.00, natomiast pokoje
mieszkalne – w godzinach 7.00-17.00.
2. W mieszkaniu wielopokojowym
dopuszcza się ograniczenie wymagania określonego w ust. 1 co najmniej do jednego pokoju, przy czym
w śródmiejskiej zabudowie uzupełniającej dopuszcza się ograniczenie
wymaganego czasu nasłonecznienia
do 1,5 godziny, a w odniesieniu do
mieszkania jednopokojowego w takiej
zabudowie nie określa się wymaganego czasu nasłonecznienia.
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1
Przykładowy
NOWOPROJEKTOWANY dom
Jako przykładowy dom
przyjęliśmy budynek o wymiarach
zewnętrznych 10 m na 10 m,
dachu dwuspadowym (30 stopni)
i wysokości w kalenicy równej 9 m

PRZYKŁADOWY
NOWOPROJEKTOWANY
DOM
10

10

Nasz przykładowy
nowo projektowany dom

17:00

16:00

15:00

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00

9:00

8:00

RZUCANY CIEŃ:
46 metrów

20,98

7:00

Cień wyznaczony dla
nowo projektowanego domu

2
RZUCANY CIEŃ: 46 METRÓW
W dniach równonocy nasz
przykładowy budynek rzuca cień
na teren przyległy o długości
46 m (ok. 5 x wysokość)

powinna być zaliczona do „obszaru oddziaływania” naszego obiektu budowlanego.
Nieistotne, że sąsiadowi pozostało 99 999
całkiem dobrych, czy nawet dużo lepszych
wariantów. Nasza inwestycja pomniejszyła
możliwość zagospodarowania jego działki.

Złośliwe projektowanie
Jeden z polskich star-architektów opowiadał niedawno o praktyce projektowania
przedszkoli w parterach warszawskich
wieżowców, tak by projektanci kolejnych
wieżowców na sąsiednich działkach musieli
odsuwać (lub obniżać) swoje budynki, by nie
naruszać zapisów § 60. Takie rezerwowanie
przestrzeni wokół budynku można nazwać
„złośliwym projektowaniem”. Nie ma
i chyba nie może być przepisu zabraniającego tego typu działania. Dopóki obiekt jest
zgodny z przepisami, to każde „dziwactwo”
jest dopuszczalne.

46,03

10
102,06

46,03

Analiza – symulacja
Cień rzucany przez nasz przykładowy dom
jednorodzinny 1 jest dość rozległy. Szczególnie pierwsza i ostatnia godzina między
7:00 a 17:00 powoduje znaczne zwiększenie
cienia 2 . Zachodzi pytanie: jaką cześć tego
obszaru cienia należałoby wliczyć do o.o.o.?
By udzielić na nie odpowiedzi, konieczne jest
zadanie kolejnego: czy sąsiad może zaprojektować taki budynek jednorodzinny, że
cień rzucany przez nasz przykładowy dom
spowoduje, iż sąsiad nie będzie mógł spełnić
§ 60 (a bez naszego budynku tak)?
Ponieważ najbardziej wrażliwe są końce
cienia, rozważmy jak sąsiad może „złośliwie”
zaprojektować swój budynek jednorodzinny.
Takim „złośliwym projektowaniem” byłaby
np. sytuacja, w której budynek posiadałby
okna do pomieszczeń na stały pobyt ludzi zaprojektowane w ścianie północnej w sposób
uniemożliwiający doświetlenie słońcem. Tyl-

ko jedno z tych pomieszczeń sąsiada miałoby
dodatkowe okno zaprojektowane w ścianie
północno-zachodniej, zaprojektowanej w taki
sposób, że doświetlałoby pomieszczenie
światłem słonecznym dokładnie tylko przez
3 godziny, między 14:00 a 17:00. Takie okno
sąsiada posiadałoby parapet na poziomie
posadzki (h parapetu 0 cm) i niewielkie wymiary, np. 60 x 120 cm 3 .
Odległość od przykładowego domu.
W przedstawionej symulacji założono, że
nasz przykładowy budynek jednorodzinny
zabiera złośliwemu budynkowi 1 minutę z 3 godzin, co czyni jego potencjalną
realizację niemożliwą. Wszystkie elementy
projektu są zgodne z przepisami i jeśli sąsiad
będzie chciał zrealizować ten absurdalny,
ale zgodny z przepisami projekt, nikt nie ma
prawa mu tego zabronić. Budynki stoją od
siebie w odległości 39,5 m i po odjęciu 4 m
(odległość budynku od granicy działki)
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Okna wychodzące na północ
zapewniające 1:8 powierzni podłogi
(wg WT § 57 pkt 2)
„Złośliwie zaprojektowane”
okno – jedyne przez
które wpada słońce

