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Promocja & wizerunek,
czas dla mediów
LAUREATEM BYĆ, ARCHITEKT ALFA
SKAZANY NA SUKCES

• 150 dni nowej kadencji • Kamień Architektoniczny • Pustynia czy rajski ogród?
• Formy ubezpieczenia grupowego • Przemysł w bardzo miejskim stylu • Zawód:Ryzykant
• Kodyfikacja a nowelizacja • O standardach zawodu • Polskie wnętrza do jedzenia

AERECO. WENTYLACJA DOSTOSOWANA DO TWOICH POTRZEB.

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII. SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA.

AERECO. BEZKOMPROMISOWA JAKOŚĆ POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO.
Precyzyjnie dobrane elementy HIGRO® AERECO tworzą niezawodny system wentylacji gwarantujący komfort energetyczny, termiczny i akustyczny w mieszkaniu.
Wewnątrz budynku głównymi zanieczyszczeniami powietrza są wilgotność i dwutlenek węgla.
Zwiększenie wilgotności powietrza związane
jest głównie z aktywnością mieszkańców, która
generuje również zwiększenie poziomu CO2.

System wentylacji HIGRO® AERECO sterowany
poziomem wilgotności względnej dostosowuje strumień przepływającego powietrza do rzeczywistych potrzeb użytkownika w miejscu i czasie
powstawania zanieczyszczeń.

Photo Mario Carrieri
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UniFor

via Isonzo, 1
22078 Turate (Como) Italy

t +39 02 967 191
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www.unifor.it
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mcolombo@unifor.it

Wyjdź z cienia
– postaw na jasną stronę biznesu
Wielkoformatowe monitory Samsung serii ED, ME, MD

SMART SIGNAGE

to profesjonalne wyposażenie sal konferencyjnych. Idealne do prezentacji,
dają nieskazitelnie czysty i jasny obraz nawet w mocno oświetlonym pomieszczeniu.
Oprócz tego, że są zaawansowane technologicznie, są także przyjazne w obsłudze,
wydajne energetycznie (klasa A) i w związku z tym ekonomiczne.

www.smartsignage.samsung.pl
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Ostrz piłę na okrągło
Po ostatnim wydaniu Z:A dotarło do nas sporo sygnałów, że „dość już może
narzekactwa koleżanek i kolegów na łamach. Czy mądrzy ludzie nie potrafią
wstać, uderzyć w stół i zmienić sytuacji...?”
Odległa galaktyka. Szkolenie marketingowe. Posłuchajcie przypowieści
o drwalach i pile...
Oto pewnego słonecznego dnia dwóch silnych i pracowitych drwali odwiedziła
kontrola z tartaku. Coś było nie tak z wynikami ich pracy. Pierwszy opowiada
więc rewizorowi: Wstaję rano, jem śniadanie, idę do lasu. Podostrzam piłę
i tnę. Po dwóch godzinach robię przerwę, łyk kawy, podostrzam piłę i znowu
tnę. Po kolejnych dwóch przerwa, kawa, piła, i tak przez cały dzień. Kontroler
kiwa głową, na co drugi drwal z przejęciem: A ja jem śniadanie, pędzę do lasu
i tak zapie..., że nie mam nawet czasu tej piły naostrzyć.
Niektórzy w pierwszym odruchu rozumieją tę historyjkę jako hołd dla urlopu.
Ja zauważam raczej inny aspekt. O leżeniu mówi bowiem wprost przypowieść
o góralu i biznesmenie (znana także w wersji z greckim rybakiem). Natomiast
– zwróćmy uwagę – różnica u drwali nie polega tylko na pauzie od pracy,
ale przede wszystkim na zadbaniu o swoje narzędzie! To narzędzia pracy
poprawiają bowiem i efekt, i jakość, i wydajność...
Oczywiście, jako rzemieślnik drwal rozumie to wszystko dosłownie. My
mamy szerszy umysł i potrafimy, zwłaszcza w dzisiejszym (globalnym,
konkurencyjnym, szybkorynkowym – jeśli zdołasz, to niepotrzebne skreślić
lub oznaczyć gwiazdką) świecie, dowolnie rozszerzyć pojęcie „narzędzia” poza
bezpośredni warsztat pracy w jakimkolwiek zawodzie.
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Już zmierzam do pointy: nie tylko wykonaj swoją pracę najlepiej jak potrafisz,
ale naostrz narzędzia, dzięki którym inni dowiedzą się, że umiesz swoją pracę
wykonać tak dobrze.
Korzystaj więc po prostu z komunikacji marketingowej, pamiętając, że pod tym
multipojemnym pojęciem ukrywa się zarówno promocja (a w niej np. reklama,
marka, identyfikacja wizualna), ale też informacja (a w niej np. public relations
czy event). Inni to robią, więc szkoda czasu by stać w miejscu. A jak? Właśnie
temu poświęcamy część bieżącego Z:A.

