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Dotyk kultury
Czy nie miewacie czasami wrażenia, że w dzisiejszych czasach obcowanie z kulturą
kojarzy się bardzo jednostronnie, by nie powiedzieć tendencyjnie? Bo co zwyczajowo
rozumie się pod tym pojęciem? Wyjście do kina albo do teatru, do muzeum na wystawę
lub na koncert w filharmonii...
Tak stereotypowa odpowiedź na pytanie o kontakt z kulturą stawia ją w kategorii
specjalnego rodzaju aktywności, którego na co dzień nie praktykujemy albo często o nim
zapominamy. Zatem w takim rozumieniu kultura to przyjemność elitarna, artystyczna
i nie dana każdemu, będąca luksusem, wyjątkiem, świętem, enklawą. A jednocześnie
obca i niepotrzebna w codziennym, zabieganym życiu normalnego Kowalskiego.
Jakże krzywdzące to dla kultury uproszczenie! A przecież łacińskie słowo „colere”
oznacza tyle co uprawiać, pielęgnować. Może warto przypomnieć sobie o tym, że kultura
oznaczała kiedyś pracę fizyczną (vide: kultura roli, czyli po prostu uprawa ziemi)?
Tymczasem dzisiaj powszechnie pokutuje założenie, że odbiorca pozostaje w starciu
z kulturą bierny. Że do tajemniczej pracowni czarnoksiężnika nie ma wstępu.
Ja uważam jednak, że kultura domaga się interakcji i jest pojęciem znacznie szerszym
niż zwyczajowo myślimy. Kultura to nie tylko widowisko baletowe czy obraz Sasnala.
Kultura to także przestrzeń publiczna, konkurs architektoniczny, nowy budynek,
przystanek, plac, dworzec. Ale też sposób ich powstawania – od projektowania,
wybierania, konkurowania, sędziowania, przez kulturę finansowania tych wszystkich
etapów, aż po kulturę ich budowania... Wszystko to jest okazją do dyskusji, której
potrzebujemy.
Bo cała ta przestrzeń, zabudowana i niezabudowana – swoim wyglądem, estetyką,
funkcją – kształtuje nie tylko nas, ale też nasze dzieci, przyjaciół, sąsiadów... In plus
lub in minus. O tym powinniśmy pamiętać...
Biorąc powyższe pod uwagę, wydaje się, że najnowszy numer Z:A został kulturą
wypełniony po brzegi stron i to właśnie w takim szerokim, źródłowym znaczeniu.
Szkoda jedynie, że zamiast wyłącznie laudacji na cześć, samo tylko funkcjonowanie
w polskiej rzeczywistości sprawia, iż łamy magazynu poświęcać musimy tak wielu
„utyskom” na warunki ograniczające wolność tej naszej kultury – i z boków, i z góry...
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A na co dzień – kulturalnych kontaktów na każdym poziomie kultury.

W kręgach konkursów,
przetargów i zleceń

KULTURA BUDOWANIA, PEJZAŻ WYBORCZY
ZIEMIA OBIECANA CZY DROGA DONIKĄD?

Życzę wam wszystkim, by o każdym z naszych potomków ktoś kiedyś mógł powiedzieć:
„Mistrz urodził się i wychowywał w zamożnym domu, którego przestrzeń i atmosfera
były wypełnione sztuką. Każdego dnia przebywał wśród fascynujących obrazów
malarzy, które znajdowały się w rodzinnej kolekcji...”*
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2015-02-15 21:30:05

Sebastian Osowski
redaktor naczelny

* S łowa z laudacji podczas wręczania honorowego doktoratu włoskiemu mistrzowi dizajnu i architektury
Alessandro Mendiniemu (Urszula Smaza-Gralak, dziekan wrocławskiej ASP)
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Nida Gięta w akcji
Trzypoziomowe foyer Centrum Kongresowego ICE Kraków zachwyca
zarówno rozwiązaniami architektonicznymi, jak i wykończeniem.
Wnętrze to stanowi dobry przykład
zastosowania systemów Siniat.
Łukową zabudowę części restauracyjnej, w której zlokalizowane zostało zaplecze sanitarne, wykonano
z płyt Nida Gięta. Obudowano nimi
również schody – będące głównym
kierunkiem komunikacji między piętrami oraz spiralne łączące poziom
kawiarni z restauracją.
Schody spiralne, które wznoszą
się ku górze płynną linią, są niewątpliwą ozdobą przestronnego foyer.
Efektowna forma wymagała jednak
odpowiednich materiałów. Wykonana została w technologii suchej
zabudowy Siniat z zastosowaniem
podstawowych systemów Nida
Gięta i profili C. Całość przeszpachlowano masą gotową Nida Pro.
Schody powstały jako obudowa
elementu stalowego konstrukcyj-

Pierwsza warstwa była formowana

nie. Dodatkowym elementem jest

zastosowanych w nim rozwiąza-

nego na dwóch rzędach słupków

na mokro, by zlikwidować napięcia

podświetlenie balustrady.

niach Siniat na str. 056. Zaprasza-

Nida CW50, obłożonych dwoma

powstałe przy tworzeniu tej formy,

warstwami płyty Nida Gięta.

druga warstwa to finalne wykończe-

Kongresowego ICE Kraków oraz

www.zawod-architekt.pl/ice

W księgarniach

• Sanitarnohigieniczne zasady

• Andrzej Krajewski. Moje okładki

• Śmierć i życie wielkich miast

• Drewno i architektura. Dzieje

projektowania zakładów gastro-

pod redakcją Tytusa Klepacza

Ameryki Jane Jacobs to jedna

budownictwa drewnianego w Pol-

nomicznych i obiektów handlo-

to album prezentujący ponad

z najsłynniejszych książek o archi-

sce Grażyny Ruszczyk z fotografiami

wych (...) Stanisława Borysiuka

100 okładek książek i czasopism

tekturze i mieście, które opubliko-

Agnieszki i Włodka Bilińskich to

to zbiór materiałów poświęconych

znanego malarza i plakacisty (jego

wano w XX wieku. Została napisana

książka prezentująca i opisująca

problematyce rozwiązań funkcjonal-

prace można obejrzeć na stronie

przez dziennikarkę, pasjonatkę

bogactwo polskiej architektury drew-

no-technologicznych oraz kryteriom

www.andrekrayewski.com)

architektury i miejskiego życia pod

nianej i zmiany zachodzące w niej na

sanitarnym dla wybranych zakładów

począwszy od 1962 roku do dziś. Za-

wpływem decyzji władz miejskich

przestrzeni wieków. Wydawnictwo

gastronomicznych i obiektów handlo-

danie skompletowania tego wydaw-

Nowego Jorku, które ukochaną

to ukazuje różnorodność kształtów,

wych z artykułami żywnościowymi,

nictwa było trudne i czasochłonne,

dzielnicę autorki Greenwich Village

piękno detalu i harmonię, z jaką

wbudowanych w budynki mieszkalne,

ponieważ w okresie PRL-u nie po-

chciały przeciąć autostradą. Książ-

drewniane budowle wpisują się

użyteczności publicznej oraz wolno-

wstał żaden spis autorów okładek.

ka była pierwszą głośną salwą

w pejzaż. Liczne, barwne fotografie,

stojących. Publikacja przeznaczona

Klepaczowi pozostającemu w sta-

w wojnie z modernistyczną urba-

plany i zdjęcia archiwalne utrwalają

jest dla architektów, technologów,

łym kontakcie z Krajewskim, udało

nistyką, z dominacją blokowisk

piękno, które na naszych oczach

rzeczoznawców oraz pracowników

się odnaleźć dużo okładek, w tym

i centrów handlowych, parkingów

odchodzi w przeszłość.

stacji sanitarno-epidemiologicznch.

także sporo niepublikowanych.

oraz tras szybkiego ruchu.

> 99 zł / www.arkady.com.pl

> 40 zł / instalstan@op.pl

> 40 zł / www.ha.art.pl

> 55 zł / www.funbec.eu
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Więcej o budynku Centrum

my też do obejrzenia filmu:

archiKOMIKS

G R U P A

A R C H I S Ł A W A

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

/ COPYRIGHT: ORIA MEDIA

2015: ODYSEJA ARCHITEKTONICZNA
To zlecenie będzie
dla nas niczym lot
na Księżyc...

Co to znaczy,
że musimy nieco
zmniejszyć
zakres projektu?

Może i mały krok
dla rozwoju krajowej
architektury, ale wielki
dla rozwoju naszej
pracowni!

Chyba
przypomniała
o sobie
grawitacja...

www.grupaarchislawa.pl

Houston,
mamy problem!

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:

Oria
Media
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Idealnie dopasowane
miejsce pracy

oraz układu wnętrza. Kompleksowy

alnych potrzeb. Zastosowano w nich

cjonalność przestrzeni do pracy pod-

system mebli i wyposażenia znajdzie

m.in. konstrukcję z malowanego lub

noszą takie praktyczne rozwiązania

Seria stołów, biurek i akcesoriów MDL

zastosowanie zarówno w biurach, jak

polerowanego aluminium oraz blaty

jak panel umożliwiający zawieszanie

System stworzona przez włoską fir-

też w domowych gabinetach. Różno-

laminowane lub drewniane. Za lekką,

pojemników lub innych akcesoriów,

mę Unifor pozwala na zorganizowanie

rodność form, wielkości i wykoń-

elegancką i nowoczesną formą stoją

czy też wysięgnik do zamontowania

miejsca pracy dostosowanego do spe-

czenia poszczególnych elementów

dizajnerzy: Michele De Lucchi, Angelo

monitora.

cyfiki wykonywanych obowiązków

ułatwia ich dobór według indywidu-

Micheli, Giovanni B. Mercurio. Funk-

> www.unifor.it

Powrót Perspektywy
Cykl spotkań dla architektów
i projektantów Perspektywa,

Z:A

powraca po noworocznej przerwie. W roku
2015 szkolenia odbędą

się w Łodzi (24 lutego), Sopocie
(10 marca) i Katowicach (24 marca).
Uczestnicy będą mieli okazję
dowiedzieć się jak lepiej projektować w sferze zawodowej i osobistej
oraz poznać nowości branży okuć
budowlanych. Gwiazdą spotkań
będzie Jacek Rozenek, znany aktor

Kamienna Marabella

dostępny jest w dwóch formach:

oraz trener biznesu, który popro-

Marabella to kamień elewacyjny

płytek o kształcie wydłużonego

wadzi szkolenie „Work-life balance

z linii Libet Fassade o zdecydo-

prostokąta (55x117x38 cm) oraz

w życiu architekta”. Tematem

wanej kolorystyce i wyrazistej

narożników (15x325x117x38 cm).

wystąpienia będą mechanizmy po-

fakturze. Struktura powierzchni

Piaskowo-złota barwa Marabelli

zwalające na pełne wykorzystanie

poszczególnych płytek jest zróż-

nie jest jednolita – przenikające

własnych pokładów kreatywności,

nicowana – dzięki zastosowaniu

się nawzajem odcienie o różnej

lepszą współpracę z ludźmi oraz

takiego rozwiązania ułożone z nich

intensywności tworzą interesującą

spełnienie w sferze zawodowej

płaszczyzny nie są identyczne, choć

paletę kolorystyczną. Płytki są

i osobistej. Udział we wszystkich

tworzą podobny efekt optyczny.

mrozoodporne oraz charakteryzują

spotkaniach jest bezpłatny, liczba

Dobrze sprawdza się jako materiał

się wytrzymałością na duże waha-

miejsc ograniczona. Więcej infor-

wykończeniowy we wnętrzach

nia temperatury.

macji i zapisy:

domowych i publicznych. Kamień

>w
 ww.libet.pl

> www.perspektywaspotkania.pl
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Od 15 lat

napędzamy Twoje pomysły

Gaszenie mgłą wodną

mieszczeń czy wyłączanie urządzeń

Systemy gaszenia mgłą wodną

wentylacyjnych (np. chłodzących

zyskują coraz więcej zwolenników.

sprzęt IT) nie jest konieczne. Wy-

Firma Agis Fire & Security jest

korzystanie niewielkiej ilości wody

wyłącznym dostawcą i integratorem

jako środka gaśniczego sprawia, że

rozwiązań w zakresie gaszenia wyso-

system jest nie tylko efektywny, ale

kociśnieniową mgłą wodną Aquasys

też ekonomiczny.

w Polsce. System ten doskonale

Agis Fire & Security oferuje

sprawdza się m.in. w budynkach biu-

kompletną obsługę inwestycji w za-

rowych, przemysłowych, serwerow-

kresie projektowania, instalowania,

niach, muzeach, archiwach, hotelach.

uruchomienia oraz serwisu i konser-

Mgła wodna może być stosowana do

wacji elektronicznych systemów za-

ochrony urządzeń pod napięciem czy

bezpieczeń, instalacji elektrycznych,

w centrach przetwarzania danych.

systemów automatyki budynkowej

Dzięki zastosowaniu wysokiego

i zarządzania budynkami (BMS),

ciśnienia efekt gaszenia pożaru jest

detekcji i gaszenia pożaru.

bardzo skuteczny, a uszczelnianie po-

> www.agisfs.pl

Izolacyjność
w rozmiarze XXL

U w, który wynosi zaledwie

System Vetrex Slide 82 jako

3000 x 2300 mm. Przeszklenia

jeden z nielicznych łączy w sobie

Vetrex Slide 82 dodatkowo wyposa-

możliwość wykonania wielkoga-

żyć można w kontaktrony Safe+

barytowych konstrukcji przesuw-

lub okucia w klasie RC2.

nych z korzystnymi parametrami

>w
 ww.vetrex.eu

0,82 W/m2K dla okna o wymiarach

termicznymi. Do tej pory inwestorzy
stawiani byli przed wyborem pomiędzy energooszczędnością a wygodą,
ponieważ większość
systemów przesuwnych, ze względu na
specyficzną budowę, nie
zapewniała satysfakcjonujących parametrów
izolacji cieplnej. Vetrex
Slide 82 oparty jest na
profilu o szerokości
82 mm, który umożliwia wykorzystanie
szerokich pakietów
szybowych o współczynniku Ug=0,5 W/m2K.
Dzięki temu w całym domu można
zastosować zbliżone rozwiązania,

rekl ama

utrzymując korzystny współczynnik

www.dhpolska.pl

Z:A

informacje

Okno przyszłości

wewnątrz elastyczny materiał, któ-

Nowatorska konstrukcja okien da-

ry szczelnie przylega do ościeżnicy,

chowych FTT Fakro gwarantuje do-

tworząc termoizolacyjną ramę.

skonałe parametry termoizolacyjne

Producent dołącza również pakiet

i dużą oszczędność energii cieplnej.

kołnierzy izolacyjnych XDK, który

Okno dachowe FTT U8 Thermo

służy do szybkiego wykonania

o współczynniku U w=0,58 W/m2K

izolacji termicznej, paroszczelnej

już teraz zdecydowanie przewyż-

i paroprzepuszczalnej wokół okna.

sza wymogi termoizolacyjności,

Zastosowanie kompleksowego

które będą obowiązywać okna

rozwiązania gwarantuje uzyskanie

dachowe od 2021 roku. Produkt ten

efektu energooszczędności.

spełnia wymagania budownictwa

> www.fakro.pl

pasywnego, czego potwierdzeniem jest certyfikat Passive House.

W szpitalu nie musi
być nudno

Trzykomorowy pakiet szybowy U8
jest już po zamontowaniu warstwą

o współczynniku Ug=0,3 W/m2K

wierzchnią (lakierem transpa-

osadzony jest w specjal-

Dzięki systemowi Systexx – tape-

rentnym). W pomieszczeniach

nie zaprojektowanej

tom z filamentowego włókna szkla-

panuje zdrowy mikroklimat, bo

ramie skrzydła.

nego firmy Virtulan – ściany i sufity

tkanina „oddycha”. Z tego względu

Posiada poszerzone

są w 100% higieniczne, zmywalne,

doskonale nadaje się do obiektów

drewniane profile oraz

odporne na środki czyszczące i de-

służby zdrowia, nawet do tak

pięć uszczelek. Taka

zynfekujące, a także rysy, uderzenia

wymagających wnętrz jak oddziały

konstrukcja minimalizu-

i zadrapania. Można je regenerować,

onkologiczne czy pulmonologicz-

je zjawisko powstawania

punktowo naprawiać, przema-

ne. Co więcej, fototapety clipArt

mostków cieplnych. Okno jest

lowywać do 20 razy na dowolny

z kolorowymi nadrukami ocieplą

dostarczane i montowane wraz

kolor. Łączenia są zabezpieczone

szpitalne wnętrza odziałów dziecię-

z kołnierzem uszczelniającym

przed brudem oraz ewentualnym

cych, zachowując przy tym walory

EHV-AT Thermo, który umożliwia

przenikaniem mikroorganizmów,

higieniczne.

docieplenie go powyżej konstrukcji

gdyż cała powierzchnia pokrywana

>w
 ww.systexx.pl

dachu. Kołnierz ma przyklejony od

Nowe możliwości
projektowania ceramiki

że wykorzystanie SaphirKeramik

nych umywalek nablatowych

wpływa na obniżenie kosztów zuży-

jest dowodem na poszukiwanie

cia surowców oraz energii w procesie

innowacyjnych, a jednocześnie sub-

produkcyjnym.

telnych rozwiązań odpowiadających

> www.laufen.pl

konanie filigranowych, ekstremalnie
cienkich ścianek, które pozwalają
uzyskać ciekawe kształty wpisujące się w trendy współczesnego
wzornictwa, możliwe jest dzięki
zastosowaniu innowacyjnego mateniania dźwięku A. Panele Ecophon

riału. Po wielu latach badań marka

Solo mogą być instalowane przy

Laufen prezentuje SaphirKeramik

Ecophon Solo to wolnowiszące

użyciu regulowanych wieszaków

i tym samym rozpoczyna nową

panele dźwiękochłonne, które

cięgnowych Connect, sztywnego

erę w dziejach dizajnu ceramiki

pozwalają na niemal nieogra-

wieszaka Connect, mocowań bez-

sanitarnej. Efekt jest zaskakujący,

niczoną ekspresję i dotrzymują

pośrednich, a teraz także przy po-

ponieważ wiąże się z niespotyka-

kroku zrównoważonemu rozwojowi

mocy jednopunktowego mocowania

nymi dotychczas możliwościami

architektury. Dostępne w kilku

stropowego. Rdzeń płyt wykonany

nadawania kształtu produktom.

geometrycznych kształtach,

jest z wełny szklanej trzeciej ge-

Wszystko dzięki zastosowaniu

bogatej kolorystyce oraz z kilkoma

neracji o wysokiej gęstości. Zużyte

domieszki korundu (AI2O3), który

systemami zawiesi dają szerokie

panele nadają się do powtórnego

co prawda w czystej postaci jest

możliwości projektowe, zachowując

przetworzenia.

bezbarwny, ale już po zmieszaniu

przy tym najwyższą klasę pochła-

>w
 ww.ecophon.pl

z surowcem krzemionkowym, daje
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materiału. Warto również dodać,

Wyrazista geometria ceramicz-

miłośnikom dizajnu i ekologii. Wy-

Panele dobrze
zamocowane

szansę na uzyskanie lśniąco białego

Pula nagród
15 000 €
Zarejestruj swój
udzial
w konkursie do

25 lutego 2015
Trwa konkurs
Fasada Roku 2014

Do wygrania:
oceniać zgłaszane projekty i wskażą

6000 € w kategorii profesjonaliści
6000 € w kategorii studenci
3000 € w kategorii specjalnej (nagroda

zwycięzców w każdej z kategorii kon-

Do 31 marca 2015 roku można zgła-

kursowych. Wśród oceniających m.in.

szać projekty w VIII edycji konkursu

przewodniczący DS OIARP Zbigniew

firmy Baumit. Nagradzane są w nim

Maćków, Dolnośląski Wojewódzki

najlepsze realizacje, na elewacji któ-

Konserwator Zabytków Barbara

rych zastosowano kompletną tech-

Nowak-Obelinda czy pracownicy

nologię z katalogu produktowego

naukowi Politechniki Wrocławskiej

organizatora, czyli system ociepleń,

(dr inż. Józef Adamowski, dr hab. inż.

system tynkowy z wykończeniem lub

Jacek Kościuk i dr inż. arch. Andrzej

program produktów renowacyjnych

Poniewierka). Z pełnym składem jury

z wykończeniem. Bieżąca edycja

można zapoznać się na stronie orga-

konkursu wystartowała 1 wrze-

nizatora. Rozstrzygnięcie konkursu

śnia 2014 r. Znane są już również

nastąpi w połowie roku 2015.

nazwiska jurorów, którzy będą

> www.fasadaroku.pl

fundacji We Are Water)

zobacz wiecej
www.jumpthegap.net
Szósty miedzynarodowy konkurs
Roca dla projektantów, architektów
i studentów.

Ma Yansong
Architekt

Laureat nagrody Young
Global Leaders zorganizowanego przez World Economic
Forum w 2014 roku

na sprawne korzystanie zarówno
z indywidualnych stanowisk pracy,

Podczas tegorocznych Targów

jak też hot desków oraz sal kon-

Meblowych w Sztokholmie firma

ferencyjnych. Umożliwia nie tylko

Martela zaprezentowała swoją fi-

zaplanowanie wykorzystania zaso-

lozofię tworzenia środowiska pracy

bów biura, ale i dokonanie analizy

oraz produkty, dzięki którym można

użytkowania biurek i miejsc spotkań

zorganizować biuro zgodnie z po-

w czasie rzeczywistym. Dzięki

dejściem Activity Based Working.

systemowi można efektywniej

Wśród prezentowanych nowości

wykorzystywać przestrzeń biurową

znalazł się m.in. zintegrowany

oraz zredukować powierzchnię

system do zarządzania przestrze-

i koszt najmu.

nią biurową Dynamic. Pozwala on

> www.martela.pl

Jump the gap to międzynarodowy konkurs dla studentów
architektury oraz młodych projektantów i architektów, którzy
nie ukończyli 35. roku życia. To idealna platforma dla nowych
pokoleń, aby pokazać swój talent i wizje w projektowaniu
łazienki przyszłości. Od samego początku konkurs opierał
się na jury złożonym z uznanych architektów i projektantów.
W poprzednich edycjach nigdy nie brakowało polskich
finalistów i laureatów.

rekl ama

Dynamic na targach
w Sztokholmie

Przewodniczacy Jury

With the collaboration of
Barcelona Design Centre
www.bcd.es
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fot. Jimmy Kets

Od redakcji
Artykuł jest suplementem
do wywiadu„Wzajemne relacje inwestorów
publicznych i architektów”, przeprowadzonego
w listopadzie 2013 roku i opublikowanego
w numerze Z:A_#40

KP PZP
Peter Swinnen,
Naczelny Architekt Flandrii
nider. Vlaams Bouwmeester,
ang. Flemish Government Architect

www.vlaamsbouwmeester.be

Polityczna rola
„kultury budowania”
Czy poza Polską architekci mają lepiej lub są lepsi? O relacjach z polityką, postawach wobec
społeczeństwa oraz zaletach i wadach środowiska architektów obserwowanych we Flandrii z pozycji
istniejącego tam urzędu Naczelnego Architekta Kraju, opowiada szef tej rządowej instytucji z siedzibą
w Brukseli – arch. Peter Swinnen. W spotkaniu wzięli udział: arch. Ewa Frankiewicz, arch. Dawid
Strębicki i red. Sebastian Osowski.

E

Ewa Frankiewicz: Czy zauważa pan
w swoim kraju taki fenomen, że politycy
lubią pokazywać się na tle nowo
zrealizowanych, atrakcyjnych budynków?
U nas w kraju jest to dość nowe zjawisko...

> PS: Należy zdawać sobie sprawę, w jakiej
pozycji znajdują się politycy, jakie mają
priorytety i spostrzeżenia. To oczywiste,
że posiadają własne ambicje i raczej nie
dotyczą one architektury. Proszę spróbować
postawić się w ich sytuacji i wczuć w ich
logikę myślenia.
Ważne jest, aby uświadomić sobie, co jest
naszym głównym celem. Ja nazywam to „kulturą budowania” (czytaj więcej: opis w ramce
** obok – przyp. red.). Powinniśmy umieć
w prosty sposób przedstawić politykom jej
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zalety, a nie opowiadać o architekturze językiem architektów. Projektanci muszą nauczyć
się przekazywać swoje racje w taki sposób,
aby każdy mógł je zrozumieć. Niestety często
zdarza się, że mówią językiem czytelnym tylko
dla własnego środowiska.
Potrzeba używania zrozumiałego języka
dotyczy również polityków. Powinni umieć
przekazać ludziom w prosty, klarowny sposób
korzyści płynące z realizowania dobrych
budynków. Bo architektura powstaje dla
społeczeństwa. Wspólnym zadaniem architektów i polityków powinno być pokazywanie
jakości architektury i wszystkich dodatkowych wartości (czytaj więcej: opis w ramce
**** na stronie 017 – przyp. red.) jakie ona ze
sobą przynosi.

Dawid Strębicki: Rzeczywiście
umiejętność prowadzenia dialogu jest
bardzo ważna. Wzajemny szacunek
i poszanowanie poglądów jest
najskuteczniejszym spoiwem każdej
współpracy. Proszę opowiedzieć jak
wygląda pana współpraca z politykami,
władzami, przedstawicielami rządu...

> PS: Podjęliśmy (jako zespół Naczelnego
Architekta Flandrii – przyp. red.) współpracę
z sześcioma ministerstwami, których
szefowie zgodzili się wypracować wraz z nami
nowe metodologie procesu projektowania.
Celem tych projektów pilotażowych jest
zbudowanie obiektów oraz przestrzeni
ważnych dla społeczeństwa w obszarach
odpowiedzialności poszczególnych

Z:A
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*

Flandria – Region Flamandzki (nider. Vlaams Gewest)
– jeden z trzech regionów federalnych Belgii, położony
w północnej części kraju i zamieszkany głównie przez ludność
niderlandzkojęzyczną. We Flandrii mieszka ok. 6,3 mln
mieszkańców, a wraz z Brukselą 7,4 mln.

**

Kultura budowania
Według Petera Swinnena „kultura budowania” jest pojęciem
szerszym niż architektura i proces projektowy. Oznacza bowiem
cały proces współpracy projektanta z inwestorem oraz dialog ze
społeczeństwem. W tym kontekście architekt traktowany jest, jako
jeden z uczestników całego procesu tworzących wspólnie nasze
otoczenie.
W przypadku procedury Open Oproep (Open Call) początkiem
„kultury budowania” są dyskusje w gronie członków jury, w którym
przeważają przedstawiciele inwestora. Swinnen mówi, że jest
to bardzo cenny czas: „każdy może doświadczyć całego procesu
w bardzo indywidualny sposób, a dzięki ograniczonej liczbie
projektów mamy szansę zauważyć i zrozumieć wszystkie detale
zawarte w każdym z nich i dokładnie je przedyskutować, nie
skupiając się tylko na pierwszym wrażeniu”.
Architekt Flandrii podkreśla również, że podstawą procesu
budowania i projektowania budynków oraz tworzenia architektury
przyjaznej społeczeństwu, musi być zawsze otwartość dyskusji
i wzajemne zaufanie. Zaufanie, że każdy siedzący wokół stołu ma
równorzędne prawo i kompetencje do wygłoszenia opinii. Dzięki
temu wygrywa najbardziej racjonalna i obiektywna argumentacja.
Na takim podejściu Swinnen opiera zadanie naczelnego architekta,
mówiąc: „sprowadza się (ono) w skrócie do połączenia potencjalnie
najlepszego zadania projektowego z potencjalnie najlepszym
procesem jego tworzenia i potencjalnie najlepszym architektem”.
(porównaj: Wzajemne relacje inwestorów publicznych i architektów, Z:A_#40, str. 022)
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Pilootprojecten / Projekty Pilotażowe

• Powołanie zespołu złożonego ze specjalistów kilku dziedzin,

Są to projekty z zakresu „kultury budowania” skupiające się wokół

dotyczących opracowywanego zagadnienia. Zespół wyznacza ogólne

kilku grup tematycznych odpowiadających zakresom działania

ambicje i cele działania. Następnie formułuje raport i składa go na

poszczególnych ministerstw. Aktualnie uruchomione zostały

ręce ministra.

projekty: „Opieka zdrowotna oraz opieka nad starszymi osobami”

• Na podstawie przedstawionych w raporcie danych instytucje pu-

we współpracy z ministrem ds. dobrobytu społecznego, „Archi-

bliczne, których dotyczy dany temat, mogą zgłaszać się, jako poten-

tektura mieszkaniowa” we współpracy z ministrem ds. energetyki,

cjalni kandydaci do otrzymania wsparcia merytorycznego i środków

mieszkalnictwa, urbanistyki i ekonomii społecznej oraz „Kreatywny

finansowych na realizację swojej inwestycji. Ponieważ zrealizowane

krajobraz” we współpracy z flamandzkim premierem, departa-

projekty pilotażowe mają służyć jako przykład i być wzorem dla in-

mentem rolnictwa i rybołówstwa oraz departamentem planowania

nych, do współpracy zapraszani są tylko „ambitni” (w szerokim tego

przestrzennego.

słowa znaczeniu) inwestorzy publiczni. Przygotowana pula pieniędzy
umożliwia realizację pięciu takich inwestycji w każdym z Projektów

Założeniem projektów pilotażowych jest nowe, krytyczne spojrze-

Pilotażowych.

nie na wybrane zagadnienia oraz realizacja przykładowych zadań

• Kolejny etap to sformułowanie pięciu zadań projektowych w każdej

projektowych, w kreatywny, odmienny niż do tej pory praktykowany

grupie tematycznej.

sposób, odpowiadający na zmieniające się potrzeby społeczne.
Projekty Pilotażowe realizowane są w ścisłej współpracy pomiędzy

Zespoły projektowe do realizacji Projektów Pilotażowych wy-

ministerstwem odpowiedzialnym za określone zagadnienie oraz

łaniane są według procedury Open Call. Aktualnie projekty te

zespołem Vlaams Bouwmeester. Proces realizacji każdego projektu

wchodzą w fazę realizacyjną i mają być przykładem dla podob-

składa się z następujących etapów:

nych inwestycji realizowanych w przyszłości.

ministerstw – mamy więc na przykład
takie grupy tematyczne jak „architektura
mieszkaniowa” czy „opieka zdrowotna” oraz
„opieka nad osobami starszymi” (czytaj
więcej: opis w ramce *** powyżej – przyp.
red.). Staramy się krytycznie spojrzeć na
ważne społeczne zagadnienia i potraktować je
w kreatywny, odmienny niż do tej pory sposób.
Razem z ministrami jesteśmy otwarci na
obserwację, czy projekty te będą w stanie
dostarczyć nam nowych spostrzeżeń. Zakładamy, że wnioski z tak przeprowadzonego
„researchu”, będzie można wykorzystać do
analizy i poprawienia ustawodawstwa, dzięki
czemu w przyszłości możliwe staną się realizacje, które lepiej odpowiedzą na współczesne potrzeby społeczeństwa.
To dla mnie bardzo ekscytujące, nawet jeśli
zmienimy przepisy tylko w 1 procencie... Bo
wówczas architektura stanie się etapem, a nie
celem samym w sobie. Takie jej postrzeganie bardzo mnie intryguje. Oczywiście sama
jakość architektury także jest dla mnie bardzo
ważna, ale istotniejsze są te inne elementy
(porównaj: opis w ramce **** na stronie obok
– przyp. red.), tak naprawdę to one nadają
znaczenie architekturze.
Uważam, że architektom brakuje świadomości „kulturowej”, pozwalającej im spojrzeć
na projektowanie jako metodę poszukiwania
odpowiedzi na zagadnienia dotyczące potrzeb
społecznych, a nie tylko jak na narzędzie do
produkowania architektury. Czy w Polsce
istnieje coś takiego jak research by design?
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DS: Według mojej wiedzy nie istnieje lub
jest mało rozwinięty... A na czym polega
ten model analizy?

> PS: Rozmawiając z ministrami i rządem,
zastanawiamy się, czy projektowanie
i architektura są w stanie stać się narzędziami
używanymi do podejmowania decyzji
na szczeblu politycznym. Zadanie, które
staramy się wykonać, to przygotowywanie
sposobu tworzenia polityki przestrzennej,
używając zrealizowanych przykładowych
obiektów, zarówno architektonicznych, jak
i urbanistycznych.
DS: Intencje brzmią słusznie i wypadałoby
nam docenić cenność takiej realnej
współpracy...

> PS: To także sposób pokazywania politykom
realnych korzyści, które można osiągnąć przy
pomocy architektury. W przeciwnym razie,
mimo tego, że jesteśmy jednostką rządową,
politycy nie mieliby pojęcia, czym się właściwie
zajmujemy. Na co dzień są przecież zajęci
innymi sprawami, a architektura niekoniecznie
należy do obszaru ich zainteresowań. Nasz cel
jest zawsze taki sam – pomaganie politykom
i urzędnikom w realizowaniu dobrych
projektów inwestycyjnych, które mogą stać
się narzędziem do osiągania rezultatów
pożytecznych dla społeczeństwa.
DS: Jakie oczekiwania mają politycy
względem urzędu Naczelnego Architekta
Flandrii?

> PS: Tak naprawdę nasz zespół jest czymś
w rodzaju wolnego strzelca wewnątrz
kompleksowych struktur rządowych. Mamy
dużą swobodę działania i dzięki temu
jesteśmy w stanie inicjować platformy
współpracy, zapraszając do nich różnych ludzi
i instytucje.
DS: Moją uwagę zwraca, że
w wypowiedziach Boba Van Reetha
(pierwszy flamandzki architekt naczelny
– przyp.red), a także w pańskich, obaj
podkreślacie ważną rolę współpracy
z administracją państwa. Bardzo niewiele
uwagi poświęcacie natomiast architektom
i zrzeszających ich instytucjom.

> PS: O architektach wspominałem już
wcześniej, natomiast od Orde van Architecten
(odpowiednik polskiej Izby Architektów
i SARP – przyp. red.) nigdy nie otrzymałem
żadnej sugestii bądź prośby o zainicjowanie
współpracy, która miałaby służyć
społeczeństwu. Orde van Architecten mówi
tylko o architektach, między architektami i do
architektów. A to nie jest, z mojego punktu
widzenia, interesujące, bo w tym kontekście
pozycja architekta nie jest nigdy dyskutowana
w odniesieniu do społeczeństwa. Orde
van Architecten nadal skupia się na
wyidealizowanej pozycji, jaką architekt
zajmował 100 lat temu.
Tymczasem architekci powinni integrować
się ze społeczeństwem. Nie w sposób bierny,
lecz proaktywny, inteligentny i krytyczny.
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Korzyści społeczne architektury
„Naszym celem jest pokazanie inwestorowi publicznemu,
jak ważną rolę społeczną odgrywa jego inwestycja” – mówi
o funkcji naczelnego architekta Peter Swinnen. – „Staramy
się mówić o projektach w kategoriach różnych korzyści, które
zawiera przedstawiana koncepcja projektowa. Architektura
jest bowiem tylko częścią całej układanki - oczywiście
techniką, ale też kwestią społeczną, kulturową, ekologiczną
i finansową”.
Co interesujące, Swinnen przekonuje, że dla jury w procesie
Open Oproep kwestia estetyki schodzi na dalszy plan:
„Nie rozmawiamy o architekturze, o tym, jaka jest jej wartość
estetyczna. Te aspekty nie mają większego znaczenia. Bo
wtedy wszystko zaczęłoby być bardzo osobiste. Natomiast
szeroko rozumiane korzyści społeczne nigdy nie są osobiste.
Są zawsze obiektywne i globalne”.
I puentuje ten wątek: „Patrząc z tej perspektywy prywatne
zlecenia nie istnieją (...), a wszystkie działania architektów
mają wydźwięk publiczny”.

(porównaj: Wzajemne relacje inwestorów publicznych i architektów, Z:A_#40, str. 022)
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Naczelny Architekt Flandrii,

w zakresie potencjalnych zmian legislacyjnych uwzględniających

nider. Vlaams Bouwmeester, ang. Flemish Government Architect

zmieniające się potrzeby społeczne oraz w zakresie promocji kultury

Funkcja Naczelnego Architekta Flandrii została powołana

architektonicznej.

w 1998 roku, aby wspierać inwestorów publicznych oraz przygotować
i realizować długofalową politykę publiczną regionu w celu poprawy

Pierwszym architektem Flandrii był Bob Van Reeth, drugim Marcel

jakości środowiska zbudowanego – architektury, urbanistyki

Smets. Aktualnie (od 1 lipca 2010 r.) funkcję tę pełni Peter Swinnen,

i krajobrazu.

współzałożyciel brukselskiej pracowni 51N4E.

Architekt Naczelny Flandrii jest instytucją rządową, działa w poro-

Po zwycięskich wyborach w roku 2014 koalicja rządowa Bourgeois

zumieniu z różnymi organami administracji oraz z podmiotami ze-

podjęła decyzję, że urząd Architekta Naczelnego (Vlaams Bouwme-

wnętrznymi. Jednym z jego głównych zadań jest realizacja procedury

ester) po zakończeniu bieżącej kadencji zostanie zastąpiony przez

wyboru projektantów dla potrzeb zamówień na budynki i przestrze-

doradztwo Bouwmeester College, które będzie się prawdopodobnie

nie publiczne (system Open Oproep, ang. Open Call – opisywany na

składało z pięciu niezależnych specjalistów działających przy dziś

łamach Z:A_#33 i Z:A_#40). Podejmuje także inicjatywy

już istniejącym Wydziale Planowania Przestrzennego.

Niestety moja obserwacja jest taka, że
w swojej aroganckiej postawie podkreślają
własną, tak naprawdę niczym nieuzasadnioną, wyjątkowość. Jednocześnie uciekają się do
poniżających metod, aby tylko zdobyć kolejne
zlecenie, często dzieląc się swoim know-how
za darmo. Te skrajności dają mi poczucie, że
jest to naprawdę „chore” środowisko.
EF: Myślę, że w Polsce za tę sytuację
odpowiedzialni są nie architekci, lecz
urzędnicy, rząd i politycy. Nie zdają sobie
sprawy, że architektura jest elementem,
który jest budowany na lata. Ich jedyną
intencją jest zrealizowanie wszystkiego
jak najniższym kosztem i przy minimalnym
zaangażowaniu.

> PS: Ale to wiąże się właśnie z brakiem
„kultury budowania” oraz nieklarownością
wyrażania się, co umożliwiłoby prowadzenie
dialogu i sensownego dyskursu. Pozostaję
więc przy opinii, że za brak szacunku
społeczeństwa i polityków do architektury
odpowiedzialni są właśnie architekci, którzy
sami robią sobie krzywdę.
Dotyczy to także poczucia wspólnoty.
Wydawałoby się, że taka instytucja jak
Orde van Architecten jest po to, aby dbać
o uczciwą konkurencję w środowisku. Z jednej strony architekci zwracają się do siebie
nawzajem, używając słów koleżanko/kolego (po niderlandzku: konfrater), sugerujących przynależność do pewnej wspólnoty,
a więc także wzajemne zaufanie, szacunek, współpracę. Z drugiej jednak strony,
wartości te stały się obecnie sloganami,
gdyż w rzeczywistości jesteśmy rywalami
o bardzo niskim morale.
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Dlaczego tak się dzieje? Bo społeczeństwo
straciło zaufanie i szacunek do architektów
oraz ich pracy. Ktoś musi sprzeciwić się tej
sytuacji jako pierwszy i z pewnością nie będzie
to rynek. A więc wszystko zależy od architektów i ich zachowania.
DS: A jak do urzędu Naczelnego Architekta
Kraju podchodzą inwestorzy publiczni?

> PS: Inwestorzy publiczni darzą nas
zaufaniem, a my wspieramy ich w procesie
realizowania inwestycji (relacjom z inwestorami publicznymi oraz modelowi konkursowych
zamówień publicznych poświęcony był wywiad opublikowany w Z:A_#40 – przyp. red.).
Ale znowu – ta pozytywna energia towarzysząca naszej współpracy zostaje zakłócona
postawą architektów i faktem, że nie szanują
samych siebie. Dla przykładu, do drugiego
etapu procesu „Otwartego zaproszenia”
(Open Call ****** – patrz ramka obok – przyp.
red.) zapraszamy pięć zespołów. Ustalone
wynagrodzenie za koncepcję projektową
wynosi na przykład 10.000 euro, a my jasno
przedstawiamy oczekiwania nasze i inwestora, czyli mówimy co w ramach tego wynagrodzenia należy opracować i przedstawić. I co
się dzieje? Co najmniej trzy z pięciu pracowni
przygotowują pełną dokumentację, a nawet
makietę. Mimo że wyraźnie prosiliśmy tylko
o koncepcję z researchem, pierwszymi pomysłami i opisem projektu...
Mówię o tym, bo taka sytuacja powtarzała się u nas wielokrotnie, mimo że konsekwentnie staramy się „ograniczyć” architektów (w pozytywnym tego słowa znaczeniu).
Często otrzymywaliśmy 100-stronnicowe
opracowania z mnóstwem bardzo szczegó-

łowych danych. Były to naturalnie ważne
informacje, ale nie na ten etap projektu! Poza
tym koszt wykonania takiego bookletu przekraczał kilkakrotnie ustalone wynagrodzenie.
Z tego powodu w procedurze „Otwartego
zaproszenia” (Open Call) ograniczyliśmy
wielkość dokumentacji projektowej do maksimum 20 stron. Jest to szkolna i dość naiwna
reguła, ale staramy się znaleźć sposoby, aby
powstrzymać architektów przed pracą za
darmo. Jaki był tego efekt? Dostawaliśmy
20-stronnicowe booklety z dużą liczbą bardzo
małych ilustracji, czyli tak naprawdę ten sam
rozbudowany zakres opracowania ściśnięty
na 20 stronach...
To pokazuje, jak uparci i niechętni do zmiany swojej postawy są architekci. Można wręcz
powiedzieć, że zaufanie, którym inwestor obdarza zespół Naczelnego Architekta Flandrii,
zostaje w pewien sposób nadwyrężone, gdy
architekci prezentują swoje zbyt dopracowane
prace konkursowe.
Oczywiście, rozumiem ich postawę, bo
każda z pracowni chce pokazać się z jak
najlepszej strony, wygrać i dostać zlecenie.
Myślę jednak, że „robienie jak najwięcej” nie
jest jedyną metodą na przypodobanie się
klientowi. Wierzę, że można także zaintrygować go swoim podejściem do projektowania
i za pomocą kilku szkicowych propozycji
projektowych pokazać nie tylko architekturę,
ale przede wszystkim szeroko pojęte korzyści
społeczne, które są możliwe do osiągnięcia
za pomocą tej koncepcji projektowej. Gdzie
korzyści dotyczą zagadnień humanistycznych,
społecznych, finansowych, ekologicznych
czy funkcjonalnych, a nie bezpośrednio tylko
architektury lub estetyki. 
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System Open Call: program udzielania
zamówień na prace projektowe
Open Call (Otwarte Zaproszenie, nider. Open Oproep) to system oparty
na konkursach architektonicznych stosowany we Flandrii i częściowo
w Brukseli, zgodny z europejskim prawem zamówień publicznych.
Proces definiowania tematu projektu rozpoczyna się od intensywnej
dyskusji między klientem (zleceniodawcą – przedstawicielem jednostek
samorządowych) a Naczelnym Architektem Regionu Flandrii (Vlaams
Bouwmeester). Efektem rozmów jest dokument, prezentujący ambicje
związane z realizacją danej inwestycji i definiujący zadanie projektowe.
Następnie do publicznej wiadomości podawana jest lista nowoplanowanych
inwestycji na najbliższe pół roku. Do opracowania ich koncepcji
architektonicznych lub urbanistycznych mogą zgłaszać się pracownie
projektowe, wysyłając swoje portfolio i krótki opis potencjalnej idei projektu.
Na tej podstawie Naczelny Architekt Flandrii wybiera do każdej inwestycji
10 najbardziej, jego zdaniem, pasujących pracowni. Kolejnym etapem jest
zaprezentowanie tych biur klientowi, który w asyście Naczelnego Architekta
dokonuje finałowej selekcji 3-7 portfolio, najczęściej jest to 5 pracowni.
Kluczem wyboru projektantów wchodzących do etapu opracowania
koncepcji jest zasada różnorodności, czyli na przykład: młode początkujące
pracownie versus doświadczone biura, eksperymentujący projektanci
versus specjaliści i klasycy w danym temacie. Wybrane na tej podstawie
pracownie projektowe są zapraszane na spotkanie, podczas którego mają
okazję porozmawiać z klientem i wysłuchać jego ambicji dotyczących
zadania projektowego. Odbywa się także wizja lokalna na terenie
planowanej budowy.
Kolejnym etapem jest wykonanie odpłatnie przez każdą zaproszoną do
konkursu pracownię koncepcji projektu. Wszystkie zespoły przedstawiają
swoje pomysły podczas ustnej prezentacji przed komisją złożoną
z przedstawicieli klienta (lokalnych władz samorządowych) oraz
reprezentanta Vlaams Bouwmeester (Naczelnego Architekta Regionu
Flandrii) i jednego niezależnego eksperta.
Decydując się na zgłoszenie swojej kandydatury, jako potencjalnego
wykonawcy wybranego projektu, uczestnicy od razu wiedzą, jaki jest budżet
danej inwestycji i wynagrodzenie projektantów – dokładnie określona jest
kwota dla uczestników II etapu oraz widełki procentowe dla zwycięzcy
konkursu, który przystąpi do negocjacji warunków kontraktu. W ten sposób
unika się wątpliwych pod względem uczciwości i negatywnych dla jakości
architektury kryteriów „najniższej ceny”.
(czytaj więcej: Wzajemne relacje inwestorów publicznych i architektów, Z:A_#40, str. 022)
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Decyzja w sprawie kartonu była więc
szybka chociaż... przez chwilę wahałem się
– może jednak po prostu zmienię profesję
i zostanę kaskaderem? Ten zawód zawsze
wydawał mi się zbliżony do zawodu architekta, choć o wiele bezpieczniejszy i nie
dający aż tylu emocji. Jak choćby interpretacja Warunków Technicznych czy Prawa
budowlanego... Nie wiem dlaczego, ale
właśnie odpowiedzialność za interpretacje
(także sądowe i urzędnicze) usiłują od lat

z uporem maniaka spychać na mnie ustawodawcy. A jednocześnie, kiedy odpowiem:
– Dobrze, ale może by ustanowić cennik,
odpowiedni do zakresu odpowiedzialności
za moje usługi? Podnosi się raban i wrzask,
że to wbrew zasadom zdrowej konkurencji i interesowi inwestora... Czy ktoś to
zrozumie?
Zatem sprawa jest prosta: proponuję
zacząć od początku. Koleżanki i koledzy,
idźmy wszyscy medytować na pustynię.
A inwestycje? Niech każdy sam sobie projektuje, co chce i jak chce – bez nas. Skoro
to takie proste i tanie, niech w końcu każdy
ma okazję. Najlepiej budować na podstawie
projektów rysowanych w zeszytach w kratkę
wieczorem po kolacji...
Dalej wszystko potoczy się już w myśl
oczywistego scenariusza. Niewielkie grupy
wędrownych architektów niczym nomadzi
będą przemieszczać się w poszukiwaniu
pożywienia i tematów do dyskusji. Potrze-

ba nas tak naprawdę niewielu – jak 300
Spartan – tylko takich, co potrafią, nadają
się i mówią jednym głosem. To będzie
pokolenie naszych wnuków oczywiście – my
i nasze dzieci niestety jesteśmy bez szans.
Tak właśnie zrobił Mojżesz.
W tym czasie wykształci się równolegle
nowe pokolenie polityków i urzędników... To
też się przyda. Ukrywanie się po lasach i miejskiej dżungli wyostrzy percepcję. Warzywna
dieta odchudzi i wyeliminuje osobników
o najgorszej kondycji i wczesnej sklerozie.
Uwolnienie od potrzeby szukania pieniędzy
uszlachetni pozostałych przy życiu. Wędrowne grupy nauczą się walczyć o swoje prawa
(po raz pierwszy w historii naszego środowiska wspólnie!), a po jakimś czasie zaczną się
łączyć i konsolidować.
Wreszcie jedna z grup twórczych zajmujących uliczną przestrzeń uzyska nagrodę
Prince of Wales in Urban Design, co zwróci uwagę światowej opinii publicznej na
niecodzienne zjawisko ulicy. Zacznie się od
nagrody Kioto przyznanej wszystkim polskim architektom-nomadom jednocześnie
w dziedzinie filozofii, sztuki i nauki. Później
romantyczne artykuły, porównujące nas do
japońskiej legendy 47 Roninów i 300 Spartan, odrodzą zainteresowanie polską estetyką. Naszymi nazwiskami będą nazywać
ulice i place, staniemy się patronami szkół.
Polska architektura opanuje Azję i Daleki
Wschód. Jednostki wyodrębnione spośród
zjednoczonych okręgowych izb otrzymają
jednocześnie w tym samym roku nagrody
Praemium Imperiale, AIA Gold Medal, Miesa
van der Rohe i Royal Gold Medal. Odrodzona
po latach w blasku chwały IARP uzyska
nagrodę Wakkera.
I od tej pory Polacy będą kojarzeni na
całym świecie już nie z wódką, papieżem
i Wałęsą, ale z architekturą. Tak jak Japonia
kojarzona jest z bohaterskimi samurajami...
Aha, a zamiast nowych standardów i zasad
etyki, za 10 lat przyjmiemy jako środowisko
kodeks Bushidō.
No dobrze... Tylko kto zostanie Mojżeszem?