KUCHNIA
A: 10,7 m2

POKÓJ DZIENNY
A: 33,3 m2

SYPIALNIA
A: 16,4 m2

KOMUNIKACJA
A: 5,4 m2

WIATROŁAP
A: 7,2 m2

ŁAZIENKA
A: 6,8 m2

3
„Złośliwy projekt”
domu sąsiada
Parametry budynku dobrano tak,
że przez okno na północno-zachodniej elewacji światło
słoneczne musi wpadać przez 3 h,
ponieważ przez pozostałe okna nie
ma takiej możliwości. Kąt ściany,
w której znajduje się „złośliwie
zaprojektowane” okno, dobrano
tak, że pierwsze promienie słońca
wpadają do pokoju o godzinie 14:00

otrzymujemy obszar oddziaływania o wymiarach 81 m na 21 m zorientowany na kierunku wschód-zachód 4 5 .
Oczywiście wymyślony przez sąsiada dom,
złośliwie zaprojektowany 3 , można jeszcze
bardziej uzłośliwić (np. zmniejszając okno,
przez które wpada słońce). Zapewne można
też wymyślić inne powody, dla których cień
rzucany na działkę powinien się w większym
zakresie wliczać do „obszaru oddziaływania”.
Różne poziomy absurdu projektowego są
prawnie możliwe. Być może, by uniknąć urzędowych i sąsiedzkich potyczek – do o.o.o.
należy wliczyć cały obszar cienia rzucanego
przez budynek zgodnie z § 60 warunków
technicznych?
Nie zapominajmy jednocześnie, że do
o.o.o. wyznaczonego na podstawie § 60 WT
należy jeszcze dodać „obszary oddziaływania”
generowane przez pozostałe przepisy i od
tego dodawania o.o.o. nie stanie się mniejszy.
Należy więc uznać, że inwestor powinien dys-
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„ZŁOŚLIWY PROJEKT”
DOMU SĄSIADA

ponować działką co najmniej o wymiarach
81 m x 21 m (jeśli dla świętego spokoju do
o.o.o. zaliczymy cały cień, to wymiary
te wynosić będą 102 m x 21 m) 5 . Możemy
oczywiście założyć, że od wschodu lub
zachodu mamy drogę dojazdową, ale i tak
drugi koniec „obszaru oddziaływania” jest na
tyle daleko, że trudno jest znaleźć działkę,
na której moglibyśmy zbudować „dom na
zgłoszenie”. Każdy dom jednorodzinny będzie
posiadał inną szerokość, długość czy wysokość, zatem o.o.o. generowany przez § 60
warunków technicznych będzie proporcjonalnie mniejszy lub większy – jednak nawet
parterowe domy z płaskim dachem będą
miały cień (obszar oddziaływania) o zasięgu
kilkudziesięciu metrów.
Można więc postawić śmiałą tezę, że
tryb zgłoszenia domów jednorodzinnych jest
dostępny tylko dla bardzo bogatych inwestorów, dysponujących bardzo dużymi działkami lub w jakichś szczególnie kuriozalnych

przypadkach. Chyba nie o taki efekt chodziło.
Wypada zadać pytanie, czy ustawodawca
o tym nie wiedział?