Promocja & wizerunek,
czas dla mediów
LAUREATEM BYĆ, ARCHITEKT ALFA
SKAZANY NA SUKCES

• 150 DNI NOWEJ KADENCJI • KAMIEŃ ARCHITEKTONICZNY • PUSTYNIA CZY RAJSKI OGRÓD?
• FORMY UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO • PRZEMYSŁ W BARDZO MIEJSKIM STYLU • ZAWÓD:RYZYKANT
• KODYFIKACJA A NOWELIZACJA • O STANDARDACH ZAWODU • POLSKIE WNĘTRZA DO JEDZENIA

ZA_okladka_41_OKLADKi_DRUK.indd 1

Ostrz piłę.
Rób dobrze.
I mów o tym głośno.

2014-11-21 09:53:23

Sebastian Osowski
redaktor naczelny
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Drodzy Architekci, Z:A Czytelnicy,
Co magazyn nasz wiernie i chętnie czytacie!
Redakcyjne życzenia zaraz usłyszycie,
Świąteczno-Noworoczne w szczególnym klimacie!
Życzymy Wam byście o najniższej cenie,
Słyszeli jedynie w koszmarnych snach!
A wasze projekty powstawały w wenie,
I wznoszone były - od piwnic po dach!
Życzymy sukcesów w zawodowym życiu,
Nagród! Może nawet Miesa i Pritzkera...
Godziwych zarobków, hojnych inwestorów,
I niech ze stu przyczyn was duma rozpiera!
Życzymy zmian właściwych w prawie budowlanym,
Byście się w przepisach nigdy nie gubili!
I warunkom technicznym choćby najtrudniejszym,
Nawet o północy sprostać potrafili!
Byście nie musieli szukać innej pracy,
A słowo „architekt” zawsze brzmiało dumnie!
By z szacunkiem o was myśleli rodacy,
Po wasze projekty przybywając tłumnie!
Na koniec klasycznie: zdrowia oraz szczęścia,
Spełnienia najskrytszych, utopijnych marzeń!
By budynki wasze dobrze się starzały,
A praca codzienna kipiała od wrażeń!
Życzenia te wszystkie – szczere i gorące,
Z których każde słowo w duszach naszych gra!
W tym świątecznym czasie do was kierujemy.
Podpisano: redakcja magazynu Z:A.
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Niewidoczne ścianki

szyb (o szerokości tylko 6-8 mm)

W ściankach Vision Line zastoso-

ścianki ogniowe nie tylko zapew-

Alufire Vision Line to nowator-

wypełnione są specjalnym niepal-

wane jest wyłącznie warstwowe

niają ochronę przeciwpożarową,

ski system przeciwpożarowych

nym silikonem w trzech wariantach

szkło laminowane (a nie hartowa-

ale jednocześnie dają możliwość

ścianek całoszklanych bez szprosów

kolorystycznych: białym, szarym

ne) poddane dodatkowo specjalnej

wizualnego powiększenia wnętrza

aluminiowych w klasach EI 30 oraz

lub czarnym. System pozytywnie

selekcji w celu zachowania idealnej

i zespolenia go z pozostałą prze-

EI 60. Szerokość konstrukcji jest

przeszedł badania ogniowe w Insty-

przezroczystości i nieskazitelnie

strzenią.

nieograniczona, a pionowe styki

tucie Techniki Budowlanej.