FOT. KUBA PAJEWSKI
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Okazuje się, że mieszkanie w kartonowym
pudle na ulicy ma swój niepowtarzalny urok
– i nie należy się tego obawiać, gdyż na dodatek inspiruje. Pomysł od dawna kotłował się
w mojej głowie i wreszcie wystrzelił: potrzebny jest nam nowy Mojżesz! Ktoś kto wyprowadzi całe nasze grono zawodowe na pustynię,
aby poczekać, aż umrą wszyscy o duszach
niewolników. Ale po kolei...
Mam teraz w końcu czas, aby oddać się
twórczości nieskrępowanej, choć ograniczonej
w wyrazie. Wyspać się i uzyskać spokój ducha.
Nie muszę się przy tym męczyć, poniżać i ciągle zabiegać o pieniądze, bo grupa zaprzyjaźnionych freeganów uprawiających squatting
nauczyła mnie jak przeżyć. Na dodatek moja
sytuacja jest dziś wręcz idealna, bo stałem się
częścią przestrzeni, którą zawsze tworzyłem
dla innych, spełniając jednocześnie marzenie
każdego chyba architekta, aby zamieszkać
w osobiście zaprojektowanym domu własnym. Małe też jest piękne i ciekawe – a zadanie jak dobrze zaprojektować własny karton
polecam już teraz studentom, a szczególnie
ich pedagogom na uczelniach.
Kroplą, która przelała czarę goryczy, była
zatwierdzona przez polski sejm 15 stycznia
tego roku nowelizacja Prawa budowlanego.
Tam właśnie wyczytałem m.in., że „do podstawowych obowiązków projektanta” będzie
należeć „określenie obszaru oddziaływania
obiektu” (art. 20. pkt 1c – przyp. red.). Przecież
podczas prawie każdej inwestycji, projektowanej przez moją pracownię przez ostatnie 20 lat,
były jakieś spory z sąsiadem. A część z nich
kończyła się oczywiście w sądzie...
Nie czekałem więc na decyzję Senatu
i podpis Prezydenta odnośnie ustawy. O nie!
Rosyjska ruletka za takie pieniądze? I w razie czego wszystko to będzie moja wina?
Tego byłoby za dużo – ubezpieczony jestem
przecież tylko na 50 tysięcy euro, czyli
miałbym uprawiać czysty hazard, kilkadziesiąt razy w roku wpuszczając do puli cały
mój majątek, w dodatku za każdym razem
„stawiając” na inwestycje, które w najlepszym przypadku kilkakrotnie przekraczają
mój stan posiadania?

il. ©iStock.com/MasaruHorie

Mojżesz architektom

Prestiżowy
Konkurs
Baumit

Poznań, zgłoszenie:
Przedsiębiorstwo ARI sp. z o.o.

Weź udział w prestiżowym Konkursie Baumit Fasada Roku i wygraj jedną z pięciu nagród
pieniężnych w wysokości 10 000 zł.
W Konkursie wyłaniamy najlepsze realizacje budowlane, oddane do użytku pomiędzy
01.01.2014 r. a 31.12.2014 r., na których elewacji zastosowano kompletną technologię
Baumit: system ociepleń, system tynkowy z wykończeniem oraz program produktów
renowacyjnych, także z wykończeniem.

Nagroda
Nowy budynek 2013

Warszawa, zgłoszenie:
DIP Biuro Projektów,
Krzysztof Pasternak

Zwycięskie obiekty Konkursu Baumit Fasada Roku wezmą udział w międzynarodowej odsłonie
Konkursu Baumit Life Challenge.
Więcej na www.fasadaroku.pl

NOWE KATEGORIE!
Wyróżnienie
Nowy budynek 2013

Do wygrania 5 x 10 000 zł

Lublin, zgłoszenie:
Biuro InżynieryjnoWdrożeniowe Intelligent
Systems

Poznań, zgłoszenie:
IMB Asymetria sp. z o.o.
i Wspólnicy sp. k.

Poznań, zgłoszenie:
Sasiak-Sobusiak
Pracownia Projektowa

Warszawa, zgłoszenie:
Architekci mgr inż.
arch. Dariusz Filak

Wyróżnienie
Nowy budynek 2013

Wyróżnienie
Budynek po rekonstrukcji
i adaptacji
2013

Nagroda
Budynek z wielkiej płyty 2013

Nagroda
Budynek po rekonstrukcji i
adaptacji
2013
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Zapraszamy do obejrzenia animacji:
www.zawod-architekt.pl/mvoc

Pamięci stu milionów
Komunizm pochłonął sto milionów ludzkich istnień, a każde istnienie to przecież jeden
wszechświat... Dzięki oryginalnemu pomysłowi na unaocznienie skali tej zbrodni
i zmaterializowanie abstrakcyjnego pojęcia tak niewyobrażalnie wielkiej liczby, trójka Polaków
wygrała konkurs ogłoszony przez kanadyjski rząd. Publikujemy oczywiście opis autorski projektu
Pomnika Ofiar Komunizmu, ale rozmowę z jednym z jego współautorów poświęcamy głównie
procedurze samego konkursu. Pełnej szacunku dla startujących projektantów...
Z arch. Andrzejem Pawlikiem rozmawia Sebastian Osowski

W

W grudniu ubiegłego roku, trójka
Polaków z adresami: Toronto, Nowy Jork
i Warszawa, wygrała dwuetapowy konkurs
na pomnik Ofiar Komunizmu w Ottawie.
Pamięta pan swoje pierwsze uczucie
po ogłoszeniu wyników?

> Zaskoczenie. Miałem wprawdzie świadomość oryginalności naszego projektu, ale
właśnie oryginalność mogła okazać się wadą,
bo odbiegał on od tradycyjnych wyobrażeń
tego typu obiektów. Nasza propozycja pomnika ofiar komunizmu była bowiem pierwszą na
świecie próbą stworzenia monumentu, w którym liczba, spekulatywny abstrakt, w dodatku
przez swą niewyobrażalną wielkość (sto milionów ofiar), przybrała realną formę, wielkością
odpowiadającą tej liczbie.
Pytanie jak doszło do waszej współpracy
brzmi może banalne, ale interesujący jest
w nim z pewnością wątek modelu pracy,
jaki przyjęliście – bo nie spotkaliście się ze
sobą ani razu...

> Mieliśmy pewne doświadczenie z pracą na
odległość, choć nie aż w tak radykalny sposób,
jak w tym przypadku. Z Wojtkiem Gorczyńskim, prywatnie moim szwagrem, współpracowaliśmy przy jego projekcie ambasady Kanady
w Warszawie. Ale spotkania i najistotniejsze
koordynacje ze stroną kanadyjską odbywały
się wówczas w Warszawie. Z kolei z Januszem
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Kapustą wykonałem konkursowy projekt na
pomnik Farenheita, za który dostaliśmy wyróżnienie oraz projekt pomnika w konkursie na
pomnik ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku.
Już po rozstrzygnięciu dowiedziałem się od
jednego z zaskoczonych, zachodnich jurorów,
że jak na gusta polskich jurorów zaprojektowany pomnik był zbytnio oryginalny. Z tym,
że zostały one w większej części wymyślone
w czasie jego pobytu w Warszawie. Natomiast
wygrany konkurs na MVOC sprowadził się do
relacji realizowanych wyłącznie dzięki szerokim
możliwościom, jakie stwarza dzisiaj narzędzie
pracy w postaci komputera.

W jaki sposób podzieliliście zadania
i jak często konsultowaliście postępy
w projekcie?

Uważa pan, że to jest znak czasów. Nowych
możliwości uprawiania zawodu?

> Jestem o tym przekonany. Podam przykład:
animację pomnika MVOC wykonali chińscy
graficy, z którymi wcześniej współpracował Wojtek. Po wymyśleniu, omówieniu
i naszkicowaniu każdej klatki „scenariusz”
wysłany został do Chin. Opracowane przez
grafików surowe kadry odesłane zostały do
korekty. Jedynym problemem okazał się język
– angielski Chińczyków był niezrozumiały
nawet dla Wojtka i Janusza, dlatego trzeba
było korzystać z architektki kanadyjskiej
pochodzącej z rodziny chińskich emigrantów,
tłumaczącej z mandaryńskiego na angielski.
Obecnie przygotowujemy kolejne fazy projektu, konsultując je (z uwagi na architektoniczną
formę pomnika) z zespołem konstrukcyjnym,

> Myślę, że z czasem tradycyjne biura będą
zanikać, a jedynym warunkiem pracy w sieci
będzie nasza rzetelność i samodyscyplina.
Widzę także i wady – przeniesienie pracy do
domu i świadomość uczestników procesu
projektowego, że w zasadzie partnerzy są
dostępni przez cały czas, może rozmywać
czytelny podział na czas pracy i prywatności.
W tym kontekście warto powiedzieć
Czytelnikom z jakich roczników jesteście…

> Wojtek jest z rocznika 56., Janusz 51., a ja
weteran „polskiego architektonicznego Waterloo” z 50-tego.

> Nie było jakiegoś specjalnego podziału na
ściśle określone zadania, jako że w fazie koncepcyjnej liczy się przede wszystkim głowa
i dialog. Każdy, nawet pozornie głupi pomysł
może być dla drugiego inspirujący. Dlatego
„spotykaliśmy się” prawie codziennie.
Waszym zdaniem – czy bardziej
skomplikowane projekty – w szczególności
kubaturowe, z rozbudowaną funkcją,
konstrukcją, instalacjami – również
mogłyby powstawać w taki zdalny sposób?
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Widok monumentu od strony południowej, z kierunku gmachu Sądu Najwyższego
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Memorial to the Victims of Communism (MVOC),
CANADA LAND OF REFUGE
Komunizm był zbrodnią. Nie ma takiego symbolu, który byłby w stanie upamiętnić realność ogromu tej zbrodni, bowiem każdy symbol
ma jedno znaczenie dosłowne i różną liczbę znaczeń ukrytych.
Największym dramatem komunizmu jest ciągle maskowana i nadal
nieuświadomiona liczba ofiar tego ustroju. Systemu, który przeorał
45 krajów i który nadal funkcjonuje, w mniej lub bardziej groźnej
formie, w niektórych państwach. I choć w większości państw
komunizm upadł, to jego dewastacyjne skutki w ludzkiej psychice
i gospodarce trwać będą jeszcze długo.
Komunizm pochłonął sto milionów ludzkich istnień, a każde
istnienie to przecież jeden wszechświat. Unicestwiono zatem sto
milionów wszechświatów. Podstawowym założeniem naszego
projektu stało się ujawnienie skali tej niepojętej zbrodni, unaocznienie i zmaterializowanie abstrakcyjnego pojęcia, jakim jest
w ogóle liczba, tym bardziej tak niewyobrażalnie wielka jak sto
milionów.
Człowiek miał i ma kłopot z wyobrażeniem sobie wielkiej liczby.
Pierwotne społeczeństwa potrafiły liczyć do czterech, a wszystko, co
było powyżej tej liczby, określano słowem „mnóstwo”. Zobaczyć – to
zrozumieć. Zobaczyć i dotknąć – to zrozumieć i przerazić się tym
porażającym „mnóstwem”. Temu celowi podporządkowaliśmy cały
nasz projekt, bo tak wielka liczba tylko napisana lub wypowiedziana,
czyni nas bezradnymi a przez to obojętnymi, w myśl stwierdzenia
największego komunistycznego mordercy Józefa Stalina: „jedna
śmierć to tragedia, milion to statystyka”.

Ta „statystyka” przez swój ogrom, przez świadomość, że
każde „jeden” to niepowtarzalne ludzkie istnienie, stawia wobec
wartości estetycznych pomnika zupełnie inne wyzwanie. Dlatego,
dla unaocznienia tej burzącej porządek świata zbrodni, zasady
kompozycyjne pomnika oparliśmy na „złotym podziale”, naczelnej
zasadzie przyrody i wielkiej sztuki, by forma przywracała utraconą
harmonię.

Idea: cmentarz stu milionów
Gdyby jednemu życiu przypisać 1 centymetr kwadratowy pamięci,
wtedy na jednym metrze kwadratowym zmieściłoby się dziesięć
tysięcy upamiętnionych istnień ludzkich. I gdyby z tych metrów
kwadratowych zbudować wielki „cmentarz” w kształcie kwadratu
o boku 100 metrów, to ta hektarowa powierzchnia składająca się
z centymetrowych elementów, „pikseli”, pokazałaby i uzmysłowiła
rozmiar tragedii komunistycznej zbrodni.
By zmieścić ten „cmentarz pamięci” na zadanym terenie
oraz nadać mu przestrzenny wyraz – płaszczyznę złożoną ze stu
milionów małych kwadratów „pofałdowaliśmy” ostro nachylonymi
ścianami. Każdej z anonimowych płyt nagrobnych – wielkości
odcisku małego palca – nadaliśmy formę ściętej piramidy, tym
przestrzennym krojem artykułując je z płaszczyzny. A chcąc cały
nasz zamiar uczytelnić, poprzez rozpoczęcie narracji od pojedynczego elementu, plan tej części pomnika uformowaliśmy w kształt
trójkąta.
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Pierwszy raz dane mi było mieć do czynienia z tak profesjonalnie
przygotowanymi warunkami konkursu. Precyzyjnie określono
wymagania i zakres opracowania, pokazano wszystkie możliwe relacje
architektoniczno-urbanistyczno-krajobrazowe i techniczne.
Dołączono katalog „dobrych praktyk” podając przykłady wielu pomników
poświęconych podobnym tematom. A także informacje o budżecie,
honorarium za projekt i nadzór, zwrocie kosztów dla zespołów
dopuszczonych do drugiego etapu, a nawet zwrocie kosztów podróży...

instalatorami sanitarnymi, elektrycznymi,
projektantami zieleni, potencjalnymi wykonawcami okładziny z przestrzennych pikseli
z Włoch, Hiszpanii i Polski oraz z reprezentacją rządu Kanady złożoną z dziewięciu urzędników z odpowiedników naszych ministerstw
Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego.
Nagrodę w Ottawie odbieraliście
osobiście?

Andrzej Pawlik
– architekt IARP,
absolwent WA
Politechniki
Warszawskiej (1975),
projektował domy
prywatne, budynki
wielorodzinne,
restauracje, ale też
wnętrza i rewaloryzacje
obiektów zabytkowych,
autor kilkunastu
publikacji dotyczących
aspektów uprawiania
zawodu architekta
w Polsce, od dwóch
kadencji pełni funkcję
Krajowego Rzecznika
Odpowiedzialności
Zawodowej IARP

> Wręczenie nagrody odbyło się w gmachu
parlamentu z udziałem dwóch ministrów,
parlamentarzystów, telewizji i radia oraz przewodniczącego organizacji Tribute for Liberty.
Zespół reprezentował tylko Janusz Kapusta,
bowiem Wojtek ugrzązł na lotnisku w Toronto
wskutek nagłych opadów śniegu, mnie zaś
peszą wszelkie oficjalne uroczystości. Jeżeli
już wygrałem konkurs, to przecież nie po to,
aby się denerwować.
Wspominał pan, że procedura konkursu
była dwuetapowa. Proszę o tym
opowiedzieć.

> Pierwszy etap był otwarty dla wszystkich,
choć pod pewnymi warunkami i polegał na
wyłonieniu sześciu zespołów dopuszczonych
do etapu drugiego.
Ile zespołów wystartowało w pierwszym
etapie?

> 30 zespołów.
A jakie były warunki udziału?

> Uwarunkowania polegały na składzie zespołu autorskiego. Oczekiwano, że powinien być
złożony minimum z dwóch osób i maksimum
z trzech, z których jedna musiała posiadać
kanadyjskie uprawnienia architektoniczne,
druga być profesjonalnym artystą (Janusz
Kapusta ma tytuł doktora sztuki) lub archi-
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tektem krajobrazu, wobec trzeciego członka
zespołu autorskiego nie stawiano żadnych
wymagań. Należało podać swoje kwalifikacje
zawodowe oraz dorobek zawodowy.
Jakie opracowanie i o jakim zakresie
należało złożyć w pierwszym etapie?

> W pierwszym etapie należało złożyć
jednostronicowe CV każdego z autorów wraz
z wykazem jego projektów (niekoniecznie
zrealizowanych), trzy strony zdjęć z projektów lub realizacji oraz trzystronicowy esej
pokazujący sposób podejścia autorów do
tematu przez określenie najistotniejszych
elementów przyszłego projektu i wyartykułowanie przesłania pomnika. Wydaje mi się, że
taka formuła niejako zmuszająca do poważnej
refleksji tak projektantów, jak i oceniających,
sprzyja autentycznej twórczości. Efekty polskich konkursów zbyt często opierają się na
zasadzie „najlepiej lubimy te piosenki, które
znamy”. Warunki określały także wielkość
czcionki, akapitów, a nawet rodzaj ekologicznego papieru, którego należało użyć.
Jakie informacje o oczekiwaniach
otrzymaliście od organizatora konkursu?

> Pierwszy raz dane mi było mieć do czynienia
z tak profesjonalnie przygotowanymi warunkami konkursu. Precyzyjnie określono wymagania i zakres opracowania oraz dołączono
szczegółowy katalog tzw. „dobrych praktyk”.
Pokazano wszystkie możliwe relacje architektoniczno-urbanistyczno-krajobrazowe i techniczne, włącznie z rozkładem zanieczyszczeń
gruntu na terenie lokalizacji pomnika. Podano
przykłady pomników poświęconych podobnym
tematom ze wszystkich krajów, także z Polski
(pomnik w podkrakowskim Płaszowie).
W warunkach znalazły się standardowe informacje o przeznaczonym budżecie,
honorarium za sporządzenie dokumentacji
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POJEDYNCZY MEM PAMIĘCI, JEDEN ZE STU MILIONÓW – NAGROBEK ANONImOwEJ OFIARY
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Ścieżki: tablice pamięci
Przechodząc pomiędzy fałdami stworzonych w ten sposób
powierzchni, trudno oprzeć się
przytłaczającemu poczuciu przerażenia. Wysokość ścian, ograniczona przestrzeń, ciasne przejście
i jedna tylko droga do wyjścia.
A wokół setki tysięcy kwadratowych elementów, z których każdy
pojedynczy to jedno unicestwione
życie. Przypadkowo nie nasze.
To przestrzeń kontemplacji, ów
dokument „mnóstwa”. Wchodząc
pomiędzy „fałdy” pamięci i mogąc
dotknąć pojedynczego „piksela”,
stanowiącego rodzaj symbolicznej
tablicy nagrobnej poświęconej każdej ze 100 milionów w większości
anonimowych ofiar pogrzebanych
w nieznanych miejscach i w różnych krajach, musimy wzruszyć
się i przerazić namacalnym,
uwidocznionym obrazem doktryny
wykreślającej pojęcie Osoby.
Na początku każdej ze ścieżek
prowadzących pomiędzy ścianami
– tablicami pamięci, zapisana jest
liczba znajdujących się na nich
elementów, tak aby każdy wchodzący na ścieżkę, poprzez fizyczne
unaocznienie napisanej liczby, mógł
zrozumieć.
Ściany powstałe z tych pojedynczych elementów rozchylają się ku
niebu i obniżają wraz z dochodzeniem do placu ceremonii, miejsca
spotkania z innymi ludźmi. Ten dokument pamięci i droga przez niego ma
pomóc nam poczuć przytłaczającą
skalę i zbliżyć do ofiar, do ich przerażenia i bezradności.

ŚCIEŻKA MIĘDZY FAŁDAMI PAMIĘCI, WŚRÓD TABLIC Z MILIONÓW PIKSELI

DOTYK POJEDYNCZEJ TABLICY NAGROBNEJ, ODCISK KAŻDEGO UNICESTWIONEGO ŻYCIA

Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci
Wisława Szymborska
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Obiekt: Pomnik Ofiar Komunizmu
(Memorial to the Victims of Communism)
Miasto: Ottawa, Kanada
Zespół autorski: Wojtek Gorczyński,
Janusz Kapusta, Andrzej Pawlik
Powierzchnia założenia: 5000 m2
Budżet: 3,15 miliona dolarów kanadyjskich
Planowane ukończenie: 30 listopada 2015

projektowej i pełnienie nadzoru (jedyna
nagroda), zwrocie kosztów podróży i pobytu
w celu obejrzenia terenu, zwrocie kosztów dla
zespołów dopuszczonych do drugiego etapu
w wysokości 10.000 dolarów.
Umowa na realizację dokumentacji
projektowej powoływała się na oznaczenia
obowiązujących „z urzędu” standardów i procedur. Zaskoczył mnie brak zapisów o karach
umownych. Przyzwyczajony do traktowania
nas architektów w Polsce jako grupy zawodowej składającej się z notorycznych przestępców, którzy weszli w posiadanie koniecznej
do zatwierdzenia projektu pieczęci wyłącznie
w celu oszwabienia inwestora, wyraziłem
zdziwienie taką odwagą zleceniodawcy.
Wywołało to zdumienie strony kanadyjskiej,
okazało się bowiem, że jest dla niej oczywistym fakt, że obie strony są w równym stopniu
zainteresowane prawidłową realizacją zadania
inwestycyjnego. Architekt zobowiązany jest
tylko do powiadomienia w odpowiednim czasie
zleceniodawcy o zaistniałych, obiektywnych
trudnościach w realizacji zawartej umowy.
Miło się słucha takich informacji...
Czyli byliście nawet na miejscu lokalizacji
pomnika i dokonaliście wizji lokalnej?

Janusz Kapusta
– architekt, doktor
sztuki, rysownik, malarz
i scenograf, absolwent
WA Politechniki
Warszawskiej (1977)
i filozofii na Akademii
Teologii Katolickiej
(1980), autor ilustracji,
plakatów, scenografii
filmowych, książek,
w 1985 roku wynalazł
jedenastościenną bryłę
geometryczną, nazwaną
przez siebie K-dron,
od 1981 roku mieszka
w Nowym Jorku

> Wojtek poleciał do Ottawy, obejrzał teren
i wykonał szereg panoramicznych zdjęć lokalizacji i otoczenia.
Jak przebiegała procedura pierwszego
etapu konkursu?

> Przesłane aplikacje zawierające już wymienione przeze mnie materiały oceniało jedenastoosobowe jury. Pracę jury obejmowała klauzula
tajności, którą podpisywał każdy z jurorów.

> Skład jury był interdyscyplinarny: oprócz
jednego znanego architekta kanadyjskiego
w jury znaleźli się rektorzy i dziekani wydziałów architektury, sztuki i historii sztuki
z Kanady i USA, rzeźbiarz, malarz, architekt
krajobrazu, pisarz, znany dziennikarz CNN
(ghostwriter prezydenta Busha seniora),
prawnik, oraz przedstawiciele rządu Kanady
z wymienionych w ministerstw Infrastruktury
i Dziedzictwa Narodowego.

> Trzy plansze z planem sytuacyjnym, rzutami, przekrojami i elewacjami, wizualizacje
pomnika, dość precyzyjny kosztorys według
załączonego formularza, model i nieobowiązkowo animację filmową.
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> Każdy z sześciu zespołów miał dwadzieścia
minut na zaprezentowanie swojego projektu
jurorom. Następnie jury zadawało pytania
dotyczące idei pomnika i dość szczegółowych
zagadnień technicznych, realizacyjnych, eksploatacyjnych itp.
Czy prace w etapie drugim oceniało
to samo jury?

> Tak, ale wyglądało to dużo bardziej interesująco. Jury oceniające pierwszy etap, rozszerzone o przedstawicieli specjalnej komisji (NCC)
dbającej o ład architektoniczno-urbanistyczny
i estetyczny dzielnicy rządowej, miało zarekomendować do nagrody dwie prace. Następnie
otwarto wystawę prac zakwalifikowanych do
drugiego etapu, a zwiedzający ją wypełniali
ankietę oceniającą prezentowane projekty
pomnika. Rekomendacja wspomnianego jury
oraz opinie z wystawy trafiły do następnego
jury – złożonego z architektów, urbanistów,
architektów krajobrazu, rzeźbiarzy, przedstawicieli urzędu oceniającego i zatwierdzającego
projekt pod względem estetycznym (urząd
powołany dla dzielnicy rządowej w Ottawie),
architekta miasta Ottawa, przedstawicieli
Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego i osobiście Ministra Infrastruktury.
I to właśnie jury, po zapoznaniu się z rekomendacją pierwszego jury oraz z opiniami
z wystawy, miało głos decydujący. Ocena
sześciu prac zajęła temu gronu trzy miesiące.
Wobec tego faktu nie sposób nie pochylić
głowy nad bystrością i inteligencją polskich
jurorów konkursów architektonicznych, którzy
sześćdziesiąt prac potrafią ocenić na dwóch
spotkaniach.

Kto znalazł się w składzie tej komisji?

Jakie opracowanie i o jakim zakresie
należało złożyć w tym drugim etapie?
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Proszę powiedzieć, jak przebiegały
prezentacje projektów?

Upewnijmy się, czy na pewno dobrze
zrozumiałem... Zespoły zakwalifikowane
do II etapu otrzymały wynagrodzenie?

> Wszystkie sześć zespołów dopuszczonych do drugiego etapu otrzymało
po 10 tys. dolarów zwrotu za poniesione
koszty, plus zwrot za podróż i hotel w celu
zapoznania się z terenem i uczestnictwem
w omówieniu tematu przez przedstawicieli
obu ministerstw, a także koszty związane z przyjazdem na prezentację, w której
uczestniczyli Wojtek i Janusz.
Jak pan ocenia taką formułę
organizacji konkursu?

> Jak najlepiej. Taka organizacja pokazuje
powagę i szacunek organizatora dla
pracy uczestników konkursu. Niestety,
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PLAC SPOTKAŃ I CEREMONII
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Plac: miejsce
teraźniejszości
Plac przeznaczony na spotkania
i ceremonie – miejsce spotkania
ludzi, „żywych z żywymi”, zlokalizowano w centrum pomnikowego
założenia. A jego krystalizującym
punktem uczyniono powiększony do
rozmiarów człowieka ów pojedynczy
element, „mem pamięci”, z których
zbudowane są „fałdy pamięci”. Na
tym wynurzającym się z ziemi grobie
leży ludzka postać. Każdy, stanąwszy
nad nią, musi pomyśleć o ofiarach
i zastanowić się nad sobą, miejscem
i czasem, w którym przyszło mu żyć.
Po stronie przeciwnej do
„cmentarza pamięci”, plac ceremonii
ogranicza „most nadziei” – platforma widokowa, do której z obu
kierunków pionowej osi prowadzą
schody. Wchodząc tutaj, zobaczymy utworzony z pojedynczych
elementów, „pikseli”, obraz ludzkiej
bezradności – zapisany na fotografii
ofiar, widocznej w całości dopiero
po wejściu na górę. Widzimy tu całą
prawdę o komunizmie – ostrzeżenie
dla przyszłych pokoleń, zarówno dla
potencjalnych ofiar, jak i ich katów.
Nie będzie przyszłości bez pamięci.
W ten sposób plac stał się przestrzenią teraźniejszości, środkiem
osi czasu zaczynającej się i kończącej przestrzeniami kontemplacyjnymi: „fałdami pamięci” – miejscem
kontemplacji przeszłości i „mostem
nadziei” – miejscem kontemplacji
przyszłości.
Na jednej ze ścian „mostu
nadziei” (od strony klonu kanadyjskiego) umieszczono 1000 nazwisk
wraz z kodami telefonicznymi. Na
przeciwległych ścianach mostu
napisane jest motto pomnika.

MOST NADZIEI – GŁÓWNY PUNKT WIDOKOWY MONUMENTU

WEJŚCIA DO ŚCIEŻEK NA CMENTARZU PAMIĘCI

Pomnik ofiar komunizmu,
Kanada ziemia nadziei
motto pomnika MVOC
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Zaskoczył mnie brak zapisów o karach umownych. Przyzwyczajony
do traktowania nas architektów w Polsce jako grupy zawodowej
składającej się z notorycznych przestępców, którzy weszli w posiadanie
koniecznej do zatwierdzenia projektu pieczęci wyłącznie
w celu oszwabienia inwestora, wyraziłem zdziwienie taką odwagą
zleceniodawcy. Wywołało to zdumienie strony kanadyjskiej, okazało się
bowiem, że jest dla niej oczywistym fakt, że obie strony są w równym
stopniu zainteresowane prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego...

konkursy w Polsce prezentują dokładnie
odwrotny stosunek.
Tutaj mówimy jednak o pomniku. Czy taki
tryb konkursu sprawdziłby się również
w projektowaniu architektury?

Wojtek Gorczyński
– architekt OAA,
absolwent WA
Politechniki Białostockiej
(1982), od 1984 roku
mieszka w Toronto, gdzie
pracował w biurach
architektonicznych,
w 2000 roku założył
własną pracownię
Abstrakt Studio
Architecture, był
głównym projektantem
ambasady kanadyjskiej
w Warszawie

> Nie ulega wątpliwości. Zadaniem każdego
konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy.
Pierwszy etap pokazuje, jak rozumieją temat
poszczególni uczestnicy i który z punktów
widzenia wydaje się najciekawszy. Nie bez
znaczenia jest też dotychczasowy dorobek
projektowy uczestników.
Poza tym każdy konkurs wymaga zaangażowania czasu i znaczących finansów.
Zatem zwrot kosztów w drugim etapie jest
jedynym uczciwym rozwiązaniem. W Kanadzie konkursy w trybie zamówień publicznych
są dwuetapowe, ze zwrotem kosztów za
wykonane opracowanie, a w tych jednoetapowych – organizowanych przez prywatnych
inwestorów tylko dla kilku wybranych zespołów – również obowiązuje zwrot kosztów.
W polskich konkursach organizator kieruje się
niestety kodeksem Kalego.
Może dlatego, że nietrafnie definiuje
swoje cele i asymetrycznie traktuje
partnera... Kto odnosi większą korzyść
dzięki dwuetapowej procedurze konkursu
– startujący czy inwestor?

> Obie strony. Startujący nie jest wykorzystywany, a organizator ma pewność, co do jakości
opracowania. Czyż bowiem można mieć szacunek dla organizatora, który traktuje drugą
stronę jak pańszczyźnianego chłopa? Toż to
najprawdziwszy komunizm: organizatorowi
według jego potrzeb.
Czyli dwuetapową procedurę
jednoznacznie polecałby pan pod rozwagę
inwestorom w Polsce? Dlaczego?
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> Odpowiem parafrazując znaną z filmu
„Ziemia obiecana” rozmowę pomiędzy
bankierem Grünspanem a podwładnym
Steinem na temat porannego parzenia
herbaty przez pracowników banku: dlatego
„żeby mieli spokojne sumnienie”. Może
warto przypomnieć ten fragment: „Oni się
teraz wstydzą pić herbatę. Bo ich gryzie
sumnienie, że to na moim gazie. A jak każdy
zapłaci, to będzie śmiały! Będzie mógł patrzeć do mnie prosto w oczy! I to jest bardzo
moralne, panie Stein”.
A sam regulamin konkursu – jak się miał
do polskich standardów? Jak odnosił się
na przykład do nagrody dla laureatów
i przekazania praw autorskich?

> Najogólniej mówiąc, w Kanadzie obowiązuje
anglosaski system „copyright” traktujący prawo autorskie jako zespół uprawnień majątkowych mających służyć ochronie interesów
twórcy. Nadrzędnym celem tego prawa jest
przede wszystkim zapewnienie rozwoju nauki
i sztuki. A skoro istnieje obowiązujący akt
prawny w tym zakresie, to w umowie nie ma
żadnego zapisu na ten temat, bo prawo jest
po to, aby go przestrzegać. I nikt nie szuka
możliwości obejścia tego prawa, czy też nie
angażuje kauzyperdów w celu jego interpretacji korzystnej dla inwestora.
Ale chciałbym zwrócić szczególną uwagę
na wynagrodzenie zespołu projektowego
podane w regulaminie konkursu – wyniosło
ono standardowe w projektach ogłaszanych
w trybie zamówienia publicznego (podkreślam
te słowa) 13% od obowiązujących kosztów
inwestycji plus oddzielnie 20 tys. dolarów na
podróże związane z realizacją pomnika, np. wyjazdy w poszukiwaniu właściwych materiałów.
Skoro nie wyszło nam z drugą Japonią, niechby
przynajmniej nam architektom wyszło z drugą
Kanadą.
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WIDOK z mostu nadziei – Miliony NAGROBNYCH pikseli TWORZĄ OBRAZ dokumentU
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Lokalizacja: konteksty i forma
Pomnik Ofiar Komunizmu usytuowany jest na pionowej osi, wyznaczonej od strony północnej budynkiem Sądu Najwyższego, miejscem strzegącym praw każdego człowieka, zaś na południu przez
budynek Biblioteki Narodowej, instytucji gromadzącej świadectwa
działalności człowieka (słowa są symbolami, które zakładają
wspólną pamięć). Obok Biblioteki znajduje się pomnik ofiar II wojny
światowej wywołanej przez dwa bliźniacze totalitaryzmy – komunizm i jego mutację – faszyzm.
Całość założenia widoczna jest wzdłuż osi poziomej zarówno
od strony sądu, jak i budynku biblioteki. Od strony głównej ulicy
Wellington Street widać ścianę „mostu nadziei” z mottem pomnika,
a w otwarciu pomiędzy pylonami mostu – „piramidę” utworzoną
przez nakładające się fałdy pamięci.
Najwyższy element pomnika ma 14,5 m wysokości, co wynika
z zastosowania proporcji „złotego podziału”. Formy użyte w zaprojektowanym założeniu korespondują z najbliższym budynkiem
Sądu Najwyższego. Pomnik w całości wykonany będzie z surowego
betonu z okładziną ceramiczną w tym samym kolorze, tak jak szarą
i surową była komunistyczna rzeczywistość.

Pomnik MVOC: niuanse, znaczenia i puenty
Im bardziej chce się być „nadludzkim”, im bardziej chce się rozwiązać świat, byt i człowieka przy pomocy „jedynej i prawdziwej” ideologii, tym bardziej staje się to wszystko nieludzkim, tym bardziej

zapomina się o człowieku z krwi i kości. Próba przeobrażenia ludzi
w anonimowe elementy, w nic nie znaczące „piksele”, z których będziemy chcieli wykreować nowy, wspaniały obraz szczęścia, zawsze
zakończy się obrazem oglądanym ze szczytu schodów – punktu
widokowego pomnika. Ten obraz, fotografia utworzona przez
miliony nagrobnych pikseli na nakładających się „fałdach pamięci”,
przybiera kształt piramidy, formy grobowca występującego we
wszystkich kulturach i na wszystkich kontynentach.
Ustrój poświęcający choćby jedno życie ludzkie w imię obowiązującej ideologii nie ma uzasadnienia i sensu. Jedne ze schodów
z „mostu nadziei” – schodzące według projektu w kierunku Sądu
Najwyższego, mają dawać nadzieję, że tylko sprawiedliwość i mądrość pamięci są tego sensu gwarancją. Są też wyrazem wdzięczności wobec Kanady – kraju, który jak żaden inny, stał się schronieniem i drugą ojczyzną dla represjonowanych przez komunizm.
Memorial to the Victims of Communism to pomnik zagłady
człowieka przez człowieka. Przez system, który upadlając wszystkich, starał się ukształtować człowieka od kołyski i był w stanie
przez brutalną indoktrynację, przez negację wszystkich innych
wartości, w imię wyspekulowanej, utopijnej idei powszechnej
szczęśliwości i przy zastosowaniu reguły, że „cel uświęca środki”,
z każdego zrobić mordercę. Komunizm w imię wyższego celu
starał się rozbudzić w ludziach najniższe instynkty, wiedząc, że aby
zapanować nad człowiekiem, aby ulepić go na swój obraz, trzeba
sprawić, aby się bał.
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Polski pejzaż
wyborczy
arch. Piotr Średniawa, architekt IARP

W

W listopadzie 2014 r. pstrokaty pejzaż reklamowy w naszych miastach i przy naszych
drogach zmienił gwałtownie swój charakter
na zdecydowanie spersonalizowany. Wszechobecne reklamy tanich kredytów, telefonów
komórkowych, proszków do prania, szminek
czy rodzimej i importowanej tandety wyparte
zostały przez setki, o ile nie tysiące twarzy.
To nasi kandydaci w wyborach samorządowych uśmiechali się z plakatów i banerów
reklamowych, nie szczędząc miłych deklaracji.
Większość – niezależnie z jakiego ugrupowania i jakiej opcji politycznej pochodziła –
chciała nagle „być z ludźmi”, „być bliżej ludzi”,
„wsłuchiwać się w głos ludzi”, „być ustami
ludzi” itd., itp.
Ciekawe, że w tych sympatycznych niewątpliwie deklaracjach, nie przeszkadzało im
aktywne uczestnictwo w pogłębianiu nieładu
i bałaganu przestrzennego. Prawdopodobnie stał się on, w świadomości tych, którzy
zamierzają (przynajmniej w deklaracjach) dbać
o dobro publiczne, rzeczą tak naturalną i oczywistą, że nie widzą dyskomfortu zamieszczania swojego wizerunku w tym śmietniku
reklamowym. Chaos wizualny okazał się
niespodziewanie zresztą spójny z chaosem
informacyjnym, tworząc swoisty klimat tradycyjnego polskiego bałaganu. Naturalną koleją
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rzeczy podobizny potencjalnych lokalnych
polityków zniknęły szybko pod następnymi reklamami tanich kredytów, telefonów
komórkowych, proszków do prania, szminek
i rodzimej oraz importowanej tandety. Tak
toczy się polski „Dzień Świstaka”...
Niezależnie od tej, zresztą dość powszechnej również w Europie, irytującej parareklamowej praktyki wyborczej, poważne komitety
wyborcze i kandydaci na prezydentów
większych miast, publikowali swoje programy
wyborcze również w internecie. Sądziłem, że
po 10 już latach członkostwa w UE powoli zaczniemy stosować standardy takich krajów jak
Niemcy, Francja czy Holandia, gdzie polityka
przestrzenna i plany – może już nie rozwoju
miast, lecz ich transformacji – są bardzo
ważnym fragmentem kampanii samorządowych, będącym również istotnym elementem
procesu uspołeczniania planowania i gospodarki przestrzennej. Niestety, lektura tych,
zresztą dość nudnych i podobnych do siebie,
wytworów pijarowskiej literatury sprowadziła
mnie szybko do naszej rzeczywistości.
Rodzimi kandydaci na włodarzy miast,
niezależnie od strony politycznej, w swoich
programach poświęconych „polityce przestrzennej” obiecywali: jedną trzecią obwodnicy, 1800 mb ścieżek rowerowych, połowę

aquaparku, uporządkowanie kanalizacji
lub w przypadku braku już jakiegokolwiek
pomysłu 100 mln euro z funduszy unijnych na
coś tam dla miasta lub gminy. Przy oczywiście uważnym wsłuchiwaniu się w głos ludzi.
Można sądzić, że wychodzili z założenia,
iż najbardziej skuteczne są proste przepisy
na dobrobyt i rozwój przestrzenny. Cytując
J. Tuwima „Patrzą na prawo, patrzą na lewo.
A patrząc – widzą wszystko oddzielnie”.
Niestety również młodzi kandydaci z rodzących się ruchów miejskich i obywatelskich,
co jest interesującą nowością(!), nie potrafili
wyrwać się z tego błędnego koła, proponując
nawet sensowne fragmentaryczne rozwiązania, zawieszone jednak w zupełnej próżni.
A wystarczyłoby parę wizyt na wydziałach
planowania w miastach europejskich, żeby
dostrzec fundamentalne różnice w podejściu
do miejskiej przestrzeni.
Niestety widać jak ostanie 25 lat zupełnego
bezładu przestrzennego zdeprawowało również umysły młodych ludzi, nie pamiętających
komunistycznej dewastacji naszej przestrzeni.
O ile w tamtym okresie mieliśmy planowanie przestrzenne bez partycypacji i kontroli
społecznej, o tyle teraz nastaje prawdopodobnie czas partycypacji i aktywności społecznej
niestety bez planowania. Wśród tej niemocy
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intelektualnej pojawiły się w obecnej kampanii nowe elementy będące próbą obejścia
problemu polityki przestrzennej socjotechnicznymi zabiegami. Nagle pojawił się nowy klucz
– wytrych będący remedium na stan naszej
przestrzeni – budżet obywatelski. Będący
zresztą bardzo niewielkim, marginalnym wręcz
procentem pozycji miejskich budżetów przeznaczonych na inwestycje.
Budżety obywatelskie oparte o społeczną
aktywność formalnych lub nieformalnych
grup społeczeństw miejskich są niewątpliwie
bardzo cenną inicjatywą, sprawdzoną w wielu
krajach UE i zdobywającą coraz większą
popularność. Ważnym ich aspektem jest
identyfikacja i odpowiedzialność obywateli za
wspólną przestrzeń.
Dość często, zarówno przez polityków, jak
i działaczy społecznych, przywoływany jest
w tym miejscu przykład stolicy Danii. I dobrze,
jest on jak najbardziej zasadny, jednak nie
może być przywoływany z bezmyślną naiwnością. Casus Kopenhagi pokazuje bowiem jak
wielkiego, wieloletniego i systemowego wysiłku planistycznego potrzeba, aby sensownie
uruchomić takie inicjatywy i aby przyniosły
one satysfakcjonujące społeczeństwo efekty.
Łódzki przykład ulicy 6 sierpnia dobitnie
ilustruje problem uruchomienia inicjatyw

i budżetu obywatelskiego bez koordynacji
z systemowymi mechanizmami i instrumentami planowania przestrzennego. Traktowany przez naszych lokalnych polityków jako
kolejny doraźny, instrumentalny, wyborczy
„chwyt” propagandowy może prawdopodobnie szybko skompromitować tę sensowną
inicjatywę. Tym bardziej, że bardzo często jedynym dokumentem obejmującym problematykę przestrzenną miast, nie mającym zresztą
mocy prawa miejscowego, jest niesłychanie
ogólne „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego”. Trudno
wyobrazić sobie koordynowanie projektów
obywatelskich na jego podstawie.
Te przedziwne próby ominięcia systemowych działań, przy eksponowaniu quasi-partycypacji i przyzwoleniu społecznym są
bardzo niebezpieczne, ponieważ sankcjonują
osobliwy stan odróżniający nas od większości
krajów europejskich.
Kolejne wybory przeszły już do historii,
a na ulicach pozostały coraz bardziej wyblakłe
resztki portretów wygranych i przegranych
kandydatów. W bardzo dużej liczbie miast
i gmin wybrani zostali (co było do przewidzenia) dotychczasowi prezydenci, burmistrzowie, wójtowie. Wygrali, mimo braku realnych
dotychczasowych osiągnięć w zakresie poli-

tyki przestrzennej, oraz (co zrozumiałe?) bez
przedstawienia w swoich kampaniach reklamowych jakiegokolwiek programu przyszłych
lokalnych polityk przestrzennych.
Smutny to obraz świadomości decydentów i społeczeństwa, kompletnie przez
ostatnie 25 lat znieczulonego na jakość
otaczającej go przestrzeni. Reelekcje oznaczają, że przez następne 4 lata będziemy
mieli w dużej liczbie miast polskich kontynuację dotychczasowych działań opartych
na braku lub fingowaniu czy też medialnym
markowaniu prowadzenia polityki przestrzennej.
Dla nas i naszej Izby kolejne déjà vu.
Przyszłość po wyborach wydaje się rysować
w jasnych barwach – liberalizmu przestrzennego dalej będziemy bronić jak źrenicy oka,
ewentualnie z czasową, niewielką domieszką chaotycznej społecznej aktywności
i nadzieją na szybkie zniechęcenie i jej
skompromitowanie.

Piotr Średniawa
architekt IARP
> bsp.architekt@gmail.com
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Maestro del Design
we Wrocławiu

W

fotel Poltrona Proust w różnych wariantach,
meble z serii Redesign, która w latach 80.
zrewolucjonizowała świat dizajnu, kolekcję
ceramiki wykonanej w słynnej tradycyjnej
technice koreańskiej celadon, serię waz
z paper mâché, specjalny projekt socjalny realizowany we współpracy z więźniami jednego
z większych więzień we Włoszech Rebbibia,
serię przedmiotów i obiektów Proust, w tym
słynne Oggetto Banale Proust, oraz wiele
innych dzieł mistrza. Z Triennale w Mediolanie, najważniejszej instytucji we Włoszech
zajmującej się dizajnem i architekturą, do
Wrocławia przyjechały oryginalne szkice wielu
projektów. Na wrocławskiej wystawie można
też podziwiać dużych rozmiarów obiekty
rzeźbiarskie przeznaczone dla przestrzeni
publicznej: lampy, wazy i siedziska.

FOT. Archiwum atelier mendini

FOT. K. SAJ

z kształtem otaczającego świata, który swoją
niepowtarzalną osobowością i unikalnym
wymiarem twórczej aktywności wpłynął
na współczesne rozumienie działań artystycznych we wszystkich splątanych ze sobą
przejawach, respektując delikatność, słabość,
wrażliwość i niedoskonałość natury ludzkiej
– mówiła dziekan Smaza-Gralak.
Kuratorem i dyrektorem artystycznym
wydarzenia jest Dorota Koziara – pochodząca z Dolnego Śląska projektantka, artystka
i wieloletnia współpracowniczka Mendiniego.
Wrocławska wystawa stanowi podsumowanie
całokształtu wieloletniej pracy artysty, ale
skupia się głównie na realizacjach powstałych
w ciągu ostatnich 10 lat.
Atelier Mendini udostępniło obszerną
kolekcję unikatowych obiektów, m.in: słynny

FOT. K. SAJ

Włoski architekt i dizajner Alessandro Mendini
odebrał 1 grudnia 2014 roku tytuł Doctora
Honoris Causa Akademii Sztuk Pięknych we
Wrocławiu. Przy okazji jego wizyty w stolicy
Dolnego Śląska, Muzeum Architektury i Galeria Neon przy ASP zorganizowały wspólną
wystawę prac mediolańczyka. Ekspozycja jest
otwarta do 15 marca 2015 roku.
Uroczystość w Auli Leopoldina cieszyła się
ogromnym zainteresowaniem. Wśród zgromadzonych gości byli m.in. prezydent Wrocławia,
rektorzy wrocławskich uczelni, ambasador
Włoch w Polsce i wielu innych. Laudację wygłosiła dziekan Wydziału Architektury Wnętrz
i Wzornictwa dr hab. Urszula Smaza-Gralak.
– W tym szczególnym miejscu i czasie gościmy wybitną indywidualność sztuk różnych,
człowieka, który niestrudzenie polemizuje
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arch. Wojciech Gwizdak
architekt IARP

Sztuka aikido

W
Wstęp

Przed laty słyszałem ciekawostkę z planu serialu „Czterej pancerni i pies”. Otóż w skromnym umyśle jednego z Szarików (a podobno
w całym filmie grało ich kilka) zakiełkowała,
słuszna skądinąd, myśl, że w całym tym rozgardiaszu, w którym bierze udział – najważniejsza jest kamera. Siadał więc na wprost
obiektywu i wpatrywał się w nią podczas
kręcenia scen, w których nie brał udziału.
Uniemożliwiał tym samym pracę całej ekipie,
bo przecież kto chciałby oglądać przygody
Janka i jego kolegów z psem na środku ekranu
gapiącym się na widza... Przeganiano więc
Szarika, ale ta bestia zawsze jakimś sposobem wracała na swoje miejsce. I gdy sytuacja
wydawała się już zupełnie beznadziejna, ktoś
wpadł na genialny pomysł, by zamiast przeganiać psa podsunąć go na tyle blisko kamery,
by nie łapał się już w kadr, a kamera kręciła
ujęcia nad nim. Zwierzę nie dostrzegło różnicy, a ekipa mogła pracować dalej...