Wnioski legislacyjne
Nadmierne zbliżanie budynków do granic
działek zawsze było, jest i będzie działaniem rodzącym konflikty. Z problemem tym
systemy prawa inwestycyjnego obowiązujące w poszczególnych krajach radzą sobie
w różny sposób. W wielu z nich pojawiają
się regulacje, według których odległości
budynków od granic działek są liniowo
zależne od wysokości zbliżanych budynków
– natomiast na ponadnormatywne zbliżenia wymagana jest zgoda sąsiada (a nie
urzędnika).
Taką zasadę stosują przykładowo przepisy niemieckie. Podobne regulacje występują
w prawie francuskim. Zbliżona zasada obowiązywała w polskim prawie z 1928 r. Systemy takie pozwalają ustalić dopuszczalne
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17:00

Hipotetyczny „złośliwy” dom sąsiada
na który nasz dom rzucałby cień

Cień wyznaczony
dla naszego nowo
projektowanego domu

17:00 – do pokoju dziennego
nie wpadają promienie słoneczne

16:00
„Złośliwie zaprojektowane”
okno w hipotetycznym domu sąsiada,
które powinno być uwzględnione
przy wyznaczaniu o.o.o. naszego domu

39,5 m
16:59 – do pokoju dziennego
nie wpadają promienie słoneczne

CZAS
NASŁONECZNIENIA
2:59

Nasz przykładowy
nowo projektowany dom

15:00
16:58 – do pokoju dziennego wpadają
ostatnie promienie słoneczne

4
SYMULACJA ZACIENIENIA
Nasz przykładowy budynek zabiera „złośliwemu
projektowi” sąsiada tylko 1 minutę słońca.
To jednak wystarcza, by uznać, że nasza
inwestycja wprowadza „ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy”
działki sąsiada – nasz o.o.o. określony
według jednego tylko paragrafu uniemożliwia
sąsiadowi zbudowanie „złośliwego” domu
i powoduje, że sąsiad powinien być
stroną postępowania administracyjnego

Zacieniony pokój w hipotetycznym
domu sąsiada i analiza słońca
wpadającego przez „złośliwe” okno

14:00

14:00 – do pokoju dziennego wpadają
pierwsze promienie słoneczne

Tylko 1 minuta słońca „zabranego”
hipotetycznemu budynkowi sąsiada
z 3 przepisowych godzin wystarczy,
aby nowo planowanej inwestycji
zablokować możliwość skorzystania
z obiecywanego ułatwienia,
czyli trybu budowy na zgłoszenie

JEDEN
PARAGRAF
I brak możliwości
budowy na
zgłoszenie?

Z:A _#47 11/12_2015

117

Z:A

defekty prawa inwestycyjnego

prawo

Obszar oddziaływania obiektu wynikający z § 60 warunków
technicznych, jest na tyle rozległy i ma taki kształt (wschód-zachód),
że w 98-99% przypadków uniemożliwia skorzystanie z uproszczonej
formy zgłoszenia zamiaru budowy. Jeden tylko składnik o.o.o.
praktycznie uniemożliwia realizację domów jednorodzinnych w trybie
zgłoszenia... Czy o taką zmianę chodziło Ustawodawcy?