gładkiej powierzchni. Szklane

> www.alufire.pl

W księgarniach

• B jak Bauhaus. Alfabet

• Kompletna historia wszechświata

• Pan Tom buduje dom Stefana

• Książka Dizajn i sztuka Bruno

współczesności Deyana Sudjica

quasi-komiks Pawła Jarodzkiego to

Themersona z rysunkami Fran-

Munariego (1907–1998) wydana przez

to subiektywny, wycinkowy, ale

monumentalna, bo blisko trzystu-

ciszki Themerson to książeczka

oficynę d2d.pl to zbiór kilkudziesię-

jednocześnie fascynujący portret

stronicowa, edycja jego rysunkowego

dla wszystkich chcących przybli-

ciu esejów poświęconych dizajnowi –

przedmiotów, z których powstał

dorobku, poddanego przez twórcę

żyć dzieciom proces powstawania

sztuce i rzemiosłu. Wybitny włoski

(i nadal powstaje!) nowoczesny

swoistemu recyklingowi. Artbook

domu, ale równocześnie obowiąz-

artysta, pisarz, architekt, dizajner,

świat. Autor, dyrektor Design Mu-

stanowi kompilację rozproszonych

kowa pozycja z kanonu polskiej

grafik, pedagog i filozof, nazwany

seum w Londynie, w kilkudziesię-

dotąd dzieł autora (zarówno tych

literatury dziecięcej, którą należy

przez Pabla Picassa „nowym Leonar-

ciu niedługich rozdziałach z równą

nieznanych, jak i publikowanych już

stawiać w jednym rzędzie obok

dem”, w błyskotliwy i niepozbawiony

swadą pisze o architekturze, jak

na łamach czasopism oraz antologii),

wierszy Tuwima i Brzechwy. Wy-

humoru sposób przedstawia w niej

i o grach komputerowych, zajmuje

ujętych w klamrę ramowej narracji

dana po raz pierwszy w 1938 roku

swoje projekty i przemyślenia

się tematami bardzo rozległymi

i wzbogaconych dodatkowym komen-

doczekała się kolejnego wydania

z dziedziny wzornictwa wizualnego,

(film, moda, funkcjonalizm), ale

tarzem. Zbiór obejmuje wczesne prace

przygotowanego przez wydaw-

przemysłowego, projektowania

skupia się również na drobia-

wyrastające jeszcze z epoki PRL-u,

nictwo Bajki-Grajki. Historyjka

graficznego, a także dizajnu ekspery-

zgach, które wszyscy dobrze

poprzez utwory czasów transformacji,

pomimo tego, że ma ponad 70 lat,

mentalnego.

znamy z codziennego życia.

aż do początku nowego stulecia.

niewiele się zestarzała.

> 36 zł / www.d2d.pl

> 55 zł / www.karakter.pl

> 54 zł / www.ha.art.pl

> 24,90 zł / www.bajki-grajki.pl
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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

MARZENIA WEDŁUG POTRZEB
Kolejna kwestia,
którą musimy
omówić to...

Jak wyobrażacie
sobie w tym obiekcie...
wentylację dostosowaną
do potrzeb?

www.grupaarchislawa.pl

W żadnym wypadku!
My tylko wykonujemy
wizualizacje zagadnienia
projektowego...

Czy mi się wydaje,
czy wy właśnie
śpicie na zebraniu?

scenariusz: bartosz wokanRYSUJE: WOJCIECH MALART

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

PARTNERZY:

MECENAS ODCINKA:
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Świetliki do zadań
specjalnych
Świetliki tubowe Solatube to dobre
rozwiązanie dla pomieszczeń,
w których nie można zastosować
okna czy tradycyjnego świetlika. System składa się z kopuły
instalowanej na dachu przechwytującej światło, które następnie za
pomocą refleksyjnej tuby jest przekierowywane do pomieszczenia.
Wewnątrz konstrukcja zakończona
jest dyfuzorem. Świetliki dobrze
zastępują oświetlenie elektryczne
w obiektach wielkopowierzchniowych – w halach magazynowych
i produkcyjnych, jak również
w różnego rodzajach obiektach
handlowych. W takich miejscach
stosowane są zwykle tuby o średnicy 530 mm.
Warto wspomnieć, że za
pomocą największego systemu o średnicy 740 mm można
doprowadzić naturalne światło
w obiektach o wysokości nawet do
40 metrów. Rozwiązanie można
też stosować w przypadku mniej-

albo 250 mm). Liczbę świetlików,

za pomocą specjalnego kalkulato-

obiektu oraz pożądanej wartości

szych powierzchni, np. w domach

jaka powinna być zainstalowana

ra projektowego, który wymaga

natężenia światła.