Rozwinięcie
Zastanawiam się więc nie tylko, czy jest sens
walczyć o lepsze przepisy budowlane, ale czy
w ogóle mamy szansę? Walczymy z silniejszym przeciwnikiem, ale także z przeciwnikiem, który ma nad nami pełnię władzy. Skoro
państwo chce mieć kiepską i niedziałającą
ustawę, to co my możemy zrobić? Zwróćmy
uwagę, że działanie aparatu państwowego
przeciwko własnym obywatelom to nie tylko
złe prawo, opresyjny system podatkowy czy
żywienie się administracji naszym kosztem.
Przykład? Każdy z nas dokłada wszelkich
starań, by własne dzieci wyposażyć w jak
najlepszą wiedzę – posyłamy je na zajęcia
dodatkowe, pilnujemy, by odrabiały lekcje,
przekazujemy im swoją wiedzę i doświadczenie życiowe – jednym słowem robimy wszystko, by były lepiej wykształcone niż inne dzieci,
by lepiej powodziło im się w życiu niż innym.
Tymczasem państwo ma problem odwrotny
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– robi wszystko, by wyrównywać szanse. Bierze nasze podatki i wydaje je na to, by dzieci,
których nawet nie znamy, nie odstawały za
bardzo od naszych. Gorzej, że tak samo jest
w świecie dorosłych. Każdy z nas żyły sobie
wypruwa w codziennej walce o lepsze, własne
jutro, a państwo tymczasem... zabiera nam
dużą cześć naszych dochodów i przeznacza
je na podniesienie poziomu życia osób, które
z takim wysiłkiem próbujemy wyprzedzić.
Jako skromny delegat na zjazd krajowy Izby
Architektów widzę, ile sił i energii wkładają
osoby z Rady Krajowej (i nie tylko) w walkę
z tym lewiatanem. Ile kosztuje to czasu, wysiłku i pieniędzy. Dlatego proponuję – zróbmy
z państwem to, co zrobiła ekipa filmowa
z Szarikiem. Nie walczmy z głupotami, tylko
„pociągnijmy” je dalej.
Skoro jeden poseł z drugim nie rozumie, że
wiata (obiekt budowlany nie będący budynkiem)
nie ma powierzchni zabudowy, to niech w prawie
budowlanym będzie napisane, że można budować bez pozwolenia wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2. Będzie wtedy można budować
wiaty o dowolnej powierzchni dachu, ponieważ
żadna z nich nie przekroczy 50 m2.
Skoro prof. Niewiadomski wpisał do
kodeksu budowlanego, że obiekty budowlane
mają być odsunięte o 4 m od granicy działki
(art. 224 § 1. projektu – wersja podstawowa
przyjęta przez Komisję w dniu 16 kwietnia
2014 r.), a obiekty budowlane to np. ogrodzenie (art. 3 pkt 9-10 projektu – wersja
podstawowa, przyjęta przez Komisję w dniu
16 kwietnia 2014 r.), to niech mu będzie.
Musimy tylko zadbać, by każde starostwo
i każdy nadzór budowlany przestrzegał tego
przepisu, i by żadne ogrodzenie nie powstawało w granicy działki.
Taki kolega Gadomski (Rada Krajowa) czy
kolega Andrzejewski (Komisja ds. Legislacji)
dwoją się i troją, robiąc „rejtany” na komisjach
sejmowych czy senackich, uniżenie przymilają
się do ministrów czy podsekretarzy stanu.

Koleżanka Nieroda z Krakowa czyta dziesiątki
stron ustaw i rozporządzeń dziennie i z grupą kolegów z Małopolskiej Okręgowej Rady
IARP opracowuje propozycje poprawy tego, co
próbują nabroić posłowie i senatorowie. I po
co to wszystko?
Skoro nie możemy poprawić konstrukcji
tego budynku, to pomóżmy mu się zawalić.
Są rzeczy tak źle urządzone, że nie warto ich
ratować. Ratunkiem jest pomóc im zakończyć
żywot. Być może wtedy, na ruinach, będzie
można zbudować coś sensownego?

O.O.O.
Jeśli w nowelizacji Prawa budowlanego
i w Kodeksie budowlanym pojawia się pojęcie
Obszaru Oddziaływania Obiektu, lecz bez
podania jego definicji (a najwyraźniej nikt nie
zdaje sobie sprawy z ważności O.O.O. w nowych przepisach budowlanych), to przestańmy walczyć z machiną biurokratyczną, tylko
pozwólmy jej działać.
Zdaje się, że nikt nie widzi, jaką linię
orzecznictwa przyjmują sądy administracyjne,
uważając, że każde ograniczenie w zagospodarowaniu powoduje uznanie sąsiada za
stronę, co skutkuje tym, że O.O.O. jest bardzo
rozległy i bardzo niewielka, znikoma liczba
inwestycji będzie „łapała” się na zgłoszenia.
Nie tłumaczmy posłom, czy senatorom,
że tworzą martwy przepis i po raz milionowy
mydlą oczy społeczeństwu. Zaczekajmy, aż
ustawa wejdzie w życie i napiszmy podręcznik jak wyznaczać O.O.O., z którego będzie
wynikać, że praktycznie każdy budynek
oddziałuje na działki sąsiednie. Przykład?
Jeśli budynek z oknami wybudujesz 4 m od
granicy działki, to uniemożliwiasz sąsiadom postawienie śmietnika, bo będzie się
musiał odsunąć 10 m od twoich okien, czyli
6 m od granicy działki. A gdyby nie nasz
budynek, mógłby się odsunąć tylko o 3 m.
Jest ograniczenie w zagospodarowaniu? Jest!
Czyli każdy, stawiając dom w odległości 4 m
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od granicy działki, oddziałuje na sąsiednią
działkę i nie ma mowy o zgłoszeniu.
Powiem więcej – sam fakt, że nasz
inwestor ma działkę budowlaną powoduje
wystąpienie oddziaływania. Gdyby nie to,
nasz sąsiad mógłby się wybudować w granicy
działki, gdyż przepisy paragrafu 12. mówią
o odległościach od granicy z działką budowlaną i nie dotyczą np. działek rolnych. Podobnie
jest z przepisami o przesłanianiu, zacienianiu,
placach zabaw dla dzieci... – takich przepisów
jest naprawdę wiele. Wydajmy ten podręcznik
w formie książeczki i roześlijmy do starostów,
wojewodów i sądów administracyjnych – niech
się utrwala nasza „złośliwa”, ale zgodna
z linią orzecznictwa, interpretacja.

Zakończenie
Aikido to japońska sztuka walki polegająca
na wykorzystywaniu siły przeciwnika do
jego pokonania. Im silniej przeciwnik uderza,
tym bardziej się poobija. Im głupszy przepis
stworzy parlament, tym bardziej się skompromituje (choć nie wiem, czy można jeszcze
bardziej?).

Wykorzystajmy niewiedzę rządzących
przeciwko nim samym, bo dotychczasowe
działania Izby Architektów to odwalanie
pracy za osoby, które biorą za to ciężkie
pieniądze z budżetu państwa. Izba w ramach
konsultacji społecznych (czyli za darmo)
przygotowuje propozycje poprawek, które
w dodatku często nie przekładają się na nic –
trafiają do kosza.
Wielu ludzi pracuje w ramach naszej Izby,
składki naszych członków wydawane są na
opinie prawne i inne opracowania. Nie dość, że
jest to mało skuteczne, wykrwawia izbę organizacyjnie, finansowo i psychicznie, to jeszcze
nasi członkowie nie widzą żadnych efektów
naszego samorządowego działania.
34 członków Głównej Komisji Urbanistyki
i Architektury to architekci i za pracę w tym
organie nie pobierają żadnego wynagrodzenia
(zwracane są tylko koszty dojazdu). Tymczasem wśród 17 członków Komisji Kodyfikacyjnej Prawa budowlanego nie ma ani jednego
architekta, jest za to 11 lub 12 prawników
i zgodnie z rozporządzeniem pobierają oni wynagrodzenie jak sędziowie (a przewodniczący

i wiceprzewodniczący trochę więcej, por. § 13
rozporządzenia Dz. U z 2012 r. poz 856).
Architekci są zaś łaskawie zapraszani do
prac Komisji jako eksperci. Dlaczego mamy
sprzedawać nasze know-how za darmo,
pisząc korekty? Dlaczego mają iść na to nasze
składki? Pora może zmienić taktykę i zamiast
ostrzegać ślepego, że zmierza w stronę przepaści – podstawmy mu nogę.
Zasada „im gorzej, tym lepiej” w zaistniałej sytuacji ma głęboki sens, bo zamiast
kolaborować z aparatem opresji, zacznijmy
mu wkładać kij w szprychy.
PS
Wymieniłem w tekście nazwiska tylko kilku
osób pracujących na rzecz IARP, wiem jednak,
że takich osób jest znacznie więcej. Wszystkim należą się podziękowania.

Podyskutujmy
o tym na Forum Z:A

www.zawod-architekt.pl/forum
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Głazy rzucone
pod ścianę drzew
Bartosz Wokan, fotografie: Raimondas Urbakavičius

Nowy gmach wileńskiej biblioteki uniwersyteckiej stanął
w planowanej „dolinie krzemowej” na samym skraju lasu,
co dodatkowo spotęgowało wyrazistość jego organicznych brył.
Wewnątrz kryje się zaawansowane centrum informacji z 674
stanowiskami dla czytelników. Być może szkoda, że stosunkowo
rzadko pokazuje się w Polsce współczesną architekturę
powstającą za naszą wschodnią granicą...
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Uniwersytet Wileński, założony w 1579 roku
przez Stefana Batorego (w latach 1919-1939 nosił imię swego fundatora), jest nie tylko uczelnią
z ogromnymi tradycjami, ale może także pochwalić się jednym z najzasobniejszych zbiorów
bibliotecznych w Europie Środkowowschodniej.
Co ciekawe sama biblioteka zaczęła zresztą
działać na 9 lat przed uniwersytetem – założona przez jezuitów już w 1570 roku. Jej rdzeń
utworzył księgozbiór króla Zygmunta Augusta.
Obecnie biblioteka posiada 5,3 mln woluminów,
wiele bezcennych starodruków, około tysiąca
starych atlasów i kolekcję kartograficzną profesora uniwersytetu Joachima Lelewela.

Z:A
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Saulėtekio slėnio
– wileńska Dolina Krzemowa

Z tradycjami, lecz nieprzystosowana
Dotychczasowa główna siedziba biblioteki
znajdowała się na wileńskim Starym Mieście
przy ulicy Universiteto g. 3 (to jeden z niewielu europejskich przykładów kiedy biblioteka
uniwersytecka działała w miejscu, w którym
została założona). To miejsce historycznie
i kulturowo niezwykle znaczące także dla
Polaków. Dość powiedzieć, że właśnie tutaj,
w Sali Smuglewicza dyplom ukończenia
studiów odbierał m.in. Adam Mickiewicz,
a z czytelnikami spotykali się Wisława
Szymborska i Czesław Miłosz. Jednak położona przy malowniczej, wąskiej staromiej-

skiej uliczce placówka nie była (i nie mogła
zostać) przystosowana do dzisiejszych
realiów i metod studiowania oraz poszukiwania informacji.
Z tych powodów władze uniwersytetu
podjęły decyzję o budowie nowego gmachu
biblioteki. Konkurs architektoniczny, zorganizowany w 2004 roku, wygrał wileński architekt Rolandas Palekas (Paleko Arch Studija).
Projekt był przygotowywany do 2006 roku.
Prace budowlane rozpoczęły się w roku 2010,
a zakończono je w listopadzie 2012 roku. Dla
czytelników obiekt został otwarty w lutym
2013 roku.

Nowa biblioteka zlokalizowana została na
przedmieściach litewskiej stolicy, 5 kilometrów od centrum Wilna w tzw. Dolinie Wschodzącego Słońca (po litewsku: Saulėtekio
slėnio). To 62-hektarowy obszar częściowo
pokryty lasem. Atrakcyjna, stosunkowo cicha
i spokojna lokalizacja już wkrótce zyska na
znaczeniu – w ciągu najbliższych lat dolina
ma jeszcze bardziej zmienić swoje oblicze
i przerodzić się w aglomeracyjne centrum naukowo-badawcze. Powstaną tutaj instytuty,
inkubatory przedsiębiorczości, biura konsultingowe. W planach jest także przenoszenie
kolejnych fakultetów uniwersyteckich, ale
też innych uczelni. W tej chwili w Saulėtekio
slėnio znajduje się kilka budynków wydziałowych Uniwersytetu Wileńskiego i Politechniki Wileńskiej im. Giedymina i miasteczko
studenckie – wszystkie powstały jeszcze
w okresie, kiedy Litwa była republiką ZSRR.
Zatem budowa nowego gmachu biblioteki
oznaczała poniekąd nowy początek dla całego
tego miejsca.
Nowa biblioteka otrzymała nazwę
Mokslines Komunikacijos ir Informacijos
Centras w skrócie MKIC (Centrum Naukowej
Komunikacji i Informacji, w materiałach
anglojęzycznych funkcjonuje też jako SCIC
– Scholarly Communication and Information
Centre). Koszt budowy wyniósł 100 mln
litów, czyli ok. 123 mln złotych (w tym 85 mln
litów pochodziło z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, a 15 mln z litewskiego
budżetu).

Podwójne wyzwanie
Rolandas Palekas i jego zespół stanęli zatem
przed trudnym i wymagającym zadaniem: po
pierwsze musieli stworzyć nowy, centralny
punkt orientacyjny dla całej Doliny (i niejako
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Szklany łącznik, w którym umieszczona została strefa
wejściowa spina wszystkie trzy budynki

wizytówkę Uniwersytetu Wileńskiego), a po
drugie wyrazić swoim obiektem nowoczesną
koncepcję biblioteki.
– Miałem, być może niepowtarzalną,
możliwość zaprojektowania dla najstarszego
litewskiego uniwersytetu bardzo dużego
budynku użyteczności publicznej, a jednocześnie budynku kultury. Dlatego chciałem przez
wyjątkowe formy pokazać, że biblioteka to
nie tylko magazyn książek, ale też „naukowe
sanktuarium”– mówi Palekas.
Obiekt został zlokalizowany w miejscu
skrzyżowania głównej drogi dla pieszych
i planowanej drogi dojazdowej, która oddzieli
gęsto zabudowany obszar od powierzchni
lasu. Jest widoczny z wszystkich głównych osi
(kierunków).
Misją biblioteki jest stworzenie środowiska sprzyjającego działalności akademickiej
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– przechowywanie informacji jest tylko jedną
z jej funkcji. Według Palekasa dzisiejszy styl
życia wspomagany urządzeniami komputerowymi pozwala ludziom na dostęp do informacji bez wychodzenia z domu. Stąd ważną
rolą nowej biblioteki miało być stworzenie
atrakcyjnego miejsca spotkań i komunikacji,
w którym można dzielić się pomysłami bądź
je generować. Obiekt został skierowany na las
(ściany będące najbliżej drzew są całkowicie
przeszklone) i ku dziedzińcowi.
– Chcieliśmy stworzyć wyizolowaną,
należącą tylko do biblioteki przestrzeń ze specyficzną atmosferą – mówi główny architekt.

Z inspiracji litewską przyrodą
Założenie składa się z trzech nieregularnych brył w jasnoszarym kolorze o odpowiednio trzech, czterech i pięciu kondygna-

cjach (plus dwie kondygnacje podziemne).
Każdy budynek ma przydzielone określone
funkcje. W największym piętra 1-4 przeznaczone są dla użytkowników i zlokalizowano tam ogólnodostępne czytelnie, na
antresoli ostatniej kondygnacji znajdują się
sale konferencyjne i wystawowe oraz centrum informacyjne. W budynku środkowym
na piętrach 1-3 zlokalizowano czytelnie
specjalistyczne, a na antresoli ostatniego
piętra znajduje się nowoczesna czytelnia czasopism naukowych. Najmniejszy,
dwupiętrowy budynek mieści administrację – dyrekcję centrum, dział marketingu,
służbę informacyjno-technologiczną oraz
część gospodarczą, a na antresoli znajdują
się kawiarnia i księgarnia.
Do obiektu wchodzi się z amfiteatralnego
dziedzińca, który jest ważnym dopełnieniem

Z:A
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Budynki pokryte są kamiennymi płytami i poprzecinane
biegnącymi po obwodzie oknami wstęgowymi

Z ostatniej chwili:
Tuż przed zamknięciem numeru Z:A do redakcji
dotarła wiadomość, że Rolandas Palekas,
główny projektant wileńskiej biblioteki, został
uhonorowany Litewską Nagrodą Narodową za
rok 2014 (Nacionalinė kultūros ir meno premija).
Oficjalne uzasadnienie brzmiało: za umiejętność
zachowania w architekturze harmonii między
miastem a naturą. Nagroda przyznawana jest
dorocznie od roku 1989 za znaczące osiągnięcia
w dziedzinie kultury.

Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego
(Centrum Naukowej Komunikacji
i Informacji)
Vilniaus Universiteto Biblioteka (Mokslines
Komunikacijos ir Informacijos Centras)
Powierzchnia obiektu: 13.800 m2
Miasto: Wilno
Kraj: Litwa
Data ukończenia budowy: listopad 2012
Architekci: Paleko Arch Studija – Rolandas
Palekas (główny architekt), Bartas Puzonas
(architekt), Alma Palekiene (architekt),
Petras Isora (architekt), Matas Siupsinskas
(architekt), Monika Zemlickaite (architekt),
Lina Suziedelyte (architekt), Aidas Barzda
(architekt), Jurga Garsvaite (architekt),
Vilmantas Bavarskis (architekt)

Ściany znajdujące się w bezpośrednim
sąsiedztwie lasu zostały przeszklone

Inwestor: Uniwersytet Wileński
Wykonawca: AB „YIT Kausta”
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Amfiteatralny plac wyłożony gładkim kamieniem, oprócz tego, że zaprasza
do odwiedzenia biblioteki, tworzy atrakcyjną przestrzeń publiczną

całości. Tworzy on atrakcyjną przestrzeń
publiczną, gdzie można organizować imprezy, spektakle, spotkania lub po prostu
zrelaksować się na świeżym powietrzu,
w pobliżu lasu. Dziedziniec został wyłożony gładkimi, wypolerowanymi płytami
kamiennymi, które wykorzystane zostały
też w holu wejściowym stanowiącym
kontynuację dziedzińca. Hol znajduje się
w szklanym łączniku, który spina wszystkie budynki. Parter ma funkcję przestrzeni
najlepiej dostępnej – stąd wchodzi się do
sali konferencyjnej, kawiarni czy czytelni
czasopism ze strefą otwartą dla wszystkich. Ale swobodny dostęp zapewniono nie
tylko do pomieszczeń parteru – także do
czytelni rozmieszczonych na kilku piętrach,
połączonych przeszklonym atrium koncentrującym widok na las.
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Skala obiektu, podobnie jak jego wykończenie są skromne i nienachalne. Architekci
uznali, że architektura biblioteki, miejsca
niematerialnej kreatywności, powinna
nieść pewien ładunek emocjonalny, ale
nie może być przeładowana. Dlatego nie
nadużywali środków wyrazu i wykorzystali
w zasadzie tylko jeden, ale za to czytelny: wyraziste, organiczne formy. Na ich
kształt istotny wpływ miało sąsiedztwo
lasu. Inspiracją dla wszystkich trzech brył
były głazy narzutowe, które często można
spotkać w litewskich lasach i stanowią
charakterystyczny element krajobrazu tego
kraju. Budynki zostały pokryte kamiennymi płytami i poprzecinane biegnącymi
po obwodzie oknami wstęgowymi. Ściany
stykające się z lasem są całkowicie przeszklone.

Całkowita powierzchnia nowej biblioteki
to 13.831,66 m², z tego na znajdujące się pod
ziemią dwukondygnacyjne archiwum (w którym można przechować około 1,8 mln druków)
przeznaczono 2750 m². Teren zewnętrzny
należący do biblioteki ma 9132 m².

Raj dla użytkownika
Wileńska biblioteka to obiekt, który został
zaprojektowany dla czytelnika. On jest tutaj
najważniejszy, widać, że to z myślą o nim
powstawał projekt. W strefie użytkowej
czytelnicy mają dostęp do komputerów,
urządzeń drukujących i kopiujących albo po
prostu – biurek. Przygotowano 674 stanowisk
roboczych (432 w czytelniach, 18 wyposażonych w sprzęt audio-video, 39 w pokojach do
prac indywidualnych i 185 w pokojach do prac
zespołowych). Pomyślano również o strefach
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rys. Paleko Arch Studija
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Wnętrze szklanego łącznika

ciszy i relaksu (15 mniejszych i większych
salek wypoczynkowych) we wszystkich czytelniach, które zajmują piętra największego
i średniego budynku. Warto zwrócić uwagę
na nowoczesną czytelnię pism naukowych,
otwartą dla wszystkich czytelnię czasopism
popularnych i wreszcie czytelnię całodobową
z 36 miejscami.
Inne przestrzenie publiczne w bibliotece to
sala konferencyjna z 155 miejscami wyposażona w stacjonarne multimedia i urządzenia
do tłumaczenia zsynchronizowanego, sala
wystawowa zaprojektowana w taki sposób,
że w razie potrzeby można tam organizować
zajęcia seminaryjne oraz wspomniane już
księgarnia i kawiarnia.
W obiekcie zastosowano również kilka
ciekawych rozwiązań technologicznych,
które dobierano z myślą o specyfice budynku,
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ochronie danych publicznych oraz komfortowych warunkach pracy – są więc transportery
łączące archiwum z czytelniami, automatyczne urządzenie do zwrotu książek czy samoobsługowy sprzęt do wydawania publikacji.
***
– SCIC to zaawansowane centrum usług
w zakresie informacji, gdzie czytelnik zawsze
znajdzie to, czego szuka, gdzie poczuje się mile
widziany i z pewnością będzie tutaj chętnie wracał – mówi Irena Krivienė, dyrektor Biblioteki
Uniwersytetu Wileńskiego. – To miejsce stanie
się centrum wiedzy, komunikacji naukowej,
informacji i pomysłów, dostępnym dwadzieścia
cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu
dla wszystkich grup użytkowników.
– Budynki w Dolinie Wschodzącego
Słońca znajdują się w otoczeniu przyrody,

w pobliżu deptaku – stwierdza architekt
Rolandas Palekas. – To otoczenie stanowiło
inspirację dla architektonicznej koncepcji biblioteki: jej ekspresyjnej sylwetki,
wygodnych wnętrz otwartych na naturę.
Dziedziniec jest żywy a pomieszczenia
czytelni uniwersalne i łatwe do przekształcania. A podczas poruszania się po budynku
doświadczamy nieprzewidywalnych zmian
scenerii – bryły „nachodzą” na siebie, co powoduje, że obserwator widzi różne kształty,
w różnym oświetleniu.

Bartosz Wokan
redaktor prowadzący Z:A
> b.wokan@zawod-architekt.pl
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Użytkownicy czytelni mogą pracować
i jednocześnie podziwiać widok na las

Minimalistycze szafki
w szatni dla czytelników

Schody w atrium najwyższego budynku prowadzą
do kolejnych, rozlokowanych na piętrach czytelni

Wnętrze serwerowni

Z:A _#42

043

studium przypadku

Z:A

KOMFORT W RĘKACH ARCHITEKTA

wiz. PW ESAL

KiE

Muzealne klimaty
arch. Danuta Fredowicz, architekt IARP

Budynek muzeum to wyzwanie dla architekta nie tylko z uwagi na to, że swoją formą powinien
odpowiadać charakterowi wystawy, ale też zapewniać optymalne warunki dla eksponatów
i zwiedzających. W Krakowie powstaje właśnie obiekt kultury, który poświęcony jest postaci
znamienitej, choć mało znanej szerszemu ogółowi…

P

Pawilon muzealny przy ul. Piłsudskiego,
w pobliżu pałacu Czapskich i Kamienicy
Łozińskich, dedykowany jest Józefowi Czapskiemu – pisarzowi, dyplomacie i malarzowi. Czapski zmarł w Maisons Laffitte pod
Paryżem, w siedzibie paryskiej Kultury,
w styczniu 1993 roku. Od wielu lat grupa
przyjaciół i członków jego rodziny zabiegała,
by w Polsce powstał obiekt, w którym będzie
można zgromadzić pamiątki rozsiane do tej
pory w wielu miejscach na całym świecie.
Krakowskie muzeum ma prezentować trochę
zapomnianą, a tak fascynującą postać polskiej kultury.

Partner cyklu

Wyjątkowy obiekt
w wyjątkowym miejscu
Projekt Pawilonu Józefa Czapskiego opracowany został na zlecenie Muzeum Narodowego
w Krakowie w 2013 roku. Był też konsultowany na każdym etapie przez członków Rady
Programowej Budowy pod przewodnictwem
Andrzeja Wajdy.
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Budowa obiektu, realizowana ze środków
unijnych, ruszyła w październiku 2014 roku.
Harmonogram budowy przewiduje ukończenie
realizacji wiosną 2016 roku.
Pawilon zamyka przestrzennie ogród Pałacu Czapskich. Niełatwo jest zaprojektować
budynek w takim miejscu i dla upamiętnienia
tak znamienitej postaci. Po wielu analizach
i koncepcjach, zaprojektowaliśmy w ogrodzie,
w głębi działki, prostą białą bryłę budynku, z wysuniętą w poziomie parteru mocno
przeszkloną werandą kawiarni. Na ascetycznej elewacji pawilonu umieszczona została
kopia podpisu Józefa Czapskiego. Na dachu
– ogród-taras widokowy, z którego można
podziwiać ogród Pałacu Czapskich i ogrody
pobliskiej Akademii Sztuk Pięknych (w której
przed laty studiował Józef Czapski).

Wymagające wnętrza
Budynek pawilonu, jak każdy obiekt o funkcji muzealnej, stawia przed projektantami
wiele wyzwań. Powinien bowiem zapewniać

optymalne warunki do przechowywania
i eksponowania dzieł sztuki, pamiątek i innych elementów scenografii wystawy stałej
i wystaw czasowych, a także jak najbardziej
komfortowe warunki zwiedzającym. Tak więc,
w budynku powinna być odpowiednia, stała
wilgotność i temperatura powietrza, co jest
szczególnie ważne w salach ekspozycyjnych.
Inwestorowi zależało także na zastosowaniu
materiałów budowlanych trwałych i zapewniających odpowiedni standard oraz estetykę
przez wiele lat.
Ze względu na warunki geologiczne oraz
lokalizację budynku pawilonu w pobliżu ścian
oficyn pobliskich kamienic – projekt przewiduje posadowienie budynku na palisadzie
z mikropali. Palisada docelowo – po wykonaniu torkretowania i izolacji przeciwwodnych i termicznych – będzie stanowić ściany
piwnic budynku. Izolację termiczną ścian
piwnic zaprojektowano z zastosowaniem
materiałów „kosmicznych” – płyty aerożelu
na bazie krzemu, o grubości zaledwie 4 cm.
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Część naziemną budynku przewidziano jako
konstrukcję żelbetową monolityczną.
W budynku zaprojektowaliśmy elewację
wentylowaną, wykończoną białymi płytami
kompozytowymi. Jej izolację termiczną stanowić będą płyty wełny szklanej, z welonem
szklanym, o świetnych parametrach odnośnie
izolacyjności cieplnej, pochłanialności wody
oraz odporności na korozję biologiczną.

W trosce o ciszę i atmosferę
Ponieważ w pawilonie przewidziano ekspozycję multimedialną, należało zadbać
o akustykę. Niezbędna jest zarówno izolacja
akustyczna zewnętrzna (od hałaśliwej, ruchliwej ulicy Piłsudskiego, po której poruszają
się samochody, tramwaje, autobusy, a także
liczni piesi), jak również pomiędzy poszczególnymi częściami budynku.
W pawilonie, oprócz ekspozycji stałej
i wystaw czasowych, znajdzie się kawiarnia
stanowiąca replikę kawiarni paryskiej z początku XX wieku oraz mała, multimedialna
salka wykładowa. W kawiarni będzie panował
gwar, w tle może być słychać muzykę. Jednak
obiekt zaplanowany jest tak, by w wydzielonej,
przeszklonej czytelni można było w spokoju
zagłębić się w lekturze dzieł Józefa Czapskiego
czy posłuchać nagrań z jego głosem.
W budynku przewidziano wiele funkcji,
niektóre z nich generują hałas, a każda wymaga swoistego mikroklimatu i parametrów
akustycznych. Ciekawym przykładem jest
fragment ekspozycji poświęconej pobytowi
Józefa Czapskiego w gułagu – „na nieludzkiej
ziemi”, gdzie autor scenariusza ekspozycji
przewidział stworzenie wrażenia przejmującego chłodu i ciemności. Trzeba więc było
zaprojektować odpowiedni system ogrzewania i klimatyzacji, ale także właściwe izolacje
termiczne przegród pomieszczenia.
W pomieszczeniach ekspozycji stałej przewidziano „prysznice akustyczne” (głośniki
kierunkowe) na ścieżce zwiedzania, a także
sufity podwieszane, odpowiednio kształtujące akustykę wnętrza. Piętro ekspozycji czasowej zaprojektowano w taki sposób, aby była
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Piotr Czekała
– doradca sprzedaży
projektowej Isover

mgr inż. Anna Gil
– kierownik Biura Doradztwa
Technicznego Isover

Pawilon Józefa Czapskiego w Krakowie jest budynkiem, w którym powinny zostać użyte materiały
najwyższej jakości. Tego wymaga sama funkcja
obiektu – muzeum, archiwum dla badaczy, ale
jednocześnie miejsce spotkań i konferencji.
Dlatego też zaproponowaliśmy na fasadę wentylowaną płyty z wełny szklanej Isover Super-Vent
Plus, a na dach płyty z wełny szklanej w systemie
Platynowy Dach. Oba materiały oprócz niskiego
współczynnika przewodzenia ciepła (Super-Vent
Plus 0,031, a „Platynowy Dach” 0,038 W/mK)
charakteryzują się doskonałą trwałością. Są wytwarzane z surowców zapewniających stabilność
wymiarową produktów, co oznacza, że wymiary
nie będą się zmieniać z czasem lub pod wpływem
zmiennych warunków, np. temperatury czy wilgotności. Co więcej, są one produkowane ze stłuczki
szklanej, zapewniając poszanowanie środowiska
naturalnego, co w przypadku obiektu kultury jest
szczególnie ważne.

Urząd Zamówień Publicznych na swej stronie internetowej podaje kryteria, jakimi powinien kierować
się zamawiający uwzględniający tzw. „zielone
zamówienia publiczne”. Kryteria te obejmują wiele
wyrobów, w tym izolację cieplną. Podają one między
innymi, że niezwykle istotną kwestią jest zmniejszenie
wykorzystania energii w budynkach poprzez wybieranie wysokoefektywnej izolacji charakteryzującej się
dobrym oporem cieplnym. W związku z tym sugeruje
się, aby ten czynnik (czyli wysoki opór cieplny lub niski
współczynnik przewodzenia – lambda) był rozważany
w pierwszej kolejności. Właśnie takie parametry mają
produkty zastosowane w pawilonie Józefa Czapskiego
– Super-Vent Plus i Platynowy Dach. Dodatkowo,
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zamawiających, którzy w interesie publicznym decydują się na
stosowanie kryteriów środowiskowych, Isover, jako
pierwszy w Polsce, zlecił, a następnie otrzymał od
ITB Zielone Rekomendacje Techniczne dla swoich
wyrobów z wełny szklanej i skalnej.

to przestrzeń wielofunkcyjna, z możliwością
wydzielenia za pomocą mobilnej ścianki salki
prezentacji i wykładów. Zakłada się tu organizację wystaw, wykładów, spotkań, a także
imprez okolicznościowych. Musieliśmy więc
zaprojektować przestrzeń tak, aby zapewnić
odpowiedni komfort dla przebywających tu
ludzi i dobre warunki do ekspozycji różnych
przedmiotów czy instalacji artystycznych.

do „banku roślin”. Wzdłuż muru ogrodzeniowego przewidziano podświetlane lapidarium
elementów architektonicznych Krakowa.
Ciekawym rozwiązaniem jest takie
ukształtowanie frontowej fasady budynku pawilonu, by mogła stanowić duży ekran do wyświetlania filmów. W tym miejscu przewiduje
się bowiem prezentowanie filmów o Józefie
Czapskim oraz filmów z zakresu historii i historii sztuki. Widownię utworzą siedziska ustawiane czasowo na trawniku przed budynkiem.
Ekran-fasada będzie widoczny częściowo od
strony ul. Piłsudskiego, stanowiąc element
zachęcający do odwiedzenia obiektu. 

Połączony z ogrodem
Wspomniana kawiarnia będzie miała rozsuwaną szklaną ścianę. Przez taras z nawierzchnią z drewna egzotycznego pawilon będzie
łączył się z ogrodem. Tu znowu trzeba było
całość zaprojektować tak, aby przebywanie
w kawiarni było przyjemne, nawet przy w pełni rozsuniętej ścianie.
Stworzyliśmy także projekt ogrodu przed
budynkiem pawilonu. Teren ten łączy się
z ogrodami Pałacu Czapskich i Akademii
Sztuk Pięknych. Będą tu posadzone rośliny,
które wcześniej rosły w tym miejscu wiele lat,
a które na czas budowy zostały przeniesione

Na wizualizacji: Pawilon Józefa Czapskiego,
projekt: arch. Danuta Fredowicz i arch. Olga Fredowicz.
Planowane zakończenie budowy: I połowa 2016 roku

Danuta Fredowicz
architekt IARP,
właścicielka PW ESAL
> d.fredowicz@esal.pl
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TECHNIKA W ARCHITEKTURZE

Walka o oczyszczenie atmosfery
Marcin Gasiński

Dwutlenek węgla jest uznanym wskaźnikiem jakości powietrza. Skoro więc obserwujemy wzrost jego
stężenia w atmosferze, to od makroskali globalnego ocieplenia, dochodzimy do pytania o wpływ tego
zanieczyszczenia na jakość powietrza, którym wentylujemy budynki. A to już „lokalny” problem nas
– projektantów i parametrów przyjmowanych do obliczeń instalacji w budynkach.

P

Polski rząd prezentuje zagadnienie redukcji
CO2 jako ciągłą walkę z Komisją Europejską
o jak największe przydziały dozwolonych emisji. Przeciwnicy jakiegokolwiek ograniczania
roztaczają widmo ogromnych kosztów, które
będzie musiała ponieść energetyka, żeby
sprostać nowym limitom. Ponadto wskazuje
się, że za te zmiany będą musieli zapłacić
wszyscy obywatele.
Jednocześnie należy zdać sobie sprawę, że
ograniczenie emitowanego dwutlenku węgla
jest jedną z przyczyn dążenia do oszczędzania
energii, wyrażonego m.in. poprzez dyrektywy:
o charakterystyce energetycznej, efektywności energetycznej czy o etykietowaniu. Czy jednak warto ponosić te wszystkie wyrzeczenia,
skoro nie przedstawia się żadnych korzyści?

Niepokojące prognozy
Z pewnością można stwierdzić, że działalność człowieka ma wpływ na zmianę
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klimatu. W okresie od roku 1750, uważanego
za umowny początek rewolucji przemysłowej, do roku 2011 w procesach spalania paliw
kopalnych, produkcji cementu oraz w wyniku
wycinki lasów do atmosfery zostało wyemitowanych ok. 2035 gigaton CO2 *. Efektem tej
emisji jest m.in. wzrost stężenia dwutlenku
węgla w powietrzu, w tym samym okresie, od
278 ppm do 391 ppm. Skrót ppm (ang. parts
per milion) oznacza ilość cząsteczek CO2 na
milion cząsteczek powietrza. Monitoring
stężenia tego gazu w powietrzu od marca
1958 r. prowadzi obserwatorium Mauna Loa
na Hawajach (rys. 1).
Przyszłość, niestety, nie zapowiada
zmiany tego trendu. Zależnie od przyjętego
scenariusza wzrostu emisji, przewidywana,
skumulowana ilość CO2 dostarczonego do
atmosfery w latach 2012–2100, wyniesie od
990 do 61780 gigaton CO2 *. Przełoży się to na
wzrost poziomu stężenia tego gazu w powie-

trzu atmosferycznym do wartości od 421 do
936 ppm. Wszystkim, którym wydaje się, że
emisja spowodowana działalnością człowieka jest nieznaczna i natura sama sobie
z nią poradzi, należy wyjaśnić, że gdyby dziś
ustała całkowita produkcja dwutlenku węgla,
to w roku 3000 w atmosferze znajdowałoby
się jeszcze od 15% do 40% wyemitowanych
wcześniej ilości, a w roku 12000 od 10 do 25%.

Stężenie CO2 a komfort pracy

CO2 jest naturalnym składnikiem powietrza
atmosferycznego. Jest to gaz bezwonny,
bezbarwny i niepalny. Organizm człowieka
charakteryzuje się dość dużą tolerancją na
stężenie przekraczające znacznie wielkości
* Dane z raportu „Climate Change 2013” Międzyrządowego Zespołu
ds. Zmian Klimatu (Intergovernmetal Panel of Climate Change),
instytucji założonej w 1988 r. przez dwie organizacje ONZ
(WMO i UNEP). Więcej informacji o wpływie działalności człowieka
na zmiany klimatu na Ziemi można znaleźć na stronie www.ipcc.ch
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Od AUTORA
Cykl obiegu dwutlenku węgla (CO2) na Ziemi składa się z emisji i pochłaniania przez wiele źródeł
naturalnych. Ich wartości bezwzględne są ogromne, znajdują się jednak w pewnej równowadze.
Tę równowagę zaburza niestety działalność człowieka. Oczywiście, wynikiem naszej działalności nie
jest jedynie emisja CO2, a ona sama nie jest jedynie wynikiem produkcji przemysłowej czy budownictwa,
ale także np. hodowli zwierząt. Ponieważ jednak emisja tego gazu jest przyczyną publikacji dyrektyw
i rozporządzeń mających na celu ograniczanie zużycia energii w budynkach – w niniejszym tekście skupiam
się na aspektach zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i jego wpływie na projektowanie budynków.

występujące w powietrzu atmosferycznym.
Wartość do 1000 ppm uznaje się za umowną
granicę akceptowalnej przez większość osób
jakości powietrza wewnętrznego. Wraz ze
wzrostem stężenia następuje stopniowe
pogorszenie komfortu przebywania w pomieszczeniu. 5000 ppm to wartość uznana
za maksymalną, dopuszczoną przez Ministra
Pracy i Polityki Społecznej na stanowisku pracy. Przebywanie w pomieszczeniu, w którym
wartość stężenia dwutlenku węgla przekracza
50.000 ppm, prowadzi do utraty przytomności i w końcu śmierci przez uduszenie.
Chociaż niewielkie zmiany stężenia powyżej
wartości 1000 ppm nie wiążą się z bezpośrednim zagrożeniem życia, przekładają się na
spadek efektywności pracy. Stąd bezwzględnie
w interesie wszystkich pracodawców powinno
być zapewnienie pracownikom jak najlepszej
jakości powietrza. W innym przypadku narażają się oni na wymierne straty ekonomiczne.
Obecnie w centrach dużych miast poziom
stężenia CO2 w powietrzu zewnętrznym
oscyluje wokół wartości 500 ppm, jednak
coraz częściej notowane są dużo wyższe
wartości. A im więcej dwutlenku węgla
znajduje się w powietrzu zewnętrznym, tym
więcej powietrza wentylacyjnego potrzeba do
rozcieńczenia zanieczyszczeń powstających
w pomieszczeniach (jeśli chodzi o dwutlenek
węgla, w czasie pracy w biurze dorosła osoba
wydycha go od 19 do 24 l/h).

Wzrost zanieczyszczenia powietrza
zewnętrznego, wyrażony rosnącym stężeniem CO2, powinien przekładać się na wzrost
intensywności wentylacji. W pomieszczeniu
biurowym należy utrzymać jakość powietrza
wewnętrznego wyrażoną poziomem stężenia
CO2 równym 1000 ppm. W zależności od
zawartości tego gazu w powietrzu zewnętrznym, dla każdej z pracujących tam osób, należy zapewnić odpowiedni strumień powietrza
wentylacyjnego (jak pokazano w tabeli 1).

Narastające problemy techniczne
Wraz z koniecznością wzrostu intensywności
wentylacji narastają następujące problemy
techniczne:
	zależnie od układu architektonicznego
pomieszczeń, a ściślej od dostępnej kubatury na każdą pracującą w pomieszczeniu
osobę, mogą zostać wykluczone instalacje
z naturalnym doprowadzeniem powietrza
(z uwagi na komfort dopuszcza się naturalne doprowadzenie powietrza zewnętrznego w ilości maks. 2 wymian na godzinę),
	większy strumień powietrza oznacza
większe przewody, większe wentylatory,
a więc wyższe koszty inwestycyjne oraz
eksploatacyjne,
	konieczność zachowania akceptowalnej
dla użytkowników prędkości powietrza
w pomieszczeniu wymusi projektowanie
coraz większych pomieszczeń dla tej samej

liczby osób. Należy pamiętać, że każde
takie pomieszczenie trzeba odpowiednio
oświetlić i ogrzać, a to pociąga za sobą
kolejne koszty,
	dla coraz większej liczby budynków rachunek ekonomiczny sprawi, że konieczne
będzie powszechne stosowanie instalacji
usuwających dwutlenek węgla z powietrza
zewnętrznego,
	gorsza jakość powietrza wewnętrznego
oznacza krótsze przebywanie w pomieszczeniach, co przełoży się na wzrost kosztów pracy.
Te i jeszcze inne czynniki sprawią, że wznoszenie i eksploatacja budynków staną się
jeszcze droższe.
Należałoby ponownie zadać pytanie,
czy zwiększenie wysiłków mających na celu
zmniejszenie emisji dwutlenku węgla nie leży
w interesie ludzkości? Powyższe rozważania
to tylko jeden z wielu przykładów, jak problem
w skali makro, jakim jest emisja CO2, przekłada się na lokalne wyzwania dla projektujących
nowe budynki.

Marcin Gasiński
specjalista ds. wymagań
technicznych i energetycznych
Aereco Wentylacja Sp. z o.o.
> gasinski@aereco.com.pl
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Tabela 1. Strumień powietrza,
jaki trzeba zapewnić
w pomieszczeniu biurowym
w zależności od stężenia CO2
na zewnątrz

390
380
370
360

Stężenie CO2 w powietrzu
zewnętrznym (ppm)

350
340
330
320
310
1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013
Rys. 1 Średnie roczne stężenie CO2 w ppm w latach 1959-2014 wg obserwatorium Mauna Loa na Hawajach

Minimalny strumień
powietrza zewnętrznego
na osobę (m3/h)

500

52

600

65

700

87

800

130

900

260
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Szkoły próbują walczyć z hałasem na różne sposoby.
Na zdjęciu: akcja w jednej z polskich podstawówek

Co słychać w szkołach?
Mikołaj Jarosz

My kształtujemy nasze budynki, ale potem to one kształtują nas. Jedna ze słynnych sentencji
Winstona Churchilla została wypowiedziana w toku dyskusji o odbudowie zniszczonej nalotami
Izby Gmin, ale do budynków szkolnych pasuje jak do żadnych innych.

U

Ukształtowanie budynku szkoły, jego otoczenia i pomieszczeń, decyduje o jego funkcjonalności, o tym czy będzie ułatwiał, czy też może
utrudniał proces nauczania. Decyduje ono także o akceptacji użytkowników. Jeżeli budynek
szkoły będzie lubiany przez uczniów, jeśli będą
mogli w nim znaleźć przestrzeń, w której czują
się dobrze i bezpiecznie, wpłynie to pozytywnie na ich nastawienie do szkoły jako instytucji
i do samej nauki, a w konsekwencji poprawi ich
osiągnięcia szkolne.

Hałas i pogłos
Zarówno na funkcjonalność pomieszczeń szkolnych, jak i na samopoczucie użytkowników
duży wpływ ma akustyka wnętrz. W obiektach edukacyjnych największym problemem
jest hałas. Nie chodzi tu o hałas przenikający
z zewnątrz (np. komunikacyjny), lecz ten, który
jest związany z aktywnością uczniów. Poziom
hałasu jest szczególnie wysoki w czasie
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rekreacji, zajęć ruchowych czy też pracy w grupach. Natomiast w trakcie zajęć polegających
na komunikacji werbalnej, czy to w klasach
lekcyjnych, czy w salach sportowych, bardzo
często występują problemy z niedostateczną
zrozumiałością mowy.
Oba zarysowane powyżej problemy mają
swoje przyczyny w sposobie wykończenia
i wyposażenia pomieszczeń. Twarde, gładkie
powierzchnie łatwo odbijają fale dźwiękowe i dlatego tak wykończone wnętrza silnie
wzmacniają wytworzone w nich dźwięki.
Podobnie ma się sprawa z pogłosem pogarszającym zrozumiałość mowy: im większe jest pomieszczenie, im twardsze jego wykończenie i im
mniej umeblowania, tym pogłos jest silniejszy.

Głośno nie tylko na przerwie
Wysokie poziomy hałasu powodujące fizyczny
dyskomfort, odczuwany czasem nawet jako
ból, pojawiają się wszędzie tam, gdzie dzieci

cieszą się względną swobodą: w szatniach,
korytarzach, stołówkach, świetlicach, ale
także w salach lekcyjnych w czasie zajęć
w grupach, kiedy uczniowie wspólnie pracując
nad zadaniem mogą swobodnie dyskutować.
Na korytarzach w szkołach podstawowych,
w czasie przerw równoważny poziom dźwięku
(średni energetycznie poziom dla całej przerwy) zwykle osiąga 85 dB(A), chociaż zdarzają się placówki, gdzie znacznie przekracza
90 dB(A). Niewiele ciszej jest w świetlicach czy
stołówkach szkolnych, gdzie w czasie wydawania posiłków równoważny poziom dźwięku
oscyluje wokół 80 dB(A). Podobne poziomy
odnotowuje się w czasie zajęć wychowania
fizycznego prowadzonych w salach sportowych
(w szczególności w czasie gier zespołowych).
Również sale lekcyjne w trakcie „cichych” zajęć
do cichych nie należą. Mierzony w nich poziom
dźwięku, zależy od wieku uczniów, liczebności
klas i charakteru zajęć. W przypadku prac kla-
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Korytarz szkolny
z dźwiękochłonnymi
panelami
podwieszanymi pod
stropem. Lepszej
akustyce sprzyja
pozostawienie
ceglanych ścian
nieotynkowanymi

Sala lekcyjna
z dźwiękochłonnymi
panelami klejonymi
wprost do stropu

sowych, testów jest to ok. 55 dB(A), a w czasie
wykładu 60-65 dB(A) (poziom tła akustycznego – bez uwzględnienia głosu nauczyciela).
Hałas na poziomie 80-90 dB(A) utrudnia,
czy wręcz uniemożliwia komunikację, powoduje zmęczenie i rozdrażnienie – to oczywiste, ale
są też i inne, mniej widoczne skutki. Badania
potwierdzają, że przy takim poziomie hałasu
uczniowie są bardziej skłonni do agresji a mniej
do współpracy. Co więcej, negatywne skutki
ekspozycji na hałas nie ustępują wraz z nim
– uczniowie po głośnej przerwie są rozkojarzeni
i niezdyscyplinowani. Sytuacji nie poprawia też
to, że na skutek hałasu mają podniesiony próg
słyszenia – czyli gorzej słyszą i głośniej rozmawiają. Oczywiście problemy potęgują się, jeśli
dotykają uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi (stanowiących nawet ok. 20%
populacji).
W czasie lekcji prowadzonej w formie
wykładu jest oczywiście znacznie ciszej, jednak
specyfika prowadzonych zajęć (wymagających
skupienia, dobrego rozumienia, zapamiętywania przekazu słownego itp.) sprawia, że hałas
nawet tutaj daje się we znaki. Jeśli klasa lekcyjna jest twardo wykończona i do tego skromnie
umeblowana, szum wytwarzany przez uczniów
jest przez pomieszczenie wzmacniany, a podwyższony poziom tła akustycznego ośmiela
uczniów do głośniejszego zachowania, co
oczywiście jeszcze pogarsza sytuację. W rezultacie nauczyciel zmuszony jest stale używać

podniesionego głosu (z wiadomym skutkiem
dla własnego zdrowia), a uczniowie i tak mają
problemy ze skupieniem się na jego wypowiedzi, o ile w ogóle ją rozumieją.