relacje przygraniczne w sposób precyzyjny
i łatwy do skontrolowania – zarówno przez
urzędy, jak i zainteresowanych sąsiadów.
Rozstrzygnięcia są przewidywalne. Inwestor
oraz jego sąsiedzi mają zagwarantowane
takie same prawa, niezależnie od tego, która
z osób pierwsza rozpocznie inwestycję.
Niestety w obowiązującym w naszym
kraju systemie brakuje zamkniętego
katalogu przepisów precyzyjnie określających minimalne odległości sytuowania
obiektów w stosunku do granicy działki
– zależnie od funkcji, wysokości oraz lokalizacji obiektów. Zamiast prostych regulacji, system wprowadza trudny do ustalenia
i o mało racjonalnych konsekwencjach
– tzw. „obszar oddziaływania obiektu”.
Z przedstawionego powyżej dowodu
wynika, że jeden tylko składnik „obszaru
oddziaływania obiektu”, tzn. obszar oddziaływania wynikający z § 60 warunków technicznych, jest na tyle rozległy i ma taki kształt
(wschód-zachód) 5 , że praktycznie w ogóle
uniemożliwia realizację domów jednorodzinnych jako przyjętych w procedurze zgłoszenia. Tylko w szczególnych, czy kuriozalnych
przypadkach można skorzystać z takiego
trybu. Zatem sam tylko § 60 uniemożliwia w 98-99% przypadków skorzystanie
z uproszczonej formy zgłoszenia. Czy o taką
zmianę chodziło Ustawodawcy?
Przepis z o.o.o. jest bodaj najgorszym przepisem budowlanym, posiada chyba nieskończoną liczbę wad i prawie żadnych zalet:
	nie ma zamkniętego katalogu przepisów,
które trzeba przeanalizować; w niektórych
przypadkach nie wiadomo, jak interpretować potencjalne oddziaływanie – jak np.
w omawianym powyżej § 60 WT,
	wyznaczenie o.o.o. wymaga od projektanta
gigantycznego nakładu pracy; architekt
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musi przeanalizować nieskończoną liczbę
wariantów zabudowy na położonych w sąsiedztwie działkach, które musi skonfrontować z niewiadomą ilością przepisów,
	rezultatem takiej benedyktyńskiej pracy
jest albo jedna figura geometryczna (narysowana na projekcie zagospodarowania
działki), albo wykaz działek (w opisie technicznym); relacja nakładu pracy do efektu
jest na skandalicznie niskim poziomie,
	sposób wyznaczania o.o.o. jest praktycznie
niesprawdzalny przez osoby zatrudnione
w urzędach; powstaje bowiem pytanie,
w jaki sposób osoby nie posiadające uprawnień do projektowania (nie są wymagane
do pracy w administracji architektoniczno-budowlanej) są w stanie wiarygodnie
wyznaczać czy sprawdzać o.o.o.?
	o.o.o. potęguje konflikty sąsiedzkie, gdyż
nasunięcie o.o.o. na działkę sąsiada jest
jednoznaczne z informacją, że na działce
sąsiada pojawią się ograniczenia w jej
zagospodarowaniu, w tym w jej zabudowie;
siłą rzeczy niezorientowani w niuansach
przepisów właściciele takich działek będą
protestować.
Po przedstawionej analizie problemów
z o.o.o. – ktoś złośliwy mógłby postawić trzy
mało przyjemne tezy. Pierwsza: że od czasu
wejścia w życie przepisów o o.o.o., to jest od
2003 roku, urzędy w przeważającej liczbie
przypadków nieprawidłowo wyznaczały
strony postępowania administracyjnego przy

wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.
Druga: że samo Ministerstwo proponujące
przepisy nie zdawało sobie sprawy z właściwych wymiarów o.o.o. A włożenie tak ogromnego wysiłku ze strony państwa w „małą nowelizację” Prawa budowlanego odbyło się bez
właściwej analizy możliwości skorzystania
z oferowanych ułatwień w postaci zgłoszeń.
Wreszcie trzecia: że 98-99% zgłoszeń przyjmowanych przez urzędy od 28 czerwca 2015 r.
odbywa się z naruszeniem prawa.
***
Nowelizacja zaistniała w świadomości
większości obywateli jako zbawienna.
Tak właśnie przedstawiały ją media, opierając
się jedynie na opinii jej autorów, nie na fachowej analizie. Przedstawiona powyżej próba zastosowania przepisów do przykładu z praktyki
architekta udowadnia, że mamy do czynienia
z prawem nieprzemyślanym, nieliczącym się
z fachową oceną jego przydatności. I w rezultacie szkodliwym, bowiem zadaniem regulacji
prawnych jest zmniejszanie konfliktów między stronami, nie zaś ich potęgowanie.
„Natężyły się góry i porodziły śmieszną
mysz” (Horacy). Dodajmy, że jest to mysz
zatruta… 

W tekście wykorzystano m.in.:
> dokumenty powstałe w toku procesów legislacyjnych
> obowiązujące przepisy prawa
> wyroki sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego
> rysunki autorów

Bożena Nieroda

Wojciech Gwizdak

> napisz do autorki:
bozenanieroda@izbaarchitektow.pl

> napisz do autora:
wojciech.gwizdak@2gstudio.eu

architekt IARP

architekt IARP
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Hipotetyczny „złośliwy”
dom sąsiada nr 2
(zacieniany wieczorem)