jednorodzinnych (średnice 350

w danym projekcie, można wyliczyć

podania indywidualnych wymiarów

> www.solatube.com.pl

Dizajnerskie okno

nych – współczynnik przenikania

W ofercie Vetrex pojawił się

ciepła U w wynosi 0,77 W/m2K.

nowy system, który poszerzył

V82 Black Design już w stan-

rodzinę energooszczędnej stolarki

dardzie wyposażono w funk-

premium. Zastosowane unikalne,

cję stopniowanego uchyłu ze

czarne okucie o podwyższonej

stabilizatorem, eleganckie klamki

odporności na korozję, nadaje

Swing Secustik oraz mechanizm

Uczestnicy będą mogli wysłuchać

przeszkleniom niepowtarzalny

mikrowentylacji. System dostępny

następujących prelekcji:

charakter i stylowe wykończenie.

jest w 48 kolorach i objęty 7-letnią

• Systemy fasad wentylowanych

Nowy system może być zamonto-

gwarancją.

wany w domach energooszczęd-

> www.vetrex.eu

Bezpłatne seminaria
dla architektów
Firma ThyssenKrupp Energostal, dystrybutor m.in. tworzyw

w rozwiązaniach marek Rockwool

sztucznych dla budownictwa, wraz

i Rockpanel,

z partnerami handlowymi organizuje w styczniu i lutym 2015 roku
bezpłatne seminaria dla architek-

• Systemy fasad wentylowanych
w rozwiązaniach firmy 3A Composites (Alucobond®),

tów związane z nowymi wytyczny-

• Okładziny ścienne i wykończenie

mi dotyczącymi termiki budynków.

wnętrz w oparciu o zastosowanie

Ich tematem będą systemy fasad
wentylowanych, płyty i systemy
przeszkleń z poliwęglanu oraz sys-

płyt Solid Surface,
• P łyty i systemy przeszkleń z poliwęglanu.

temy zabudowy wnętrz. Spotkania

Liczba miejsc jest ograniczona. Zgło-

odbędą się w Krakowie (19 stycz-

szenia uczestnictwa przyjmują:

nia), Katowicach (20 stycznia),

> A rkadiusz Kołodziejczyk

Gdańsku (28 stycznia), Wrocławiu
(3 lutego), Poznaniu (4 lutego),
Kielcach (10 lutego) i w Warszawie
(11 lutego).
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akolodziejczyk@tk.energostal.pl,
> Robert Madej
rmadej@tk.energostal.pl.
>w
 ww.thyssenkrupp-energostal.pl

sku biurowym. Nowe rozwiązania

Podczas tegorocznych targów mebli

stanowią odpowiedź na aktualne

biurowych Orgatec, które w roku 2014

trendy – dają użytkownikom

odbyły się w dniach 21-25 paździer-

możliwość nieograniczonej, bieżącej

nika, firma Balma po raz pierwszy

aranżacji stanowiska, uwzględniają

zaprezentowała nową linię Balma

czynniki akustyczne i indywidual-

Plus. Produkty doskonale wpisały

ne potrzeby. Na stoisku firmy nie

się w hasło przewodnie wydarzenia

zabrakło też dobrze już znanych

w Kolonii: „Nowoczesne środowisko

i docenionych zarówno przez

pracy”. Szczególnie interesujące

branżę, jak i użytkowników w wielu

było w tej edycji targów przesunięcie

krajach mebli z linii Ostin, Furonto,

centrum uwagi z podstawowych ele-

IN oraz stołów H2 (nagroda Red

mentów biura, na uznawane dotąd

Dot). Głównym tematem rozmów

za uzupełniające, takie jak światło,

z gośćmi stoiska były koncepcje

akustyka czy technologie wspierające

całościowego spojrzenia na śro-

wymianę informacji.