Słuchać nie znaczy słyszeć
Zrozumiałość mowy utrudnia też słyszalny
pogłos. Czas pogłosu (w uproszczeniu czas wybrzmiewania dźwięku we wnętrzu) w sali lekcyjnej powinien być nie dłuższy niż 0,6 s. Niestety
w typowej klasie do nauczania początkowego
zwykle mieści się w granicach 1,0-1,2 s, a w gabinetach przedmiotowych, gdzie pojawia się
trudniejsze słownictwo i zwiększa się fizyczny
dystans pomiędzy uczniem i nauczycielem,
oscyluje wokół 1,5 s. Przy takim pogłosie zrozumiałość sylab w ostatnich ławkach wyniesie
tylko 70-80%. Najjaskrawiej problem ten
widoczny jest w salach sportowych, gdzie czas
pogłosu często dochodzi do 6-7 s. Stwarza to
oczywiste problemy w czasie lekcji wychowania
fizycznego czy zawodów, ale prawdziwy dramat
zaczyna się kiedy w tych pomieszczeniach przeprowadza się egzaminy językowe (gimnazjalne
czy maturalne). Często uczniowie, którzy dostali miejsca w tzw. polu pogłosowym, po prostu
nie są w stanie zrozumieć pytań odtwarzanych
z dostarczonych na egzamin płyt.

Jak rozwiązać problem?
Rozwiązania techniczne są dosyć proste.
Wprowadzając do pomieszczeń materiały

dźwiękochłonne (np. dźwiękochłonne sufity
podwieszane czy okładziny sufitów i ścian),
zwiększamy ich chłonność akustyczną i tym
samym znacząco redukujemy odbicia fal
dźwiękowych. Na przykład: powierzchnia
pokryta zwykłym tynkiem cementowo-wapiennym czy wykładziną PVC odbija ponad
95% energii padającej na nią fali akustycznej,
a dźwiękochłonne panele ścienne czy sufity
podwieszane tylko około 5% (wskaźnik pochłaniania dźwięku αw=0,95). Redukcja odbić
pociąga za sobą obniżenie poziomu dźwięku,
a to z kolei sprawia, że uczniowie, znów odruchowo i nieświadomie, zaczynają się ciszej
zachowywać.
Odpowiednia adaptacja akustyczna pozwala na obniżenie poziomu hałasu (w pomieszczeniach gdzie jego głównym źródłem są
ludzie) nawet o kilkanaście decybeli. Odczuwalna różnica może być ogromna, ponieważ
zwykle zmniejszenie poziomu dźwięku
o 8-10 dB obierane jest subiektywnie jako dwukrotne zmniejszenie głośności. Zwiększenie
chłonności akustycznej (przy równomiernym
rozłożeniu materiałów dźwiękochłonnych)
prowadzi także do znacznego ograniczenia
pogłosu, co z kolei przekłada się na lepszą
zrozumiałość mowy (naturalnej i wzmocnionej elektroakustycznie). Przykładowo: dzięki
zastosowaniu odpowiednich materiałów czas
pogłosu w silnie pogłosowej klasie lekcyjnej
można skrócić z ok. 2,0 s do 0,5 s, zwiększając
odsetek zrozumiałych sylab do ponad 90%.
W odróżnieniu od błędów popełnionych
przy projektowaniu lub wykonawstwie izolacji
akustycznych ścian i stropów, błędy i zaniechania dotyczące akustyki wnętrz, związane
z ich wykończeniem, prawie zawsze można
poprawić w trakcie użytkowania budynku.
Jednak prościej i taniej jest zadbać o to już na
etapie projektu. W czasie projektowania istotnym problemem jest kwestia kryteriów oceny
akustyki wnętrz, ponieważ krajowa literatura
na ten temat jest dosyć skromna. W tym
kontekście bardzo przydatna może okazać się
przygotowywana do publikacji w maju tego
roku polska norma PN-B-02151-4 „Wymagania
dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne
prowadzenia badań”. Począwszy od kwietnia
Okręgowe Izby Architektów będą organizowały
szkolenia dotyczące tej normy. 

Mikołaj Jarosz
concept developer, Ecophon
> mikolaj.jarosz@saint-gobain.com
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Niewidoczna ochrona
Krzysztof Górski

Szkło jest materiałem chętnie wykorzystywanym we współczesnej architekturze – zarówno
w formie dużych okien i przeszklonych fasad, otwierających budynek na zewnątrz, jak też we
wnętrzach. Nowoczesna technologia pozwala, aby szklane ścianki działowe nie tylko funkcjonalnie
wydzielały pomieszczenia, ale pełniły także funkcję przeciwpożarową. Nowy system Alufire Vision
Line skutecznie łączy funkcjonalność i estetykę.

E

Elementy przeciwpożarowe mają umożliwiać
przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji osób
z poszczególnych kondygnacji i części budynku.
Z tego względu stosuje się je w obiektach użyteczności publicznej czy zabudowy mieszkaniowej, które podzielone są na strefy pożarowe.
Ściany przeciwpożarowe muszą stanowić trwałą przegrodę i przez określony czas nie mogą
pozwolić na rozprzestrzenianie się ognia i dymu.
Wyróżniamy kilka klas odporności ogniowej:
EI 15, EI 30, EI 60, EI 120, w których liczby oznaczają czas w minutach, przed którego upływem
powinna nastąpić ewakuacja. Symbol E odnosi
się do szczelności ogniowej, natomiast I – do
izolacyjności termicznej. Oznacza to, że przegroda przeciwpożarowa przez określony czas
nie tylko zapobiega przedostaniu się ognia, ale
też chroni przed nadmiernym przegrzaniem. Po
drugiej stronie takiej ściany przyrost temperatury nie może być większy niż 180ºC, a średnia
wszystkich punktów, na których dokonuje się
pomiaru nie powinna przekraczać 140ºC.
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Specjalne szkło i profile
Wymagane przepisami zabezpieczenie przeciwpożarowe można osiągnąć stosując nie tylko
ściany murowane, ale także specjalne systemy
ścianek szklanych. Swoje właściwości ppoż.
uzyskują one dzięki wykorzystaniu odpowiedniego szkła i profili aluminiowych. Aby
spełnić wymagania normy, w systemach Alufire
stosujemy szkło ogniochronne – warstwowe, laminowane, składające się z kilku szyb
poprzedzielanych cienką warstwą transparentnego żelu. Szkło poddawane jest selekcji w celu
zachowania idealnej przezroczystości. Zastosowany żel jest całkowicie niewidoczny. Ma jednak tę właściwość, że pod wpływem wzrostu
temperatury zaczyna się krystalizować. Staje
się wówczas mleczny, a szyba robi się nieprzejrzysta. Następnie jego objętość zwiększa się,
pojawiają się pory powietrza, dzięki czemu żel
staje się doskonałym izolatorem.
Również profile, na których osadzone jest
szkło, są dostosowane do funkcji przeciwpoża-

rowej. Rama aluminiowa składa się z trzech komór, które wypełnione są wkładami izolacyjnymi – w zależności od klasy odporności ogniowej
– jedna z nich (EI 30) lub wszystkie (EI 60).

Nowatorski system
Standardowe ścianki szklane ppoż., choć
zapewniają widok na drugą stronę, mają
dość masywną konstrukcję aluminiową i są
odpowiednie raczej do wnętrz, gdzie dizajn
jest mniej istotny. Tymczasem rozmowy z architektami uświadomiły nam, że w równym
stopniu cenią oni sobie funkcjonalność, jak
i formę. W tej chwili powstaje wiele nowoczesnych budynków, w których wszystkie
pomieszczenia są dopracowane w każdym
szczególe. Wielokrotnie spotykaliśmy się
z pytaniami projektantów, czy nie można
stworzyć przeciwpożarowej ścianki szklanej
bez widocznych szprosów. W ten sposób zrodził się pomysł unikatowego systemu Alufire
Vision Line (AVL).
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W standardowej ściance pionowe szprosy
aluminiowe mają szerokość aż 92 mm.
W nowym systemie szyby połączone są
między sobą specjalnym niepalnym silikonem
o szerokości jedynie 6 mm, którego z pewnej odległości praktycznie nie widać. Dzięki
temu tworzy się wizualnie jedna, w całości
przeszklona powierzchnia. Efektu takiego nie
można uzyskać w innych systemach stosujących szyby hartowane, ponieważ występujące
na ich skrajach tiokol i butyl tworzą czarny pas
nieprzezierny o szerokości ok. 30 mm.

W trosce o estetykę
Współpraca z architektami podsunęła nam
też myśl o kolejnej innowacji – takim połączeniu kątowym, które również pozbawione będzie aluminiowego szprosu. W systemie Alufire Vision Line opracowaliśmy więc narożnik
typu „szyba do szyby”(które rozsunięte są od
siebie jedynie o 5-6 mm i zespolone niepalnym
silikonem). Wyeliminowaliśmy w ten sposób
standardowy słup o szerokości 120 mm.
System Alufire Vision Line można łączyć
ze standardowym system Alufire. Istnieje
m.in. możliwość wbudowania drzwi. W tym
wypadku muszą to być drzwi z profilem
aluminiowym. W trosce o estetykę zastosowaliśmy tu jednak inny rodzaj zawiasów.
Tradycyjnie w drzwiach przeciwpożarowych
stosuje się zawiasy trójskrzydełkowe, które
są masywne i wyraźnie widoczne (szerokość 70-90 mm). Zastąpiliśmy je zawiasami
wrębowymi (rolkowymi) – znacznie delikatniejszymi, gdyż szerokość widocznej części to

jedynie ok. 20 mm. Alternatywnie mogą być
stosowane również bezklasowe drzwi szklane
lub drewniane.

Bezpieczeństwo
potwierdzone badaniami
System Alufire Vision Line powstał z myślą
o umożliwieniu realizowania nawet najbardziej śmiałych wizji architektonicznych.
Można dzięki niemu tworzyć wewnętrzne
ściany szklane o nieograniczonej szerokości.
Wysokość takiej konstrukcji jest zależna od
klasy odporności ogniowej. W przypadku
EI 30 maksymalna wysokość ścianki wynosi
2988 mm, a w klasie EI 60 – 3110 mm (przy
zastosowaniu poszerzenia w dolnym profilu
– 3155 mm). Maksymalna szerokość pojedynczej tafli szkła waha się od 1 do 1,2 m.
Konstrukcja taka w pełni spełnia wymagania norm PN-EN 1364-1 z 2001 r. oraz
PN-EN 1363-1 z 2012 r. dotyczących odporności
ogniowej, co potwierdza aprobata techniczna
uzyskana w Instytucie Techniki Budowlanej.
AVL przeszedł pozytywnie nie tylko badania
ogniowe, ale także liczne badania wytrzymałościowe – m.in. na wytrzymałość na napór
tłumu, co jest szczególnie ważne dla bezpieczeństwa ludzi w przypadku ewakuacji.
Badania potwierdziły również walory
akustyczne ścianek AVL. Ich izolacyjność
akustyczna Rw wynosi 37 dB. Sprawia to,
że świetnie nadają się do wydzielania np.
pomieszczeń biurowych, zapewniając komfortową ciszę i jednocześnie nie ograniczając
przestrzeni wizualnie.

Prestiżowe realizacje
Nowy system ścian całoszklanych znalazł już swoje zastosowanie w obiektach,
których prestiż wymagał wykorzystania
rozwiązań nie tylko bezpiecznych, ale też
o wysokich walorach estetycznych. Za
przykład może tu posłużyć Hala Widowiskowo-Sportowa w Lubinie, gdzie system
AVL wykorzystano w tzw. VIP-roomach.
Projektantowi zależało na tym, aby przebywający w nich goście mieli zapewniony
niczym niezakłócony widok na całe boisko.
Podobny efekt osiągnięto w Hotelu Grand
Lubicz w Ustce, w którym szklaną ścianą
oddzielono kawiarnię od basenu.
Również tam, gdzie powierzchnia pokoi
ma być optycznie zwiększona, system Alufire
Vision Line sprawdza się doskonale. Dzięki
niemu wnętrza wydają się przestronniejsze
i stają się bardziej przyjazne dla użytkowników. Taką rolę ścianki szklane AVL odegrały
np. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
w Olsztynie oraz w Szkole Muzycznej im. Paderewskiego w Białymstoku.
Ścianki Vision Line znalazły też zastosowanie w X2 Boutique Office w Warszawie oraz
w Operze na Zamku w Szczecinie. 

Alufire Sp. z o.o. Sp. k.
tel. +48 56 674 88 11
krzysztogorski@alufire.pl
www.alufire.pl

Z:A _#42

051

Z:A

PROMOCJA

fot. rockpanel

TECHNIKA W ARCHITEKTURZE

KiE

Rycina na uniwersytecie
Tomasz Weber

Budynek „Serce Kampusu” zlokalizowany na terenie Uniwersytetu Sheffield Hallam w północnej Anglii
już z daleka zwraca uwagę olbrzymią ryciną wykonaną na zachodniej elewacji. Jako „płótno” dla tego
niecodziennego, imponującego dzieła posłużyły płyty Rockpanel®.

C

– Chciałem nawiązać do rękodzieła i nadzwyczajnych umiejętności rzemieślników, których
praca stworzyła podstawy bogactwa Sheffield
– mówi twórca ryciny, artysta Christopher
Tipping. – Ta opowiadająca historię angielskiego miasta, grafika to abstrakcyjny krajobraz,
który można podziwiać w pionie lub w poziomie, traktując go jak mapę zawierającą różne
formy i kształty przypominające elementy
topografii – rzeki, drzewa i chmury.

Od pomysłu do wyboru materiału
Budynek uniwersytecki zaprojektowany przez
biuro HLM Architects posiada ponad 7400 m2
powierzchni dydaktycznej i naukowej oraz
miejsca do nauki i spotkań studentów. „Heart
of the Campus” ma kluczowe znaczenie dla
realizacji celu uniwersytetu definiowanego
jako zapewnienie najwyższej jakości obiektów
dydaktycznych i przestrzeni dla nauczania
35 tys. studentów.
Pomysł na użycie motywów artystycznych
na zachodniej elewacji budynku pojawił się
już na etapie powstawania koncepcji projektu.
Architekci potrzebowali jednak okładziny
fasadowej, która będąc nośnikiem, podkreślałaby te motywy, a jednocześnie zapewniła
bardzo trwałe wykończenie. Wybór padł na
płyty Rockpanel Colours.
– Po raz pierwszy pracowaliśmy z produktami Rockapnel w naszym biurze w Sheffield
i przekonaliśmy się, że płyty tej firmy zapewniają zarówno wysokiej jakości wykończenie,
jak i niesamowitą wszechstronność, co było
niezbędne w naszej pracy – wyjaśniają architekci Michael Spencer i Gemma Wilson z HLM.
– Płyty nie rozszerzają się ani nie kurczą pod
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wpływem warunków atmosferycznych i są
odporne na wilgoć, dlatego nie wymagają
szczególnej obróbki nawet w miejscach, gdzie
wykonano żłobienia i odsłonięta została
płyta bazowa. Dodatkowo stosując system
z niewidocznym mocowaniem, uzyskaliśmy
gładką i jednolitą fasadę, konieczną do wykonania artystycznych żłobień.

Inspirująca przeszłość miejsca
Grafika została przeniesiona na powierzchnię płyt w wyniku żłobienia znaków i linii
rysunku. Dzieło nawiązuje do historii miasta,
ponieważ techniki grawerowania i rytowania
wykorzystane przy jego tworzeniu stosowane
były także przy produkcji sztućców i sreber,
z których niegdyś słynęło angielskie miasto.
Ale to nie jedyne nawiązanie. Dawni rzemieślnicy używali też egzotycznych materiałów
(np. palisandru brazylijskiego) i poroża jeleni.
Stąd na elewacji pojawił się wzór drzewa
i jelenia, a dodatkowo kolor żłobień przypomina barwę drewna pochodzącego z Brazylii.
Żłobione obrazy to powtarzający się motyw
zarówno na elementach szklanych, jak i na
płytach fasadowych.

Płyta jako płótno
Płyty Rockpanel produkowane są z odnawialnego surowca – skał bazaltowych, są lekkie
i jednocześnie niezwykle trwałe. Budynek
„Serce Kampusu” będzie zachwycał odwiedzających przez długie lata, a to dzięki
wytrzymałości i stabilności wymiarowej
zastosowanego pokrycia elewacyjnego.
Przy realizacji wykorzystane zostały
płyty w odcieniach Umbra i Stone Grey

o grubości 10 mm, które poddano frezowaniu
obrabiarkami CNC odsłaniając rdzeń płyt na
głębokość 2 mm. Prace te wykonała specjalistyczna firma The Cutting Room (www.cncrouting.co.uk). Odsłonięty materiał rdzenia,
pod wpływem naturalnego starzenia, zmienił
kolor z bladozielonego na głęboki ciemnobrązowy, co pięknie podkreśliło artystyczne
zdobienia.
– Praca z płytami Rockpanel była bardzo
prosta – opowiada Liam Hughes, dyrektor
firmy Stone Systems, która odpowiadała za
montaż płyt. – Są tak lekkie, że ich przenoszenie i podnoszenie nie stanowiło problemu,
a dzięki elastyczności systemu mocowania na
klej mogliśmy ukończyć etap montażu przed
terminem, obniżając koszty. Mocną stroną
tych płyt jest również łatwość dostosowania
do zmian w zakresie wymaganych tolerancji
na miejscu montażu.
Budynek, w którym obecnie mieszczą
się dwa wydziały Uniwersytetu, otrzymał
ocenę „Very Good” według klasyfikacji BREEAM. Same płyty Rockpanel są niezależnie
certyfikowane przez BRE i w Zielonym
Przewodniku (Green Guide). Otrzymały oceny
A+ lub A (w zależności od metody montażu), czyli najwyższe przyznawane w klasie
produktów. Płyty są dostępne w szerokiej
gamie kolorów RAL oraz wzorów, rozmiarów
i grubości, dzięki czemu doskonale sprawdzają się przy wielu realizacjach.

Tomasz Weber
Rockwool Polska
> tomasz.weber@rockwool.com
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O polach golfowych:
potencjał rekultywacji
część 2

Michał Terech

W każdym polskim mieście znaleźć można skrawek terenu, który aż prosi się o zagospodarowanie,
jednakże z jakiegoś powodu nie znalazł się na inwestorskim celowniku. Warto zastanowić się, czy
aby golf nie mógłby być odpowiednim narzędziem do wykorzystania tego potencjału?

P

Pola golfowe często kojarzą się z nieskazitelnym trawnikiem położonym wśród dzikiej
przyrody, rozciągającym się na powierzchni
wielu dziesiątek hektarów. O ile obraz taki
jest czasem prawdziwy, nie stanowi on jednak
w żadnym przypadku tła koniecznego dla rozwoju projektu wykorzystującego w swym programie funkcję golfową. Zdarza się bowiem, że
tereny miejskie, które wcześniej były niewykorzystywane z powodu braku odpowiedniego
zastosowania, z powodzeniem mogą posłużyć
do tworzenia założeń golfowych.

Dla ludzi – wśród ludzi
Z punktu widzenia popularyzacji gry i zwiększania jej dostępności dla szerokiego grona
odbiorców – a co za tym idzie, zapewnienia
operacyjnej stabilności i rentowności – przyszłością golfa są tereny miejskie. Dostępność
komunikacyjna, zasięg sprzedaży oraz potencjał społeczno-ekonomiczny jednoznacznie
wskazują na miasto jako optymalny obszar
do efektywnego wykorzystania potencjału
zawartego w kompleksie golfowym.
Zakładając, że do zrealizowania założenia
przeznaczonego na naukę i trening gry w golfa
minimalna potrzebna powierzchnia wynosi
około trzech hektarów, okazuje się, że nie tylko obrzeża, ale i centra miast mogą skorzystać
z tej formy rekultywacji.
Najmniejszym, ale i najbardziej uniwersalnym projektem, jest Driving Range, czyli powierzchnia do treningu długich uderzeń. Przestrzeń ta, przy odpowiednim rozplanowaniu
i harmonogramie wykorzystania, może służyć
również do nauki i doskonalenia wszystkich
pozostałych aspektów gry. Obok niej rozmieszcza się również treningowe powierzchnie
do gry krótkiej (tzw. greeny) oraz przeszkody
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terenowe (na przykład piaskowe tzw. bunkry).
Tak zdefiniowany teren umożliwia kompleksową naukę gry w golfa jednocześnie nawet stu
osobom, przy minimalnych – dla tej kategorii
obiektów – potrzebach przestrzennych.
Zapewniając odpowiednią infrastrukturę
komunikacyjną w postaci transportu publicznego, wykwalifikowaną kadrę szkoleniową oraz
przystępny cenowo i czasowo dostęp do całego
terenu, przyczynić się można do popularyzacji
golfa w obrębie danej gminy czy dzielnicy.

Mnogość możliwości
Mówiąc o rekultywacji, należy spojrzeć na
kwestię umiejscawiania kompleksu golfowego.
Z natury nieprzyjemne tereny wysypisk
śmieci i składowisk odpadów stanowią
nadzwyczaj wdzięczną bazę do kształtowania
terenów golfowych. Do ich założenia potrzeba
jedynie nieznacznej warstwy czystej gleby.
Osiadanie gruntu – tak problematyczne w wielu innych zastosowaniach terenu – nie stanowi
tu krytycznego ryzyka.
Podobnie jest w przypadku składowisk
odpadów elektrociepłowni oraz kopalni. One
również stanowią wyjątkowo dobre podłoże
do realizacji tego typu przedsięwzięć. Co
więcej – z uwagi na swój zazwyczaj duży areał
– umożliwiają tworzenie założeń o większej
formie przestrzennej, na przykład 9- czy
nawet 18-dołkowych pól golfowych.
Na obszarach przemysłowych dla potrzeb
golfa możliwa jest również adaptacja tzw.
brownfieldów, czyli nieużytków miejskich.
W przypadkach takich rekultywacji częstym
efektem jest – oprócz wytworzenia ciekawego
terenu rekreacyjnego – polepszenie jakości środowiska i podniesienie wartości nieruchomości
sąsiadujących z terenem kompleksu golfowego.

Zdarza się też, że następuje synergiczna rekultywacja osiedli mieszkaniowych i przestrzeni
publicznych znajdujących się w pobliżu pola.
Spośród innych terenów o problematycznej naturze należy zwrócić uwagę na tereny
zalewowe. Przy odpowiednim zaplanowaniu terenu pola jest ono w stanie wspomóc
funkcję przeciwpowodziową, jednocześnie
zapewniając miejsce dla aktywnego wypoczynku. Proste rozwiązania techniczne
umożliwiają stosunkowo szybką regenerację
terenu pola po powodzi i minimalizują ryzyko
trwałych zniszczeń, jednocześnie nie wpływając znacząco na koszty budowy i utrzymania
kompleksu położonego w takim miejscu.

Wykorzystać okazję
Choć dziś jeszcze rzadki jest widok kompleksów sportowych z funkcją golfową sąsiadujących na przykład z osiedlami z wielkiej płyty
czy graniczących z terenami fabryk i zakładów
produkcyjnych, biorąc pod uwagę olbrzymi potencjał tej formy rekultywacji oraz możliwości
golfa jako sportu, zmiana stanu rzeczy jest
tylko kwestią czasu.
Kreatywne podejście do problematyki
kształtowania przestrzeni jest kluczowe dla
realizacji przedsięwzięć golfowych. Będąc
wyposażonymi w takie narzędzie, inwestorzy
prywatni i publiczni mają możliwość wykorzystania olbrzymich zasobów – dotąd uśpionego
– potencjału.

Michał Terech
architekt pól golfowych
EIGCA associate member
firma Golfer
> michael.terech@golfer.eu
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Strategia dla miast Europy
arch. Mariusz Szabłowski, koordynator projektu

200 lat temu tylko co pięćdziesiąty człowiek mieszkał w mieście. W XXI wieku mieszkańcy miast
stali się liczniejszą grupą niż mieszkańcy wsi. Zakłada się, że wskaźnik urbanizacji (odsetek ludności
mieszkającej w miastach) za 15 lat przekroczy 60%1. Sam wzrost odsetka ludności miejskiej
nie byłby tak poważnym wyzwaniem współczesnego świata, gdyby nie zbieżny z nim i jeszcze
bardziej dynamiczny trend wzrostu populacji ogółem.

W

W ciągu ostatnich 40 lat liczba ludności świata podwoiła się i wynosi dziś 7,3 miliarda2.
Skalę urbanizacji obrazuje porównanie
liczby mieszkańców miast na świecie: w 1900
roku żyło w nich 0,22 mld osób, w 2000 roku
już 3,2 mld. Szacuje się, że w 2030 roku w miastach będzie mieszkało ponad 5 miliardów
ludzi.

Niekontrolowana urbanizacja
Na dynamikę zmian wpływ mają głównie
przemiany społeczno-gospodarcze w Azji.
Przyrost populacji i boom gospodarczy, rodząc
ogromne potrzeby, daje możliwości ich zaspokajania, jednak nie zawsze w sposób rozsądny.
Przykładem może być chińskie miasto
Ordos. Zbudowano je w ciągu kilku lat „od
zera“, teraz w większości stoi puste, zasługując na miano przerażajacego miasta duchów,
a zamieszkuje tam tylko personel utrzymujący imponujące obiekty w eksploatacji. Co
ciekawe, w Ordos nadal się buduje. Szacuje się,
że w Chinach czekają na zasiedlenie 64 miliony
mieszkań. Ich ceny są poza zasięgiem przeciętnej rodziny. Wstrząsające wrażenie robią też
ahumanitarne warunki życia najbiednieszych
rodzin w wielkich miastach Indii. W Mumbaju slumsy zajmują 6% powierzchni miasta,
ale mieszka w nich 55% mieszkańców. Żyją
w niewyobrażalnie trudnych warunkach – bez
prądu, bieżącej wody, kanalizacji, systemów
oczyszczania miasta, bez dróg i jakiejkolwiek
zorganizowanej infrastuktury społecznej.
Większość wielkich miast Trzeciego Świata
musi uporać się z niekontrolowaną i nie-

zrównoważoną urbanizacją. Na razie dystans
między możliwościami a potrzebami rośnie.

Plusy Starego Kontynentu
Wiele wskazuje na to, że proces urbanizacji
w Europie przechodzi z ilościowego w jakościowy. Obecnie wskaźnik urbanizacji wynosi
71,7% (EU-28), a liczba mieszkańców miast
maleje. Sytuacja Polski nie odbiega znacząco
od średniej europejskiej, chociaż nietypowa
i zastanawiająca jest dezurbanizacja (z 62%
w 2000 roku do 60,5% w 2012 roku)3.
Europa, mimo spadku znaczenia gospodarczego na świecie, ma nadal wiodącą pozycję
pod względem jakości życia. Utrzymanie
tej przewagi będzie szansą na przyciąganie
w przyszłości kapitału intelektualnego,
a w ślad za nim również gospodarczego. Wśród
40 krajów świata o najwyższym rozwoju społecznym znajduje się aż 29 krajów europejskich.

Ekologia i partycypacja
Czynniki środowiska miejskiego: ład przestrzenny, wartości kulturowe i historyczne,
warunki odpoczynku, rekreacji, profilaktyki
i ochrony zdrowia, dostępność miejsc pracy,
bezpieczeństwo publiczne, podnoszą jakość
życia. Zapewniają także wysoką efektywność
gospodarowania, opartą na koncentracji kapitału intelektualnego i układzie przestrzennym zapewniającym dobrą, szybką i tanią
komunikację (transport i łączność). Podejście to podkreśla idea nowego urbanizmu,
powracająca do skali człowieka jako podstawy
planowania miasta przyjaznego.

Optymalizacja wszystkich funkcji miasta,
szczególnie w zakresie oszczędności energii
i wpływu na środowisko, jest koniecznym
warunkiem harmonijnego, trwałego i jakościowego wzrostu, zaspokajającego bieżące
potrzeby bez ograniczania potencjału dla
przyszłych pokoleń. Dotyczy to zasobów
naturalnych i przestrzeni, której zachłanne
zawłaszczanie jest wyrazem nadkonsumpcji
i braku odpowiedzialności wobec przyszłych
generacji.
Osiąganie jakościowych celów miast
europejskich wymaga partycypacji społecznej.
Chociaż współrządzenie jest ważnym elementem tożsamości europejskiej, wiele miast
trwoni społeczny potencjał tysięcy ludzi,
osobiście i bezpośrednio zainteresowanych
jakością swego otoczenia. Dlatego budowa
modelu partycypacji społecznej powinna być
wiodącym zadaniem polityki przestrzennej
władz miejskich. Nie ma dobrego miasta bez
dobrej władzy i nie ma dobrej władzy bez
wymagających mieszkańców.
1_World Urbanization Prospects: The 2005 Revision, Pop. Division,
Department of Economic and Social Affairs, UN,

www.un.org/esa/population/publications/WUP2005/2005wup.htm
2_Dane z portalu www.worldometers.info/world-population
– odczyt z dnia 22.01.2015)
3_Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2013
roku, materiał na konferencję prasową w dniu 30.01.2014 r, GUS.
Więcej informacji na stronie internetowej

www.ekologiakonstruktywnie.pl

Niniejszy materiał został opublikowany w ramach przedsięwzięcia
„Ekologia Konstruktywnie” dzięki dofinansowaniu Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść
odpowiada wyłącznie Collegium Mazovia.
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Akustyka – klucz do sukcesu
arch. Martyna Bizdra

Budynek Centrum Kongresowego ICE Kraków to mozaika elementów najwyższej jakości. Powstał
jako efekt współpracy ponad 100 specjalistów z różnych dziedzin – począwszy od głównych architektów
poprzez inżynierów, generalnego wykonawcę, po dostawców poszczególnych systemów i materiałów.
1

W

Wiśniowoczerwony fotel jest wygodny i przestronny, łatwo nie zwrócić na niego uwagi,
gdy w oczekiwaniu na koncert zajmuje się
swoje miejsce na sali audytoryjnej w Centrum
Kongresowym ICE Kraków. Gdy wsłuchujesz
się w muzykę, ma być po prostu komfortowy.
Tymczasem ten przedmiot jest jednym
z kluczy do świata dźwięków i obrazów,
jakich dostarcza widzom budynek stworzony
przez biuro architektoniczne Ingarden & Ewý
Architekci, we współpracy z Arata Isozaki
& Associates oraz Arup Acoustics z Londynu.
Zaskakująca jest jednak nie wygoda fotela
czy prostota kształtu, ale fakt precyzyjnego
dopracowania wszystkich jego detali, tak by
współgrały z otaczającą salą audytoryjną. Jest
on bowiem elementem precyzyjnie skonstruowanej mozaiki stworzonej w tym wnętrzu. Tu
każdy fragment wyposażenia oraz konstrukcji
budowlanej ma wpływ na akustykę. Czy jest
to fotel, sufit akustyczny, reflektor akustyczny zawieszony nad sceną (stworzony według
technologii firmy Siniat), układ wnętrza,
ciężar właściwy użytych materiałów – każdy
z nich jest istotny.
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Precyzyjnie dograna całość
Budynek Centrum Kongresowego ICE Kraków
jest jak żywy organizm. Przejrzysta, zapraszająca do wnętrza elewacja od strony Bulwarów
Wiślanych z zapierającym dech w piersiach
widokiem na Wawel, czy autentycznie piękna
przestrzeń białego foyer |2| z zanurzonymi
w niej bryłami czerwonej sali koncertowej |1|
i grafitowej teatralnej |3|, są tylko wprowadzeniem do skrywającej się w jej wnętrzu
prawdziwej siły budynku: akustyki.
A decydują o niej – po pierwsze: zastosowane układy akustyczne (częściowa winnica,
pudełko na buty), wyprofilowanie elementów
sal, sufity akustyczne podwieszane, reflektory akustyczne, zastosowane materiały,
odizolowanie od hałasu ulic i drgań od strony
gruntu. I po drugie: współgranie wszystkich
tych elementów.

Wielka trudność
motywacją do innowacji
W budynku zlokalizowano trzy sale o odmiennym przeznaczeniu. W każdej z równą
precyzją zadbano o akustykę. Największą jest,

wspomniana wcześniej, sala koncertowo-kongresowa. Mniejsza, mogąca pomieścić do 600
widzów, pełni funkcję sali teatralnej. Trzecia
natomiast to przestrzeń przewidziana dla
300 widzów, o płaskiej podłodze, stworzona
z myślą o konferencjach, wykładach itp.
Co ciekawe, budynek zlokalizowany
jest przy Rondzie Grunwaldzkim, ważnym
krakowskim węźle komunikacyjnym, u zbiegu
ulic Marii Konopnickiej oraz Monte Cassino.
Położenie to oznacza wysokie natężenie
hałasu, jednak dzięki zastosowaniu ciężkich
przegród żelbetowych, stropów sal z podwojonego żelbetu o grubości 20 cm, specjalnych
fundamentów oraz dylatacji uniknięto przenoszenia drgań od strony gruntu bądź dźwięków
dobiegających z ulic. Trudna akustycznie
lokalizacja, zamiast ograniczyć architektów,
była motywacją do innowacji.

Koncert w „winnicy”
Audytorium sali koncertowo-kongresowej
ma pomieścić, w zależności od ustawienia
foteli, od 1791 do 1915 miejsc siedzących.
Mimo tak dużej liczby widzów, sala zapewnia
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Sufit do zadań specjalnych
Każda z sal posiada swoje indywidualne
rozwiązanie sufitu, uzależnione od kształtu
wnętrza oraz jego przeznaczenia. Znów o ich
konstrukcji zadecydowała akustyka. Firma
Siniat, specjalizująca się w innowacyjnych
systemach suchej zabudowy, opracowała dla
tego budynku specjalne indywidualne rozwiązania akustycznych sufitów podwieszanych.
Nic nie było tu oczywiste. Ciężar sufitu
podwieszanego w sali audytoryjnej wynosi około 62 kg/m2, podczas gdy znane
wcześniej sufity tworzone były dla obciążeń
znacznie mniejszych, w granicach 16 kg/m 2.
Zastosowano tu sufit podwieszany akustyczny MFC w systemie angielskim, gdzie
ruszt stanowią profile ze stali zimnogiętej
ocynkowanej, grubości nominalnej 0,55;
0,6 mm (w tolerancji +/– 0,06 mm), o rozstawie profili nośnych co 75 cm. Opłytowanie

składa się z 4 warstw płyt gipsowo-kartonowych Nida Ciężka 12,5 mm, szpachlowanych
masą gotową Nida Pro.
By wzmocnić efekt akustyczny, nad sceną
sali audytoryjnej a poniżej sufitu akustycznego, zawieszono reflektor akustyczny |4|
wykonany z 2 warstw płyt gipsowo-kartonowych Nida Ciężka 12,5 mm, szpachlowanych
masą gotową Nida Pro.
Sala teatralna natomiast, ze względu na
inny rodzaj odbywających się w niej wydarzeń,
została wyposażona w piramidowy sufit
akustyczny zbudowany na ruszcie typu MFC,
utworzony z 4 warstw płyt gipsowo-kartonowych Nida Ciężka 12,5 mm, szpachlowanych
masą gotową Nida Pro.
Dla odmiany, sala kameralna o najmniejszej
kubaturze posiada sufit szachownicowy. Jest
to sufit podwieszany na ruszcie krzyżowym,
gdzie poszycie stanowią płyty Nida Sonic ułożone naprzemiennie z płytami Nida Zwykła.
***
Współpraca specjalistów – skoncentrowanie
na detalu i poczucie odpowiedzialności – dały
widzom budynek będący hołdem dla dźwięku.
Gdy celem jest osiągnięcie wrażenia prostoty,
w przypadku obiektów o skomplikowanej funkcji, droga do niej wiedzie poprzez niezwykle
precyzyjne wykonanie każdego z elementów.
Kraków otrzymał budynek otwierający
miasto i Polskę na kulturę świata, platformę
spotkań i dialogu pomiędzy ludźmi, właśnie
dzięki wcześniejszej ściślej współpracy wielu
grup: architektów, inżynierów, budowlańców,
techników, artystów, akustyków z wielu krajów.
Piękna i silna bryła Centrum Kongresowego prawdziwy skarb kryje w swoim wnętrzu.
Odkrywany jest na nowo przez każdego
widza i słuchacza, gdy zabrzmią pierwsze
takty muzyki.

Siniat Sp. z o.o.
www.siniat.pl
tel.: +48 41 357 82 00
janusz.jamka@siniat.com
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możliwość bliskiego obcowania z artystami
wykonującymi utwory na scenie. Dzieje się
to za sprawą układu wnętrza – częściowej
winnicy – gdzie scenę umieszcza się w centrum i z trzech stron otacza ją siedzeniami
widowni. To pierwsze tego typu rozwiązanie
zastosowane w Polsce, wygodne dla widzów
oraz występujących artystów, jednak wiążące
się ze sporym wyzwaniem dla architektów
i inżynierów. Wyglądające prosto wnętrze
sali, ma w istocie skomplikowaną geometrię,
wymagało wielu obliczeń, pracy na modelach,
prób i błędów prowadzących do tego co najważniejsze w przypadku sal koncertowych czy
kongresowych: odpowiedniej jakości dźwięku,
głośności, długości pogłosu itp.
Sala o układzie częściowej winnicy zachowuje swoje akustyczne właściwości zarówno
dla funkcji kongresowych, jak i koncertowych.
Pomysł na wykorzystanie owego systemu zaproponowało biuro Arata Isozaki & Associates
z Tokyo, a nad akustyką czuwał Raf Orlowski
z londyńskiego Arup Acoustics (największej
na świecie firmy zajmującej się zagadnieniami
akustyki).

3
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Zapraszamy do obejrzenia filmu, w którym
przedstawiono szczegóły rozwiązań
akustycznych w Centrum Kongresowym
ICE Kraków: www.zawod-architekt.pl/ice

Projekt: Ingarden & Ewý Architekci
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Dobrze zaplanowane
okna nietypowe

Marcin Tomczyński

Jednym z komponentów pozwalających kształtować elewacje domów są okna. Zwłaszcza te nietypowe,
w oryginalnych kształtach, z elementami łuku lub wielkogabarytowe dają projektantom możliwość nadania
budynkowi indywidualnego charakteru. Na co zwrócić uwagę, aby były nie tylko efektowne, ale i funkcjonalne?

N

Nowoczesne technologie i materiały umożliwiają realizację nawet bardzo oryginalnych
konstrukcji okiennych, jednak aby właściwie spełniały one swoją funkcję, trzeba je
umiejętnie stosować. Podczas projektowania
przeszkleń należy uwzględnić wiele czynników, takich jak: kategoria terenu, strefa
wiatrowa, miejsce i wysokość wbudowania
w obiekcie. Niezbędna okazuje się również
umiejętność posługiwania się badaniami
technicznymi. Producenci dysponujący
„know-how” są w stanie dostarczyć funkcjonalne, trwałe, bezpieczne, a zarazem
praktyczne rozwiązania. U takich dostawców
odpowiednie kwalifikacje posiadają nie tylko
eksperci opracowujący nowe systemy, ale
też sprzedawcy przygotowujący zamówienie na stolarkę do konkretnego budynku,
odpowiadającą indywidualnym oczekiwaniom
inwestora i wymaganiom danego obiektu
oraz jego usytuowaniu. Architekci mogą więc
liczyć na wsparcie merytoryczne przy doborze
najlepszych rozwiązań.
Mając pewność, że stolarka spełnia
wszystkie wymagania, zapewniające jej długoletnie, bezawaryjne funkcjonowanie i znając
możliwości poszczególnych systemów, można
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puścić wodze fantazji i wyposażyć projekt
w widowiskowe przeszklenia, gwarantujące
budynkowi oryginalność i mające decydujący
wpływ na jego styl.

Okna łukowe
To jeden z najbardziej dekoracyjnych rodzajów
stolarki. Tego typu przeszklenia idealnie wpasowują się w estetykę zabytkowych kamienic
oraz budynków stylizowanych, które cieszą się
niesłabnącym zainteresowaniem inwestorów.
Ich szczególny rodzaj – okno okrągłe – to
niezbędny detal w projektach inspirowanych
stylem dworkowym.
Przeszklenia łukowe, choć bez wątpienia
piękne, wymagają jednak specjalnego podejścia. Aby zapewnić długoletnią funkcjonalność i komfort użytkowania tego rodzaju
stolarki, a tym samym uniknąć ewentualnych
rozczarowań, trzeba dobrze przemyśleć ich realizację, zaczynając od opracowania podziału
przeszklenia na kwatery i sposobu otwierania poszczególnych skrzydeł, przez prace
pomiarowe i przygotowawcze, aż po montaż
i końcowe obróbki tynkarskie.
W przypadku przeszkleń zakończonych łukiem – staranne wymiarowanie to

absolutna konieczność. Oprócz szerokości
(S) i całkowitej wysokości okna (H) należy
też określić wysokość łuku (h), wysokość
elementu prostego (P) oraz promień gięcia
elementu łukowego (r). Ten ostatni parametr
nastręcza najwięcej trudności, dlatego łuki
można wykonać według szablonu. Dokonując pomiarów, należy wziąć też pod uwagę
planowany sposób montażu – w zależności
od wybranej metody pozostawić trzeba
odpowiednie „luzy montażowe”, czyli od
wymiarów otworu odjąć kilka centymetrów
na materiały uszczelniające.
W wielu przypadkach skrzydła rozwierne
okien łukowych mają boki asymetrycznej
długości. Zawiasy zwykle mocowane są na
zewnętrznym, krótszym z nich. Ustalając
sposób otwarcia, należy wziąć pod uwagę
ryzyko zahaczania o górną krawędź ściany
otaczającej okno. Problem ten można rozwiązać, stosując konstrukcję z nieotwieranym
naświetlem na górze lub obniżając wysokość
skrzydła za pomocą giętego poszerzenia
przykręconego do ramy, co okazuje się ostatnio najbardziej popularnym sposobem. Należy
jednak pamiętać, że tego typu zabiegi mogą
ograniczyć dopływ światła do wnętrza. Moż-
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na też umieścić zawiasy na stałym słupku
dzielącym okno na pół, zamiast tradycyjnie
– na zewnętrznych krawędziach ramy lub
odpowiednio wyprofilować ościeża, dzięki
czemu skrzydło po otwarciu będzie się pod
nimi mieścić.
Decydując się na okna łukowe, warto
wybrać takie, których właściwości będą jak
najbardziej zbliżone do okien prostokątnych.
Niestety wiele okien łukowych nie posiada
wzmocnień w części giętej lub wzmocnienia
te są wykonane ze stali nacinanej, co osłabia
statykę ramy i nośność skrzydeł. Dlatego
też zaleca się wybór takiego producenta,
który stosuje wzmocnienia ze stali pełnej na
całym obwodzie, co uodparnia stolarkę na
odkształcenia spowodowane obciążeniem
wiatrem i działaniem wysokich temperatur,
skutkujące powstawaniem wad i nieszczelności. W oknach łukowych warto też zastosować technologię szyby wklejanej, pełniącej
funkcję nośną, ponieważ oprócz walorów
technicznych, takie rozwiązanie pozwala na
wykonanie większych przeszkleń z mniejszą
liczbą kwater. Ma to duże znaczenie dla strony
estetycznej.

Przeszklenia wielkogabarytowe
Duże przeszklenia, np. przestronne drzwi
tarasowe czy wręcz całe przeszklone ściany,
uatrakcyjniają zarówno bryłę budynku, jak
i wnętrza. Jednak im większe okno – tym
bardziej rygorystyczne wymagania spełniać
powinien system, w którym zostaną wykonane. Przede wszystkim, jeżeli mowa o stolarce
wykonanej z PVC – profil powinien być na tyle
sztywny, aby wytrzymać obciążenia wywołane samym ciężarem skrzydła. Może ono
bowiem ważyć nawet do 400 kg. Przeszklenie
tego typu powinno też posiadać odpowiedni
parametr odporności na wiatr, gwarantujący, że pod jego wpływem konstrukcja nie
odkształci się i pozostanie stabilna.

Wybierając stolarkę do realizacji przeszklenia wielkogabarytowego, należy
sprawdzić maksymalne wymiary konstrukcji,
którą można wykonać w danym systemie.
Dla przykładu: Vetrex Slide 82 pozwala na
zastosowanie bezpiecznych drzwi przesuwnych o imponujących wymiarach: szerokości
6,5 m i wysokości 2,7 m, które nadal będą
utrzymywały korzystne parametry w zakresie
izolacji termicznej. Jeżeli miejsce wbudowania tego wymaga, konstrukcję taką można
wykonać w odpowiedniej klasie odporności
na obciążenie wiatrem, poprzez wzmocnienie
słupków pionowych. W przypadku tak dużych
przeszkleń warto przemyśleć automatyczne
sterowanie skrzydłami. Decyzję o zastosowaniu takiego rozwiązania najlepiej podjąć
przed złożeniem zamówienia, ponieważ silniki
i okablowanie poruszające skrzydłem można
wówczas zainstalować fabrycznie i częściowo
ukryć.

Widowiskowe lukarny
Staranne przemyślenie konstrukcji ważne jest
także w przypadku lukarn. Zwłaszcza przy
dachu o mniejszym kącie nachylenia, boczne
ściany lukarny mogą ograniczać dopływ światła do pomieszczenia. Aby wnętrze nie było
zbyt ciemne, wymiary przeszklenia w świetle
ościeżnicy powinny stanowić co najmniej 1/8
powierzchni podłogi. Im spadek dachu łagodniejszy – tym okno powinno być większe.
Należy też dobrze zaplanować podział
i sposób otwierania poszczególnych kwater,
mając na uwadze m.in. możliwość umycia
okien. Ponieważ lukarny umieszczane są
na dużej wysokości i coraz częściej osiągają
imponujące wymiary – trzeba przewidzieć taki
sposób otwierania okien, aby ich czyszczenie
było bezpieczne. Wszystkie skrzydła powinny
otwierać się więc do środka pomieszczenia,
a kwatery wieńczące konstrukcję – opuszczać
do poziomu.

Wielkogabarytowe lukarny powinny być
wykonywane przy użyciu odpowiednio sztywnych i stabilnych systemów. W ich przypadku warto przemyśleć zastosowanie profili
aluminiowych z izolacją termiczną, w których
możliwe jest wykorzystanie energooszczędnych pakietów szybowych. Tego rodzaju stolarka okienna dostarcza szerokich możliwości
zarówno pod względem gabarytów okna, jak
i różnych sposobów jego otwierania, a ponadto, dzięki technologii malowania proszkowego
– pozwala uzyskać ciekawe efekty estetyczne
oraz dopasować przeszklenie do każdej elewacji i wnętrza w dowolnym stylu.