17:00

Hipotetyczny „złośliwy” dom sąsiada nr 1
(na który nasz dom rzucałby cień rano)

granica działki

Nasz przykładowy
nowo projektowany dom

21,02

granica działki

7:00

defekty prawa inwestycyjnego

81
39,5
4

39,5

35,5

4

35,5

Najmniejszy możliwy rozmiar działki
na linii wschód-zachód, aby nasz
nowo projektowany dom nie oddzialywał
na 1 ze 100 000 hipotetycznych
projektów domów sąsiadów 1 i 2
Minimalna wg przepisów
odległość od granicy działki

Wynikająca z symulacji najmniejsza
możliwa odległość naszego
przykładowego nowo projektowanego
domu do granicy działki

Czy w związku z możliwością
zaprojektowania przez sąsiada
„złośliwego” budynku, zaznaczony
fragment cienia należy wliczyć
do Obszaru Odziaływania Obiektu?

5
WYMIARY OBSZARU ODDZIAŁYWANIA
Z przedstawionego dowodu wynika,
że jeden tylko składnik „obszaru
oddziaływania obiektu” (tj. wynikający
z § 60 WT), jest na tyle rozległy i ma
taki kształt, że praktycznie w ogóle
uniemożliwia skorzystanie z uproszczonej
formy zgłoszenia

Analiza tylko § 60 warunków
technicznych wskazuje, że dla
uniknięcia urzędowych i sąsiedzkich
potyczek każdy inwestor niewielkiego
domu jednorodzinnego o powierzchni
zabudowy 10 x 10 m i kalenicy
h=9 m, musiałby dysponować działką
o wymiarach co najmniej 81 x 21 m,
najlepiej 102 x 21 m

ILE CIENIA ZALICZYĆ
DO OBSZARU
ODDZIAŁYWANIA
OBIEKTU?

TRYB ZGŁOSZENIA
TYLKO DLA
BARDZO BOGATYCH
INWESTORÓW?

Podyskutujmy
o tym na Forum Z:A

www.zawod-architekt.pl/forum

Z:A _#47 11/12_2015

119

Z:A

redakcja

Spis treści Z:A 2015
Z:A_#42 / styczeń-luty 2015

Z:A_#43 / marzec-kwiecień 2015

Z:A_#44 / maj-czerwiec 2015

informacje
008	Wydarzenia, informacje,
nowości rynkowe

informacje
010	Wydarzenia, informacje,
nowości rynkowe

informacje
014	Wydarzenia, informacje,
nowości rynkowe

doświadczenia zawodowe
014 	Polityczna rola „kultury budowania”
022 	Pamięci stu milionów
030 	Polski pejzaż wyborczy

doświadczenia zawodowe
020 	Architektura przyjazna
034 	Dyskurs o kryteriach

doświadczenia zawodowe
024	Między słowami a budynkami
030 	Inspiracja kontra plagiat
/ ring opinii

felieton
020 	Mojżesz architektom
/ Piotr M. Glegoła
034 	Sztuka aikido
/ Wojciech Gwizdak
094 	Wszystko i nic
/ Sławomir Żak
relacje
032 	Maestro del Design we Wrocławiu
studium przypadku
036 	Głazy rzucone pod ścianę drzew
044 	Muzealne klimaty
technika w architekturze
046 	Walka o oczyszczenie atmosfery
048 	Co słychać w szkołach?
050 	Niewidoczna ochrona
052 	Rycina na uniwersytecie
054 	O polach golfowych: potencjał
rekultywacji
055 	Strategia dla miast Europy
056 	Akustyka – klucz do sukcesu
058 	Dobrze zaplanowane okna nietypowe
060 	Tkaniny ze szkła
temat specjalny: wydarzenia 2015
064	Targi Budma coraz bliżej...
068	Kalendarium 2015
/ wydarzenia polecane architektom
070	Zaproszenia targowe
izba architektów
074	Konkursy: ziemia obiecana
czy droga donikąd?
080 	Standardy działania sędziów
konkursowych w realizacyjnych
konkursach architektonicznych
082	Monitoring zamówień:
konkursy i przetargi
086	IARP ws. małej nowelizacji
Prawa budowlanego
088	GINB nie wydaje wiążących
interpretacji prawa
090	Alfabet deregulacji:
część 2 / od L do Z
prawo
096	Irlandzkie pozwolenie na budowę
/ czyli „jak to się robi na Zielonej
Wyspie”