dowisko pracy a odniesieniem dla

Firma od lat działa według filozofii

dyskusji była właśnie premierowa

„think pro” akcentującej rolę czło-

linia Balma Plus.

wieka i jego stylu pracy w środowi-

> www.balma.com.pl

„Dom Marzeń” na www

wymiarowym wizualizacjom, użyt-

Firma Atlas stworzyła bezpłat-

kownik może podejrzeć dokładną

ną aplikację „Dom Marzeń”. Ten

strukturę każdego elementu wraz

funkcjonalny i wygodny w ob-

z propozycjami zastosowania

słudze program powstał z myślą

konkretnych produktów. Program

o architektach, aby ułatwiać

posiada także funkcjonalny kal-

ich codzienną pracę projektową

kulator zużycia materiałów, który

i współpracę z wykonawcami oraz

umożliwia jeszcze dokładniejsze

inwestorami. Aplikacja umożliwia

porównanie poszczególnych roz-

porównanie kilku tysięcy syste-

wiązań. Architekci mają możliwość

mowych rozwiązań budowlanych

zapisania ulubionych rozwiązań

m.in. dla fundamentów, ścian,

bezpośrednio w programie lub

podłóg, elewacji, balkonów czy

pobrania ich na dysk komputera

tarasów na przykładzie gotowego

w formie gotowego do wydruku

projektu domu i w efekcie znale-

pliku PDF. Z aplikacji można sko-

zienie odpowiedniego projektu dla

rzystać na stronie:

planowanej inwestycji. Dzięki trój-

>w
 ww.strefaarchitekta.atlas.com.pl
rekl ama

Balma Plus w Kolonii

fot. Iwona Wander

informacje

Benefis Mistrza

Juzwa. Jej zachwyt nad twórczością

Wybitny architekt – dr Aleksan-

bohatera wieczoru podzielali licznie

der Franta miał swój benefis

zgromadzeni na sali – przyjaciele,

6 listopada 2014 r. w Katowicach.

studenci i osobistości, których

Wydarzenie odbyło się w siedzibie

adresy wypowiedziano lub prze-

Biblioteki Śląskiej, organizatora

słano i odczytano w obecności

cyklu spotkań „Twórcy śląskiej

benefisanta. Wzruszająca i pełna

architektury. Portrety”. Było ocze-

zawodowej żarliwości wypowiedź

kiwanym dopełnieniem benefisu

Aleksandra Franty poruszyła

arch. Henryka Buszki, który miał

wszystkich, licznie wypełniających

miejsce wiosną tego roku. Ich

Salę Parnassos.

autorski duet Buszko & Franta jest

W kuluarach uroczystości

synonimem najwyższych stan-

dopełniała efektowna wystawa

dardów w twórczości architekto-

dorobku twórczego życia 89-let-

nicznej i postawach moralnych. Są

niego Mistrza. Przeżyliśmy wielką

nie tylko wspaniałymi twórcami,

chwilę. Czekamy na kolejne benefi-

ale również wychowawcami kilku

sy śląskich twórców architektury.

pokoleń architektów i wybitny-

Śląska Okręgowa Izba Architek-

mi organizatorami środowiska

tów jest partnerem – współorgani-

zawodowego architektów w Polsce.

zatorem tych ważnych wydarzeń.

Serdeczną laudację na cześć Mi-

oprac. Henryk Zubel, architekt IARP

strza wygłosiła profesor arch. Nina

>w
 ww.slaska.iarp.pl

Nowa aplikacja
od Hörmanna

Nowa firma
Ruukki Construction

i w razie konieczności zamknąć ją

laty systemie sterowania radiowe-

jednym naciśnięciem. Aplikacja po-

go BiSecur na rynku pojawiło się

zwala także na sterowanie innymi

nowe rozwiązanie mobilne firmy

urządzeniami np. oświetleniem czy

Hörmann. To bramka LAN/WLAN

drzwiami zewnętrznymi. System

BiSecur z aplikacją na smartfona

jest kompatybilny z wieloma

i tablet. Pozwala kontrolować

produktami firmy Hörmann z serii

domowe urządzenia nie tylko

BiSecur (np. napędami Supra-

z wnętrza budynku, ale nawet

Matic, ProMatic, RotaMatic czy

rozwój, a co za tym idzie – za-

z dowolnego miejsca na świecie.