Koszty
Czynnikiem powstrzymującym inwestorów
przed realizacją nieszablonowych projektów,
wyposażonych w awangardowe przeszklenia
jest nierzadko obawa przed wysoką ceną
tego typu rozwiązań. Warto wiedzieć, że
stolarka wyceniana jest przede wszystkim na
podstawie jej gabarytów. W zdecydowanej
większości przypadków, koszt przeszklenia
rośnie wprost proporcjonalnie do jego powierzchni. Cena okien może zostać dodatkowo podwyższona, jeżeli ich konstrukcja
będzie wymagała zastosowania opcjonalnych elementów. Jednak w przypadku
renomowanych, wiarygodnych producentów
koszt nietypowego zamówienia powiększany
jest wyłącznie o zastosowane dodatkowo
technologie i akcesoria. Z zaufanym dostawcą stolarki – śmiało można więc realizować
ambitne, przełomowe projekty. 

Marcin Tomczyński
z-ca dyrektora ds. technicznych
i rozwoju Vetrex Sp. z o.o.
> marcin.tomczynski@vetrex.eu
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Tkaniny szklane Systexx Premium – gładkie lub
z wysublimowanym wzorem – dbają o szlachetny wygląd
wnętrza oraz trwale zabezpieczają ściany i sufity

Tkaniny ze szkła
Lars Jentzen, Krzysztof Figura

Tapety szklane to efektowny i praktyczny sposób na wykończenie ścian. Pozwalają uzyskać
różnorodne efekty wizualne i mają wiele zastosowań specjalnych. Mogą służyć na przykład
do wzmacniania ścian, przeciwdziałają pojawianiu się rys, można umieścić na nich logo firmowe
lub wykorzystywać je jako suchościeralne tablice magnetyczne.

S

Systexx to grupa produktów okładzinowych do
ścian i sufitów. Tapety są tkane z nici szklanych
i zaopatrzone fabrycznie w warstwę kleju. Pasują do wnętrza o każdym charakterze. Dzięki
nim można uzyskać efekt gładkiej ściany, ale
również wprowadzić do pomieszczenia dizajnerski wzór. Można je pokryć każdym systemem
farb i zastosować w bardzo szerokim zakresie
– od budownictwa indywidualnego po obiekty
użyteczności publicznej. Doskonale sprawdzają
się w biurach, klinikach, gabinetach lekarskich,
zakładach opiekuńczo-leczniczych, a także
w hotelach, szkołach, przedszkolach, sklepach,
muzeach i w budownictwie mieszkaniowym.

Ekologiczne i ekstremalnie
wytrzymałe
Trwałe i wysokowytrzymałe tkaniny szklane
odznaczają się wyjątkowymi właściwościami
technicznymi. Odporność na rysy i uderzenia,
odporność na szorowanie i strzępienie się,
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możliwość dezynfekowania i czyszczenia oraz
zawartość czystych ekologicznie substancji naturalnego pochodzenia – wszystko to
zapewnia ich niezmienny wygląd przez długi
czas. Potwierdza to wyjątkowa gwarancja
materiałowa aż na 30 lat. Tkaniny szklane są
sklasyfikowane jako „niepalne”. Ekologiczne
i neutralne dla zdrowia okładziny ścienne i sufitowe są również paroprzepuszczalne i przez
to gwarantują zdrowy mikroklimat pomieszczenia. Tkaniny Systexx są certyfikowane jako
materiały budowlane przyjazne dla środowiska
naturalnego i człowieka według EPD oraz
posiadają atest bezpieczeństwa Oeko–Tex
100. Umożliwia to stosowanie ich w obiektach
certyfikowanych wg najwyższych wymagań
audytów BREEAM, LEED lub DGNB.

Oszczędność czasu i kosztów montażu
Specjalny system montażu tkanin Systexx
pozwala oszczędzić na kosztach i czasie

realizacji. Dzięki zastosowaniu technologii
Aqua, tkaniny fabrycznie zaopatrzone są na
spodniej stronie w równomiernie naniesioną
warstwę kleju, aktywowanego przy pomocy
wody. Umożliwia to osiągnięcie perfekcyjnej,
równomiernej powierzchni ściany w prosty
sposób.

Trzy rozwiązania
Systexx Comfort to tkaniny szklane o klasycznym wyglądzie. Są fabrycznie zapigmentowane i wykonane w technologii Aqua,
dzięki czemu nadają się do ekonomicznego
montażu na wielkogabarytowych powierzchniach. Tkaniny te są uniwersalne, wytrzymałe i trwałe.
Zaawansowane technologicznie tkaniny
szklane z serii Premium są tkane w technice
Jacquard. Gwarantuje to wyrobom najwyższe
parametry estetyczne, stabilność i odporność.
Gładkie tkaniny oraz wyraziste wzory nadadzą
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Ściana wielofunkcyjna z Systexx Active Magnetic M22: magnetyczna, do pisania i projekcji

wnętrzom wyjątkowo szlachetny charakter.
Ekskluzywne desenie kolekcji Systexx Premium
Teherani powstały z myślą o nowoczesnej
architekturze. Wybrać można m.in. wzór krokodylej skóry, kwiatowy, czy też sieć pajęczą.
Seria Active to tkaniny o specjalnych
właściwościach. Systexx Active Magnetic M39
oraz M22 są opatentowanymi okładzinami
do wykonania magnetycznych tablic, dzięki
którym dowolną ścianę można przekształcić
w powierzchnię do prezentacji. Tkaniny po
pokryciu farbą Whiteboard-Finish zyskują
właściwości tablicy suchościeralnej. Z kolei
Systexx Active Logo 65 na życzenie klienta
mogą zostać utkane z logiem, herbem czy
indywidualnym deseniem, nadając wnętrzu
niepowtarzalny charakter. Stosując Systexx
Active Reno SP38 lub S38, otrzymujemy
powierzchnię o strukturze tynku. Produkt ten
idealnie nadaje się do remontów, gdyż zakrywa nierówności podłoża bez konieczności jego
uprzedniego przygotowania.
Tapety szklane Systexx oferują najwyższą
jakość „made in Germany“. Można je nabyć
poprzez wyspecjalizowanych malarzy, sklepy
z farbami i lakierami oraz hurtownie tapet.
Więcej informacji, przykłady zastosowań,
wzory i próbki znaleźć można na stronie
www.systexx.com/pl.

Klasyczne tkaniny szklane Systexx Comfort są trwałe i wytrzymałe, także na uderzenia.
Dzięki technologii Aqua można je szybko i ekonomicznie zamontować

Krzysztof Figura
dyrektor sprzedaży w Polsce
Vitrulan Textile Glass GmbH
> k.figura@vitrulan.com

Skuteczna renowacja: Systexx Active Reno SP38 i S38 zakrywa oraz wyrównuje
optycznie nierówności podłoża bez prac przygotowawczych
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Jasne, że to będzie
dobry projekt.
Nowa Generacja okien VELUX
Konstrukcja ThermoTechnology™ okien drewnianych i drewniano-poliuretanowych
VELUX to więcej światła, mniej zużytej energii oraz nowoczesny design.
Większe szyby, wysokoizolacyjne proﬁle i uniwersalne systemy
montażowe zapewniają szeroką gamę estetycznych
oraz energooszczędnych możliwości.
Wykorzystaj w swoich projektach rozwiązania,
które łączą w sobie funkcjonalność, atrakcyjne
ceny i doskonałą jakość.
Dowiedz się więcej oraz pobierz
biblioteki i detale CAD na stronie:
www.velux.pl/architekci

VELUX – miej to w planie!
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Na zdjęciu obok:
Debata architektoniczna
podczas Budmy 2014

Targi Budma coraz bliżej...
arch. Izabela Klimaszewska, architekt IARP, pełnomocnik KR IARP ds. Targów Budma

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej po raz czwarty patronuje największym
branżowym targom w Polsce, współorganizując, kontynuując i rozwijając wydarzenia,
które znalazły już uznanie wśród zwiedzających. W tym roku pojawia się też nowość
– konkurs dla młodych architektów. Będzie się działo!

N

Najbliższa edycja targów Budma będzie
kolejną, która odbędzie się pod nową,
rozszerzoną nazwą – Międzynarodowe Targi
Budownictwa i Architektury, w szczególny
sposób podkreślając rolę architektury w budownictwie i otaczającej nas rzeczywistości.
Dzięki nawiązanej kilka lat temu współpracy
z Izbą Architektów RP, największe tego typu
targi w Europie Środkowo-Wschodniej, przyciągają coraz większe rzesze architektów.
W tym roku już po raz drugi liczymy na
wiosenną aurę – na poznańskie targi zapraszamy w dniach 10-13 marca. Teren ekspozycji otwierany jest każdego dnia o godzinie
9:00. Szczegółowy program wydarzeń
towarzyszących targom znaleźć można
w dołączonej do Z:A broszurze. Poniżej
opisujemy szerzej te, w których organizacji
bierze udział IARP i które szczególnie polecamy architektom.
Podczas imprezy po raz kolejny będzie
można przespacerować się ścieżką Strada
di Architettura, czyli obejrzeć prezentację

produktów najbardziej kreatywnych i wyróżniających się unikatowym dizajnem.
Tradycyjnie w Sali Ziemi odbędzie się
spotkanie ze sławnym, zagranicznym architektem, którego projekty wyróżniają się na
tle innych budowli i są inspiracją dla młodych
adeptów sztuki architektonicznej. W tym
roku na zaproszenie Targów Budma oraz
Izby Architektów RP do Poznania przyjedzie
Alberto Veiga z pracowni Studio Barozzi
Veiga, która ma na swoim koncie m.in. nowy
gmach Filharmonii Szczecińskiej. Po wykładzie projektanta planowana jest dyskusja ze
słuchaczami.
Na chwilę przed spotkaniem z Alberto
Veigą odbędzie się jeszcze jedno wydarzenie,
które na stałe już wpisało się w program Budmy – Prezes IARP, 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 nie zajmujących się profesjonalnie

architekturą”. Głównym kryterium konkursu
jest merytoryczny oraz atrakcyjny tekstowo
i wizualnie sposób przedstawienia wyżej wymienionej tematyki, z wyraźnym podkreśleniem roli architekta w kreowaniu przestrzeni.
Podczas Budmy 2015 nagroda Prezesa IARP
zostanie wręczona za dokonania dziennikarskie w 2014 roku. W poprzednich latach
jej laureatami zostali red. Jerzy M. Majewski
(2012) i red. Dariusz Bartoszewicz (2013).
Kolejny interesujący punkt programu
targów to debata architektoniczna z udziałem zagranicznych gości zatytułowana
„Wzajemne Inspiracje”. Dyskutanci będą się
zastanawiać, czym inspirują się architekci,
gdzie leży granica między inspiracją a kopiowaniem oraz czy istnieje międzynarodowy,
kosmopolityczny wymiar architektury.
W rozmowie wezmą udział trzej europejscy
architekci, reprezentujący regiony Europy
Zachodniej (Alberto Veiga z Hiszpanii),
Środkowej (Piotr Szaroszyk z Polski)
i Wschodniej (Dmitrij Antonyuk z Ukrainy).
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Wykład arch. Jakuba Szczęsnego podczas Budmy 2014

Coroczna formuła debaty przewiduje także
pytania zadawane z sali. Organizatorem
spotkania jest Izba Architektów RP przy
współpracy z Targami w ramach projektu
Forum Architektury.
W piątek, ostatnim dniu targów,
poświęconym szeroko pojętej edukacji
architektonicznej oraz budowlanej, Izba Architektów przygotowała program atrakcyjny
szczególnie dla młodych architektów. Ze
słuchaczami spotka się architekt Przemo
Łukasik, niekonwencjonalny indywidualista,
współwłaściciel pracowni Medusa Group.
Tematem spotkania będzie wymiana doświadczeń, studium problemów, kłopotów
i rozterek projektanta.
Tego samego dnia nastąpi również rozstrzygnięcie konkursu dla studentów „Szkice Architektoniczne”, którego celem jest zaprezentowanie umiejętności warsztatowych
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studentów architektury, wykorzystujących
technikę tradycyjnego rysunku. Zwycięzców
wybierze jury pod kierunkiem prof. arch.
Mariana Fikusa, architekta IARP. Laureaci
otrzymają atrakcyjne nagrody, które wręczy
Prezes Izby Architektów.
Warto także odwiedzić stoisko Izby
Architektów i magazynu Zawód:Architekt
w pawilonie 3a, gdzie będzie można wypić
kawę, serwowaną przez sympatyczne hostessy, studentki wydziału architektury.
Do zobaczenia w Poznaniu! 

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

KALENDARIUM

wtorek, 10.03.2015 r.
11:00-12:30

Uroczyste otwarcie targów Budma 2015,
paw. 11 (Iglica)

środa, 11.03.2015 r.
10:30-12:30 Debata architektoniczna „Wzajemne
inspiracje”, paw. 6A, Forum Inspiracje
14:45-16:30 Wykład gościa specjalnego: arch. Alberto
Veiga, paw. 15, Sala Ziemi

piątek, 13.03.2015 r.
11:00-12:30 Rozstrzygnięcie konkursu „Szkice
architektoniczne”
Spotkanie z architektem: arch. Przemo
Łukasik, paw. 6A, Forum Inspiracje
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Kalendarium 2015

wydarzenia polecane architektom
30.01-17.05.2015
Wystawa Postmodernism
Helsinki, www.designmuseum.fi
12.02-22.03.2015
Wystawa Halowe kościoły z XIV wieku
na Śląsku
Wrocław, www.ma.wroc.pl
20.02-31.05.2015
Wystawa Architecture of Independence:
African Modernism
Weil nad Renem, www.design-museum.de
27.02-1.03.2015
Interbud 2015
– 22. Targi Budownictwa
Łódź, www.interbud.interservis.pl
5-6.03.2015
Konferencja Ekologia konstruktywnie
– Planowanie przyjaznego miasta
Wrocław, www.ekologiakonstruktywnie.pl
10-13.03.2015
Budma – Międzynarodowe Targi
Budownictwa i Architektury
Poznań, www.budma.pl
13-15.03.2015
Konferencja Miasto-sztuka
Poznań, www.miastosztuka.wordpress.com
16-20.03.2015
Design Days Dubai
Dubaj, www.designdaysdubai.ae
19-20.03.2015
Renowacja budynków i modernizacja
obszarów zabudowanych
Zielona Góra, www.renowacje.uz.zgora.pl
25-27.03.2015
23. Międzynarodowe Targi Sprzętu
Oświetleniowego Światło 2015
Konferencja Architektura*
Światło*Przestrzeń
Warszawa, www.lightfair.pl
27-29.03.2015
24. Targi Budowlane „Bud-Gryf”
Szczecin, www.mts.pl
28-29.03.2015
18. Targi Budownictwa – Twój Dom,
Twoje Otoczenie 2015
Jaworzno, www.promocja-targi.pl

10-12.04.2015
Mój Dom – 44. Opolskie Targi
Budownictwa
Opole, www.targiopole.pl
10-12.04.2015
Dom 2015 – 22. Ogólnopolskie
Targi Materiałów Budownictwa
Mieszkaniowego i Wyposażenia
Wnętrz
Kielce, www.targikielce.pl
11-12.04.2015
9. Targi Dom i Ogród
Leszno, www.riph.pl
11-12.04.2015
19. Sądeckie Targi
Architektury
Nowy Sącz, www.promocja-targi.pl
13-17.04.2015
Archispace Akademia
Efektywnego Projektowania
13.04.2015 Wrocław
14.04.2015 Kraków
15.04.2015 Warszawa
16.04.2015 Bydgoszcz
17.04.2015 Gdańsk
www.procad.pl/akademia
16-17.04.2015
Konferencja (Od)budowa miasta
historycznego: naród, polityka,
społeczeństwo a rekonstrukcje
ośrodków zniszczonych w
czasie I wojny światowej
Kalisz, www.kaliszconference2015.
wordpress.com
17-19.04.2015
Podkarpackie Targi Budownictwa,
Wyposażenia Wnętrz i Ogrodów
Expo Dom
Rzeszów,
www.budownictwo.targirzeszowskie.pl
23-24.04.2015
Konferencja Badania
interdyscyplinarne w architekturze
Gliwice, www.biwa.polsl.pl
24-26.04.2015
47. Międzynarodowe Targi
Budownictwa Twój Dom 2015
Bielsko-Biała, www.targibielskie.pl

31.03-3.04.2015 i 14-17.04.2015
Targi 21st International Building
& Interiors Exhibition
Moskwa, www.mosbuild.com

24-26.04.2015
Wiosna 2015 – 43. Krakowskie
Targi Budownictwa
Kraków,
www.centrumtargowe.com.pl

10-12.04.2015
35. Targi Budowlane Lubdom
Lublin, www.lubdom.targi.lublin.pl

1.05-31.10.2015
Targi Milan Expo
Mediolan, www.expo2015.org
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16-17.05.2015
Targi Dom i Otoczenie
Katowice, www.promocja-targi.pl
27-29.05.2015
Konferencja Drewniana
architektura wernakularna
Lublin, m.trochonowicz@pollub.pl
13-14.06.2015
Archisurf 2015 – 4. edycja
windsurfingowych i kitesurfingowych
zawodów architektów
Chałupy, www.archisurf.pl
22-24.06.2015
Sacroexpo – 16. Międzynarodowa
Wystawa Budownictwa i Wyposażenia
Kościołów (...)
Kielce, www.targikielce.pl
25.06-25.10.2015
Wystawa Afrika (architektura,
sztuka, kultura)
Humlebæk, Dania, www.louisiana.dk
2-3.07.2015
Targi Architect@work China 2015
Szanghaj, www.awcn.info
9.09.2015-28.02.2016
Wystawa Bicycles (wzornictwo rowerów)
Londyn, www.designmuseum.org
9-11.09.2015
V Kongres Urbanistyki Polskiej
Łódź, www.uml.lodz.pl
16-18.09.2015
Warsaw Build 2015 – Międzynarodowe
Targi Budowlane i Wnętrzarskie
Warszawa, www.warsawbuild.pl
16-18.09.2015
3. Forum Dziedzictwa Europy
Środkowej: Miasto
Kraków, www.mck.krakow.pl
9-11.10.2015
Wszystko dla Domu + Wnętrza
Komercyjne – 24. Targi Wykończenia
i Wyposażenia Wnętrz
Szczecin, www.mts.pl
8-18.10.2015
Łódź Design Festival
Łódź, www.lodzdesign.com
2-6.11.2015
Targi Batimat – building
and architecture exhibition
Paryż, www.batimat.com
18-21.11.2015
Stone – Targi Branży Kamieniarskiej
Poznań, www.stone.mtp.pl

BOGENDACH
BOGENDACH
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Eksperci od uszczelnień
zapraszają
Uszczelnienia i powłoki na bazie
płynnych tworzyw sztucznych firmy
Triflex szczególnie dobrze sprawdzają
się w przypadku skomplikowanych
uszczelnień detali oraz uszczelnień
powierzchniowych. Można je stosować na dachach płaskich, detalach
i obróbkach, balkonach, tarasach, podcieniach, parkingach wielokondygnacyjnych, w garażach podziemnych oraz
przy projektach specjalnych. Stosowana przez firmę technologia PMMA
powoduje, że produkty charakteryzują
się ułatwioną renowacją (często bez
konieczności usuwania starego podłoża), szybkim utwardzaniem (co wiąże
się z krótszymi przestojami w pracy),
możliwością obróbki w temperaturze do -5°C (dzięki temu produkty
te można stosować przez cały rok)
i długotrwałością. Firma prowadzi
bezpośrednią sprzedaż dostępną dla
wyspecjalizowanych wykonawców.
Dzięki ponad 35-letniemu doświad-

się targów Budma. Czekają tam na

u przedstawiciela firmy Triflex

czeniu, służy również kompleksowym

gości obszerne materiały informa-

w Polsce, Przemysława Kubackiego

doradztwem.

cyjne, liczne nowe produkty oraz

pod numerem telefonu 602 737 217.
Zapraszamy – targi Budma

Warto więc odwiedzić stoisko

interesujące, praktyczne pokazy.

producenta podczas zbliżających

Więcej informacji można uzyskać

– hala 7, stanowisko 15.

> www.triflex.pl

nych, tekstur, wzorów ułożeń (blisko

magający zarządzanie i edycję rodzin

robocze, plotery graficzne, manipula-

Budma będzie mógł wziąć udział

50 tys. modeli CAD). Dodatkowo na

w Autodesk Revit oraz Voucher na

tory czy tablety graficzne. Dodatkową

w specjalnym konkursie – do wygrania

płycie znajdzie się: pakiet trzech

1 dzień szkolenia AutoCAD lub Revit.

atrakcją będzie prezentacja mobilnych

roczna licencja Autodesk AutoCAD

wersji systemów projektowych, w tym

Revit LT Suite i inne nagrody.

Archispace Budma 2015
1776 architektów i projektantów branży budowlanej odwiedziło przestrzeń
Archispace podczas ubiegłorocznych
targów Budma. 10 marca Procad
i MTP po raz kolejny otworzą przestrzeń Archispace.
W trakcie 60 warsztatów
(15 dziennie) „na żywo” rozwiązanych
zostanie wiele typowych problemów
z zakresu systemów CAD związanych
z tworzeniem architektury, konstrukcji budowlanych i wnętrz. Na uczestników czekać będą również specjaliści
techniczni gotowi rozwiązać indywidualne problemy projektowe.
Archispace to także szansa na
zdobycie unikalnej, udostępnianej
wyłącznie na targach Budma, biblioteki modeli, detali architektonicz-

programów do generowania auto-

Wizyta na stoisku pozwoli również

matycznych zestawień z istniejących

poznać nowości sprzętowe dedykowa-

rysunków DWG, program Procad

ne branży projektowej. Odwiedzający

Tools4Revit SmartBrowser wspo-

będą mogli przetestować m.in.: stacje
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AutoCADa.
Każdy projektant, który odwiedzi
przestrzeń Archispace na targach

Zapraszamy na targi Budma w dn.
10-13 marca 2015 r., hala 4, stoisko 22.
> www.dvd.archispace.pl
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TEMAT SPECJALNY W Y D A R Z E N I A 2 0 15

Jesienne targi Stone

budynków czy fasad rewitali-

targi w stolicy Wielkopolski są też

prezentacji produktów, na pewno

Targi Branży Kamieniarskiej Stone

zowanych obiektów. Podczas

znakomitą okazją, aby przyj-

nie zabraknie też szkoleń i warsz-

odbędą się w Poznaniu w dniach

czterech listopadowych dni

rzeć się z bliska poszczególnym

tatów dla młodych architektów

18-21 listopada 2015 roku.

zaprezentowana zostanie bogata

odmianom kamienia – dotknąć,

i studentów projektowania.

Powinni je odwiedzić wszyscy,

ekspozycja kamienia naturalnego,

zbadać strukturę, a następnie

> www.stone.mtp.pl

którzy szukają inspiracji oraz

ale również produktów wykorzy-

porozmawiać ze specjalistami na

ciekawych pomysłów na aranża-

stywanych w wystroju nowo-

temat technicznych aspektów

cję wnętrz lub zastanawiają się

czesnych wnętrz do pokrywania

ich wykorzystania w konkret-

jak oryginalnie zaprojektować

ścian, posadzek oraz elementów

nych inwestycjach. W programie

elementy wykończeniowe nowych

armatury łazienkowej. Jesienne

targowych wydarzeń, oprócz

to miejsce, gdzie sztuka łączy się

będą również wyniki wspólnej

Marmorin, Noti, Polflor, PozBruk,

nego na lata 2007-2013 „Fundusze

z codziennością”. W ramach Strada

pracy członków Klastra nad nowym

Sitag, Schattdecor, Meble i Składy

Europejskie – dla rozwoju innowa-

di Architettura pokazane zostaną

modelem drzwi, adaptacją płytki

Budowlane Vox.

cyjnej Wielkopolski”.

najbardziej inspirujące produkty,

dywanowej na rynek polski i Home

Projekt współfinansowany

a przedstawiciele firm opowiedzą

Office Współczesnego Architekta

przez Unię Europejską z Europej-

o najciekawszych doświadczeniach

oraz efekt warsztatów Hydroforma.

skiego Funduszu Rozwoju Regio-

Klaster na Strada
di Architettura
Klaster Branży Meblarskiej i Architektonicznej Akademia Architekta
gromadzi wielkopolskie firmy
z branży budowlanej i wykończenia
wnętrz – od producentów materiałów budowlanych poprzez ceramikę
sanitarną, wykładziny, meble, stolarkę drzwiową, po kostkę brukową.
Wszystkie produkty członków
Klastra są najwyższej jakości, tworzone według unikatowych wzorów
przez profesjonalistów i artystów.
Podczas targów Budma 2015
na stoisku Akademii Architekta w Pawilonie 8 będzie można
przekonać się, co oznacza motto
Klastra – „Akademia Architekta

i poradzą, jak przekonać inwestora
do współpracy. Zaprezentowane
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Do Klastra należą: Balma,
Cermag, mode:lina, mobile-design,

nalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyj-

> www.akademiaarchitekta.org
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PZP

Konkursy:

ziemia obiecana
czy droga donikąd?

arch. Krzysztof A. Nowak, architekt IARP, wiceprzewodniczący Mazowieckiej Okręgowej IARP

Procedury konkursowe i zasady przeprowadzania konkursów wymagają interwencji ze strony naszego
samorządu. Potrzebne jest stworzenie nowej formuły określającej zasady i warunki wykonywania
konkursów, wypracowanie zasad dobrych praktyk i objęcie ich monitoringiem przez Izbę Architektów
i SARP (na poziomie okręgowym i krajowym).

W

W czerwcu 2014 roku przy Radzie Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP rozpoczął
działalność Zespół ds. konkursów i przetargów, w skład którego weszli arch. Błażej Małczyński, arch. Jacek Nawrocki i arch. Krzysztof
A. Nowak (piszący te słowa).
Na początek nasza uwaga skupiła się na
konkursach. Uznaliśmy, że pracując społecznie
w tak niewielkim zespole, powinniśmy wybrać
konkretne zadanie, o zakresie adekwatnym
do możliwości. Postanowiliśmy monitorować
regulaminy konkursów architektonicznych,
które ogłaszano na terenie całego kraju.
Zaczęliśmy od niewielkiego konkursu na
Muzeum Przyrody w Drozdowie (woj. podlaskie). Traktowaliśmy go jako poligon doświadczalny. Warunki i regulamin tego konkursu
były tak absurdalne, że aż trudno nam było
uwierzyć, że można coś takiego ogłosić. Potem przeanalizowaliśmy konkurs w Zduńskiej
Woli na przebudowę dworca kolejowego wraz
z zagospodarowaniem przyległych terenów,
który był lepiej zorganizowany, jednak zapisy
regulaminowe i skład komisji sędziowskiej
okazały się niezgodne z ustawą PZP.
Napisaliśmy protesty i wysyłaliśmy je do
organizatorów, pisma te zamieściliśmy także
na naszej stronie www, aby ostrzec członków
Mazowieckiej OIARP przed udziałem w tych
konkursach.
Następnie uznaliśmy, że powinniśmy zawęzić obszar działania. Jako Mazowiecka Izba
Okręgowa powinniśmy się skoncentrować na
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konkursach ogłaszanych na terenie Mazowsza
– zarówno tych większych organizowanych
pod patronatem SARP-u, jak i tych mniejszych prowadzonych przez gminy.

Jak skutecznie monitorować
rynek zamówień?
Stwierdziliśmy, że aby nasza działalność miała sens, trzeba szybko reagować, wyszukiwać
właściwe konkursy, analizować regulaminy,
tematykę i zakres oraz zdążyć przed rejestracją uczestników lub zaraz po niej.
Doszliśmy do wniosku, że musimy
stworzyć metodę i system szybkiej analizy.
Opracowaliśmy więc wewnętrzny dokument
„Metody oceny materiałów konkursowych”,
dzięki któremu w sposób łatwy i szybki
można zweryfikować regulamin każdego
konkursu. Z pomocą adwokata Michała
Pazia przygotowywaliśmy kolejne pisma
kierowane do zamawiających celem wskazania nieprawidłowości w postępowaniach
konkursowych.
Były to konkursy: w Ząbkach (na koncepcję
zagospodarowania terenu w centrum miasta),
w Łomiankach (na opracowanie koncepcji
rewitalizacji parku) oraz w Ostrowi Mazowieckiej (na koncepcję modernizacji stadionu miejskiego). Bardzo wnikliwie przeanalizowaliśmy
również konkurs na projekt zagospodarowania
Placu Małachowskiego w Warszawie, zarówno
pod względem przeprowadzenia konkursu, jak
i dalszego procesu wyłaniania wykonawcy.

Była to działalność przede wszystkim edukacyjna. Wysyłanie listów protestacyjnych do
zamawiających niewiele dawało i nie mogło
rozwiązać problemu. Mieliśmy za to duże
wsparcie na facebooku ze strony środowiska
architektonicznego, słowa uznania dla Izby,
że aktywnie walczy o poprawę sytuacji na
rynku w tej dziedzinie i własną satysfakcję,
że prowadzimy jakieś konkretne działania.

Nagroda czy wynagrodzenie?
Analizując ten temat dalej, uznaliśmy, że
najważniejsze dla nas i naszego środowiska
powinno być przyjęcie standardów wynagradzania nas, czyli bezpośrednich wykonawców,
za wykonane prace projektowe oraz związana
z tym ochrona praw autorskich. Nie możemy
dalej pracować za darmo lub za mgliste obietnice uzyskania wynagrodzenia. Obowiązek
wypłacania nagród przez zamawiającego nie
może być przedmiotem manipulacji ani wiązać
się z całkowitą utratą praw autorskich za
wypłacenie śmiesznie niskiej nagrody.

Ważna kwestia:
rola sędziów konkursowych
Doszliśmy do wniosku, że sędziowie konkursowi, członkowie Izby Architeków i SARP,
często legitymują proceder nieodpłatnego
przekazywania przez uczestników konkursu
praw autorskich na rzecz zamawiającego,
nawet nie zdając sobie z tego sprawy, gdyż...
nie czytają warunków konkursowych.

il. ©iStock.com/enisaksoy
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Konkursy są potrzebne naszym miastom
i gminom, a nie nam, architektom!
To nie w naszym interesie jako środowiska
zawodowego leży utrzymanie konkursu
w roli procesu wyłaniania
najlepszych prac projektowych, ale
w interesie publicznym i dobra społecznego.
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Podstawowym zadaniem Izby Architektów
i SARP-u jest ochrona interesów zawodowych
oraz utrzymanie niezależności zawodu architekta. Sędziowie delegowani przez SARP lub
Izbę do oceniania konkursów są reprezentantami tych organizacji zawodowych i nie mogą
dopuszczać do umieszczania w regulaminie
konkursowym zapisów sprzecznych z prawem
lub szkodliwych dla uczestników.
Sędzia konkursowy musi rozumieć i znać
zapisy zawarte w regulaminie konkursu, który
sędziuje. W razie wątpliwości powinien zwrócić się o pomoc prawną, a jeśli zajdzie taka
potrzeba – renegocjować z zamawiającym
warunki i zapisy zawarte w regulaminach.

Wytyczne dla sędziów konkursowych
Powstała więc pilna potrzeba opracowania
wytycznych działania dla sędziów konkursowych. W październiku 2014 roku doszło
do spotkania naszego zespołu z zespołem
reprezentującym Kolegium Sędziów Konkursowych (KSK) przy OW SARP, w którym
działają arch. Andrzej Bulanda, arch. Maria
Saloni-Sadowska oraz arch. Wojciech Kotecki.
Doszliśmy do wniosku, że podejmiemy się
wspólnie opracowania dokumentu, w którym
w krótki i zwięzły sposób stworzymy wytyczne dla sędziów konkursowych.
W ten sposób Mazowiecka Okręgowa IARP
wspólnie z OW SARP opracowała „Standardy
działania sędziów konkursowych w realizacyjnych konkursach architektonicznych”.
Dokument ten zawiera spis podstawowych
zasad, które architekci – Sędziowie Konkursowi – zobowiązani są sprawdzić i zweryfikować w warunkach konkursów przed ich
zaakceptowaniem. Dokument ten jest zgodny
z wytycznymi zawartymi w Kodeksie Konkursowym SARP oraz z zaleceniami Mazowieckiej
Okręgowej Izby Architektów RP. Stworzone
opracowanie ułatwi pracę komisjom sędziowskim i pomoże w szybkiej analizie warunków
i regulaminów konkursowych.
Pełna treść „Standardów...” dostępna
jest na stronach www Mazowieckiej Izby oraz
OW SARP (publikujemy ją także w Z:A na stronie 080 – przyp. red.). Zachęcamy wszystkich
do korzystania z tego opracowania i stosowania
we wszystkich izbach okręgowych przez sędziów konkursowych, a także do analizowania
przez każdego architekta czy warto startować
w danym konkursie oraz zgłaszania wątpliwych
regulaminów do najbliższej Okręgowej IARP.
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Podstawowa
różnica pomiędzy
przetargiem
a konkursem
jest taka, że po
przetargu Zamawiający
nie ma nic poza umową
zawierającą cenę.
Po przeprowadzonym
konkursie ma zwykle
już rozwiązany
problem projektowy
oraz wybraną
koncepcję.
Kolejnym krokiem Mazowieckiej Okręgowej IARP ma być wspólne utworzenie z Oddziałem Warszawskim SARP standardów
działania sędziów konkursowych w ideowych
konkursach architektonicznych.

Diagnoza przyczyn
i propozycje naprawy
Konkursy podlegające ustawie Prawo zamówień publicznych mogą być różne. Ustawa nie
dotyczy jedynie budownictwa, ale też innych
znacznie większych gałęzi gospodarki takich
jak przemysł zbrojeniowy, farmaceutyczny,
czy instytucje finansowe.
Zwracamy uwagę, że architekci jako wykonawcy zadania konkursowego nie zaliczają
się do dużych grup kapitałowych, dla których
wydatek kilkudziesięciu tysięcy złotych nie
ma znaczenia. Trudno wszystkich wrzucić do
jednego koszyka.
Konkursy architektoniczne wykonują przede
wszystkim średniej wielkości pracownie, dla
których jest to ogromny wydatek i w wypadku
niepowodzenia duża strata finansowa.
W dyskusjach o przyczynach problemów
z jakością warunków konkursowych pojawiają
się w naszym środowisku głosy, że może
warto powrócić do wypracowanych latami
zasad konkursów SARP i TUP. Jako Zespół
ds. KiP sądzimy, że będzie to trudne i raczej
niemożliwe. Dawniej łatwiej było organizować i koordynować konkursy. Teraz mamy
bardzo rozbudowany i biurokratyczny aparat
decyzyjny odnośnie prowadzenia inwestycji
oraz wydawania środków unijnych.

Jeżeli chcemy cokolwiek zmienić, musimy
działać w przedziale obowiązującego prawa.
Uważamy, że powinna nastąpić korekta
obecnej treści ustawy PZP, aby nie szkodziła
naszej grupie zawodowej. Musi to robić jednak Izba na poziomie krajowym, ponieważ
jako izby okręgowe nie mamy kompetencji
ani środków, aby wykonywać takie zadania.
Jest wiele zapisów w obecnie obowiązującej
ustawie PZP, które są bardzo niekorzystne dla naszego środowiska. Jest to jednak
materiał na odrębny artykuł. Bardzo ciekawą
propozycję zmian treści ustawy PZP zgłosiła
Wielkopolska Okręgowa IARP i przesłała ją do
Krajowej Rady IARP pod koniec ubiegłego roku
(aktualnie czekamy na stanowisko KR IARP
w tej sprawie).
Dla przykładu – przenalizujmy art. 111
PZP, odnoszący się do metod przyznawania
nagród. Treść tego artykułu jest nastepująca:
„Nagrodami w konkursie mogą być:
1) nagroda pieniężna lub rzeczowa;
2) z aproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch
autorów wybranych prac konkursowych lub
3) zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy
konkursowej”.
Oczywiście zamawiający, mając do wyboru
pomiędzy p. 2 i p. 3 ustawy, zawsze wybierze
punkt 2, uważając że jest dla niego bardziej
korzystny. Dla nas, jako Zespołu ds. KiP zapis
w punkcie 2 jest nie do przyjęcia – ponieważ
jest de facto przetargiem o cenę.
Opracowanie projektu konkursowego
wymaga pracy wieloosobowego zespołu przez
średnio kilka tygodni oraz dużego wkładu
intelektualnego i finansowego. Nigdy nie ma
gwarancji zwrotu nakładów, ponieważ nie
mamy pewności, że znajdziemy się w gronie
laureatów.
Ryzyko przystąpienia do rywalizacji konkursowej podejmujemy dobrowolnie, wygrywają najlepsi, co jest oczywiste. Obecnie jednak nawet zwycięzcy w ogromnej większości
konkursów nie mogą liczyć na zwrot kosztów
przygotowania pracy konkursowej, ponieważ
w negocjacjach z zamawiającym są często
zmuszani do licytowania cen, co faktycznie
jest przetargiem i podważa sens wykonywania projektowej pracy konkursowej. Przyczyną
takiej sytuacji jest wspomniany zapis w art.
111 p. 2 ustawy PZP.
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Stanowisko naszego zespołu
Jako samorząd zawodowy musimy dbać o to,
aby do realizacji trafiały projekty uczciwie
wycenione i uznane za najlepsze według
profesjonalnych kryteriów, ocenianych przez
komisje sędziowskie.
Podstawowa różnica pomiędzy przetargiem a konkursem jest taka, że po przetargu
Zamawiający nie ma nic poza umową zawierającą cenę. Po przeprowadzonym konkursie ma
zwykle już rozwiązany problem projektowy
oraz wybraną koncepcję.
Konkurs powinien być instrumentem
przedprzetargowym, jednak obecnie coraz
częściej zamawiający, wbrew zdrowemu rozsądkowi, chce upiec dwie pieczenie na jednym
ogniu, czyli zorganizować „konkursoprzetarg”
lub „przetargokonkurs", naginając do tego
przepisy prawa.
Nie rekomendujemy udziału w postępowaniach konkursowych kończących się
negocjacjami bez ogłoszenia (ustawa PZP
art. 111 p. 2), tzn. polegającymi na przetargu
cenowym wśród kilku nagrodzonych zespołów
na ostatnim etapie konkursu, który odbywa
się już bez jury konkursowego. Tego typu
procedury są de facto przetargami.
Według naszego zespołu jedyną właściwą procedurą możliwą do stosowania
w konkursach architektonicznych i aktualnie
zapisaną w ustawie PZP jest zaproszenie
autora wybranej pracy konkursowej do
negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
(art. 111 p. 3).
Drugim bardzo istotnym zapisem PZP,
który bezwzględnie proponujemy zmienić,
jest zapis w art. 110. Definiuje on konkurs
jako przyrzeczenie publiczne, w którym
zamawiający przyrzeka nagrodę za wykonanie i „przeniesienie” prawa do wybranej pracy
konkursowej.
Zapis ten wiąże nagrodę z przeniesieniem
praw autorskich i sprawia, że zawłaszczenie
praw autorskich przez zamawiających jest
obecnie powszechnie stosowane, a nawet
konieczne w przetargach publicznych i konkursach. Jesteśmy bezbronni, gdyż ostatnio
nawet Krajowa Izba Odwoławcza uznała brak
zawłaszczenia autorskich praw majątkowych
za rażące zaniechanie zamawiającego.
Narzędziem realizacji inwestycji jest
projekt architektoniczny. Koncepcja architektoniczna stanowi składową prac projektowych
o określonej wartości.
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Nie rekomendujemy
udziału
w postępowaniach
konkursowych
kończących się
negocjacjami bez
ogłoszenia wśród
kilku nagrodzonych
zespołów (PZP,
art. 111 p. 2). Tego typu
procedury są de facto
przetargami. Jedyną
właściwą procedurą
możliwą do stosowania
w konkursach
architektonicznych
i aktualnie zapisaną
w ustawie PZP jest
zaproszenie autora
wybranej pracy
konkursowej do
negocjacji w trybie
zamówienia z wolnej ręki
(PZP, art. 111 p. 3).
Jeżeli Zamawiający nieodpłatnie ją przejmuje, to może skomplikować sobie dalszą
kontynuację zamówienia i narazić się na
roszczenia z tytułu wykupu autorskich praw
majątkowych.
Wykonywanie zawodu architekta wiąże
się z odpowiedzialnością projektanta.
W wypadku gdy jest kilku projektantów,
bardzo trudno właściwie koordynować
proces inwestycyjny, a odpowiedzialność
ulega rozmyciu. Prowadzi to do wieloletnich
sporów często w czasie realizacji inwestycji
i jest przyczyną marnotrawienia środków
publicznych.

Walka o interes społeczny
Nad przygotowaniem materiałów konkursowych pracują urzędnicy i prawnicy przyzwoicie opłacani przez zamawiającego i dla nich

wynagrodzenie jest gwarantowane. Od nas –
architektów, czyli potencjalnych wykonawców
zlecenia, oczekuje się wykonania projektów
konkursowych, często bez wynagrodzenia,
a czasem nawet bez gwarancji podpisania
umowy na opracowanie projektu przez zwycięzcę konkursu.
Czy jest w tym sens i logika? Że nie wspomnę o elementarnej sprawiedliwości...
Zamawiający mają pretensje do naszego
środowiska, że zamiast prostej procedury
przetargowej domagamy się konkursów,
które trudniej jest przeprowadzać. Lecz
przecież konkursy są potrzebne naszym
miastom i gminom, a nie nam, architektom!
To nie w naszym interesie jako środowiska
zawodowego leży utrzymanie konkursu w roli
procesu wyłaniania najlepszych prac projektowych, ale w interesie publicznym i dobra
społecznego.
Wszyscy obywatele tego kraju, a przede
wszystkim wybierane władze, muszą dojrzeć
do zrozumienia, że ład przestrzenny i architektoniczny jest ważny. Musimy zrozumieć,
że wyłanianie wykonawców po najniższych
cenach powoduje trwałe i niewymierne straty
w przestrzeni publicznej i jakości otaczającej
nas architektury.
To nie my architekci powinniśmy się więc
obawiać, że konkursy znikną z rynku i pozostaną na nim wyłącznie przetargi.
Jeżeli natomiast ustawodawca oraz
zamawiający uznają, że usługi projektowe
są konieczne i ważne, to powinni traktować
nasze środowisko poważnie. Przecież jako
uczestnicy wykonujemy właściwą i konkretną
pracę, a przystępując do konkursu bierzemy
na siebie duże ryzyko finansowe.
Bardzo chętnie będziemy uczestniczyć
w solidnie i odpowiedzialnie przygotowanych
konkursach. Musimy jednak jasno komunikować inwestorom, zwłaszcza publicznym:
„Proszę nie ogłaszać konkursów źle przygotowanych i takich, w których oczekuje się od
architekta pracy za darmo nawet w wypadku
zwycięstwa. W przeciwnym razie państwo nie
uniknie społecznego poczucia marnowania
publicznych pieniędzy na biurokratyczne procedury, pensje urzędnicze czy usługi prawnicze”.
I może trzeba też, zwyczajnie po ludzku
przypominać czasami, że nikogo nie stać na
pracę bez wynagrodzenia, że każdy ma rodzinę i rachunki do zapłacenia. My architekci
również.
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A jeśli państwo, województwo, gmina,
miasto, obiekt publiczny... mają być sprawnie i fachowo zarządzane, to nie możemy
bez końca tracić czasu (i naszych samorządowych pieniędzy) na pisanie protestów i wymianę pism. Różnica jakościowa
między wynikami dobrze przeprowadzonego konkursu a przetargiem „sprytnych
i zaradnych” zamawiających jest aż nadto
oczywista.

Wewnątrz środowiska architektów
Nasza praca, jako samorządowej organizacji zawodowej, powinna się skupiać na
jak najlepszym zabezpieczeniu warunków
wykonywania zawodu. Jako środowisko akceptujemy konkurs jako metodę wyłaniania
najlepszych projektów – ale uczestnicy,
którzy wygrali rywalizację konkursową muszą mieć gwarancję zapłaty za wykonaną
pracę. Uznajemy, że musi być przyznana
nagroda pieniężna, która powinna być formą wynagrodzenia za otrzymaną w wyniku
konkursu koncepcję projektową, a nie za
przekazanie praw autorskich. Nie uznamy
nigdy za prawidłowe zapisów, że nagrodą
w konkursie jest przystąpienie do negocjacji
o udzielenie zamówienia lub że nagroda
może być potrącona od wynagrodzenia
za pracę wykonaną potem przez laureata
konkursu.
Mazowiecka Okręgowa IARP będzie nadal monitorować konkursy organizowane na
swoim obszarze oraz zajmie się nadzorem
pracy sędziów, którzy są członkami naszej
okręgowej izby.
Jednocześnie apelujemy do Krajowej
Rady IARP oraz Zarządu Głównego SARP
o zajęcie się tematem i podjęcie próby
wprowadzenia poprawek w ustawie PZP
i w powiązanych z nią aktach prawnych.
Bez zdecydowanych działań całego
naszego środowiska, tego izbowego i tego
sarpowskiego, w obronie zasad wykonywania zawodu, praw autorskich i regulacji
minimalnych wynagrodzeń zarówno władze, jak i inwestorzy prywatni dalej będą
wykorzystywać naszą zawodową naiwność
i czerpać z tego wymierne korzyści.
Zachęcamy pozostałe Okręgowe Izby
Architektów do podejmowania działań
monitorujących organizowane konkursy
i przetargi na własnych obszarach. Bardzo
aktywna jest Śląska Okręgowa IARP,
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Bardzo chętnie będziemy
uczestniczyć w solidnie
i odpowiedzialnie
przygotowanych
konkursach.
Musimy jednak
jasno komunikować
inwestorom: „Proszę nie
ogłaszać konkursów źle
przygotowanych i takich,
w których oczekuje
się od architekta
pracy za darmo nawet
w wypadku zwycięstwa.
W przeciwnym
razie państwo nie
uniknie społecznego
poczucia marnowania
publicznych pieniędzy
na biurokratyczne
procedury, pensje
urzędnicze czy usługi
prawnicze”.

która skutecznie walczy o właściwe zapisy
w regulaminach konkursowych i motywuje Krajową Radę Izby do podejmowania
konkretnych działań. Wiemy również, że
wiele pism protestacyjnych w sprawach
konkursów i przetargów pisze Wielkopolska OIARP.
My, jako zespół działający przy Radzie
Mazowieckiej Izby, jesteśmy zwolennikami
ścisłej współpracy w tych sprawach z kolegami z oddziału warszawskiego SARP.
Nasze działania przyniosą właściwy skutek,
jeżeli wszyscy zajmiemy konsekwentne stanowisko bez dzielenia kompetencji i obszaru
wpływów.
Nasz zespół uznał, że powinniśmy doprowadzić do wspólnego wyboru kolegium

sędziów konkursowych z obu organizacji
oraz wypracować wspólne zasady odwoływania tych kolegów, którzy jako sędziowie nie wypełniają swoich obowiązków
właściwie.

Przykłady dobrych praktyk
Aby zakończyć optymistycznie, chciałbym podać przykłady dwóch konkursów
ogłoszonych ostatnio, które uznaliśmy
za dobrze przygotowane pod względem
technicznym. Obydwa zostały zorganizowane przez Miasto Stołeczne Warszawa
i są prowadzone przez Miejskie Biuro
Architektury i Planowania Przestrzennego. Tematem pierwszego konkursu jest
„Opracowanie koncepcji architektonicznej
Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców
Warszawy na Woli” a drugiego „Opracowanie koncepcji zagospodarowania
przestrzennego części terenów poprzemysłowych Targówka”.
Regulaminy powyższych konkursów
zostały przygotowane bardzo solidnie
i profesjonalnie, dzięki czemu odpowiednio
zabezpieczają zarówno wykonawcę, jak
i zamawiającego. W szczególności należy
wskazać na właściwe uregulowanie problematyki prawa autorskiego, zagwarantowanie nagród w wysokości pozwalającej na
pokrycie kosztów prac projektowych oraz
zapewnienie wystarczającego czasu na rzetelne przygotowanie prac konkursowych.
Mamy nadzieję, że te opracowane
warunki i regulaminy posłużą jako wzór
i standard dobrych praktyk przy opracowywaniu warunków konkursowych przez
zamawiających.