120

Z:A _#47 11/12_2015

felieton
036 	Wniosek zamiast felietonu
/ Wojciech Gwizdak
050	Budma jak dobre wino
/ Dama z ostrym cienkopisem
064	Architektura w cieniu pucharów
/ Piotr Hofman
112 	Oświadczenia w otoczeniu
/ Sławomir Żak
arch_i_kultura
039 	Anioł najbardziej przykuwa
moją uwagę / czyli polski gust
architektoniczny...
046 	Polacy o architektach w badaniu CBOS
052 	Architektura nieobecna
biznes
060 	Barometr nastrojów architektów
technika w architekturze
066 	Sufity akustyczne jeszcze nigdy
nie były tak ekologiczne
068 	O polach golfowych: Mieszkanie
z widokiem na green?
070 	Bezpieczne tapety do zadań
specjalnych
temat specjalny:
projektowanie zrównoważone
075	Forma architektoniczna
a charakterystyka energetyczna
budynków wielorodzinnych
082	Skuteczna ochrona przed upałem
084	Wielkomiejska atmosfera
085	Jak dobrać izolacyjność akustyczną
okna?
088 Dom poza domem
090	Etykietowanie urządzeń
wentylacyjnych
izba architektów
094	Izba Architektów na Budmie 2015
102	Architekci doceniają
pracę dziennikarzy
106	Architektura ukraińska
/ z wizytą w Poznaniu
110	Szkice architektoniczne
/ konkurs dla studentów architektury
prawo
116	Ganek – reaktywacja

felieton
108 	Pismo w miejsce felietonu
/ Sławomir Żak
temat specjalny: Mies 2015
034	Filharmonia w Szczecinie
036	Ikona w mieście z potencjałem
038	Wierzyliśmy w obietnicę tego projektu
042	To nagroda dla wszystkich
044	Z werdyktu jury MvdR Award 2015
046	Specyfika i autonomia w Filharmonii
Szczecińskiej
050	W roli lokalnego współautora
054	Tę szansę dał nam konkurs
056	Filharmonia w Szczecinie
/ jak to się stało?
060	Architektura umacnia tożsamość miast
arch_i_kultura
062 	Od kropli deszczu do więzi społecznych
/ przestrzeń w świecie naszych pociech
biznes
076 	Asysta Prawna i ubezpieczenie
NNW w ramach składki OC
/ narzędzia wsparcia architekta
technika w architekturze
078 	Paradoksy i granice oszczędności
energii w domach jednorodzinnych
086 	Dom otwarty na naturę
088 	Co w przewodach piszczy? Czyli
o wpływie wentylacji na akustykę
pomieszczeń
090 	Zasada „ciemnego nieba”
/ wskazówki do projektowania
092 	Oprawy podtynkowe dla wymagających
094 	Izolacja w pięciu plusach
095 	Wpływ oszklenia na bilans
energetyczny budynku
098 	Ściana jak tablica
100 	Światło pod płaskim dachem
izba architektów
102	Wszyscy patrzą, nikt nie widzi…
104	Inspiracje z różnych stron widzenia
prawo
111	Obszar Oddziaływania Obiektu
/ refleksje przed godziną „zero”
118	Nasłonecznienie mieszkań.
Przepisy, praktyka i rzeczywistość

Z:A

redakcja

Z:A_#45 / lipiec-sierpień 2015

Z:A_#46 / wrzesień-październik 2015

Z:A_#47 / listopad-grudzień 2015

informacje
014	Wydarzenia, informacje,
nowości rynkowe

informacje
014	Wydarzenia, informacje,
nowości rynkowe

informacje
010	Wydarzenia, informacje,
nowości rynkowe

izba architektów
020	Pierwszy antyranking administracji
budowlanej

arch_i_kultura
026 	Do sypialni wchodzimy tylko z biletami

doświadczenia zawodowe
020 	Konsolidacja albo... ?!
026	Ubezpieczenie a bezpieczeństwo
pożarowe obiektów przemysłowych