i LineaMatic).

oferowanie szerszego wachlarza

Będąc poza domem można spraw-

> www.hormann.pl

produktów odbiorcom oraz lepszy

połączyły się, w wyniku czego po-

serwis dla klientów. W ostatnich

wstała nowa spółka – Ruukki Con-

latach wprowadzony na rynek zo-

struction, z siedzibą w Helsinkach.

stał m.in. system paneli solarnych
Ruukki Energy oraz Liberta Solar

cztery fabryki zatrudniające około

Facade (wbudowanych w fasady

400 osób. Wytwarzanie komponen-

budynków). Ruukki Construction

tów dla przemysłu budowlanego

będzie produkować pokrycia da-

będzie kontynuowane pod marką

chowe w fabryce w Żyrardowie. Aby

Ruukki, dlatego dotychczasowa

zapewnić wysoki poziom obsługi

działalność firmy, usługi oraz

i bezpośredni kontakt z klientami,

osoby kontaktowe pozostają bez

firma nadal będzie mieć także

zmian. Scalenie umożliwi natomiast

oddział w Warszawie.

wymianę know-how i efektywny

> www.ruukki.pl, www.ssab.com
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dowa jest otwarta czy zamknięta

Po wprowadzonym przed trzema

W lipcu 2014 roku Ruukki i Plannja

Nowa firma posiada w Polsce

dzić czy brama garażowa lub wjaz-

informacje

Budma zbliża się
Wielkimi krokami zbliżają się
kolejne Międzynarodowe Targi
Budownictwa i Architektury
Budma, które odbędą się w dniach
10-13 marca 2015 roku w Poznaniu.
Organizatorzy już dzisiaj zdradzają
niektóre punkty programu.
Nowym elementem ma być
Konkurs Architektoniczny, którego
cel to pokazanie umiejętności
warsztatowych studentów architektury. Uczestnicy zobowiązani
będą przedstawić spontaniczne,
intuicyjne zapisy ich własnych
emocji w formie artystycznej
wypowiedzi, wysmakowanej
formalnie, precyzyjnej, wystudiowanej, wykorzystującej cały zestaw
właściwych rysunkowi środków
wyrazu. Prace mają być wykonane
techniką tradycyjną (ołówkiem,
rapidografem, piórem, markerem),
w technice czarno-białej, z możliwością wprowadzenia jednego
dodatkowego koloru. Prace oceni

Przemysławem Łukasikiem, współ-

zapewne m.in. o swoim własnym

Po raz kolejny przy organizacji

eksperckie jury.

właścicielem pracowni Medusa

domu Bolko Loft. Prowadzone są

Budmy współpracować będzie Izba

Group. Projektant słynący z nie-

także zaawansowane rozmowy

Architektów RP. Więcej informacji

spotkanie z przedstawicielem

standardowych rozwiązań i bez-

z gwiazdą światowej architektury,

znaleźć można na stronie:

„młodej generacji” architektów,

pretensjonalnego podejścia opowie

której nazwisko poznamy wkrótce.

> www.budma.pl

Interesujące będzie zapewne

Co czytają architekci…?

tektów) i specjalizacji pracowni (bu-

Dostępny jest już w sprzedaży naj-

downictwo jednorodzinne mieszka-

nowszy raport z cyklicznych badań

niowe, wielorodzinne mieszkaniowe,

architektów „Komunikacja z archi-

przemysłowe, usługowo-handlowe,

tektami, edycja jesień 2014”.

użyteczności publicznej), wielkości

Raport zawiera następujące dane:
1. kanały komunikacji z architektami

miasta, w którym zlokalizowane jest
biuro, oraz regionu geograficznego

– podstawowe źródła informacji na

kraju. Cena kompletnego raportu to

temat materiałów budowlanych,

tylko 580 zł netto.