Krzysztof A. Nowak
architekt IARP,
wiceprzewodniczący
Mazowieckiej Okręgowej IARP
> knowakstudio@gmail.com
architekt, ukończył WA na Politechnice Krakowskiej. Ponad 17 lat
mieszkał i pracował w Nowym Jorku. Zdobyty bagaż doświadczeń i odmienne spojrzenie na sprawy zawodowe w kraju stara się wykorzystać
jako wiceprzewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów
RP do analizowania istotnych problemów środowiska architektów z tej
perspektywy. Podkreśla, że jest zainteresowany działaniami przynoszącymi skuteczne rozwiązania, bez tracenia czasu na gry pozorowane. Od kilku lat prowadzi własną praktykę projektową w Warszawie,
zdążył więc poznać trudną rzeczywistość związaną z wykonywaniem
zawodu architekta w Polsce.
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PZP

Standardy działania
sędziów konkursowych
w realizacyjnych konkursach
architektonicznych
opracowanie zespołowe, Mazowiecka Okręgowa IARP, Oddział Warszawski SARP

Niniejszy dokument zawiera spis podstawowych zasad, które Architekci – Sędziowie Konkursowi
zobowiązani są sprawdzić i zweryfikować w warunkach konkursów przed ich zaakceptowaniem.
Dokument ten jest zgodny z wytycznymi zawartymi w Kodeksie Konkursowym SARP oraz
zaleceniami Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP.

P

Precyzyjny cel i przedmiot konkursu

Rzetelny Sąd Konkursowy

Przedmiot konkursu musi być jasno i precyzyjnie opisany przez Zamawiającego. Celem
konkursu realizacyjnego jest znalezienie najlepszego rozwiązania projektowego przewidzianego do realizacji i zlecenie jego autorowi
dalszych prac projektowych.

Sąd konkursowy powinien składać się z osób
posiadających kwalifikacje umożliwiające
ocenę zgłoszonych prac konkursowych, z tym,
że jeżeli od uczestników konkursu wymaga się
posiadania szczególnych kwalifikacji zawodowych, to co najmniej 1/3 członków sądu konkursowego, w tym przewodniczący, powinna
pozostawać niezależna od zamawiającego
i legitymować się nie niższymi kwalifikacjami,
niż wymagane od uczestników konkursu.

Czytelność warunków konkursu
Warunki konkursu muszą być jasne i jednoznaczne, powinny precyzyjnie określać cel
konkursu oraz treść zadania konkursowego,
szczegółowo opisywać wymagania względem
uczestników konkursu i prac konkursowych
oraz ustalać sposób wykorzystania wyników konkursu. Warunki konkursu powinny
jednoznacznie wskazywać, które wymagania
organizatora konkursu są obligatoryjne.
Podany koszt inwestycji powinien odpowiadać
wskaźnikowym kosztom realizacji podobnych
obiektów.
Zalecane jest zorganizowanie wystawy
pokonkursowej, przynajmniej prac nagrodzonych i wyróżnionych oraz prezentacja
prac w mediach i na stronach internetowych. Ocena i szczegółowy raport z prac
Komisji Sędziowskiej powinien być jawny
i dostępny dla wszystkich uczestników
konkursu.
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Zasady dopuszczenia uczestników
do udziału w konkursie
Należy dążyć do umożliwienia startu
w konkursie jak największej liczby architektów. W przypadku konkursów realizacyjnych uprawnienia budowlane powinny być
wystarczającym kryterium do kwalifikacji
startującego. Konkurs to nie przetarg. Warunkiem dopuszczenia do udziału nie może być
konieczność wykazania przez startującego
realizacji o identycznym profilu.

Merytoryczne kryteria oceny
prac konkursowych
W konkursie architektonicznym podstawowym kryterium oceny prac musi być wartość
merytoryczna pracy konkursowej. Najważniej-

szym kryterium nie może być cena realizacji
lub wynagrodzenie architekta. Kryteria architektoniczno-funkcjonalne powinny stanowić
minimum 50% łącznej wagi kryteriów.

Zakres opracowania
pracy konkursowej
Zakres opracowania pracy konkursowej musi
być adekwatny do przedmiotu konkursu
i dotyczyć prac wyłącznie projektowych .
Zamawiający nie powinien zwiększać zadań,
które nie są konieczne do oceny projektu
konkursowego. W konkursach o tematyce
specjalistycznej lub uwzględniającej szeroki
zakres opracowania rekomendowane są konkursy dwuetapowe.

Nagrody w konkursie
W konkursie architektonicznym muszą być
przyznawane nagrody pieniężne. Mimo
że Ustawa o Zamówieniach Publicznych
dopuszcza inne możliwości, uznajemy, że jest
to nagroda absolutnie konieczna.
Nagrody, ich liczba, rodzaj i wysokość
powinny odpowiadać przedmiotowi i formie
konkursu, a także pozostawać w odpowiedniej proporcji do wysokości średniego honorarium za wykonanie zadania. Wysokość puli
nagród i wyróżnień w konkursie realizacyj-

Z:A

Prawa Autorskie
Warunki konkursu powinny zapewniać
uczestnikom konkursu odpowiednią
ochronę ich praw autorskich, zarówno
osobistych, jak i majątkowych. Zapisy
dotyczące praw autorskich muszą być
opisane w sposób jasny, precyzyjny i nie
sprawiający trudności interpretacyjnych.
Nie jest dopuszczalne przekazywanie
majątkowych praw autorskich Zamawiającemu w sposób nieodpłatny, jak również
w sposób sprzeczny z treścią przepisów
Ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności przyznanie lub
wypłata nagrody nie może być jednoznaczna z przekazaniem praw autorskich
majątkowych zależnych, umożliwiających
opracowanie pracy konkursowej przez
innego projektanta. Ich przekazanie może
być przedmiotem odrębnych negocjacji.
Niedopuszczalne jest wymaganie przekazania praw autorskich majątkowych zależnych na etapie zgłoszenia i uczestnictwa
w konkursie.

Terminy
Przewidziany termin na realizację pracy
konkursowej musi być odpowiedni do
zakresu pracy konkursowej.

Sędziowie członkowie
Kolegium SARP
Sędzia SARP pełni swą funkcję w sposób bezstronny, z najwyższą starannością, kierując się przepisami prawa,
posiadaną wiedzą i doświadczeniem,
reprezentując w sądzie konkursowym
Stowarzyszenie Architektów Polskich.
Konkurs, w którego sędziowaniu
uczestniczy sędzia konkursowy – członek Kolegium Sędziów Konkursowych
Oddziału SARP jako sędzia SARP jest
konkursem popieranym przez SARP.
Członek Kolegium Sędziów Konkursowych Oddziału SARP zamiar podjęcia
się roli sędziego w konkursie jako sędzia
SARP, poprzedza zasięgnięciem opinii
Prezydium Kolegium Sędziów Konkursowych Oddziału SARP, którego jest
członkiem, zgodnie z regulaminem
sędziów konkursowych SARP.

Sędziowie członkowie
Mazowieckiej Okręgowej IARP
Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów
RP może wspierać prawnie sędziów konkursowych, którzy są członkami Izby.
Izba może kontrolować pracę sędziów konkursowych oraz na podstawie
obowiązującego Kodeksu Etyki Zawodowej kierować sprawy dotyczące łamania
powyższych standardów do Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej oraz
Sądu Dyscyplinarnego.
Nie rekomendujemy udziału
w postępowaniach w oparciu o negocjacje bez ogłoszenia tzn. polegające
na przetargu wśród nagrodzonych
laureatów, który odbywa się bez jury
konkursowego. Tego typu procedury są
de facto przetargami. Rekomendowaną
procedurą konkursową jest konkurs
z zaproszeniem z wolnej ręki. 
Opracowanie:
Zespół ds. konkursów i przetargów
przy Radzie Mazowieckiej
Okręgowej Izby Architektów RP
arch. arch. Błażej Małczyński,
Jacek Nawrocki, Krzysztof A. Nowak
Zespół reprezentujący Kolegium
Sędziów Konkursowych
przy Oddziale Warszawskim SARP
arch. arch. Maria Saloni-Sadowska,
Andrzej Bulanda, Wojciech Kotecki
re k l a m a

nym powinna stanowić przynajmniej równowartość wykonania koncepcji architektonicznej. Wszelkie kalkulacje honorarium
autorskiego powinny być wyliczone na
podstawie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie między innymi obliczania planowanych kosztów prac projektowych. Sposób obliczenia powinien być
dokonany według metody opisanej w rozdziale 4 oraz na podstawie załącznika 1
do tego Rozporządzenia. Zadeklarowana
w warunkach konkursu wysokość puli nagród powinna być gwarantowana. Nagrody
winny być jasno wskazane w regulaminie
konkursowym bez możliwości odmowy ich
przyznania. Zaproszenie do negocjacji nie
może zastąpić nagrody pieniężnej. Wypłata nagrody przez Zamawiającego nie może
być jednoznaczna z nabyciem praw autorskich do pracy konkursowej. W konkursie
dwuetapowym, zaleca się zwrot kosztów
dla wszystkich uczestników drugiego
etapu konkursu.
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Monitoring zamówień:
konkursy i przetargi

PZP

arch. Małgorzata Pilinkiewicz, architekt IARP, przewodnicząca Rady Śląskiej Okręgowej IARP
arch. Piotr Średniawa, architekt IARP, zastępca przewodniczącej Rady Śląskiej Okręgowej IARP

W

Wnioski z dyskusji na zebraniach obwodowych
oraz okręgowym zjeździe sprawozdawczowyborczym Śląskiej Okręgowej IARP w marcu 2014 r. jednoznacznie wskazały nowym
władzom izby okręgowej problemy, w których
członkowie naszej Izby potrzebują wsparcia samorządu przy wykonywaniu zawodu architekta.
Pozyskiwanie pracy i zleceń to ta część
wykonywania zawodu architekta, której od lat
towarzyszy rywalizacja i konkurencja. To nasza
codzienność. Gorzej, jeśli w sytuacjach rywalizacji i konkurencji, stajemy się uczestnikami
loterii, której wygraną jest praca dla architekta.
Z taką „loteryjną” rzeczywistością mierzymy się w przetargach na dokumentację
projektową, ale niestety okazuje się, że coraz
częściej odnosimy takie wrażenie również
w konkursach na twórcze prace projektowe.

Przetargi: skutki kryteriów
„cena i termin”
Kryterium najniższej ceny, a od niedawna
również dodane do niej kryterium terminu
realizacji dokumentacji projektowej, prowadzą
do drenowania rynku zleceń, a także do odstąpienia od pozyskiwania pracy w tym trybie
przez architektów o uznanym dorobku i dużym doświadczeniu zawodowym, w miejsce
„producentów” dokumentacji technicznych,
wyspecjalizowanych w tej procedurze specyficznie interpretowanej ustawy PZP.
Presja ceny i czasu to kryteria mające
bezpośredni wpływ na standardy i należyte
wykonywanie zawodu architekta oraz uczciwość wobec zamawiających – organizatorów
przetargów. Projekt architektoniczny staje się
produktem, a nie dziełem architekta.
Również odbiorcy tych opracowań coraz
częściej zauważają, że zrealizowany przedmiot zamówienia nie spełnia wymaganych
kryteriów, jest niepełny, posiada błędy. W tym
momencie z reguły jest już za późno na reakcję,
mamy bowiem: rozpoczętą przez wykonawcę
(wyłonionego również według kryterium naj-
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niższej ceny) budowę, presję terminu realizacji,
konieczność dokonywania zamówień uzupełniających i dodatkowych. Roszczenia odszkodowawcze nie pokrywają skutków przedłużającej
się budowy, czy standardów eksploatacji.
Realizacja, a w jej następstwie eksploatacja obiektów zaprojektowanych i zrealizowanych w kryteriach najniższej ceny i terminu
realizacji pokazują, że oszczędności na etapie
pozyskania projektu są pozorne i mają swoje
dalece niekorzystne konsekwencje nie tylko
w trakcie procesu budowlanego, ale przede
wszystkim dla użytkowników budynków.
Czy możemy temu zapobiec, skoro to właśnie architekci, członkowie Izby przystępują
do przetargów na prace projektowe z kryteriami najniższej ceny i terminu realizacji?

Konkursy: niepewność
uzyskania zlecenia
Problem konkursów na twórcze prace projektowe zapewne by nie istniał, gdyby w ustawie
Prawo zamówień publicznych przyjęta była ich
obligatoryjność (a nie tylko fakultatywność)
oraz korzystniejsza pozycja zwycięzcy konkursu
(zaproszenie do negocjacji bez konkurentów).
Te dwie kwestie powodują, że istotnym
problemem są warunki regulaminów konkursowych, w których już nie cena i czas, ale
niekorzystne zapisy o prawach autorskich
architektów oraz uzależnienie przyrzeczenia
publicznego udzielenia zamówienia autorom pracy uznanej za najlepszą, od innych
czynników niż werdykt jury, powodują, że
startujemy w przedsięwzięciu, w którym pomimo decyzji komisji konkursowej nie mamy
pewności uzyskania zlecenia.
Niejednokrotnie zlecenie wykonania
dalszych etapów prac projektowych realizowane jest pod presją dopuszczenia możliwości
ich kontynuacji przez inny podmiot, wybrany
przez Zamawiającego, z wykorzystaniem przeniesionych na Zamawiającego zależnych praw
autorskich na wszystkich polach eksploatacji.

Wygoda Zamawiających skutkuje zapisami, które umożliwiają realizację lub kontynuację projektu z innym architektem niż ten,
którego wybrała komisja konkursowa.
Mało zrozumiałe doraźne korzyści
Zamawiającego biorą górę nad zaufaniem
i przywilejami dla twórcy utworu, jakim jest
projekt architektoniczny oraz zawód zaufania
publicznego, wykonywany przez każdego
członka Izby Architektów.

Monitoring regulaminów konkursów
Monitorując tylko wybiórczo konkursy
organizowane w okresie od czerwca 2014 r.,
zauważalnym staje się zjawisko sukcesywnego pogarszania się warunków wykonywania
pracy architekta, jako konsekwencji wyboru
komisji konkursowej.
W środowisku śląskich architektów
idea konkurencji w konkursach architektonicznych ma znakomite tradycje. Konkursy
na twórcze prace projektowe, zwłaszcza
w zakresie obiektów publicznych, od lat
organizowane przy współudziale SARP O/
Katowice przyzwyczaiły architektów, że jest
to droga nie tylko pozyskania pracy, a dla
inwestorów najlepszego rozwiązania, ale
również skonfrontowania naszych bieżących
umiejętności, myślenia o architekturze, urbanistyce i kształtowaniu przestrzeni z innymi
architektami.
To również mobilizacja i droga, aby
podwyższać swoje umiejętności projektowe
i prezentacyjne.
Konkursy dotychczas dawały również
pewność, że zarówno ich warunki i regulaminy, jak rozstrzygnięcia, będą dokonane pod
opieką doświadczonych, najwyższej klasy
fachowców.
* PZP pozwala na wybór jednej z trzech metod nagrodzenia laureata
konkursu, w tym negocjacje z udziałem co najmniej dwóch autorów
wybranych prac, czyli... przetarg na cenę. Porównaj: art. 111 PZP,
opisany w artykule „Konkursy: ziemia obiecana czy droga donikąd?”,
Z:A strona 074 – przyp. red.
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Dialog z zamawiającymi:
pozytywne przykłady
Przy współudziale Śląskiej Okręgowej IARP,
SARP Oddział Katowice i SARP Oddział Wrocław zmienione zostały warunki konkursu na
opracowanie koncepcji budowy Szkoły Podstawowej w Siechnicach. Unieważniając procedurę, Burmistrz Siechnic przyjął argumenty
środowiska architektów za zasadne, dziękując
za wskazanie uchybień proceduralnych i prawnych. W nowej edycji konkursu, organizatorzy
uwzględnili standardy wykonywania zawodu,
prawa przysługujące twórcy dzieła i zagadnienia wniesione przez IARP oraz SARP.
Przesunięcia w czasie przy organizacji konkursu udałoby się uniknąć, gdyby architekci
powołani do pełnienia funkcji sędziego podjęli
rozmowy i dialog z Zamawiającym w sprawach istotnych dla naszego zawodu, a które
znalazły się w projekcie regulaminu, przed
ogłoszeniem konkursu. Wtórna akceptacja
uwag środowiska przez organizatora uzasadnia istotę, wagę i potrzebę takiego dialogu
i współpracy.
Doświadczenie współpracy środowiska
Izby Architektów i SARP O/Katowice, oraz
sędziów konkursowych powołanych do komisji konkursowej, przy wsparciu Krajowej
Rady IARP, przyczyniło się do wprowadzenia zmian do regulaminu konkursu na
opracowanie koncepcji architektonicznej
Sądu Rejonowego Częstochowa-Północ
w Częstochowie. Początkowo skrajnie nie-

korzystne dla architektów zapisy regulaminu zostały dostosowane do obowiązujących
przepisów prawa i propozycji ze strony IARP
oraz SARP.
Pozytywnie zakończyła się również
interwencja w sprawie zapisów dotyczących
bardzo wysokich kar umownych w konkursach
organizowanych przez Urząd Miasta w Jaworznie. Pomyłka autorów regulaminu została
słusznie wykazana przez uczestników konkursu, a przy wsparciu przedstawicieli Śląskiej
Okręgowej IARP, skorygowana.
Śląska Okręgowa IARP zwracała uwagę
również na niekorzystne warunki:
	konkursu dla inwestycji budowy budynku
Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu,
	konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej na rozbudowę
dworca kolejowego wraz z zagospodarowaniem terenów przestrzeni publicznej
w Zduńskiej Woli,
	konkursu na opracowanie koncepcji
urbanistyczno-architektonicznej programowo-przestrzennej zagospodarowania
przestrzeni publicznej centrum Chorzowa,
	konkursu na opracowanie koncepcji
architektoniczno-budowlanej przebudowy
z rozbudową budynku administracyjnego
Nadleśnictwa Opoczno w Sitowej wraz
z zagospodarowaniem terenu.
Z przykrością należy stwierdzić, że we
wszystkich tych konkursach w skład komisji
konkursowej wchodzili członkowie Izby Architektów – nasze Koleżanki i Koledzy.

Monitoring warunków przetargów
Staramy się monitorować również przetargi
na prace projektowe, dotyczące istotnych
przestrzeni lub obiektów w naszym regionie.
Zaapelowaliśmy do Prezydenta Miasta
Gliwice i Dyrekcji Gliwickiego Teatru Rozrywki
o zmianę procedury przetargu ograniczonego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji
technicznej dla remontu i rewitalizacji obiektu
zabytkowego Ruin Teatru Victoria w Gliwicach.
Zarówno przedmiot zamówienia, jak też
kryterium najniższej ceny i bardzo krótki
termin realizacji nie dawały możliwości
należytego wykonania pracy oraz dotrzymania standardów wykonania zawodu
architekta. Unikalny charakter obiektu podlegającego remontowi i zmianom zasługuje
na procedurę umożliwiającą otrzymanie
rozwiązania najwyższej jakości, jakie jest
możliwe wyłącznie w ramach konkursu,
a nie przy wyborze z zastosowaniem najniższej ceny za dokumentację.
re k l a m a

Przystępując do konkursu, ufamy
naszym Koleżankom i Kolegom – sędziom
konkursowym, że będąc w komisji konkursowej, zadbali o godność, rangę i standardy
wykonania zawodu architekta, zaakceptowali
zapisy regulaminu konkursu i uznali, że są
zgodne z prawem powszechnym i regulacjami
wewnętrznymi Izby Architektów.
Okazuje się jednak, że życie pisze własne
scenariusze, w których najsłabszym ogniwem jesteśmy my sami – architekci. Naszą
bolączką jest słaba znajomość lub też nie
respektowanie przepisów i dokumentów, które nas dotyczą, kiedy występujemy zarówno
jako sędziowie konkursowi, jak i uczestnicy
konkursów.
Problem ten ujawnił się w konkursach,
w których Śląska Okręgowa Izba Architektów RP zainicjowała prowadzenie, z pozycji
samorządu zawodowego, profesjonalnego,
wspartego opiniami prawnymi, dialogu
z Zamawiającymi w zakresie niekorzystnych
dla naszego środowiska zapisów w warunkach
tych konkursów.

Z:A

IZBA ARCHITEKTÓW

Apel, niestety zignorowany przez Zamawiającego, został natomiast pozytywnie przyjęty
przez naszych członków. W efekcie tylko jedna
oferta ze Śląska została poddana ocenie przez
Zamawiającego. Członkowie samorządu architektów uznali bowiem uwagi Izby za zasadne,
a ryzyko zawodowe i finansowe przystąpienia
do przetargu oraz realizacji zamówienia, ocenili
jako zbyt duże dla zapewnienia żądanych standardów. Wpłynęły do nas również informacje
od członków, popierające nasz apel.

Interwencje Izby
i środowisko architektów
O wszystkich opisanych interwencjach
informowaliśmy na bieżąco członków Śląskiej
Okręgowej Izby oraz organy krajowe IARP, tak
aby decyzję o uczestnictwie w przedsięwzięciach każdy architekt – członek naszej izby,
mógł rozważyć przy świadomości niedoskonałości regulaminów konkursowych, których
nie udało się zmienić, a w tym również zapisów, które zdaniem samorządu zawodowego
nie gwarantują pozyskania zlecenia, jego
utrzymania oraz należytego wykonania pracy.
Czy można było uniknąć wymienionych
negatywnych sytuacji?
Odpowiedź mogłaby być oczywistą dla tych
wszystkich, którzy postrzegają pracę sędziego
konkursowego jako część wykonywania
zawodu architekta, jako zobowiązanie wobec
tych Koleżanek i Kolegów, którzy przystąpią
do konkursu, w ramach uczciwej i w pełni profesjonalnej usługi, polegającej na zapewnieniu
godnych warunków wykonania zawodu dla
jego uczestników oraz zwycięzców.
Oczywista jednak nie jest, co wraz z brakiem elementarnej solidarności zawodowej
tworzy relatywną rzeczywistość, obniżającą
rangę naszego zawodu.
W naszym środowisku są różne opinie
na temat odpowiedzialności architektów
– sędziów konkursowych za zapisy istotnych postanowień umowy, w tym regulacji
dotyczących praw autorskich, kar umownych,
zobowiązań leżących po stronie architekta
w stosunku do obowiązków zamawiającego,
zakresu przedmiotu zamówienia w stosunku
do wysokości wynagrodzenia za prace projektowe, dotrzymania kryterium oceny pracy
określone w regulaminie itp.
Wciąż, jako środowisko nie możemy
obronić naszych praw nabytych, którymi jest
doświadczenie projektowania nie w okresie
ostatnich 3 lat, lecz w całym okresie pracy
zawodowej. Obiekty zaprojektowane miesiąc
wcześniej niż 3 lata od ogłoszenia konkursu
i starsze, nie są wirtualną rzeczywistością,
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lecz zrealizowaną pracą architekta, przy której
nabyliśmy kolejne doświadczenie zawodowe,
które powinniśmy mieć prawo wykorzystać
dla pozyskania kolejnych zleceń.
Nie określiliśmy także, czy doświadczenie
jakie musi posiadać uczestnik konkursu, nie
powinno również symetrycznie legitymizować
do oceny pracy sędziego architekta?

Optymizm, konsolidacja,
wspólne działania
Czy wobec tego mamy szansę na coś więcej
w konkursie na twórcze prace projektowe niż
tylko na podporządkowanie się niekorzystnym
warunkom?
Czy w przetargu, oferując najniższą cenę
i skracając termin realizacji do wartości nie
gwarantujących należytego wykonania zawodu, nie działamy na własną szkodę?
W Śląskiej Okręgowej IARP staramy się
być optymistami.
Wspólne działania środowiska architektów
skupionego wokół Izby Architektów i Stowarzyszenia Architektów Polskich, konsolidacja
wobec zaistniałych i rozwiązanych już problemów, przy wsparciu obsługi prawnej izby,
doświadczenia płynące z dotychczasowych
błędów, które udało się naprawić, pozwalają
mieć nadzieję, że przynajmniej w naszym
obszarze działania będziemy się starać, aby
architekci mieli jednoznaczny przekaz co do
udziału w konkursie i jego konsekwencji,
zarówno z pozycji sędziego, jak składającego
pracę konkursową.
W tym celu planujemy zintensyfikować
systemową, a nie interwencyjną, współpracę
z SARP O/Katowice oraz z Oddziałami w Częstochowie i Bielsku-Białej celem dokonania
przeglądu i uporządkowania problematyki
konkursów i sędziów konkursowych.
Rozproszone i separowane działania
jedynie pogłębiają brak spójności naszych
wewnętrznych regulacji oraz brak całkowitej kontroli nad wszystkimi procedurami
konkursowymi. Celowym jest wykorzystanie
doświadczenia SARP przy organizacji i rozstrzyganiu konkursów i umocowanie prawne
Okręgowych Izb Architektów i Krajowej Rady
Izby Architektów RP na liście UZP.
Śląska Okręgowa IARP nie zamierza
podejmować się organizacji konkursów, pozostawiając ten zakres działalności Stowarzyszeniu Architektów Polskich. Należy jednak
dążyć do podnoszenia jakości tych procedur
na możliwie wysoki i korzystny dla naszych
członków poziom. Wskazane są obowiązkowe szkolenia dla sędziów konkursowych
w zakresie znajomości Prawa Zamówień

Publicznych i rozporządzeń wykonawczych.
Słaba znajomość tego dokumentu skutkuje
możliwością narzucania przez Zamawiających
niekorzystnych zapisów, głównie formalnoprawnych.
Wykaz sędziów rekomendowanych winien
być formalnie przekazany wraz z ofertą
współpracy urzędom miejskim i gminnym
oraz znaczącym inwestorom publicznym
w obszarze województwa.
Jako zasadne widzimy opiniowanie warunków konkursowych w zakresie formalno-prawnym i merytorycznym. Powinniśmy
dążyć do:
	likwidacji nadinterpretacji lub niekorzystnego stosowania Ustawy PZP,
	eliminowania niekorzystnych warunków
uczestnictwa i dopuszczenia do udziału
w konkursie, uzależnionych od wykazu
wykonanych projektów,
	zamieszczania w ramach istotnych postanowień umowy na prace projektowe
niesymetrycznych zobowiązań stron.
Naszym celem powinno być propagowanie
i dążenie do stosowania i przestrzegania przez
Zamawiających ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.
W zakresie merytorycznym powinniśmy
dążyć do ograniczania zakresu prac konkursowych jedynie do elementów, które umożliwią
ocenę pracy. Niekorzystne dla środowiska
są konkursy studialne, które de facto są
podstawą do ogłaszania przez zamawiającego przetargów na projekt, co nie jest zgodne
z intencją Ustawy PZP.
Czy podołamy tym wyzwaniom? To zależy
od nas i naszego podejścia do wykonywania
zawodu architekta. Od tego, czy chcemy być
producentami dokumentacji technicznej,
zunifikowanej przepisami, zakresem i przedmiotem projektu budowlanego, standardami
wykonywania zawodu architekta, czy też będziemy bronić przysługującemu nam statusu
twórcy dzieła architektonicznego i zawodu
zaufania publicznego.
To zaufanie jest kluczem do postrzegania
architekta jako istotnego uczestnika procesu
budowlanego, od którego kompetencji i rzetelności usług zależy sukces przedsięwzięcia
zaplanowanego i realizowanego przez Zamawiającego. 

W imieniu Śląskiej Okręgowej IARP,
członkowie Prezydium Rady:
arch. Małgorzata Pilinkiewicz
arch. Piotr Średniawa
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IARP ws. małej nowelizacji
Prawa budowlanego
arch. Piotr Andrzejewski, architekt IARP, przewodniczący Komisji Legislacji KR IARP

W

Wprowadzenie

Izba Architektów RP od początku procesu
obecnej nowelizacji Prawa budowlanego
(projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz niektórych innych ustaw
nosił datę 28 lutego 2014 r.), na każdym etapie tego procesu wnosiła swoje stanowisko
i uwagi. W pierwszym stanowisku z 21 marca
2014 r. Izba zajęła krytyczne stanowisko
w sprawie zastąpienia, w wypadku zabudowy jednorodzinnej, pozwolenia na budowę
zgłoszeniem z projektem budowlanym (tryb
tzw. milczącej zgody) i wnosiła o odstąpienie,
w tej sprawie, od zmiany. Stanowisko to nie
zostało uwzględnione i do sejmu trafił projekt rządowy bez istotnych zmian względem
projektu, ogłoszonego w lutym ubiegłego
roku. Ustawodawca prezentował przy tym
daleko idącą determinację do wprowadzenia swojego projektu szczególnie właśnie
w sprawie zastąpienia pozwoleń na budowę
zgłoszeniami dla zabudowy jednorodzinnej.
W tej sytuacji, podtrzymując krytyczne stanowisko, Izba wniosła szereg uwag
o charakterze naprawczym: na etapie prac
sejmowych w Komisji Infrastruktury w stanowisku IARP z dnia 14 listopada 2014 r.
(do druku sejmowego 2710), a na etapie prac
Senatu RP w stanowisku z dnia 27 stycznia
2015 r. (do druku senackiego 810).
Rezultatem uwag Izby Architektów RP
na etapie prac sejmowych (udział w Komisji
Infrastruktury 9 i 23 listopada 2014 r.) jest
ograniczenie zgłoszeń z projektem budowlanym do zabudowy wolnostojącej, zarówno
jednorodzinnej, jak i innej objętej tą zmianą,
oraz próba dodefiniowania obszaru oddziaływania obiektu – według IARP niewystarczająca, mająca charakter bardziej gestu
Ustawodawcy niż rzeczywistego rozwiązania
problemu.
Rezultatem uwag Izby Architektów RP
na etapie prac senackich (udział w Komisji
Senackiej 28 stycznia br.) jest odstąpienie od objęcia trybem „milczącej zgody”
(i to bez projektu budowlanego) partero-
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wych obiektów handlowych i usługowych
o powierzchni zabudowy do 35 m2, oraz
uzupełnienie rejestrów wniosków i decyzji
o pozwoleniu na budowę o wielkość obiektu
(w poprzednich etapach uwzględniono wniosek Izby o umieszczanie w rejestrach danych
projektanta).
Obecnie znowelizowana ustawa Prawo
budowlane wraca z Senatu RP do Sejmu,
który rozstrzygnie o ostatecznej postaci Prawa budowlanego po poprawkach senackich.
***
Poniżej publikujemy stanowisko IARP
z dnia 27 stycznia 2015 r. wraz ze skrótowym
opisem tych poprawek legislacyjnych Izby
Architektów, które znalazły odbicie w tekście ustawy.

Warszawa, dnia 27 stycznia 2015 r.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Niniejszym, w imieniu Izby Architektów
Rzeczypospolitej Polskiej, pragniemy przedstawić stanowisko i uwagi dotyczące ustawy
o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 2710),
tzw. małej noweli Prawa budowlanego.
Na wstępie chcemy wyraźnie podkreślić,
że Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej docenia inicjatywę uproszczenia i ułatwienia budowlanego procesu inwestycyjnego. Jednak zmiany zaproponowane przez
Ustawodawcę, mające służyć zadeklarowanemu celowi należy uznać, w zasadniczym
stopniu, za chybione. W rezultacie zamiast
oczekiwanego uproszczenia i odformalizowania procesu inwestycyjnego rozbudowuje
się zabałaganione dziś Prawo budowlane,
o następną „spec-procedurę” zgłoszeń
w stosunku do zabudowy jednorodzinnej
i to procedurę, która nie daje należytych
gwarancji stabilności prawnej w znacznym
segmencie rynku inwestycyjnego. Wszystko
to zaś odbywa się równolegle i pomimo prac
nad Kodeksem Urbanistyczno-Budowlanym,
który ma konsolidować i kompleksowo po-

rządkować całość prawa inwestycyjnego i to
w terminach porównywalnych z nowelizacją.
Proponowane zmiany mijają się ze swoim
celem ponieważ są cząstkowe i nie dotykają
istotnych źródeł barier w procesie inwestycyjnym, a ponadto zostały zbudowane na
z gruntu fałszywych założeniach.
Pierwszym z nich jest teza, że barierą
w procesie inwestycyjnym (szczególnie
dotkliwą w wypadku inwestycji małych) jest
procedura administracyjna pozwolenia na
budowę. Mija się to całkowicie z rzeczywistością – w wypadku zabudowy jednorodzinnej dane statystyczne wyraźnie wskazują, że
średni czas pozwolenia na budowę to 34 dni,
gdy tymczasem procedura zgłoszenia ma
termin 30 dni. Nie od dziś też wiadomo, że
prawdziwe bariery leżą w procesie przygotowania dokumentacji projektowej, a ich
przyczyny tkwią w ułomnym procesie tłumaczenia regulacji i decyzji planistycznych na
techniczny język materii inwestycyjnej.
Drugim fałszywym założeniem jest teza,
że gdy obszar oddziaływania obiektu będzie
ograniczony do granic działki, nie wystąpią
strony postępowania o pozwolenie na budowę. Ta teza też mija się z rzeczywistością.
Obiekt budowlany oddziaływuje zawsze,
a tylko dla części tych oddziaływań daje się
wyznaczyć precyzyjne granice geometryczne. Nawet więc wyznaczenie takich granic
nie daje gwarancji, że obiekt nie wpłynie na
otoczenie w stopniu pozwalającym wyłączyć strony z postępowania. Postępowanie
takie powinno się odbywać co do zasady.
Wydaje się, że rozwiązanie to jest próbą
obejścia wyroku Trybunału Konstytucyjnego (20 kwietnia 2011 r. sygn. akt. Kp 7/09),
który w sprawie ówczesnego projektu Prawa
budowlanego orzekł, że zgłoszenie zamiast
pozwoleń na budowę (w tym również dla domów jednorodzinnych) nie chroni wystarczająco interesu publicznego i nie daje wystarczających gwarancji stronom i potencjalnym
stronom procesu inwestycyjnego ochrony ich
interesu.
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Do stanowiska IARP załączono
projekt 9 poprawek legislacyjnych
Przedstawiamy fragmenty uzasadnienia tych,
które zostały w całości lub w części uwzględnione

I w końcu kolejna zasadnicza kwestia.
Przywołana w uzasadnieniu projektu skala
inwestycji związanych z zabudową jednorodzinną prowadzi do wniosku, że przyjęcie zgłoszeniowego modelu ich budowy,
faktycznie zrywa z zasadą, że podstawowym
trybem udzielania pozwolenia na budowę
jest decyzja administracyjna (art. 28 Prawa
budowlanego). Trudno w tej sytuacji mówić
o zgłoszeniu jako wyjątku od prostej i czytelnej zasady, która ma stać na straży ładu
przestrzennego i interesów stron, bowiem
do czynienia mamy raczej z wydzieleniem
znacznej przestrzeni inwestycyjnej do odrębnego trybu postępowania.
Dlatego Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, mimo że dostrzega konieczność
usuwania barier w procesie inwestycyjnym
i docenia działania rządu w tej sprawie,
podtrzymuje swoje negatywne stanowisko
w stosunku do tej części zmian zawartych
w ustawie o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw, które
zastępują pozwolenie na budowę zgłoszeniem i tzw. „milczącą zgodą” dla zabudowy
jednorodzinnej.
Pozytywnie odnosimy się zaś do zmian
wprowadzających rejestr wniosków i decyzji
o pozwoleniu na budowę oraz liberalizację
przepisów dotyczących opłaty legalizacyjnej.
W załączeniu do naszego stanowiska
przekazujemy projekt poprawek legislacyjnych do ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, które
pozwolą zapobiec niektórym negatywnym
skutkom wprowadzanych regulacji, a w sprawie rejestrów budowlanych doprowadzą do
ich kompletności.

Poprawka dotycząca obszaru
oddziaływania obiektu oraz kategorii
i rodzaju zabudowy obejmowanej
zgłoszeniem zamiast pozwolenia
na budowę

Badanie czy obszar oddziaływania obiektu

Z uzasadnienia projektu zmiany ustawy Prawo

niem zabudowy jednorodzinnej (czy też innej)

budowlane wynika, że u podstaw proponowanej

bez rozróżnienia jej gabarytów i rodzaju.

Podpisano:.


arch. Ryszard Gruda, architekt IARP.



Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP.



arch. Piotr Andrzejewski, architekt IARP.



Przewodniczący Komisji Legislacji KR IARP.

staje się, z każdego punktu widzenia tej sprawy,
bezprzedmiotowe.
Nie do przyjęcia jest również objęcie zgłosze-

zmiany spoczywa założenie, iż dla obszaru
oddziaływania obiektu można, w całym jego

Zabudowa jednorodzinna występuje w kilku

możliwym zakresie, wyznaczyć jednoznacznie

rodzajach: wolnostojącej, bliźniaczej, szeregowej

geometryczne granice. Jest to założenie

i grupowej. Tylko w wypadku zabudowy wolno-

uproszczone i błędne.

stojącej mogą zachodzić uproszczone relacje
z otoczeniem pozwalające w szczególnych oko-

Oddziaływanie obiektu budowlanego może

licznościach dopuścić tryb zgłoszenia. Pozostałe

mieć różny stopień uciążliwości i charakter, od

rodzaje tej zabudowy ze swojej istoty generują

dyskomfortu estetycznego aż po znaczący spadek

złożone relacje zarówno urbanistyczno-archi-

wartości sąsiednich nieruchomości. Tylko dla

tektoniczne, jak i cywilno-prawne i nie mogą

części oddziaływań obiektu można jednoznacznie

być objęte udzielaniem pozwolenia na budowę

wyznaczyć ich geometryczne granice. Zatem nie

w trybie milczącej zgody.

do utrzymania jest teza, że wyznaczenie takich
granic wyczerpuje oddziaływanie obiektu na są-

Podobnie istotnym aspektem zabudowy jest jej

siednie nieruchomości i w związku z tym można

gabaryt. W obecnym Prawie budowlanym funk-

uznać, że nie wystąpią strony postępowania.

cjonuje próg gabarytowy 1000 m3, wyznaczający
zakres ograniczonych uprawnień do projektowania

Dlatego też, obecne przepisy techniczno-bu-

architektonicznego. Oznacza on, że ustawodaw-

dowlane i inne przepisy szczególne wyznaczają

ca ustanowił granicę, poza którą skala obiektu

granice tych oddziaływań (dopuszczalne poziomy

może stanowić o bardziej złożonych relacjach

hałasu, promieniowania jonizującego, nasło-

urbanistyczno-architektonicznych. W związku

necznienia, zakres przesłaniania etc.), w których

z tym parametr ten powinien znaleźć zastosowanie

uznaje się, że oddziaływanie nie narusza

również do warunków stosowania trybu zgłoszenia

interesów stron. Mówi o tym art. 35, ust. 4 Prawa

z projektem budowlanym.

budowlanego: w razie spełnienia wymagań
określonych w ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4, wła-

Również odległość obiektu od granicy działki ma

ściwy organ nie może odmówić wydania decyzji

tu swoje znaczenie: tylko odległość nie mniejsza

o pozwoleniu na budowę – co oznacza uznanie, że

niż 4 m pozwala na symetryczne relacje po obu

w wypadku oddziaływań obiektu w granicach wy-

stronach granic działki. Każda mniejsza odle-

znaczonych dopuszczonych prawem domniema

głość, nawet jeśli dopuszczona jest przepisami,

się, że naruszenie interesów stron nie następuje.

rodzi relacje niesymetryczne.

Problem polega więc nie na wyłonieniu sytuacji,

Z powyższego wynika wprost, że granice

gdy oddziaływanie na sąsiednie nieruchomo-

dopuszczenia stosowania trybu zgłoszenia

ści nie występuje, bo jak w/w występuje ono

z projektem budowlanym wyznaczają następu-

praktycznie zawsze, ale na tym czy mieści się ono

jące czynniki:

w dopuszczalnych prawem granicach.

• prosta funkcja nie generująca złożonych relacji
urbanistyczno-architektonicznych i cywilno-

Jeśli każdy projekt budowlany, bez wyjątku,
niezależnie od trybu uzyskania pozwolenia na budowę, musi spełniać wymogi prawa, w szczegól-



mieści się w granicach działki inwestora

ności przepisy techniczno-budowlane, z których
wynika, że obszar oddziaływania obiektu musi

prawnych – tj. obiekty wolnostojące,
• niewielka skala nie generująca złożonych
relacji urbanistyczno-architektonicznych
– tj. kubatura do 1000 m 3,
• lokalizacja nie generująca asymetrycznych

zawierać się w granicach dopuszczonych prawem

relacji urbanistyczno-architektonicznych i cy-

i nie można odmówić pozwolenia na budowę, gdy

wilno-prawnych – tj. dopuszczona przepisami

spełnione są te wymogi, to nie można również

techniczno-budowlanymi odległość 4 m od

w takiej sytuacji wnieść sprzeciwu do zgłoszenia.

granicy działki.
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Poprawka dotycząca odstąpienia
od trybu zgłoszeń dla budynków
usługowych i handlowych

nie dostępne są objęte rygorami higieniczno-sanitarnymi oraz BHP, decydującymi o bezpie-

Projekt ustawy przewiduje zawarcie w rejestrze

Ustawodawca włączył do katalogu obiektów, dla

czeństwie użytkowania. Umożliwienie budowy

informacji dotyczącej kategorii i rodzaju obiektu.

których nie wymaga się pozwolenia na budo-

takich obiektów bez projektu budowlanego

Zasadne staje się zatem zawarcie informacji, ściśle

wę parterowe obiekty handlowe i usługowe

bezpośrednio przełoży się na obniżenie gwarancji

związanej z kategorią obiektu tj. wielkości obiektu,

o powierzchni zabudowy nie przekraczającej

bezpieczeństwa użytkowania.

która w określonych wypadkach przekłada się na

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Ponadto funkcje handlowe i usługowe, jako publicz-

Poprawka dotycząca ujęcia w rejestrze
danych dotyczących wielkości obiektu

wymogi proceduralne.

35 m 2 . Do zgłoszeń tych obiektów nie wymaga
się projektu budowlanego. W konsekwencji nie

Klucz, według którego Ustawodawca rozszerza

wymaga się dla nich uzyskania, w przypadku

w nowelizacji Prawa budowlanego katalog inwe-

Ponadto jawne i publicznie dostępne dane dot. wiel-

braku miejscowego planu zagospodarowania

stycji, dla których nie wymaga się pozwolenia na

kości obiektów i rodzaju zabudowy będą stanowiły

przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy

budowę, jest czytelny i sprowadza się do inwesty-

najistotniejsze informacje dla możliwości oceny

– poprzez, analogiczne do zabudowy jednorodzin-

cji prostych i małych, bez publicznego charakteru

danej inwestycji przez społeczności lokalne.

nej, zapisy w art. 59 ust. 2a ustawy o planowaniu

funkcji. W załączniku do Prawa budowlanego

i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadza-

odpowiadają im obiekty kategorii I i III. Jedynym

W związku z tym wnosimy aby w art. 1 pkt 31 lit. c,

ne w art. 2 ustawy.

wyjątkiem są właśnie obiekty handlowe i usługo-

w ust. 3a pkt 1 lit. f oraz w art. 1 pkt 31 lit. e, w ust.

we należące, ze względu na publiczny charakter

4a pkt 6, otrzymały następujące brzmienie:

Budynki handlowe i usługowe stanowią istotny

funkcji, do kategorii XVII. Zwolnienie z obowiązku

„informacje dotyczące obiektu budowlanego

element przestrzeni publicznej. Funkcja handlowa

uzyskania pozwolenia na budowę obiektów han-

i zamierzenia budowlanego w zakresie: rodzaju,

i usługowa, niezależnie od wielkości obiektu

dlowych i usługowych pozostaje zatem w sprzecz-

kategorii i wielkości obiektu budowlanego (w m 3

i wielkości działki, na której jest zlokalizowany,

ności z logiką przedmiotowej nowelizacji.

dla kategorii I-III, odpowiednio do rodzaju w m, m2,
km lub ha dla kategorii IV-VIII oraz odpowiednio do

zawsze w istotnym stopniu determinuje zagospodarowanie i sposób użytkowania terenu i nie może być

Mając na uwadze powyższe, proponujemy odstąpić

rodzaju w m 3, m, m2, km ha lub m 3/h dla katego-

wyłączona z reglamentacji urbanistycznej, której

od objęcia zgłoszeniem obiektów handlowych

rii IX-XXX wg załącznika do ustawy) oraz nazwy,

ewidentnie podlega z art. 59, ust. 1 i 2 Ustawy o pla-

i usługowych.

rodzaju i adresu zamierzenia budowlanego,”.

GINB nie wydaje wiążących interpretacji prawa

N

Na początku listopada 2014 r. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, min. Robert
Dziwiński na spotkaniu z Przewodniczącym
Polskiego Związku Inżynierów i Techników
Budownictwa oraz Prezesem Stowarzyszenia
Architektów Polskich podpisał „Porozumienie
o współpracy pomiędzy Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Przewodniczącym
Polskiego Związku Inżynierów i Techników
Budownictwa oraz Prezesem Stowarzyszenia
Architektów Polskich”. W dokumencie tym
dwa paragrafy – 1 i 2 dotyczą wydawania wiążących interpretacji obowiązującego prawa.
12 listopada 2014 r., wkrótce po podpisaniu
„Porozumienia…” na stronie internetowej
Zarządu Głównego SARP ukazała się informacja o spotkaniu, zawierająca między innymi
takie stwierdzenia: „Zbiór obecnie odmiennie
interpretowanych przepisów i sytuacji będących
elementami cyklu realizacji i odbioru wznoszonych obiektów powinien stanowić listę
spraw przygotowaną przez PZiTB oraz SARP,
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a wspólna ich ocena wraz z wypracowanymi
wykładniami kontrasygnowanymi przez GUNB
powinny stanowić twarde zasady postępowania dla wszystkich uczestników procedur
inwestycyjnych.” oraz „Na podstawie zawartego porozumienia z udziałem GUNB wykładnia
przepisów i ich interpretacja staje się obowiązująca na obszarze całego kraju.”.
Krajowa Rada Izby Architektów RP
zwróciła się do ministra Roberta Dziwińskiego z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości co do
legalności wydawania wiążących interpretacji
obowiązującego prawa na podstawie dokumentu „Porozumienia o współpracy…”.
W swojej odpowiedzi na pismo Krajowej
Rady IARP minister Robert Dziwiński napisał:
„Jednocześnie podkreślenia wymaga, że zgodnie z art. 7 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia
1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)
organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Powyższe oznacza, że
organy władzy publicznej mogą powstać tylko

na podstawie przepisów prawa, a normy prawne muszą określać ich kompetencje, zadania
i tryb postępowania, wyznaczając tym samym
granice ich aktywności. Natomiast żaden
z aktów prawnych nie nadaje Głównemu
Inspektorowi Nadzoru Budowlanego uprawnień do wydawania powszechnie obowiązującej i wiążącej wykładni prawa. Uprawnienie
takie nie wynika tym bardziej z podpisanego
porozumienia” (podkreślenie redakcji).
Odpowiedź Głównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego na zgłoszone wątpliwości
upoważnia Krajową Radę IARP do poinformowania architektów – członków Izby Architektów RP o tym, że interpretacje prawa wydane
na podstawie dokumentu Porozumienia
o współpracy pomiędzy Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Przewodniczącym PZiTB oraz Prezesem SARP
nie są wiążące, a powoływanie się na nie
następuje na własne ryzyko.
informacja KR IARP

promocja

Zieleń w miastach jest niezwykle potrzebna. Większość
z nas (według badań 98%) potwierdza, że dostęp do terenów zieleni w mieście i wokół niego jest prawem człowieka
i chciałaby, aby dzieci dużo więcej czasu spędzały blisko
natury. Jednak stając codziennie w korkach, widzimy
konieczność wycinki drzew, by poszerzyć drogę i udrożnić
ruch. W wielu miejscach, szczególnie w centrach miast,
trudno odzyskiwać zabudowane już tereny, by stworzyć
tam park czy skwer. Pozornie jest to sytuacja bez wyjścia. Czy jednak nie można mieć budynku i zieleni w tym
samym miejscu? Można! Na całym świecie coraz bardziej
popularna staje się wizja miasta zielonego z wykorzystaniem zielonych dachów i farm miejskich.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat prawnych, ekonomicznych i technicznych aspektów tworzenia
zielonych dachów zapraszamy na darmowe warsztaty, na
których specjaliści przedstawią m.in. zasady zrównoważonego planowania miasta, a także gotowe rozwiązania,
które ułatwią wprowadzanie idei projektu w życie. W Polsce miasta nadal się rozrastają, ważne by przy tworzeniu
nowych dzielnic lub rewitalizacji obecnie występujących
wykorzystywać nowe „zielone” kierunki.
Bezpłatnie udostępniona zostanie publikacja „Miasto
zielone z natury – poradnik dobrych praktyk”, która w sposób kompleksowy przybliża temat zielonych dachów i farm
miejskich. Na spotkaniach obejrzeć będzie można makietę
zielonego miasta, gdzie pokazano zastosowanie farm
miejskich i zielonych dachów w praktyce.