doświadczenia zawodowe
024 	Młodzi architekci w Europie:
kondycja i przyszłość zawodu
034	Czas koncepcji się opłaca
/ styl współpracy architektów
felieton
040 	Mugole, czyli teoria niezrozumienia
/ Wojciech Gwizdak
082 	Cztery nogi stołu...
/ Sławomir Żak
arch_i_kultura
044 	Studenci na Architektour
050 	Studenci w sondażu
relacje
052 Toaleta publiczna plus
054 Finaliści konkursu
„Miedź w architekturze”
studium przypadku
056 	Między skrajnościami
/ od wz do sieci neuronowej
technika w architekturze
064 	Utkana z aluminium
066 	Problemowe okapy kuchenne
068 	Akustyka biur w nowej
polskiej normie
071	Cały osprzęt w jednej serii
072 	Tkany dizajn dla ściany
074 	Poliuretan na płaskim dachu
izba architektów
076	Stanowisko IARP w sprawie Kodeksu
Budowlanego
080	L ato i jesień na Warsztacie
080	Ranking urzędów na Podlasiu
080	W ielkopolska: apel do Marszałka
prawo
084	Odstępstwa od przepisów
techniczno-budowlanych
086	Odstępstwa od przepisów
/ część 1: formalno-prawne aspekty
udzielania odstępstw
094	Odstępstwa od przepisów
/ część 2: statystyka odstępstw
100	Odstępstwa od przepisów
/ część 3: abstrakt
102	Sens i bezsens o.o.o.
sport_podróże_pasje
110 Tenisowy weekend architektów
/ WOFA 2015

felieton
038 	Gonitwa myśli
/ Piotr M. Glegoła
066 	Jak umiera wiara w legislację
/ Wojciech Gwizdak
102	Trzy nogi stołu...
/ Andrzej Pawlik
108	Recepta...
/ Sławomir Żak
doświadczenia zawodowe
040 	Naprawdę chcemy zatwierdzać projekty
048	Bank Światowy o pozwoleniach
budowlanych w Polsce
studium przypadku
054 	Wiedeń. Najlepsze miasto do życia
068 	Pięciogwiazdkowy widok na Mazury
biznes
072 	Współpraca z rzeczoznawcą ppoż.
/ wymaga dodatkowej ochrony
w zakresie OC
technika w architekturze
074 	Ściana akustyczna bez błędów
077	Rozumiecie co do was gwiżdżę?
/ akustyka pomieszczeń sportowych
080 	Szybkie tapetowanie
082	Zalety szczelnego budynku
084 	Inteligentne okna dbające o zdrowie
086 	Więcej światła
088 	Płyta warstwowa plus świetlik
/ czy to się sprawdza?
089 	Na miarę czasów
/ nowe drzwi zewnętrzne
090 	Nawierzchnia do współczesnego
miasta
izba architektów
092	Przystanek: Architektura
/ nowe życie łódzkiej krańcówki
104	Komunikat IARP
w sprawie małej nowelizacji
106	Minister Kultury o prawach autorskich
temat specjalny: BIM
i projektowanie zintegrowane
112	BIM – tak, wypaczenia – nie
116	BIM: fakty i mity
132	BIM: wdrożenie w Wielkiej Brytanii
sport_podróże_pasje
142	Graliśmy w zielone