z których korzystają architekci,
2. czytelnictwo wybranych tytułów
prasy architektonicznej,
3. czytelnictwo wybranych tytułów

Inteligentne biurko

wcześniej określonych parametrów

Firma Rol Ergo wprowadziła na

odbywa się przez włożenie do

4. czytelnictwo wybranych tytułów

rynek inteligentne biurka z cy-

czytnika własnej karty magne-

prasy o architekturze wnętrz.

frowym systemem personalizacji

tycznej lub zdalnie, przez specjalną

miejsca pracy oraz skojarzoną z nimi

aplikację.

prasy budowlanej,

Badanie zostało przeprowadzone – w październiku 2014 roku
– na reprezentatywnej próbie 400
architektów projektujących budynki
mieszkalne i/lub niemieszkalne.
W ofercie BCMM znajdują się również raporty dotyczące oczekiwań architektów wobec szkoleń branżowych

Wszystkie dane dotyczące czytelnic-

oraz usług doradztwa technicznego

System sterowania automa-

twa zawierają porównania z wynikami

świadczonych przez producentów ma-

zaprezentowana podczas targów

tycznie przyciemnia też lub wyłącza

badań z lat 2012 i 2013. Dodatkowo są

teriałów budowlanych. BCMM prowa-

Orgatec w Kolonii (25-29.10.2014).

oświetlenie, monitory i inne urzą-

prezentowane z rozbiciem na człon-

dzi także cykliczne badania nastrojów

Umożliwia dostosowanie biurka

dzenia, gdy użytkownik się wylogu-

ków Izby Architektów RP, a także

wśród architektów, a wyniki dostępne

i jego otoczenia do indywidualne-

je. Każde urządzenie wykorzystujące

architektów nie będących członkami

są na stronie internetowej firmy.

go profilu psychofizjologicznego

energię lub umożliwiające połącze-

IARP. W raporcie znajdują się również

danej osoby. Ustawienie wysokości

nie z Wi-Fi, może być kontrolowane

przekroje powyższych danych według

wienia: Aleksander Buczkowski

blatu, oświetlenia, ogrzewania oraz

przez technologię iDesk.

płci, wieku architekta-respondenta,

– abuczkowski@bcmm.com.pl

urządzeń multimedialnych według

> www.rolergo.com

wielkości (liczba zatrudnionych archi-

> www.bcmm.com.pl

aplikacją iDesk. Technologia została

Dodatkowe informacje i zamó-
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IZBA ARCHITEKTÓW

Potencjał i siła Izby tkwią w jedności celów, wspólnie
wypracowanych przez wszystkich członków – musimy mówić
jednym głosem, bo jedynie wówczas będziemy słyszani.

150 dni nowej kadencji
Po pięciu pierwszych miesiącach nowej kadencji samorządu architektów z Prezesem
Krajowej Rady IARP arch. Ryszardem Grudą rozmawia redaktor naczelny Z:A.
Dowiadujemy się o wydarzeniach, w jakie angażowała się izba w tym czasie, zadaniach,
które stawia sobie na kolejne miesiące, a przede wszystkim poznajemy zdanie Prezesa
w kluczowych i aktualnych tematach zawodowych.

Z

Został Pan Prezesem IARP 30 maja
2014 r. Od czerwca do października tego
roku nastąpiło wiele zmian w otoczeniu
prawnym środowiska architektów. Które
wydarzenia były najważniejsze?

> Niezwykle mocne wydarzenie miało
miejsce właśnie w dniu zjazdu wyborczego.
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał
Ustawę o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Po
ukonstytuowaniu się nowe władze krajowe
Izby natychmiast powołały specjalny zespół
pod kierownictwem arch. Piotra Gadomskiego, którego zadaniem było przygotowanie
dostosowawczych uregulowań wewnętrznych
do przepisów ustawy.
W środku wakacji, 1 sierpnia, odbył się
Nadzwyczajny Zjazd Izby Architektów RP,
na którym delegaci przegłosowali 7 uchwał
zmieniających statut, organizację organów
Izby i regulaminu prowadzenia list członków
w okręgach. Po zjeździe Krajowa Rada zmierzyła się z nowymi regulaminami: postępowania kwalifikacyjnego na uprawnienia
budowlane, prowadzenia list rzeczoznawców
budowlanych oraz nadawania tytułu rzeczoznawcy, nowych zaświadczeń dla członków
IARP oraz nowych formularzy w zależności od
wykształcenia i rodzaju uprawnień. W ciągu
pierwszych pięciu miesięcy funkcjonowania
Izby (niezależnie od Zjazdu w Warszawie
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i Konwentu w Szczecinie) Krajowa Rada i jej
Prezydium odbyły 30 zebrań, więc lista podjętych decyzji jest znacznie dłuższa.