KONKURSY
Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w dwóch konkursach:
•	Dla mieszkańców miast „Mój miejski ogród”, gdzie oceniana będzie gotowa kompozycja zagospodarowania przestrzeni miejskiej.
•	Dla osób związanych zawodowo z architekturą, zagospodarowaniem przestrzennym itp. oraz studentów kierunków architektonicznych i pokrewnych – „Zielone idzie w miasto”. Przedmiotem
konkursu jest stworzenie koncepcji zielonego zagospodarowania
przestrzeni miejskiej na istniejącym obiekcie lub w oparciu o istniejący, wybudowany obiekt.
Do wygrania są atrakcyjne nagrody rzeczowe, takie jak
MacBook Pro, sprzęt komputerowy, RTV i fotograficzny.
Wszelkie informacje o projekcie oraz harmonogram warsztatów
i regulaminy konkursów dostępne są na stronie organizatora
www.MiastoZieloneZNatury.pl.

Artykuł ten został opublikowany dzięki
dofinansowaniu Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Za jego treść odpowiada wyłącznie
Agencja Create Event Rajmund Gizdra
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Poniższy tekst stanowi materiał informacyjny Krajowej Rady IARP
i nie może stanowić podstawy do wiążącej wykładni prawa, jak
również samodzielnej podstawy roszczeń w omawianym zakresie.
Indywidualne przypadki powinny być rozpatrywane na podstawie
przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Alfabet deregulacji:
/ od L do Z
CZĘŚĆ 2

arch. Piotr Gadomski, arch. Borys Czarakcziew, architekci IARP, Marta Strzelak, radca prawny

Alfabet Deregulacji to zbiór kluczowych haseł związanych z procesem deregulacji i jego skutkami dla
zawodu architekta. Przekazując w ten sposób odpowiedzi na często zadawane pytania, mamy nadzieję,
że udaje się nam wszystkim porządkować i systematyzować wspólną wiedzę w tym zakresie.

Legislacja IARP w okresie
tworzenia ustawy deregulacyjnej
Działania samorządu zawodowego architektów poprzedniej
i obecnej kadencji, zmierzające do sprawowania nadzoru nad
prawidłowym wykonywaniem czynności zawodowych architekta
w nieograniczonym i ograniczonym zakresie, wykonywanych przez
architektów, jak i przedstawicieli innych zawodów wykonujących
niektóre elementy zawodu architekta. Podczas procesu legislacyjnego dążono i osiągnięto prawo do przyznawania uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w nieograniczonym i ograniczonym
zakresie, wspierano projekt nadawania uprawnień łącznych oraz
jednoznacznie wskazano na konieczność wyznaczenia wyraźnych
i czytelnych granic ograniczonego zakresu wykonywania czynności
zawodowych architekta.

Opiekun/kierownik praktyki
Osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granicą – posiadająca uprawnienia
odpowiednie w danym kraju, sprawująca funkcję kierowniczą nad
odbywaniem praktyki zawodowej.
Rolą osoby pełniącej funkcję opiekuna/kierownika praktyki jest
pomoc osobie odbywającej praktykę we właściwym przeniesieniu
wiedzy nabytej na studiach do praktycznego zastosowania w życiu
zawodowym. Patrz także: Patron praktyki
Podstawa prawna:
Art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2013.1409 t. j. z p.zm.).

Oświadczenie o odbyciu praktyki
Oświadczenie jakie jest niezbędne do przedłożenia przez
praktykanta wraz z dokumentami do samorządu zawodowego
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celem potwierdzenia odbycia praktyki zawodowej koniecznej do
uzyskania uprawnień budowlanych.
Podstawa prawna:
Zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
z dnia 11 września 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278).

Patron praktyki
Osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i co
najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy sporządzaniu
projektów w ramach posiadanych uprawnień budowlanych, pod
kierownictwem której dana osoba odbywa praktykę, uznaną przez
ustawodawcę jako równorzędna z praktyką zawodową, polegającą
na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych, tj. roczną
praktykę przy sporządzaniu projektów. Wprowadzenie instytucji
„Patrona” ma ułatwić dostęp do uzyskiwania uprawnień budowlanych, gdyż znacznie zwiększy się liczba podmiotów, u których można odbywać praktykę. Patrz także: Opiekun/kierownik praktyki.
Podstawa prawna:
Art. 14 ust. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2013.1409 t. j. z p.zm.).

Porozumienie z uczelnią
Porozumienie w formie umowy, zawarte pomiędzy właściwym samorządem zawodowym a daną uczelnią. W porozumieniu określa się zasady, na jakich będzie odbywać się kształcenie studentów, tak aby ich
wiedza i doświadczenie zawodowe uprawniało ich do samodzielnego
wykonywania zawodu w pełnym lub ograniczonym zakresie bezpośrednio po ukończeniu studiów.
Podstawa prawna:
Art. 168 b ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).
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Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa jest szkoleniem uzupełniającym i odrębnym od
kształcenia akademickiego, w którym praktykant zdobywa doświadczenie
zawodowe, poprzez naukę praktycznego zastosowania wiedzy nabytej
w toku studiów, pod kierownictwem opiekuna praktyk. Praktykant osiąga
swoje kompetencje zawodowe poprzez doświadczenie w pracy przy
sporządzaniu projektów, jak i w pracy przy realizacji projektu na budowie.
Wiedza ta jest konieczna, aby samodzielnie wykonywać zawód architekta.
Czas trwania praktyki zawodowej jest zróżnicowany w zależności od
rodzaju i zakresu uprawnień budowlanych.
Podstawa prawna:
Art. 14 ustawy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2013.1409 t. j. z p.zm.).

Rozszerzenie zakresu uprawnień
Od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 11 września 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), architekci odzyskali możliwość rozszerzenia uprawnień budowlanych
do projektowania o uprawnienia wykonawcze tj. do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej. Uprawnienia te są obecnie nadawane przez Izbę Architektów RP. Na
gruncie przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 ze
zm.) – istniała luka prawna, z uwagi na fakt, iż załącznik nr 1 do
Rozporządzenia – wykaz wykształcenia odpowiedniego i pokrewnego dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych – nie
zawierał regulacji w przedmiocie wykształcenia do nabycia uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do kierowania
robotami budowlanymi. Tym samym, nie było podstaw prawnych
do kwalifikowania wykształcenia w zakresie tych uprawnień.
Podstawa prawna:
Art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409
t. j. z p.zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia
11 września 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278).

Rzeczoznawca budowlany
Istotną zmianą wprowadzoną przez Ustawę o ułatwieniu dostępu do
niektórych zawodów regulowanych jest przeniesienie regulacji prawnych
dotyczących rzeczoznawców budowlanych z ustawy Prawo budowlane
do Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa. Od 10 sierpnia 2014 roku rzeczoznawca budowlany nie
jest już samodzielną funkcją techniczną w budownictwie. W ślad za tym
Krajowa Izba Architektów RP została zobowiązana do prowadzenia listy
rzeczoznawców budowlanych. Zrezygnowano bowiem z dotychczasowego centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych, prowadzonego
w tym zakresie przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Dodano również wymóg przynależności do samorządu zawodowego dla
osoby, która ubiega się o tytuł rzeczoznawcy budowlanego.
Podstawa prawna:
Art. 8b-8c Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. 2014. 1946 t.j.).
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Samodzielna funkcja
techniczna w budownictwie
Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych
i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności
działalność obejmującą:
1. projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
2. k ierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi,
3. kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych
oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów,
4. w ykonywanie nadzoru inwestorskiego,
5. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.
Podstawa prawna:
Art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2013. 1409 t.j. z p.zm.).

Ubezpieczenie OC Architekta
Ubezpieczenie podstawowe, tj. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów, którego przedmiotem jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wyrządzone poszkodowanemu w następstwie zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia,
w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych. Ubezpieczenie to dotyczy odpowiedzialności za
czynności zawodowe architekta świadczone osobiście, tj. wtedy
kiedy architekt wyrządza szkodę osobie trzeciej poprzez swój błąd
zawodowy przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.
Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U.
2014.1946, t.j.).

Ubezpieczenia dobrowolne
To przede wszystkim:
1. Ubezpieczenie nadwyżkowe dobrowolne (claims made),
2. Ubezpieczenie odpowiedzialności pracowni architektonicznych lub
projektowych na bazie działania lub zaniechania (act commited),
3. Ubezpieczenie odpowiedzialności pracowni architektonicznych lub
projektowych na bazie roszczeń zgłoszonych (claims made).

Uprawnienia – do projektowania
bez ograniczeń
Uprawniają do sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do architektury obiektu.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie MIiR z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278).
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Uprawnienia – do kierowania
robotami budowlanymi
bez ograniczeń

Uprawnienia – do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie

Uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu
do architektury obiektu. W przepisach obecnie obowiązującego
prawa nie sprecyzowano jednak tego zakresu w sposób szczegółowy. Nadawane do 1 stycznia 1995 uprawnienia w tym zakresie
obejmowały m.in.:
	kierowanie, nadzorowanie i kontrolowanie budowy i robót,
kierowanie i kontrolowanie wytwarzania konstrukcyjnych
elementów budowlanych oraz ocenianie i badanie stanu technicznego:
a) wszelkich budynków;
b) budowli w budownictwie osób fizycznych oraz budowli służących do celów rozrywki, wypoczynku i sportu – z wyłączeniem
konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych […].

Uprawniają do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w połączonych zakresach ograniczonych uprawnień
projektowych i wykonawczych.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie MIiR z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278).

Uprawnienia – do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń
Uprawniają do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w połączonych zakresach nieograniczonych uprawnień
projektowych i wykonawczych.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie MIiR z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278).

Uprawnienia – do projektowania
w ograniczonym zakresie
Uprawniają do projektowania, w odniesieniu do architektury obiektu
o kubaturze do 1000 m3 w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie MIiR z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278).

Uprawnienia – do kierowania
robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie
Uprawniają do kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do
architektury obiektu o kubaturze do 1000 m3 w zabudowie zagrodowej
lub na terenie zabudowy zagrodowej.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie MIiR z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278).
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Podstawa prawna:
Rozporządzenie MIiR z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278).

Warunki członkostwa w IARP
Nowi członkowie ubiegając się o członkostwo w Izbie Architektów RP,
powinni w pierwszej kolejności (po pozytywnym przejściu procedury
kwalifikacyjnej we właściwej okręgowej izbie architektów) uzyskać
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, a następnie
złożyć wniosek do okręgowej rady IARP o wpis na listę członkowską.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. 2014.1946, t.j.).

Warunki członkostwa w PIIB
Nowi członkowie ubiegając się o członkostwo w Polskiej Izbie Inżynierów
Budownictwa, powinni w pierwszej kolejności (po pozytywnym przejściu
procedury kwalifikacyjnej we właściwej okręgowej izbie inżynierów) uzyskać
uprawnienia budowlane co najmniej w jednej z poniższych specjalności:
1) konstrukcyjno-budowlanej;
2) inżynieryjnej:
a) mostowej,
b) drogowej,
c) kolejowej,
d) hydrotechnicznej,
e) wyburzeniowej;
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
a) telekomunikacyjnych,
b) cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) elektrycznych i elektroenergetycznych,
a następnie złożyć wniosek do okręgowej rady PIIB o wpis na listę
członkowską.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. 2014.1946, t.j.).

Wniosek o wpis na listę
członków izby
Dotyczy nowych członków Izby Architektów RP. Wzór wniosku został
wskazany uchwałą Krajowej Rady IARP nr O-34-IV-2014.
Podstawa prawna:
Uchwała Krajowej Rady Izby Architektów RP nr O-34-IV-2014.
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Wniosek o zmianę wpisu
Dotyczy obecnych członków IARP, którzy chcą uzupełnić wpis na listę
członkowską np. o informację dotyczącą posiadanych uprawnień wykonawczych. Wzór wniosku został wskazany uchwałą Krajowej Rady
IARP nr O-35-IV-2014.

IZBA ARCHITEKTÓW

nia w specjalności architektonicznej, zarówno do projektowania, jak
i kierowania robotami budowlanymi.
Podstawa prawna:
Uchwała Krajowej Rady Izby Architektów RP nr O-29– IV-2014.

Podstawa prawna:
Uchwała Krajowej Rady Izby Architektów RP nr O-35-IV-2014.

Zaświadczenie – uprawnienia
w ograniczonym zakresie

Wykształcenie odpowiednie

Wprowadzono nowy wzór zaświadczenia o przynależności do Izby Architektów RP dla osób posiadających wyłącznie uprawnienia w ograniczonym zakresie. W treści zaświadczenia uchwałą Krajowej Rady IARP
umieszczono informację o ograniczonym zakresie uprawnień.

Dla uzyskania uprawnień w specjalności architektonicznej, wykształceniem odpowiednim jest ukończenie studiów na kierunku
architektura lub architektura i urbanistyka. Wykształcenie to, w powiązaniu z praktyką i egzaminem, jest wystarczające dla ubiegania
się o wszystkie zakresy uprawnień budowlanych w specjalności
architektonicznej.
Podstawa prawna:
Zał. 2 do Rozporządzenia MIiR z dnia 11 września 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 2014 poz. 1278).

Podstawa prawna:
Uchwała Krajowej Rady IARP nr O-29-IV-2014

Zaświadczenie – czy wystąpić o nowe?
Po wejściu w życie ustawy „deregulacyjnej” dotychczasowy wzór
zaświadczenia o przynależności do Izby Architektów nie ulega zmianie.
Tym samym nie ma konieczności występowania o nowe zaświadczenia.
Dotychczasowe wzory oraz wydane zaświadczenia utrzymane są w mocy.

Wykształcenie pokrewne
Dla uzyskania uprawnień w specjalności architektonicznej, wykształceniem pokrewnym jest ukończenie studiów na kierunkach w zakresie budownictwa. Wykształcenie to, w powiązaniu z praktyką i egzaminem,
jest niezbędnym minimum dla uzyskania uprawnień do projektowania
w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej.
Podstawa prawna:
Zał. 2 do Rozporządzenia MIiR z dnia 11 września 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 2014 poz. 1278).

Zaświadczenie o przynależności
do izby okręgowej
Dokument, potwierdzający fakt przynależności do samorządu zawodowego architektów. Dotychczasowe (tj. do 10 sierpnia 2014 r.) jednolite
wzory zaświadczeń, wydawane członkom Izby Architektów RP obejmowały osoby posiadające nieograniczone uprawnienia projektowe
w specjalności architektonicznej. Po wejściu ustawy „deregulacyjnej”
uchwałą Krajowej Rady IARP wprowadzono odmienne wzory zaświadczeń, rozróżniających członków posiadających uprawnienia nieograniczone oraz posiadających uprawnienia ograniczone.
Podstawa prawna:
Uchwała Krajowej Rady Izby Architektów RP nr O-29-IV-2014.

Zaświadczenie – uprawnienia
bez ograniczeń
Utrzymano dotychczasowy wzór zaświadczenia o przynależności do
Izby Architektów RP. Warto zwrócić uwagę, że zaświadczenia o tym
wzorze wydawane są osobom posiadającym nieograniczone uprawnie-

Zestaw pytań egzaminacyjnych
Zestawy pytań do egzaminu pisemnego wraz z egzemplarzem zawierającym prawidłowe odpowiedzi oraz zestawy pytań do egzaminu
ustnego, opracowuje przed każdą sesją egzaminacyjną Krajowa Komisja Kwalifikacyjna dla każdego rodzaju i zakresu uprawnień, w dwóch
wariantach, na podstawie Bazy pytań i przekazuje je okręgowym komisjom kwalifikacyjnym nie później niż na trzy dni przed wyznaczonym
terminem egzaminu. Zestawy pytań powinny uwzględniać ewentualną
zmianę stanu prawnego w stosunku do aktualizacji Bazy pytań.
Podstawa prawna:
Uchwała Krajowej Rady Izby Architektów RP nr O-38-IV-2014
oraz O-42-IV-2014.

Zmiana przynależności samorządowej
Osoby wykonujące dotychczasowo samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, posiadające uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do:
	projektowania w ograniczonym zakresie,
	kierowania robotami budowlanymi w nieograniczonym zakresie,
	kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie,
nadane od 1 stycznia 1995 r., przynależące do 10 sierpnia 2014 r. do Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa, powinny zmienić przynależność do izby
samorządu zawodowego, uzyskując członkostwo Izby Architektów RP.
Podstawa prawna:
Art. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. 2014.1946, t.j.).
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Architektura nieustannie potrzebuje
emocji. To samo zresztą dotyczy zawodu
Architekta. W zawodzie ciągle musi się
coś dziać, niekoniecznie nowego, za to
bezwzględnie konfrontacyjnego, bo
w tym podobno jest zbawcze napięcie.
A jeśli brakuje fantazji i pasji, to może
trzeba fundować igrzyska emocji, na które architektura – jako sztuka – jest bardzo
podatna, a zawód Architekta zawsze
temu splendorowi próżności bezrefleksyjnie ulegał...?
Nie bez wpływu na niedomagania równowagi pomiędzy sztuką a pracą na jej

Wszystko i nic
w przeciwieństwie do nachalnej masowej
reklamy, profesjonalna krytyka nie sprzyja. I w tym ujęciu jej brak jest w dzisiejszych czasach zabójczy dla architektury.

do nieprofesjonalnego wyrokowania na
temat mody architektonicznej, przemieszanej z bezpieczeństwem finansowych
gwarancji dla inwestycji.

Być może problem tkwi jednak w nadawcy, a nie w odbiorcy przekazu? Prezentacja architektury na poziomie wszechobecnej reklamy niszczy nie tylko pojęcie
architektury jako kultury, ale także
odziera architekturę z tajemnicy wiedzy
niedostępnej dla konsumpcji masowej.
Efekt jest łatwy do przewidzenia – profesjonaliści milczą, krytykanci-amatorzy
robią karierę medialną.

Jak we wszystkich dziejowych przypadkach budowy „filarów ziemi”, ważny jest
jeszcze głos ludu, wsłuchany w przypadkowych wieszczów prawdy, stojących
akurat przy mikrofonie. A ponieważ płynąca od nich samo-reklama jest tej krytyki pozbawiona, łatwo popaść w samouwielbienie dla jedynie słusznej i modnej
tezy, że architektura to dobrobyt i życie
w luksusie technologicznym, otoczonym
rzeczami z „kości słoniowej”. Nic bardziej
złudnego i nic bardziej nieznośnego dla
poszukującej emocji, wyczerpanej konsumpcją społeczności.

wszystko i.............. nic

Wrocław, 5.02.2015

rzecz, jest informacja o wysokim prestiżu
zawodu Architekta, którego już praktycznie (w ujęciu statystycznym) nie widać.
Coraz więcej moich koleżanek i kolegów
po profesji traci pracę, a ci którzy jeszcze
ją wykonują, mają w oczach ustawiczny
lęk przed jej utratą.
W takiej sytuacji trudno prowadzić
racjonalną dyskusję nad krytyką architektury, nie krytykując sponiewieranych
rzeczywistością Architektów. Żartować
nad tym stanem rzeczy można jednak
tylko do momentu, w którym podpisuje
się kontrakt na projekt i absolutne posłuszeństwo oraz oddanie wymaganiom
bezdusznych procedur działających
w interesie publicznego dystrybuowania
pieniądzem. Tu żarty z architektury, jako
sztuki, się kończą – po prostu ich brak.
Żartów nie ma, bo (jak to niejednokrotnie
pisano na łamach Z:A) architektura dzisiaj
„musi się sprzedawać”. Temu niestety,
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Zawodowe podejście do krytyki jest
oczywiście możliwe. Czy jednak konkurs
architektoniczny w wydaniu polskich
warunków, to jedyny najwyższy stopień
możliwej i profesjonalnej krytyki architektonicznej, która spełnia nasze zawodowe
oczekiwania? Wielu ma wątpliwości...
Opinia środowiska o systemie wyłaniania
najlepszych rozwiązań zawsze opierać się
będzie na ocenie jakości wyroków ferowanych przez sądy profesjonalistów, ale też
o zasady doboru samych sędziujących.
W wielu poglądach o konkursach architektonicznych przewija się teza, że
ich wyniki są przewidywalne: selekcja
sędziów jest ograniczona, a selekcja
nakładana na konkursy przez ustawę
o zamówieniach publicznych tworzy
monopole niedostępne dla rozdrobnionej
struktury zawodowego rynku architektonicznego. To znakomity przykład
zaprzeczenia pochwały różnorodności,
którą krytyka profesjonalna odróżnia

Nie ma emocji, bo jest tylko bolesna technologia – w tym technologia pieniądza.
Zresztą... pokazywanie jak być skutecznym w utrzymaniu się na przysłowiowym architektonicznym finansowym
„szkle” oglądalności to prosta ścieżka do
próżności stylu, który przemija, bo traci
odbiorcę. Odbiorcę ciekawego nie tego co
widzi, ale tego czego on sam (odbiorca)
szuka i co go w gruncie rzeczy interesuje,
jako kontrowersyjna zagadka postępu.
A co z zawodem Architekta uwikłanym
w wymagania bezpieczeństwa ponad
wszystkie inne cechy użytkowe? I jak
ubezpieczyć kulturę architektury od
stadnego myślenia o bezpieczeństwie? To
przecież tak samo ważne, jak ubezpieczenie zawodu od jedynej oceny opłacalności, preferowanej przez całą masę
pośredników „bezpieczeństwa” efektów
pracy pomiędzy architektem i odbiorcą .
Pokazywane zresztą przez większość
z nich „życie w architekturze”, to karykatura zysku, za którym nie kryje się nic poza
wszechobecną chęcią dobrej sprzedaży
produktu. Wszystko więc toczy się „przy
okazji”, także krytyka kultury architektury
schowanej za podszewką portfela.
Dziś usta bogów należą do krytyki
masowej. Mamy więc w zasięgu ręki
wszystko i... nic do powiedzenia.

ILUSTRACJA: ARCHIWUM AUTORA

arch. Sławomir Żak
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KOMENTARZ NIEPOLITYCZNY

Felieton

•
•
•
•

system panelowy z widoczną spoiną
na elewacje i do wnętrz, na ściany i sufity
odporna, gładka powierzchnia ze szkła hartowanego
brak ograniczeń w kolorystyce - możliwość zastosowania
nawet bardzo ciemnych kolorów
• niewidoczne mocowanie
• panele prefabrykowane
• wysoka izolacyjność cieplna i akustyczna

Piękno i funkcjonalność
tel.: 605 165 121, 603 692 526, 603 692 512
Sto Sp. z o.o.

Warszawa ul. Zabraniecka 15

ventec@sto.com

www.sto.pl

Podwieszane, wentylowane systemy ociepleń

StoVentec R
•
•
•
•

powierzchnie bezspoinowe pokryte tynkiem
możliwość wykonania bardzo gładkich powierzchni
możliwość wykonania elewacji zaokrąglonych
brak ograniczeń w kolorystyce - możliwość zastosowania
nawet bardzo ciemnych kolorów
• możliwość dynamicznego kształtowania elewacji
• możliwość łączenia różnych wykończeń na jednej
podkonstrukcji
• wysoka izolacyjność cieplna i akustyczna

Z:A

PRAWO
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Dokumentacja projektowa została opublikowana dzięki
uprzejmości dublińskiej pracowni Lawrence and Long Architects
i pochodzi z projektu Ormond Road No.6
> www.lawrenceandlong.com/projects/ormond-road
Dokumenty urzędowe pochodzą z ogólnodostępnej strony
urzędu miasta Dublina oraz hrabstwa Wexford

*

Pełne wersje dokumentów 01-17:
www.zawod-architekt.pl/zielonawyspa

Irlandzkie pozwolenie
na budowę / czyli „jak to się robi na Zielonej Wyspie”
arch. Olaf Jasnorzewski, architekt IARP

Zapraszając do lektury niniejszego artykułu moglibyśmy nawiązać do dawnej obietnicy premiera
Tuska o drugiej Irlandii, do rządowych prac nad nowelizacjami Prawa budowlanego, do exposé
premier Kopacz na temat ułatwień w procesie inwestycyjnym, a nawet do wycofania się
prof. Niewiadomskiego z prac Komisji Kodyfikacyjnej. Moglibyśmy. Ale możemy też postawić
pytanie: a może „hamulec” jest wcale nie tam, gdzie szukają go nasi politycy...?

N

Na wstępie chciałbym wyjaśnić, dlaczego
nie potrafię „z pamięci” przytoczyć aktów
prawnych i paragrafów, na których opiera
się irlandzki system uzyskiwania pozwoleń
na budowę. Otóż system ten jest tak prosty
i klarowny, że przez cały okres mojej pracy
(2,5 roku) nie potrzebowałem sprawdzać
praktycznie żadnych przepisów (poza planem
miejscowym), żeby tworzyć projekty, które
uzyskiwały pozwolenie na budowę! Mało tego
– przeciętny architekt-obcokrajowiec, władający przyzwoicie językiem angielskim był w stanie, startując „od zera” (bez żadnej wiedzy
merytorycznej dotyczącej irlandzkiej legislacji),
opanować całą procedurę w ciągu 3-6 miesięcy
i po tym okresie samodzielnie (choć oczywiście
pod okiem szefa) przygotowywać projekty do
pozwolenia na budowę!
Jeśli spróbujemy sobie wyobrazić Irlandczyka (lub innego obcokrajowca) władającego
przyzwoicie językiem polskim, który w ciągu
3-6 miesięcy jest w stanie zrozumieć wszystkie akty prawne i procedury potrzebne do
uzyskania pozwolenia na budowę w Polsce to...
Nie, chyba nie jesteśmy w stanie sobie tego
wyobrazić...
Opowiedzmy więc o irlandzkim systemie.
Dla lepszego zrozumienia opisywanych zjawisk
poniższy tekst uzupełniony został nie tylko
o opublikowane na łamach Z:A fotokopie, ale
także o udostępnione w internecie pliki pdf*
zawierające projekt budowlany oraz dokumenty pochodzące z konkretnego postępowania
administracyjnego do pozwolenia na budowę:
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domu przy Ormond Road nr 6 w Dublinie. Na
marginesie dodam, że jest to projekt autorstwa dublińskiego biura Lawrence&Long
Architects, w którym miałem przyjemność
pracować w latach 2008-2009 i zgłębiać praktyczne tajniki irlandzkiego systemu.

Do czego służy ludziom system
pozwoleń na budowę?
Jak przekonasz się Szanowny Czytelniku
z kolejnych punktów tego artykułu, zarówno
procedura, jak i kryteria wydawania pozwoleń
na budowę w Irlandii mocno różnią się od tych
funkcjonujących w Polsce. Zacznijmy jednak
od początku, czyli od pytania: po co i do czego
państwo i jego obywatele potrzebują w ogóle
systemu pozwoleń na budowę i związanej
z nim administracji urzędowej.
Oczywiście każde państwo nieco inaczej
widzi tu swoje zadania i rolę, ale najważniejsza różnica pomiędzy Irlandią i Polską budzi
najczęściej szok u moich polskich kolegów–
architektów. Bo ciężko im sobie wyobrazić, by
w taki sposób działała administracja budowlana w naszym kraju. Choć przecież na bardzo
podobnych zasadach funkcjonowała przed
wojną – w II Rzeczypospolitej...
Dlatego w Irlandii projekt budowlany jest
rozpatrywany pod kątem estetyki, wpasowania się w kontekst oraz poszanowania
praw osób trzecich. Stąd niespotykane
w polskich projektach elewacje kontekstualne (Contextual Elevations) pokazujące widoki
pierzei ulicy, większego fragmentu otocze-

nia (np. osiedla), ukształtowania terenu
etc. oraz rzadko spotykane u nas analizy
nasłonecznienia i zacieniania otaczających
nieruchomości. Stąd też bardzo duża uwaga
przykładana do projektowanego sposobu
wykończenia elewacji, wielkości i układu
okien, materiałów użytych na okna i pokrycie
dachowe, zagospodarowania zielenią i małą
architekturą oraz do zachowania murów
ogrodzeniowych i murków granicznych (będących w Irlandii świętością).
Irlandzki urząd może odmówić wydania
pozwolenia na budowę ze względu na: nie
wpasowanie się w kontekst, nadmierną skalę
inwestycji w stosunku do otoczenia, kiepskie
wykończenie elewacji lub nie trafienie z materiałem (np. zaproponowanie tynku w okolicy,
gdzie większość budynków jest wykończona
cegłą elewacyjną).
Dlatego właśnie projekt budowlany
sprowadza się, w 100% lub niemal w 100%,
do części architektonicznej, ponieważ to architektura stanowi w Irlandii meritum sprawy
i to ona będzie oglądana, po zrealizowaniu
inwestycji, przez mieszkańców danej okolicy
oraz przechodniów. Kwestie techniczne (budowlano-instalacyjne) stają się drugorzędne
i leżą w gestii inwestora i projektanta (pod
warunkiem zachowania standardów technicznych i bezpieczeństwa użytkowania obiektu).
Dlatego większość spraw natury budowlanej
przesunięta jest na etap wykonawstwa – bo to
wtedy jest odpowiedni moment na dopracowywanie szczegółów.
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Wydając decyzję o pozwoleniu na budowę, irlandzki
wydział architektury ocenia architekturę projektowanej
inwestycji, czyli estetykę, urbanistykę i wpasowanie w kontekst.
Inaczej mówiąc: stoi na straży ładu przestrzennego.
Nie interesują go oświadczenia, zaświadczenia,
poświadczenia, pieczątki, podpisy, potwierdzenia
„za zgodność z oryginałem”, zszywanie i numerowanie
stron, kwestia czy coś jest zaznaczone czerwoną linią
czy zieloną. Nie ma ekspertyz technicznych (z małymi
wyjątkami), geologii, charakterystyki energetycznej,
analizy porównawczej i wielu innych opracowań potrzebnych
na etapie wykonawstwa, a nie pozwolenia na budowę.
Państwo irlandzkie zakłada bowiem, że każdy
profesjonalista z uprawnieniami jest świadom
spoczywających na nim obowiązków oraz
odpowiedzialności wypływającej z tych obowiązków.
Ewentualne dochodzenie roszczeń z tytułu błędów
projektowych pozostawia samorządom zawodowym
oraz sądom powszechnym.
Natomiast ład przestrzenny jest dobrem
ogólnonarodowym i nie można go zostawić wyłącznie
prywatnym osobom oraz instytucjom – bez odpowiednio
zorganizowanej kontroli urzędowej i społecznej.

Z:A _#42

097

Z:A

PRAWO

2/18

01 Development Plans – są podstawą do opracowywania projektów i wydawania pozwoleń na budowę
		 /na stronie www Z:A zobacz plik: 01_Development Plan.pdf

Wygląd projektowanych obiektów objętych
procedurą pozwolenia na budowę jest zróżnicowany i dopasowany do sytuacji zastanej na
działce i w jej otoczeniu. W Planach miejscowych (o czym opowiem dokładniej za chwilę,
w punkcie 1) nie ma zazwyczaj wytycznych
dotyczących wysokości budynków, linii zabudowy, kształtu dachu oraz innych elementów
architektonicznych. Wszystko projektowane
jest pod konkretną lokalizację i daje architektowi duże możliwości projektowe. Wymaga od
niego jednak umiejętności negocjacji z urzędnikami oraz zdolności przekonywania ich do
swoich pomysłów. Albowiem wpasowanie
w kontekst nie oznacza „ślepej” kontynuacji
istniejących form zabudowy i nie wyklucza bardzo śmiałych realizacji stanowiących absolutny
kontrast dla otoczenia. Na poparcie tych słów –
przykład z Dublina: www.zawod–architekt.pl/
zielonawyspa/kontekst.
Dlatego każdy inwestor i projektant może
umówić się na tzw. Pre–planning Meeting
(czyli spotkanie przedprojektowe), które
jest oficjalnym spotkaniem na linii inwestor/
projektant – urząd. Sporządza się z niego
oficjalną notatkę służbową, a ustalenia na
nim poczynione są wiążące dla obu stron na
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dalszym etapie procedowania projektu (do
pozwolenia na budowę). Takie spotkanie pomaga nakreślić zamysł inwestycyjny klienta,
dowiedzieć się o zapatrywaniach urzędu na
nasz projekt oraz określić, jak bardzo możemy „zaszaleć” z bryłą i architekturą. Pomaga
także utemperować niektórych inwestorów
(tak, tak – dokładnie to, co napisałem) opornych na uwagi architekta i pragnących postawić na działce tzw. „gargamela” lub „wycisnąć” z niej 120% normy (czyli np. PUM–u).
Na takim spotkaniu krnąbrny inwestor
może usłyszeć, że projekt wraz z wnioskiem
zostanie formalnie przyjęty, ale na 100%
otrzyma decyzję odmowną, więc upieranie
się „przy swoim” będzie tylko stratą czasu,
której to straty inwestor powinien być
świadomy.
Innym aspektem dbania o ład przestrzenny i jednocześnie kryterium warunkującym
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę
są uwagi osób trzecich (sąsiadów i nie tylko)
oraz odwołania do An Bord Pleanála (Centralny Urząd Planowania – szerzej opisany
w pkt. 4). Sam projektant też może się tam
odwołać (nawet od pozytywnej decyzji),
jeśli uważa, że urząd zbyt mocno zainge-

rował w jego projekt i zaburzył wyjątkową
koncepcję architektoniczną lub urbanistyczną
(to ten przypadek, o którym piszę pod koniec
punktu 4). Zdarzają się bowiem sytuacje,
w których urzędnik nie potrafi zrozumieć
naprawdę unikatowego konceptu lub też
sąsiedzi oraz różne instytucje i stowarzyszenia oprotestują lub ograniczą inwestycję „dla
zasady” i ze zwykłej złośliwości.
Co ciekawe – po odrzuceniu projektu przez
urząd, czyli po wydaniu decyzji odmownej
przez wydział architektury lub negatywnej
decyzji przez An Bord Pleanála, można bardzo
szybko (właściwie od razu) wystartować
z kolejnym projektem na tę samą działkę i ten
sam typ inwestycji (tyle że o nieco zmienionej
formie architektonicznej lub funkcji). Urząd
bierze wtedy pod uwagę poprzednie aplikacje
i sprawdza, co się zmieniło w stosunku do
poprzednich propozycji. Jeśli stwierdzi, że charakter „skorygowanej” inwestycji nie zawiera
już „punktów zapalnych”, to wydaje pozwolenie na budowę.
Tak szybkie działanie inwestora i projektanta jest możliwe dzięki niewielkim
wymogom formalnym dotyczącym zawartości
projektu (co opisuję dalej, w punkcie 2) i nie
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hamuje „z urzędu” zamiarów inwestycyjnych
obywateli (w przeciwieństwie do Polski, gdzie
już po kilku „przebojach” z różnymi urzędami
i uzgodnieniami w różnych instytucjach wiele
osób ma dość jakiegokolwiek budowania).
Ogólnie rzecz biorąc – cały system działa
znacznie lepiej niż u nas i daje nieporównywalnie lepsze efekty końcowe jeśli chodzi
o ład przestrzenny i architekturę oraz rozwój
budownictwa.
Zatem jak to się robi na Zielonej Wyspie?
Oto praktyczny opis procedury krok po kroku...

1. Plany Miejscowe
Przeważająca większość terytorium Irlandii
(a może nawet cały kraj) jest objęta Planami
Miejscowymi zwanymi Development Plans,
przy czym plany te nieco różnią się od
naszych MPZP (patrz: rys. 01 i 02 oraz pliki
01_Development Plan.pdf i 02_Development
Standards.pdf ). Po pierwsze – są one ramowymi zapisami strategii rozwoju danego
terenu (przynajmniej w Dublinie i okolicznych
hrabstwach), więc nie określa się w nich tak
szczegółowo, jak u nas, całej masy innych
aspektów architektoniczno-budowlanych
(w tym sieciowo-przyłączeniowych). Jeśli

zechcielibyśmy porównać je do któregoś
z polskich dokumentów planistycznych, to
najbardziej przypominają one Studium Uwarunkowań Przestrzennych – tyle, że w trochę
bardziej rozbudowanej formie.
Plany te dzielą obszar na strefy/tereny
o różnym sposobie użytkowania (podobnie jak
u nas) i określają przeznaczenie podstawowe
oraz dopuszczalne (też podobnie jak u nas),
w tym często imienną listę dopuszczonych
usług (np. dom pogrzebowy, biuro, sklep
spożywczy itp.). Ponadto podają wytyczne
dotyczące standardu i wielkości mieszkań
w zabudowie wielorodzinnej, liczby miejsc
postojowych na mieszkanie/usługę oraz
procentowego udziału przestrzeni otwartych/
zielonych dla danej inwestycji.
Tu wyjaśniam, że w Irlandii rozróżnia się
głównie dwa rodzaje takich przestrzeni:
	publiczną (public open space) dostępną
dla każdego (także dla ludzi „z zewnątrz”
– nie będących współwłaścicielami nieruchomości),
	oraz prywatną (private open space) przypisaną do poszczególnych domów bądź
mieszkań (są to prywatne ogródki, tarasy,
balkony, zielone stropodachy itp.).

Pozostałe kwestie projektowe, takie jak:
stopień zainwestowania terenu, kąt nachylenia dachu, wysokości budynków, szerokości
elewacji etc. są uzgadniane indywidualnie dla
każdej inwestycji na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Tylko w kilku miejscach
Irlandii (np. w Dublińskim Porcie) funkcjonują
plany szczegółowe – tzw. Master Plans, które
posiadają dokładne wytyczne dotyczące architektury. Niemniej jednak na przeważającym
obszarze kraju ma się do czynienia z Development Plans i to one są podstawą do opracowywania projektów architektoniczno-budowlanych i wydawania pozwoleń na budowę.

2. Przygotowanie projektu
budowlanego: treść + forma
Jeśli porównamy polskie wymogi dotyczące
dokumentacji projektowej zawarte w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu
i formy projektu budowlanego z tym, co
wymagane jest w Irlandii, to z miejsca zapragniemy jak najszybciej przeprowadzić się na
„Zieloną Wyspę”. Albowiem w przeważającej
większości przypadków irlandzki projekt do
pozwolenia na budowę sprowadza się wyłącznie do rysunków architektonicznych.
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Refer to OBA Consulting Engineers drawings
C.01 and C.02 for proposed drainage details
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Floor Areas*

The development will consist of the following works, all to the ground ﬂoor only: Internal modiﬁcations to
the two rear rooms while retaining and repairing
existing ceiling cornice and ﬁreplace, Re-positioning of
existing sash window of the Dining Room to the
western gable of the existing two storey annex,
Demolition of existing single storey extension to rear;
Construction of a single storey extension (33sq.M) to
the rear; Construction of a smaller single storey
extension (10sq.M) to the side (behind the existing
two storey annex); Hard landscaping to rear garden
and all works ancillary to
the development.
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03 Irlandzki projekt do pozwolenia na budowę – najczęściej sprowadza się wyłącznie do rysunków architektonicznych
		 /na stronie www Z:A zobacz plik: plik 03_Planning Set.pdf
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04 Ostateczne pozwolenie na budowę – dopiero tutaj podane są warunki techniczne, np. przyłączeń, wykonania zjazdu, odbioru śmieci itp.
		 /na stronie www Z:A zobacz plik: 04_Final Grant.pdf

Mało tego – zakres i stopień dokładności tych
rysunków odpowiada naszej koncepcji architektonicznej (rys. 03 i plik 03_Planning Set.pdf).
Właściwie nie ma tam żadnych projektów
branżowych (w tym także części konstrukcyjnej) ani nawet krótkiego opisu technicznego!
Pojawiają się jedynie bardzo proste schematy instalacyjne umieszczane na rysunkach
architektonicznych, a niemal wszystkie
szczegółowe kwestie techniczno-budowlane
opracowywane są dopiero potem – w projektach wykonawczych, które trafiają bezpośrednio na budowę i nie podlegają urzędowej
weryfikacji (dokładnie tak było w okresie mojej
pracy w Irlandii). Wszelkie warunki techniczne
przyłączenia obiektu do sieci, wykonania zjazdu, odbioru śmieci itp. są wypisane w treści
ostatecznego pozwolenia na budowę (patrz
rys. 04 i plik 04_Final Grant.pdf) i uzgadniane
w odpowiednich wydziałach urzędu najczęściej
na etapie wykonawstwa. Jedynie w uzasadnionych przypadkach urząd wymaga niektórych
projektów branżowych już na etapie pozwolenia na budowę.
Tak więc wszystko odbywa się we
właściwym czasie – zgodnym ze specyfiką
procesu inwestycyjnego i wykonywanych

prac budowlanych oraz, mówiąc kolokwialnie, zgodnie z „życiową praktyką”. Irlandzkie
przepisy nie tworzą sytuacji fikcyjnych,
które są potem nagminnie naruszane bądź
ignorowane, jak np. zatwierdzane przez
polskie urzędy projekty budowlane instalacji
wewnętrznych, które zazwyczaj mają się
nijak do faktycznego wykonawstwa na budowie. Oczywiście niebagatelną rolę odgrywa, w irlandzkim przypadku, doświadczenie
projektowe oraz fachowa ocena sytuacji
dokonana przez architekta-projektanta.
Musi on bowiem przewidzieć, które projekty
branżowe można będzie zlecić dopiero
w ramach projektu wykonawczego, a które
okażą się konieczne już na etapie pozwolenia na budowę (przy czym nie muszą być one
weryfikowane przez urząd, ale pozwolą na
przyjęcie odpowiednich rozwiązań architektonicznych – już podlegających urzędowej
weryfikacji).