felieton
032 	3 sekundy / Piotr M. Glegoła
042 	Teoria mnogości oddziaływania
/ Wojciech Gwizdak
084 	Nic na temat... / Sławomir Żak
studium przypadku
034 	Wyrzeźbiona manufaktura
biznes
044 	Karoshi czyli zaszczytna śmierć
z przepracowania
technika w architekturze
052 	Przegrody zewnętrzne o coraz
większej izolacyjności akustycznej
054 	Szkło w nowoczesnej oprawie
056 	Dobrze wybrany wapień
060 	Moda na okna drewniano-aluminiowe
062 	Ochrona akustyczna klatek
schodowych
064 	Nowe wymagania dla płyt warstwowych
067 	Ekologiczna renowacja biur
068 	Współpraca na wielką skalę
070 	Szpital na miarę XXI wieku
072 	System stropowy
dla budynków z historią
074 	Poliwęglanowe ściany
we wnętrzach specjalnych
relacje
058	Nagrodzeni za miedź
izba architektów
076	Budma wszystkich architektów
079	Ubezpieczenia zdrowotne dedykowane
członkom IARP
082	Przeciw presji na niewykonywanie
praw autorskich
temat specjalny: BIM
088 	BIM: Wdrożenie publiczne
i wpływ na rynek
092 	BIM: Standaryzacja procesu
098 	BIM: Software i wymiana informacji
101 	BIM: Software według potrzeb
prawo
104	Prawo zamówień publicznych
w projektowaniu / opis przedmiotu
zamówienia
110	Mitomania zgłoszeń
redakcja
120	Spis treści Z:A 2015

Z:A _#47 11/12_2015

121

Z:A

skład_niebudowlany

Barok na plecy

fot. Tasya Kudryk

Mchowy czasomierz
Moss clock to zegar porośnięty prawdziwym mchem reniferowym zaprojektowany przez rotterdamską pracownię

Architektoniczne plecaki
zainspirowane elementami
znanymi z barokowych fasad

Noktuku. Rama przedmiotu wykonana została ze sklejki

stworzył włoski projektant

brzozowej. Ekologicznie odmierza czas i nie trzeba go

Konstantin Kofta. Jego kolek-

podlewać.

cja daje możliwość założenia

www.noktuku.com

na plecy wybranego detalu
sztukatorskiego, przykładowo wspornika czy medalionu.
Z pewnością ważą trochę
mniej niż oryginały...
www.kofta.com.ua

Ciepłe światło brzozowe
Lampa stworzona według
projektu holenderskiego
dizajnera Benjamina
Spötha. Każdy egzemplarz jest wykonywany
ręcznie przez autora z delikatnej sklejki brzozowej.
Dla miłośników stylu eko
i hand made.
Cena: 199-499 €
www.benjaminspoth.com

Zastawa z gumką

Delikatna ceramika łazienkowa

Zastawa stołowa zdobiona

SaphirKeramik to innowacyjny materiał cera-

gumką recepturką? Taiwańscy

miczny opracowany przez firmę Laufen, który

dizajnerzy z pracowni Biaugust

rzeczywiście zmienia wygląd łazienki. Dlaczego?

postanowili nawiązać do tego

Pozwala na tworzenie ultracienkich, lecz jednocze-

prozaicznego, codziennego

śnie twardych i wytrzymałych ścianek oraz łuków

przedmiotu w swoim projekcie.

o promieniu 1-2 mm, podczas gdy tradycyjna tech-

Powstały minimalistyczne, cera-

nologia umożliwia uzyskanie minimalnej wartości

miczne naczynia z niewielkimi,

wynoszącej 7-8 mm. Dzięki temu ceramiczne formy

ale czytelnymi akcentami

umywalek są delikatniejsze i bardziej filigranowe,

kolorystycznymi.

ale nie tracą na twardości i odporności.

www.toastliving.com

www.laufen.com

Zadmij w kofeinę!

Gadżet zaprojektowany
Dejana Kosa dla miłośników
kawy, fantasy i Wyspiańskiego. Kubek termiczny Goat
Mug ma kształt rogu i można
go zawiesić na szyi bądź przy
torbie. Nie jest pewne czy
przyda się w miejskich łowach, ale tak – da się z niego
wypić kawę. W zestawie podstawka ułatwiająca postawienie nietypowego kubka
na płaskiej powierzchni.
www.desnahemisfera.com
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przez słoweńskiego dizajnera

StoVentec R

otynkowana powierzchnia
NA@QCYNFá@CJHDIRSQTJSTQYD

VeroStone Massive

Plac Zamkowy - Business with Heritage
fot. Senatorska Investment

OáXSXYJ@LHDMH@M@STQ@KMDFN

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

/HŎJMNHETMJBINM@KMNũń
podwieszane, wentylowane
RXRSDLXNBHDOKDş

tel.: 605 165 121
603 692 526
603 692 512
ventec@sto.com