3. Przygotowanie projektu
budowlanego: składanie dokumentacji
W punkcie drugim opisałem różnice w treści
i formie projektu budowlanego wymaganego
w Irlandii i w Polsce. W tym punkcie opiszę

różnice dotyczące czynności formalno-prawnych wymaganych przed złożeniem projektu
i w dniu złożenia projektu do pozwolenia na
budowę. Oto one:
a) I rlandzki projekt do pozwolenia na budowę
składa się do urzędu w 6 egzemplarzach,
a w przypadku obiektów zabytkowych
(protected structures) – w 10 egz.,
b) C zytelników przestraszonych punktem
„a” informuję, że są to jedynie rysunki
architektoniczne poskładane do formatu
A4 oraz 2-3 kartki dokumentów (o których
za chwilę) – całość spięta gumką-recepturką (tak, tak – żadnego numerowania
stron, zszywania i bindowania pod groźbą
nie przyjęcia projektu przez urząd itp.).
W Irlandii nie ma czegoś takiego, jak „spięcie dokumentacji w sposób nie pozwalający na rozdzielenie stron”. Brak jest też
innych absurdów, nie mających żadnego
znaczenia dla merytorycznej zawartości
projektu oraz procesu inwestycyjnego, ale
z jakiegoś powodu (ustawowego oczywiście), kluczowych dla polskiej administracji
budowlanej.
c) M
 apa do celów projektowych (zwana OS
Map) to formalnie odpowiednik naszej

Z:A _#42
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mapy zasadniczej do celów opiniodawczych, ale ze względu na zawartość
merytoryczną – raczej odpowiednik naszej
mapy ewidencyjnej z naniesionymi dodatkowo, nielicznymi elementami uzbrojenia
terenu (chodzi głównie o latarnie uliczne,
hydranty oraz uliczne wpusty kanalizacyjne). Mapkę taką zamawia się (zazwyczaj
telefonicznie) w certyfikowanym, lokalnym
ośrodku dokumentacji i otrzymuje po
około 3 dniach od zamówienia. Żadnego
oczekiwania na klauzurowanie, podpis kierownika/kierowniczki wydziału geodezji,
pieczątkę ośrodka itp. – prosto, sprawnie
i bez zbędnych formalności. Przykład takiej mapy oraz Projektu Zagospodarowania
Terenu (Site Plan) znajduje się na rys. 05
i 06 (oraz w plikach 05_Site Location Map.
pdf i 06_Site Plan.pdf). Oczywiście w Irlandii używana jest też szczegółowa mapa
terenu inwestycji sporządzana przez geodetę, ale pojawia się zazwyczaj na etapie
przygotowywania projektu wykonawczego. Czasami stosowana jest ona wcześniej
(w projekcie budowlanym dotyczącym
istniejących obiektów) jako rysunek ściśle
powiązany z inwentaryzacją budynku/ów –
również wykonywaną przez geodetę.
d) Jeśli ktoś usiadł z wrażenia na widok wyżej
opisanej mapy i Projektu Zagospodarowania Terenu, to musi przygotować się na
więcej niespodzianek. Otóż obowiązkowym
i niezwykle ważnym elementem każdego
projektu składanego wraz z wnioskiem
o pozwolenie na budowę jest Site Notice
(patrz rys. 07 i plik 07_Site Notice.pdf) czyli,
w wolnym tłumaczeniu, informacja o budowie/inwestycji oraz Newspaper Notice
– ogłoszenie w gazecie informujące o danej
budowie/inwestycji – zawierające dokładnie
tę samą treść, co Site Notice. Oryginalną stronę gazety z ogłoszeniem (zaznaczonym przez
wnioskodawcę czerwoną ramką) wkłada się
do projektu. Do tego dołącza się również
jeden z egzemplarzy Site Notice, a drugi
(zalaminowany) umieszcza na terenie inwestycji, przy głównej bramie wjazdowej, furtce
prowadzącej na posesję lub w miejscu dobrze
widocznym z ulicy czy chodnika. Zalaminowana kartka musi pozostać na przyszłym
placu budowy przez minimum 5 tygodni. I tu
ważna uwaga – projekt do pozwolenia na
budowę musi być złożony w urzędzie w przeciągu maksymalnie dwóch tygodni od dnia
publikacji ogłoszenia w gazecie i umieszczenia Site Notice na przyszłym placu budo-
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wy (przy czym zazwyczaj – ze względów
praktycznych – wszystkich tych czynności
dokonuje się w ten sam dzień). Nie spełnienie
któregoś z ww. warunków, czyli: pominięcie
Site Notice w projekcie lub Newspaper Notice
w gazecie albo wpisanie różnych treści do
tych dokumentów (wystarczy jedno słowo
różnicy) powoduje odesłanie projektu
budowlanego bez rozpatrzenia. Co więcej
– w ciągu 2-3 tygodni od złożenia projektu,
urzędnik prowadzący sprawę kontroluje (bez
zapowiedzi), czy nasze Site Notice faktycznie
wisi na terenie inwestycji w wymaganym
miejscu. Jeśli jej nie ma lub jej treść odbiega
od treści dokumentów złożonych w urzędzie,
to projekt także zostaje zweryfikowany
negatywnie (na końcu niniejszego punktu
napiszę, dlaczego tak się dzieje).
e) W
 reszcie, do projektu dołącza się wniosek
o pozwolenie na budowę (patrz rys. 08
i plik 08_Planning Application Form.pdf).
Swoją formą przypomina on nieco aktualny
polski wniosek o wydanie pozwolenia na
budowę, z tym że jego treść jest zrozumiała dla wszystkich i bardzo prosta do
uzupełnienia (głównie na zasadzie „tak-nie,
tak-nie”). Tymczasem polski wniosek
wygląda jak dokument przeznaczony dla
kancelarii prawnej i wywołuje przerażenie
u zwykłych obywateli chcących go wypełnić samodzielnie. Do wniosku w Irlandii dołącza się pismo przewodnie (Cover Letter)
zawierające kilkuzdaniowy opis inwestycji,
opłatę skarbową wyliczaną na podstawie bardzo prostych tabel urzędowych,
oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane (bardzo podobne
do naszego) oraz często – w przypadku
budownictwa mieszkaniowego (zarówno
jedno- jak i wielorodzinnego) – dokument
zwany potocznie Exemption from Part V.
Jest to ciekawy dokument (i procedura)
nie mający odpowiednika w Polsce. Jeden
z rozdziałów irlandzkiego „kodeksu budowlanego” mówi, że w przypadku budowy
większej liczby domów lub mieszkań przez
danego inwestora/dewelopera, część z nich
musi być oddana miastu/gminie na cele
komunalne. Rozdział V Kodeksu (Part V)
zawiera szczegółowy opis inwestycji, które
podlegają „przekazaniu” oraz podaje listę
warunków, na podstawie których można
uzyskać zwolnienie. Jako, że treść dokumentu jest dość obszerna – nie będziemy
jej tutaj przytaczać. „Przekazania” można
uniknąć, spełniając wymogi Exemption

patrz strona: 104

from Part V – dokumentu wydawanego
przez urząd i zwalniającego inwestora
z kosztownego obowiązku.
f) Dokumenty dodatkowe – wymagane są
indywidualnie w odniesieniu do konkretnej
inwestycji. W przypadku projektu, który
posłużył mi jako wzór do zilustrowania
niniejszego tekstu, były to: ekspertyza
konserwatorska (Conservation Report +
Photographs, patrz rys. 09 i 10 oraz pliki
09_Conservation Report.pdf i 10_Photographs.pdf). Druga ekspertyza konserwatorska (uzupełniona) – powstała w odpowiedzi na urzędowe uwagi do projektu
oraz projekt branżowy instalacji kanalizacji
deszczowej wraz z wpięciem do istniejącej
sieci (którego to projektu zażyczył sobie
urząd w trakcie trwania postępowania
administracyjnego). Obydwie ekspertyzy
konserwatorskie zawierały po kilka stron
fachowego tekstu podpartego fotografiami
istniejącego obiektu (w tym jego wnętrz)
i były wykonane przez odpowiedniego
rzeczoznawcę. Natomiast projekt instalacji
(z dość szczegółowymi rysunkami) był wykonany przez inżyniera-instalatora – czyli
tak, jak u nas.
Ponadto – przy większości nowych inwestycji
– pojawia się dokument zwany Fire Certificate
(czyli certyfikat pożarowy, będący odpowiednikiem naszego uzgodnienia ppoż.) oraz,
od stosunkowo niedawna, Disability Access
Certificate, czyli certyfikat dostępności dla
niepełnosprawnych – rzecz u nas jak na razie
nieznana, a obejmująca w Irlandii wszystkie
nowo projektowane budynki, z wyjątkiem
domów jednorodzinnych i niektórych budynków służących produkcji rolniczej. Obydwa
wymienione tu certyfikaty są elementem
oddzielnej procedury przeprowadzanej po
uzyskaniu pozwolenia na budowę. Architektprojektant może wykonać je samodzielnie lub
zlecić do opracowania zewnętrznym specjalistom, a następnie uwzględnia w swoim
projekcie płynące z nich zalecenia (w postaci
konkretnych rozwiązań technicznych). Ponadto, przy obiektach zabytkowych lub bardziej
skomplikowanych technicznie i funkcjonalnie,
pojawiają się wspomniane wcześniej ekspertyzy konserwatorskie, a także ekspertyzy
planistyczne, konstrukcyjne oraz inne opracowania branżowe. Niemniej jednak to głównie
projektant, a nie „ślepy” paragraf, decyduje
o szerszym zakresie opracowania dokumentacji budowlanej.
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05 Mapa do celów projektowych - jej zawartość przypomina naszą mapę ewidencyjną z naniesionymi elementami uzbrojenia terenu
		 /na stronie www Z:A zobacz plik: 05_Site Location Map.pdf
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07 Site Notice – obowiązkowa informacja o budowie/inwestycji
		 /na stronie www Z:A zobacz plik: 07_Site Notice.pdf

A teraz czas na obiecane wyjaśnienie kwestii
gazety i Site Notice... Ogłoszenie w gazecie oraz
umieszczenie informacji na terenie przyszłej inwestycji (czyli Site Notice) spełnia funkcję udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym. Każdy (nie tylko najbliżsi sąsiedzi) może
dowiedzieć się o planowanej budowie i w toku
postępowania o wydanie pozwolenia na budowę
zgłosić swoje uwagi, zastrzeżenia lub sprzeciw.
Na zgłoszenie takich uwag jest zarezerwowany
odpowiedni czas ustawowy (całą procedurę opisuję w kolejnym punkcie) i po tym czasie nie ma
możliwości podważenia decyzji o pozwoleniu
na budowę. Tak więc w bardzo prosty i klarowny
sposób zachęca się ludzi do udziału w kształtowaniu otoczenia i braniu odpowiedzialności za
wygląd przestrzeni publicznej, a jednocześnie likwiduje się możliwość „wyskoczenia z niebytu”,
po iluś tam latach, osób/stron, które rzekomo
zostały pominięte w postępowaniu i teraz mogą
wywrócić całą inwestycję „do góry nogami”.
Zainteresowane osoby (czyli każdy, kto takie
zainteresowanie wyrazi) mogą przeglądnąć
dokumentację on-line lub, w wyznaczonym
terminie i za odpowiednią opłatą liczoną od
liczby odbitek, skopiować złożoną w urzędzie
dokumentację budowlaną i dokładnie ją prze-
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08 Wniosek o pozwolenie na budowę
		 /na stronie www zobacz: 08_Planning Application Form.pdf

analizować (pod kątem ewentualnych uwag).
Mogą też, na etapie wykonawstwa, czuwać
(w pewnym sensie) nad zgodnością realizacji
naszej inwestycji z projektem (o tym również
napiszę w kolejnych punktach).
Co do ogłoszeń gazetowych, to proszę mi
wierzyć, że rubryki zatytułowane Planning
są z wielką uwagą czytane przez Irlandczyków każdego dnia. Ogłoszenia pojawiają się
w wyznaczonych przez urząd gazetach – są to
gazety ogólnokrajowe wychodzące codziennie
(np. The Irish Examiner, The Irish Independent,
The Irish Times) oraz gazety lokalne, wychodzące średnio raz na tydzień. Różnica pomiędzy nimi jest taka, że w gazetach ogólnokrajowych można zamieścić ogłoszenie „z dnia na
dzień”, ale kosztuje to średnio około 500 euro.
Natomiast w pozostałych (lokalnych) trzeba
to zrobić z tygodniowym wyprzedzeniem, ale
za to koszt ogłoszenia jest znacznie niższy
i może wynieść jedynie 20-30 euro.

4. Postępowanie administracyjne
(do pozwolenia na budowę)
Po skompletowaniu rysunków i dokumentów opisanych w punkcie 3 składamy projekt
w urzędzie. Urzędnik sprawdza, czy mamy

wszystkie dokumenty, czy opłaciliśmy (już na
miejscu) opłatę skarbową i przybija nam pieczątkę na potwierdzeniu złożenia (czyli kopii
pierwszej strony wniosku). W ciągu tygodnia
sprawdzana jest zgodność treści Site Notice
z ogłoszeniem w gazecie (o czym już pisałem)
oraz ogólna zawartość projektu.
Jeśli wszystko jest w porządku, to po
7 dniach nasz projekt – zeskanowany w całości (rysunki + dokumenty) – pojawia się
w cyfrowym systemie urzędu i otrzymuje
numer referencyjny. Staje się wtedy dostępny dla każdego obywatela, przy czym nie
trzeba znać od razu numeru referencyjnego
sprawy ponieważ system wyszukuje projekty
także po adresie, ulicy, imieniu i nazwisku
inwestora lub roku złożenia wniosku. Przy
okazji w systemie „wyskakują” wszystkie
wnioski złożone na daną działkę (równoległe
i wcześniejsze), a nawet na całą ulicę lub też
na inwestycje prowadzone przez tego samego
inwestora. Przykład działania systemu
znajdziemy tutaj: www.zawod–architekt.pl/
zielonawyspa/dublincity.
Pojawienie się projektu w systemie oznacza,
że wszystkie dokumenty były w porządku i że
urząd wszczął postępowanie administracyjne
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09 Ekspertyza konserwatorska – przykład dokumentu dodatkowego, wymaganego indywidualnie dla konkretnej inwestycji
		 /na stronie www Z:A zobacz plik: 09_Conservation Report.pdf
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11 Przykładowy sprzeciw strony złożony w postępowaniu
		 /na stronie www Z:A zobacz plik: 11_Pim Street Objection.pdf

do pozwolenia na budowę (przy czym do
postępowania zaliczany jest okres od dnia
złożenia projektu, a nie jego rejestracji w systemie). Od tej daty zainteresowane osoby
(czyli strony) mogą – po uiszczeniu opłaty
w wysokości 20 euro – zgłaszać na piśmie,
w przeciągu 5 tygodni, wspomniane uwagi,
zastrzeżenia lub sprzeciwy (przykład takiego
sprzeciwu znajduje się na rys. 11 oraz w pliku
11_Pim Street Objection.pdf – przy czym, jako
przykładowy, pochodzi on z innego projektu,
ponieważ do dokumentacji dla Ormond Road 6
nie było żadnych sprzeciwów, a jedynie uwagi
poszczególnych wydziałów urzędu budownictwa i architektury miasta Dublin). W tym
samym czasie oraz w ciągu kolejnych 3 tygodni
urząd rozpatruje nasz projekt i uwzględnia (lub
odrzuca) w całości lub w części uwagi i sprzeciwy zainteresowanych stron.
W toku postępowania urząd może nakazać
nam dostarczenie dodatkowych informacji
(Additional Information lub Further Information, patrz: rys. 12 ), którymi mogą być dodatkowe rysunki projektowe (w tym projekty
branżowe), uzupełnienia na złożonych już rysunkach projektowych, ekspertyzy techniczne,
wyjaśnienia na piśmie, a nawet próbki mate-
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12 Informacje dodatkowe – urząd może nakazać ich dostarczenie
		 np. rysunki, ekspertyzy, wyjaśnienia, próbki materiałów

riałów elewacyjnych (co dla polskich architektów może być sporym zaskoczeniem). Jednym
słowem wszystko, co pozwoli na klarowne
objaśnienie proponowanych rozwiązań całej
inwestycji. Urząd może też zażądać wprowadzenia do projektu korekt i zmian związanych
z rozpatrzonymi uwagami osób trzecich bądź
uwagami swoich wydziałów wewnętrznych
(np. wydziału ds. konserwacji zabytków
– patrz: rys. 13 i plik 13_Planners_Report.pdf).
Czas, jaki dostaje projektant i jego klient na
uzupełnienie dokumentacji, to około 6 miesięcy, ale w praktyce uzupełnia się ją od razu lub
w możliwie najkrótszym czasie. Często bywa
tak, że ilość i ciężar gatunkowy uwag zmusza
projektanta do złożenia nowego projektu do
pozwolenia na budowę (bo ten już złożony nie
ma szans na pozytywne rozpatrzenie). I tutaj
wracamy do punktu 2 niniejszego artykułu
– dzięki prostej formie dokumentacji i niewielkiemu zakresowi można w ciągu 8-9 miesięcy
złożyć (sukcesywnie) nawet trzy gruntownie
pozmieniane projekty do pozwolenia na budowę dotyczące (ciągle) tej samej inwestycji!
Rzecz w naszym kraju nie do wykonania...
Po upływie wspomnianych 8 tygodni urząd
wydaje decyzję pozytywną (czyli pozwolenie

na budowę) lub odmowną z odpowiednim
uzasadnieniem. Treść takiej odmowy jest
pokazana na rys. 14 i w pliku 14 _Blackwater_Refusal.pdf (ten przykładowy dokument
pochodzi z innego projektu niż Ormond
Road 6). Każda wydana decyzja (pozytywna i negatywna) zawiera analizę projektu
i wpływ przyjętych rozwiązań na otoczenie.
Ponadto pozytywna decyzja może zawierać
uwagi i warunki wymagane do spełnienia
podczas realizacji inwestycji (patrz: rys. 15
oraz plik 15_Decision_Notices.pdf). Od tego
momentu potrzebujemy jeszcze 4 tygodnie na
uprawomocnienie się decyzji. I tu uwaga: jeśli
w trakcie pierwszych 5 tygodni przewidzianych ustawowo na zgłaszanie uwag nikt nie
przesłał pisma do urzędu, to uprawomocnienie się decyzji jest praktycznie formalnością
(wystarczy tylko odczekać wymagany okres).
Jeśli natomiast były jakieś uwagi i sprzeciwy
ze strony osób trzecich, to nawet po wydaniu
przez urząd pozytywnej decyzji o pozwoleniu
na budowę osoby te (ale tylko te osoby) mogą
w ciągu 4 tygodni odwołać się do wyższej
instancji, zwanej An Bord Pleanála. Jest to
urząd, który nie ma odpowiednika w Polsce
i można go, w wolnym tłumaczeniu, nazwać
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Centralnym Urzędem Planowania. Jego siedziba znajduje się tylko w Dublinie i trafiają do
niej sprawy z całej Irlandii. Stąd też – w przypadku zaskarżenia naszej decyzji – musimy
nastawić się na minimum 6-miesięczne
oczekiwanie na rozstrzygnięcie owego urzędu
(a bywa że nawet 2-3 letnie – przy bardziej
skomplikowanych sprawach). Decyzja An Bord
Pleanála jest ostateczna i może podtrzymać
decyzję pierwszej instancji (czyli miejscowego
wydziału architektury) lub ją uchylić. Dalej
jest już chyba tylko ścieżka sądowa, ale nie
miałem do czynienia z takim przypadkiem,
więc nie potrafię powiedzieć, jak wygląda
dalsza procedura. Do An Bord Pleanála może
odwołać się również inwestor lub architekt
niezadowolony z decyzji urzędu (także tej
pozytywnej). Zdumionym czytelnikom wyjaśnię, że jest to trochę nielogiczne z polskiego
punktu widzenia, ale logiczne z irlandzkiego
(o tym w dalszej części tekstu).

5. Budowanie zgodnie z projektem
W Irlandii istnieje dość duża kontrola (głównie
społeczna) nad tym, co faktycznie powstaje na
terenie inwestycji. Urząd, ale przede wszystkim
sąsiedzi, pilnują, by obiekt powstał zgodnie

14 Decyzja odmowna urzędu – musi zawierać uzasadnienie
		 /na stronie www Z:A zobacz plik: 14 _Blackwater Refusal.pdf

z zatwierdzonym projektem budowlanym.
Nie ma może czepiania się drobiazgów, że
jakiś element budynku jest odrobinę dłuższy
czy szerszy (co jest zresztą efektem „dokładności” ich mapy używanej do pozwolenia
na budowę), ale za to pilnuje się, by kształt
dachu i jego wykończenie, kolor i wykończenie
elewacji czy też układ i wielkość okien oraz
ich umiejscowienie w ścianach było takie,
jakie zatwierdził urząd. Zmiany dokonane
w trakcie budowy są bardzo niemile widziane
i skutkują najczęściej zgłoszeniem do nadzoru
budowlanego (który zjawia się bardzo szybko
i dość surowo traktuje całą sprawę – włącznie
z zamknięciem budowy i karami finansowymi).
Co więcej – zatwierdzenie zmian podlega procedurze zwanej Retention Permission, przypominającej połączenie polskiego zamiennego
pozwolenia na budowę z legalizacją samowoli.
Procedura taka może być przedmiotem uwag
lub sprzeciwów sąsiadów. Poza tym jest źle
postrzegana przez urząd (jako odstępstwo od
wydanego pozwolenia) oraz przez architektów
(jako brak zaufania klienta do ich umiejętności
zawodowych i podważanie wcześniejszych
ustaleń projektowych). Wszystko przez to, że
pozwolenie na budowę, wydane dla budynku

o określonym przez projektanta wyglądzie
architektonicznym i standardzie technicznym,
jest traktowane w Irlandii jako rodzaj umowy
społecznej, w której stronami są: inwestor,
miejscowy urząd (wydział architektury) oraz
lokalna społeczność (nie tylko bezpośredni
sąsiedzi inwestycji). Zmiana wyglądu budynku w trakcie realizacji jest traktowana jako
samowolne naruszenie tej umowy. Jakże różni
się więc podejście Irlandczyków od polskiej,
fatalnej praktyki inwestorskiej polegającej na
zmienianiu w trakcie budowy wielu rozwiązań
projektowych (głównie estetycznych), wobec
której to praktyki polski projektant (architekt)
jest bardzo często bezradny...
Spójności realizacji inwestycji z projektem
budowlanym w Irlandii pomagają również dwa
istotne fakty:
a) projektant posiada mocne instrumenty
„przymuszające” wykonawcę (a czasami inwestora) do zaniechania zmian i odstępstw
(o których piszę szerzej w punkcie 7),
b) to projektant – w przypadku pełnienia
nadzoru autorskiego – odpowiada za ową
zgodność i podpisuje się pod oficjalnymi
dokumentami tę zgodność potwierdzającymi.
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13 Przykład pisma urzędu ws. żądanych korekt do projektu
		 /na stronie www Z:A zobacz plik: 13_Planners Report.pdf
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15 	Decyzja pozytywna o pozwoleniu na budowę może zawierać uwagi i warunki wymagane do spełnienia podczas realizacji inwestycji
/na stronie www Z:A zobacz plik: 15_Decision Notices.pdf

Istnieje też przekonanie, a jednocześnie przyjęta praktyka, że dany architekt jest pełnoprawnym autorem swego dzieła dopiero po
realizacji i odbiorze inwestycji! Dopiero wtedy
może się w pełni chwalić swoją twórczością
i podnosić swoją renomę na rynku usług architektonicznych. Zdobycie samego pozwolenia
na budowę – choć jest oczywiście ważne – nie
daje architektowi pełnej satysfakcji, dopóki
nie doprowadzi on całego zamierzenia budowlanego do pomyślnej realizacji w założonym
wcześniej kształcie. Ma to związek z pewnym zaskakującym (dla nas) faktem, że do
niedawna praktycznie każdy obywatel mógł
w Irlandii wykonać projekt do pozwolenia na
budowę i takie pozwolenie uzyskać! Jeśli tylko
był wystarczająco zdolny i potrafił narysować
planowany przez siebie budynek, a następnie
uzyskać akceptację urzędu, to właściwie sam
sobie był architektem! Z tego, co mi wiadomo,
sytuacja ta uległa zmianie w ciągu ostatnich
8 lat – na początku irlandzka Izba Architektów oraz urzędy sugerowały obywatelom
korzystanie z licencjonowanych projektantów,
a ostatnio ustawodawcy oficjalnie wprowadzili obowiązek sporządzenia projektu przez
projektanta z uprawnieniami.
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6. Money, money, money...
Irlandzki system przygotowywania projektów
do pozwolenia na budowę oraz wydawania
pozwoleń przez urzędy ma też często swoje
odbicie w wynagrodzeniach architektów.
Przedstawię go w pięciu zasadach, które w Polsce zginęły śmiercią tragiczną i na razie nie
widać szansy, że kiedyś jeszcze ożyją:
1. Projekt do pozwolenia na budowę (a także
dokumentacja dla kilku innych procedur
„przed-pozwoleniowych”, o których napiszę
w dalszej części niniejszego punktu) leży niemal wyłącznie w gestii architekta. Stąd też nie
ponosi on (a wraz z nim klient) niemal żadnych
kosztów dodatkowych związanych z projektami branżowymi, uzgodnieniami i ekspertyzami – niepotrzebnymi na tym etapie planowania inwestycji (co nie oznacza jednak, że nie
potrzebujemy w tym czasie inżynierów – patrz
strona obok oraz rys. 16 , 17 i pliki 16_Dreinage Report.pdf i 17_Dreinage Layout.pdf).
2. Projekt budowlany opisany powyżej nie
jest wystarczający do wzniesienia obiektu.
Żaden, choćby najlepszy wykonawca nie jest
w stanie wybudować budynku z rysunków
zatwierdzonych pozwoleniem na budowę.
Stąd też każdy klient (nawet ten budują-

cy domek jednorodzinny) musi zamówić
u architekta projekt wykonawczy. Oczywiście płaci więcej, niż jego kolega-inwestor
z Polski, ale ma zapewnione szczegółowe
opracowanie dokumentacji, nadzór autorski
nad procesem budowy oraz gwarancję, że
cały budynek wraz z wnętrzami będzie
spójny stylistycznie (bardzo często projekt
wykonawczy zawiera w sobie także projekt
wnętrz, w tym stałych elementów takich
jak: garderoby i szafy wnękowe, schody,
wyposażenie kuchni, łazienki etc.).
3. Sposób oceniania projektu przez urząd
w procesie wydawania pozwolenia na
budowę powoduje, że głównym kryterium
pracy architekta staje się nie cena, lecz
jakość usług i kunszt projektowy. Oczywiście cena także gra rolę – jak w każdym
społeczeństwie wolnorynkowym – ale nie
jest jedynym kryterium wyboru projektanta.
W Polsce konkuruje się niemal wyłącznie
ceną, ponieważ przeważająca większość
zleceniodawców tylko tego oczekuje od
projektantów. Co najsmutniejsze – celują w tym inwestorzy publiczni – wsparci
kiepską ustawą o zamówieniach publicznych
i zachęceni ogólnym przyzwoleniem na tego

patrz strona: 111
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Miejsce opracowań branżowych i rola branżystów
W irlandzkim systemie administracyjnym, do pozwolenia na budowę

w oparciu o racjonalne przesłanki, a nie „ślepy” przepis paragrafów

dołączany jest projekt typowo architektoniczny, jednak już na tym etapie

z rozporządzenia ministra i/lub urzędniczej (nad)interpretacji.

przewidziane jest również miejsce dla opracowań branżowych
wykonywanych przez inżynierów różnych specjalizacji. Branżyści są

Dla przykładu: podczas procedury sprawdzania projektu Ormond

tutaj obecni na różnych etapach projektowych, a konieczność ich

Road nr 6 urząd zażyczył sobie szczegółowego projektu instalacji

zatrudniania wynika z konkretnego problemu technicznego

kanalizacji deszczowej wraz z wpięciem do istniejącej sieci. Projekt ten
został sporządzony przez inżynierów-instalatorów i stał się częścią

w formie żądania dołączenia ekspertyzy technicznej lub szczegółowego

dokumentacji do pozwolenia na budowę (patrz rys. 16 i 17 oraz pliki

projektu instalacyjnego. Udział inżynierów wymagany jest więc

16_Dreinage Report.pdf i 17_Dreinage Layout.pdf).

patrz strona: 111

wymagającego rozwiązania, o które może wnosić również urząd np.

11/17
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16 Projekt instalacji kanalizacji deszczowej – przykład dodatkowej dokumentacji żądanej podczas procedury sprawdzania projektu arch.-bud.
		 /na stronie www Z:A zobacz plik: 16_Dreinage Report.pdf
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typu praktyki. Instytucje, które w Irlandii
stoją na straży ładu przestrzennego i jakości
architektury, w Polsce często „wysadzają”
ten ład w powietrze i psują rynek projektowy. Architekt zostaje natomiast sprowadzony do roli „klepacza-załatwiacza”, którego
można by w ogóle pominąć w projekcie,
gdyby nie ta jego „cholerna” pieczątka
wymagana przez ustawodawcę.
4. Ponieważ przy pozwoleniu na budowę
oceniana jest estetyka, a każdy obiekt musi
być wpisany w kontekst i potraktowany
indywidualnie – nie istnieją odpowiedniki
rozprzestrzeniających się w Polsce, niczym
zaraza, projektów gotowych/katalogowych.
Takich „gotowców” w Irlandii po prostu
nie ma (a przynajmniej ja się z nimi nigdy nie
spotkałem). Stąd też nie ma dumpingowych
cen na projekty niedużych obiektów ani
przerzucania odpowiedzialności zawodowej
z projektantów budynków „katalogowych”
na architektów te „katalogi” adaptujących.
5. Jako, że zakres poszczególnych projektów
(budowlany, wykonawczy itd.) oraz etapy
ich przygotowania są określone zgodnie
z zasadami logiki i rzeczywistą praktyką
budowlaną – architekt jest zazwyczaj
wynagradzany oddzielnie za każdy etap
projektowy. Zdarzają się przypadki łączenia,
w ramach jednego wynagrodzenia, kilku
typów opracowań, ale dzieje się to zawsze
w granicach rozsądnych kwot.
Żeby uzmysłowić czytającym hierarchię wykonywanych projektów oraz możliwy sposób
ich wynagradzania, podaję poniżej różne typy
opracowań (idąc od tych najbardziej początkowych aż do tych końcowych):
a) Feasibility Study (studium wykonalności)
– najwcześniejszy z etapów projektowych.
Wynagradzany oddzielnie albo łączony kwotowo z projektem do pozwolenia na budowę,
b) Outline Planning Permission (w wolnym
tłumaczeniu „przyrzeczenie budowlane”)
– trochę odpowiednik naszej Decyzji WZ
(choć nie do końca, bo obejmuje nieco większy zakres prac projektowych). Wynagradzany oddzielnie,
c) Planning Permission (projekt do pozwolenia na budowę) – jeden z dwóch najważniejszych etapów procesu projektowego.
Wynagradzany oddzielnie (z perspektywą
wykonania, na jego podstawie, projektu
wykonawczego),
d) Retention Permission (zamienne pozwolenie
na budowę) – dużo rzadziej spotykane ze
względów opisanych we wcześniejszych
punktach, ale wynagradzane oddzielnie,
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e) T
 ender Drawings (rysunki ofertowe/przetargowe) – odpowiednik naszego projektu
budowlano-wykonawczego. Na podstawie
tych rysunków inwestor lub architekt organizuje przetarg wśród potencjalnych wykonawców albo rozsyła zapytania ofertowe
do firm budowlanych. Trzeba tutaj dodać,
że to właśnie architekt często prowadzi dla
swojego klienta obsługę inwestycji i rozmowy z wykonawcami. Etap wynagradzany
oddzielnie lub w połączeniu z kolejnym
podpunktem (f),
f) C
 onstruction Drawings, Detailed Drawings
(rysunki wykonawcze) – drugi najważniejszy etap procesu projektowego (obok
pozwolenia na budowę). Zazwyczaj
z projektem wykonawczym wiąże się
też sprawowanie nadzoru autorskiego
i nanoszenie na dokumentację projektową
zmian wynikłych w trakcie budowy. Etap
wynagradzany oddzielnie lub w połączeniu
z Tender Drawings,
g) Interior design (projekt wnętrz) – osobny
typ projektu. Tak jak w Polsce, może istnieć
samodzielnie (i tak być wynagradzany) lub
być połączony z projektem wykonawczym
(przy odpowiednio wyższej kwocie).
Powyższe zestawienie ma charakter poglądowy – dostosowywany często do konkretnego
klienta lub projektu. Oprócz tego architekci
irlandzcy (a także ich klienci) mają do dyspozycji cały zestaw standardowych umów kontraktowych oferowanych przez RIAI (Royal
Institute of Irish Architects), regulujących opisane w punktach a-g opracowania i obejmujących różne typy inwestycji oraz różne zakresy
usług świadczonych przez projektanta. Dzięki
temu już na początku współpracy obie strony
mają wyjaśnioną formalną część zlecenia, co
skutkuje większym wzajemnym zaufaniem
oraz bardziej przejrzystym i miarodajnym
sposobem wyceniania prac projektowych.
Co do projektów budowlanych (tych do
pozwolenia na budowę), to stawki są bardzo
różne i zależą od wielkości i stopnia skomplikowania obiektu. Natomiast przy projektach
wykonawczych prowizje dla biura projektowego sięgały, w najlepszych latach irlandzkiej
„prosperity”, nawet ok. 15% wartości inwestycji. W czasie najostrzejszej fazy kryzysu
spadły do około 1-2%, co irlandzcy architekci przyjęli z oburzeniem i uznali za kwotę
absolutnie poniżej godności wykonywanego
zawodu. Wolałem nie mówić szefom w pracy,
że 1% w Polsce to w takim przypadku standard, a cokolwiek więcej to już luksus. Jestem
pewien, że uznaliby nas za „dziki kraj”...

Według aktualnych danych ze strony
RIAI (Royal Institute of Irish Architects, czyli
Irlandzkiej Izby Architektów), prowizja architekta za pełny zakres usług projektowych
(projekt koncepcyjny + projekt budowlany +
projekt wykonawczy + nadzór autorski) dla
inwestycji o wartości do 500 tysięcy euro
(czyli kosztów budowy przeciętnego domu)
wynosi 9-11%. Nic dodać, nic ująć... Proszę
sprawdzić u źródła: www.zawod–architekt/
zielonawyspa/riai.
Dla wyjaśnienia należy dodać, że wszystkie
opisane powyżej etapy wyceniania i stawki
dotyczą inwestycji realizowanych przez inwestorów prywatnych. Publiczne przetargi rządzą
się, jak chyba wszędzie, swoimi prawami,
a wynagrodzenie, które można przy ich realizacji uzyskać już tak „różowo” nie wygląda…

7. Zadania dodatkowe architekta,
udział branżystów i rzeczoznawców
Architekt w Irlandii nie kończy swojej pracy
na projekcie budowlanym i pozwoleniu na budowę (jak to ma często miejsce w Polsce), ale
prowadzi dalej całe zlecenie w sposób, który
nazwalibyśmy u nas „kompleksową obsługą
inwestycji”. Oprócz przygotowania rysunków
wykonawczych i nanoszenia ewentualnych
zmian powstałych w toku budowy, architekt
czuwa także nad kosztorysem, organizuje
„przetarg” wyłaniający głównego wykonawcę (lub kilku wykonawców poszczególnych
etapów), negocjuje z nimi stawki, sprawdza
czy budowa mieści się w budżecie klienta,
sprawuje nadzór autorski, kontroluje harmonogram i finansowanie inwestycji oraz płaci
wykonawcy (pieniędzmi inwestora) wynagrodzenie za kolejne etapy prac budowlanych.
Na koniec czuwa nad odbiorem budynku,
uporządkowaniem przez wykonawcę placu
budowy i usunięciem przez niego usterek
(sporządzając tzw. Snag List, czyli listę poprawek). Przy poważniejszych niedociągnięciach
wykonawcy kieruje pracami naprawczymi
(tzw. Remedial Works) i łagodzi powstałą
sytuację konfliktową. Oczywiście wszystko to
odbywa się na podstawie indywidualnej umowy z klientem i nie jest obligatoryjne, ale i tak
znaczna część zleceń na projekty obejmuje
ww. zakres usług.
Tak więc irlandzki architekt jest
równocześnie: osobą pełniącą własny
nadzór „architektoniczny”, inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz swego rodzaju
inżynierem kontraktu. I właśnie tu znajduje
się klucz do kontrolowania przez niego
zgodności realizacji inwestycji z projektem
architektoniczno-budowlanym.
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Mając odpowiednią pozycję na budowie oraz
odpowiednie instrumenty w ręku, architekt
może wstrzymać zapłatę wykonawcy,
który nie trzyma się projektu bądź nie
usuwa nieprawidłowości wskazanych przez
projektanta. Może też odmówić podpisania
końcowego dokumentu stwierdzającego
zgodność realizacji inwestycji z pozwoleniem
na budowę (Certificate of compliance
with planning permission) lub przepisami
budowlanymi (Certificate of compliance with
building regulations), ponieważ stwierdzenie
ww. „zgodności” jest elementem jego
odpowiedzialności zawodowej.
Dlatego właśnie przygotowanie merytoryczne irlandzkich „kolegów po fachu” oznacza
między innymi umiejętność oceny, jakie odstępstwa od projektu są dopuszczalne, a jakie
nie i kiedy można mieć problemy z odbiorem
budynku. Sprawia to, że obok znajomości
przepisów budowlanych ważna jest tam również znajomość precedensów prawnych, które
określają poziom „tolerancji” dla wprowadzanych zmian. Tak więc – w przypadku dużych
odstępstw w trakcie realizacji – architekt może
nie zgodzić się na podpisanie inwestorowi i wykonawcy wspomnianych wcześniej certyfikatów. Jak łatwo się domyślić – odbiór takiego
obiektu przez nadzór budowlany nie wchodzi
raczej w rachubę. Dodatkowo żaden bank nie
wypłaci transz kredytu finansującego inwestycję, jeśli otrzyma od inwestora dokument
z negatywną opinią architekta.
Stąd też mocniejsza pozycja irlandzkich
architektów, ale i dużo większa niż w Polsce
odpowiedzialność. Z tego względu również
wachlarz ubezpieczeń przewidzianych dla
architektów oraz ich biur projektowych jest
znacznie szerszy i poważniej traktowany
(w mojej opinii) niż u nas. Rozbudowana sfera
ubezpieczeń wynika też z większych możliwości złożenia przez klienta pozwu i dochodzenia
różnego rodzaju odszkodowań za źle wykonaną usługę architektoniczną lub źle prowadzoną
budowę. To z kolei skutkuje powiązaniem
kwoty ubezpieczenia posiadanego przez architekta z wielkością i stopniem skomplikowania
inwestycji, które może on projektować i prowadzić w ramach nadzoru. Kwota ubezpieczenia OC architekta jest też weryfikowana przez
banki kredytujące budowę i może być przez nie
kwestionowana (jeśli jest zbyt mała w stosunku do wartości prowadzonej inwestycji).

Podyskutujmy
o tym na Forum Z:A

www.zawod-architekt.pl/forum
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Co do projektantów branżowych i rzeczoznawców, to – jak już wspomniałem wcześniej
– ich udział w danym projekcie zaczyna się
zazwyczaj na etapie opracowywania dokumentacji wykonawczej. To wtedy projektowane są instalacje, konstrukcja, zabezpieczenia
pożarowe itd., a sporządzone rysunki nie
stanowią części dokumentacji do pozwolenia
na budowę i wędrują prosto na plac robót – bez
wcześniejszego zatwierdzania w urzędzie. Często też to branżyści, a nie architekt, ustalają
warunki przyłączenia do sieci i uzgodnienia
z dysponentami mediów.
Co do rzeczoznawców, to odniosłem wrażenie, że mają oni znacznie większą odpowiedzialność zawodową niż ich odpowiednik
w Polsce. Standardem jest fakt, że zlecając
np. operat pożarowy, architekt wysyła rzeczoznawcy podkłady architektoniczne i czeka
na jego zalecenia. To rzeczoznawca zaznacza
wymaganą odporność pożarową ścian i drzwi,
rozrysowuje drogi ewakuacyjne, oblicza długości dojść i przejść ewakuacyjnych, podaje
liczbę i lokalizację hydrantów oraz wyjść
ewakuacyjnych. Architekt nie musi zaprzątać
sobie głowy wymogami pożarowymi, ponieważ robi to za niego odpowiedni specjalista.
Oczywiście w Polsce też jest to możliwe, tyle
że stanowi „słono płatną” usługę rzeczoznawcy, za którą klient/inwestor wcale nie
ma ochoty dopłacać. Przy okrojonym wynagrodzeniu za projekt wielobranżowy zlecanie
takiego opracowania staje się zazwyczaj
nieopłacalne, dlatego architekt w Polsce jest
jednocześnie strażakiem, „sanepidowcem”,
„behapowcem” i Bóg raczy wiedzieć, kim
jeszcze. Postawiony na głowie rynek usług
projektowych każe mu być specjalistą w kilku
różnych dziedzinach, zamiast skupić się na
kwestii najważniejszej, czyli na projektowaniu architektury przejawiającej się w funkcji
i estetyce obiektu oraz – pośrednio lub bezpośrednio – urbanistyki i szeroko pojętego ładu
przestrzennego.
Do tego dochodzi konieczność załatwiania
spraw w niezliczonych urzędach (w ilości 20
razy większej niż w Irlandii) oraz rozwiązywania
zagadek proceduralno-prawnych związanych
z milionem ustaw i rozporządzeń. Stąd też,
w mojej osobistej ocenie, architekt w Polsce
jest właściwie prawnikiem, a nie projektantem i na projektowanie poświęca jakieś 10%
swojego czasu (podczas gdy w Irlandii 50%
i więcej). W dodatku polski inwestor, zazwyczaj
już w trakcie budowy, zmienia połowę ustaleń
i rozwiązań, przez co powstaje obiekt, na
który nie ma się ochoty spojrzeć ani pod nim
podpisać...

8. Uwagi końcowe
Proces projektowy w Irlandii różni się znacznie
od tego w Polsce. Inne są kryteria wydawania
pozwoleń na budowę i merytorycznej oceny
projektów, inne relacje na linii architekt –
inwestor i architekt – wykonawca oraz na
linii projektant – urząd. Instytucje publiczne
stoją na straży ładu przestrzennego, a prestiż
zawodu architekta i związane z tym finanse
są na znacznie wyższym poziomie niż u nas.
Do tego dochodzi znacznie większa świadomość estetyczna inwestorów oraz kontrola
społeczna obywateli czuwających nad tym, by
ich otoczenie wyglądało co najmniej przyzwoicie. Duży nacisk kładziony jest na zachowanie
istniejących i tworzenie nowych terenów zielonych (tych publicznych i tych prywatnych) oraz
na harmonijny rozwój danej okolicy. Bardzo
ważne jest tam także odpowiednie traktowanie budynków zabytkowych oraz historycznych elementów otoczenia – często zmiany
projektowe są w nich znacznie ograniczone lub
obwarowane bardzo restrykcyjnymi wymaganiami technologiczno-estetycznymi.
Działania projektowe na różnych etapach
inwestycji są racjonalnie podzielone, a podejście instytucji i urzędów koncentruje się
na logicznym i sprawnym doprowadzeniu do
realizacji projektu w takim kształcie, który
odpowiada wszystkim stronom postępowania,
a nie na zgromadzeniu jak największej ilości
„papierów i pieczątek” pozwalających na
późniejsze „umycie rąk” w razie wystąpienia
problemów i komplikacji. Proces wydawania
pozwolenia na budowę postępuje według
klarownego schematu i zawsze trwa tyle samo
(z wyjątkiem odwołań do An Bord Pleanála).
Stąd też architekt może dokładnie rozplanować swoją pracę oraz podać klientowi datę
spodziewanej decyzji administracyjnej. Brak
uzgodnień „przed-pozwoleniowych” oraz
konieczności uzyskiwania niezliczonej ilości
warunków technicznych, zaświadczeń i zgód
sprawia, że architekt jest w 100% „panem”
własnej pracy i skupia się głównie na projektowaniu. To wszystko tworzy dobry klimat dla
inwestycji i buduje zaufanie obywateli do zawodu architekta oraz do instytucji publicznych.
Oczywiście Irlandia nie jest rajem i także
zmaga się z problemami proceduralnymi,
nietrafionymi decyzjami urzędników oraz
licznie powstającą architekturą o średniej
jakości estetycznej. Największym spornym
elementem tamtego systemu jest, w ocenie
wielu osób, duża uznaniowość oraz dowolność
interpretacyjna inspektorów prowadzących
postępowanie do pozwolenia na budowę.
Może ona działać zarówno na korzyść inwesto-
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Konsultacje społeczne, czyli informacja o budowie
Informacja o budowie/inwestycji jest w Irlandii obowiązkowym

o planowanej inwestycji, co najmniej do końca terminu przewidzianego

i niezwykle ważnym elementem każdego projektu składanego wraz

na składanie uwag. A celem urzędu jest zapobieżenie sytuacji

z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Treść tzw. Site Notice należy

zatajenia przez inwestora informacji o planowanej budowie poprzez

dołączyć do projektu, umieścić na terenie planowanej budowy,

całkowite zaniechanie umieszczenia Site Notice na działce.

a także... obowiązkowo opublikować w odpowiedniej gazecie w formie

Istotnym elementem konsultacji społecznych i dostępności do

płatnego ogłoszenia Newspaper Notice zawierającego dokładnie tę

informacji o planowanych inwestycjach jest także cyfrowy system

samą treść, co Site Notice.

urzędu, do którego trafiają wszystkie dokumentacje projektowe od

Urząd sprawdza czy treść ogłoszenia w gazecie jest zgodna
z treścią Site Notice załączonej do projektu, a rozbieżności
dyskwalifikują projekt pod względem formalnym.

momentu uznania przez urząd kompletności wniosku.
Pojawienie się projektu w systemie oznacza tym samym wszczęcie
postępowania administracyjnego do pozwolenia na budowę. Projekt

Wymagana jest tylko jedna publikacja ogłoszenia, a wybór tytułu

otrzymuje numer referencyjny i staje się dostępny dla każdego

i rodzaju gazety należy do inwestora/architekta, z tym że wybierać

obywatela, przy czym system wyszukuje projekty także po adresie,

można wyłącznie z listy gazet „aprobowanych” przez dany urząd,

ulicy, imieniu i nazwisku inwestora lub roku złożenia wniosku. Przy

który udostępnia tę listę na swojej stronie internetowej.

okazji w systemie „wyskakują” wszystkie wnioski złożone na daną

Publikując ogłoszenie w gazecie ogólnokrajowej, możemy złożyć
projekt „z dnia na dzień”, przy czym kosztuje to ok. 500 euro. Natomiast
w gazecie lokalnej musimy zwykle zaplanować datę złożenia projektu,

działkę (równoległe i wcześniejsze), a nawet na całą ulicę lub też na
inwestycje prowadzone przez tego samego inwestora.
Warto zwrócić uwagę, że urząd umieszcza w swoim systemie te

korelując ją z dniem publikacji ogłoszenia, lecz koszt ogłoszenia jest

rysunki, które uznaje za najlepiej pokazujące daną inwestycję. Bywa,

znacznie niższy i może wynieść jedynie 20-30 euro.

że jest to cały projekt, a innym razem tylko jego część. Jeśli ktoś

Obecność Site Notice na terenie inwestycji również jest

uważa, że cyfrowa wersja nie wystarcza mu do analizy inwestycji

kontrolowana przez urząd jednak w tym przypadku drobne „uchybienia”

może otrzymać papierową kopię projektu – wnosząc w urzędzie opłatę

można szybko naprawić. Dla przykładu – zdarzało się, że o tablicy

za jej wykonanie.

przewróconej przez wiatr urzędnik informował architekta, a po
umieszczeniu jej z powrotem na miejscu projekt nie był odrzucany.
Umieszczenie informacji na terenie budowy ma bowiem służyć

Przykład działania systemu elektronicznego:
www.zawod–architekt.pl/zielonawyspa/dublincity

przede wszystkim poinformowaniu okolicznych mieszkańców

ra i projektanta (jeśli urzędnik jest otwarty na
nieszablonowe rozwiązania), jak też hamować
rozpoczęcie postępowania administracyjnego (w skrajnych przypadkach prace przed
złożeniem projektu budowlanego trwają 2 lata
i dłużej), bądź zubożyć estetycznie inwestycję
(jeśli dany inspektor jest zachowawczy i boi
się „wychylić przed szereg”). Do tego przyjęty
sposób oceny projektów wymaga od kadry
urzędniczej odpowiedniego przygotowania
architektoniczno-przestrzennego, co jest tematem nieustającej dyskusji wśród irlandzkich
architektów i przyczyną wygłaszania przez
nich wielu gorzkich refleksji. Na domiar złego
Irlandczykom doszło ostatnio jeszcze jedno,
niespodziewane zmartwienie. Podobno biurokracja, będącą dotąd domeną polskiej rzeczywistości, dotarła także na Zieloną Wyspę.
Być może jej duch został przyniesiony – tak
jak, zdaniem niektórych Irlandczyków, komary
– z naszego kraju? Doszły mnie bowiem słuchy, że wraz z ostatnią nowelizacją przepisów
budowlanych (2014 rok) wprowadzono dodatkową – dość długą, skomplikowaną i uciążliwą procedurę zatwierdzania przez Building
Control (czyli odpowiednik naszego PINB-u)
projektu techniczno-budowlanego (wykonaw-

czego) wymaganego już po pozwoleniu na
budowę, a jeszcze przed rozpoczęciem realizacji inwestycji. Niestety nie znam szczegółów
tej zmiany, bo już od dobrych kilku lat walczę
z polską rzeczywistością, a sprawy irlandzkie
śledzę „w wolnej chwili” lub w związku z pracami w Zespole ds. Legislacji przy Małopolskiej
Okręgowej IARP. Mam jednak nadzieję, że
pragmatyzm wyspiarzy pozwoli im szybko
uporać się z tą nową niedogodnością.
Natomiast jednego jestem pewien – kiedy
patrzy się na irlandzki krajobraz – ten naturalny i ten urbanistyczny, zbudowany – widać
w nim jakąś przemyślaną strategię rozwoju,
dbałość o szczegóły i ogólny ład. Tam nawet
reklamy i szyldy podlegają procedurze pozwolenia na budowę, a ich wielkość, kształt i kolorystyka muszą dopasować się do otoczenia...
Wszystkie opisane w tekście spostrzeżenia
oparłem na mojej 2,5-rocznej pracy na Zielonej
Wyspie oraz na rozmowach z kolegami architektami również posiadającymi irlandzki bagaż
doświadczeń. Życzyłbym sobie, żeby udało
się przeszczepić na nasz grunt choć część rozwiązań funkcjonujących tam (z powodzeniem)
od wielu lat. Uważam, że irlandzki system
sprawdza się bardzo dobrze przy kształtowa-

niu przestrzeni publicznych, ochronie zabytków
oraz realizacji małych i średnich budynków,
które w większości krajów, w tym w Polsce,
stanowią 70-80% wszystkich inwestycji i są
podstawą codziennej działalności architektoniczno-budowlanej. Natomiast duże obiekty
i zlecenia zawsze i wszędzie rządzą się swoimi
prawami, więc ciężko znaleźć dla nich jednolity
system. Wiem, że zmiana naszej rzeczywistości wymaga rewolucji nie tylko legislacyjnej,
ale także organizacyjnej, a przede wszystkim
– mentalnej. Wierzę jednak, że jest to możliwe,
choć pewnie zajmie bardzo dużo czasu i wymaga jeszcze wiele pracy (u podstaw). No, ale
w końcu „nie od razu Kraków zbudowano”... 

Olaf Jasnorzewski
architekt IARP
> o.jasnorzewski@ajoarchitekci.pl
Współwłaściciel pracowni AJO Architekci Tarnów. Pracował
w biurach architektonicznych w Polsce i w Irlandii.
Autor dziękuje za współpracę i konsultacje kolegom architektom:
Gawłowi Biedunkiewiczowi (architekt IARP i RIAI) oraz Tomaszowi
Gawronowi (architekt IARP).
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Brutalistyczne oświetlenie

Trzy w jednym

Lampa wisząca Concrete to pomysł duńskiej
dizajnerki Renate Vos, która w swoich projektach lubi eksperymentować i stosować
niecodzienne połączenia materiałów – w tym
przypadku jest to guma silikonowa i beton.
Lampa ma przemysłowy wygląd, ale mimo
to emituje ciepłe światło.
Cena (zależnie od średnicy): 85-430 €
www.renatevos.nl

Orwell to mebel, który powstał w barcelońskiej pracowni Goula/Figuera Studio. Stanowi skrzyżowanie kanapy, łóżka i kabiny. Pozwala, dzięki swoim funkcjom, zrealizować częste marzenie z dzieciństwa o wygodnej, odosobnionej kryjówce.
www.goulafiguera.com

Selfie na bucie
Ego Ballerina to kolekcja
butów stworzona przez Anę
Cvejic. Na skórze nadrukowany jest graficzny kolaż
złożony z ulubionych kolorów
i symboli właścicielki oraz jej
zdjęcie. Baleriny wykonane
są z włoskich materiałów
i w założeniu projektantki
mają wyrażać osobowość
właścicielki.
www.anacvejic.com

Uciekające donice

Polarny miś

Białe donice Monstera

łowiący ryby,

z korzeniami (albo jak

który znacznie

kto woli: odnóżami)

ułatwi codzien-

stworzył holenderski

ną czynność

projektant Tim van de

parzenia herbaty.

Weerd. Te przyciągające

Ten użyteczny

uwagę naczynia do

przedmiot nazywa

sadzenia roślin wyko-

się Shirokuma i po-

nane zostały z żywicy

wstał w tokijskiej

epoksydowej i stalo-

pracowni Necktie

wych prętów. Nawet

Design Office

najzwyklejsza paprotka

według projektu

będzie wyglądała jakby

Takeo Chiboshiego.

chciała się udać na prze-

Cena: 3000 yenów (ok. 95 zł)

chadzkę...

www.necktie.tokyo

Cena: 1350-1550 €
www.timvandeweerd.nl
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