uprawnieniami – taki jest sens zapisu paragrafu §11.2 rozporządzenia.

Jak istotne dla architektów jest wydane
niedługo po zjeździe Rozporządzenie
o samodzielnych funkcjach technicznych
w budownictwie i dyskusja na temat
uprawnień o ograniczonym zakresie?

Polityka to dziedzina, której Izba
Architektów raczej starała się dotychczas
unikać, ale dotknęła jednak środowiska
i będzie tak nadal. Jednocześnie kilkakrotnie
podkreślał Pan w przemówieniu wyborczym
słowo „demokracja”. Jak to rozumieć?

> Zapis §11.2 rozporządzenia brzmiący:
„Uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej w ograniczonym zakresie
uprawniają do projektowania lub kierowania
robotami budowlanymi, w odniesieniu do
architektury obiektu o kubaturze do 1000 m3
w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej” oznacza mniej więcej tyle,
że projektowanie począwszy od domów jednorodzinnych na terenie pozazagrodowym
przynależeć będzie do architekta z pełnymi
uprawnieniami. Architekci i inżynierowie
budownictwa to dwa różne zawody, a nie
dwie specjalności w ramach budownictwa,
i dlatego zrzeszeni są w różnych izbach. Zawód architekta jest zawodem zaufania publicznego i podlega regulacji unijnej. Obszar
Polski w ogromnym zakresie zagospodarowany jest niewielkimi kubaturowo obiektami. Kształtowanie tej ważnej przestrzeni
należy oddać w ręce rywalizujących między
sobą profesjonalnie architektów z pełnymi

> Sądzę, że mogę czerpać ze swoich doświadczeń z dotychczasowej pracy jako wiceprezydent Gdańska czy dyrektor w Agencji Rozwoju
Pomorza, z działalności opozycyjno-politycznej czy wcześniej we władzach krajowych
SARP. Stanowimy niezbyt liczny samorząd
o ograniczonych możliwościach finansowych
i narastających zadaniach. Pojedyncze działania są bezproduktywne, a nawet szkodliwe,
grożą anarchią. Potencjał i siła Izby tkwią
w jedności celów, wspólnie wypracowanych
przez wszystkich członków – musimy mówić
jednym głosem, bo jedynie wówczas będziemy słyszani. Konieczna jest więc aktywność
okręgów, ale też ich współpraca z organami
krajowymi z zachowaniem koordynacyjnej
roli Krajowej Rady. Jest to możliwe wyłącznie
metodami demokratycznymi poprzez przepływ informacji, transparentność, wzajemne
zaufanie, integrację z jednoczesną decentralizacją zadań... poprzez cierpliwą realizację
wspólnych ważnych celów.

IZBA ARCHITEKTÓW

Fot. Jerzy Pinkas / WWW.GDANSK.PL

arch. Ryszard Gruda,
architekt IARP
> działalność zawodowa od
1976 roku, w jej ramach m.in.:
> architekt miejski Ciechocinka,
> projektant w pracowni
„Miastoprojekt – Gdańsk”,
> kierownik autorskiej pracowni
w Spółdzielni „Twórczość
Architektoniczna”,
> w latach 1990-2002
Wiceprezydent Miasta Gdańska,
> od 2003 roku własna praktyka
projektowa i doradztwo
inwestycyjne,
> od 1976 roku członek
Stowarzyszenia Architektów
Polskich, w latach 1988-91
członek Prezydium Zarządu
Głównego SARP,
> działacz społeczny, były
doradca Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa,
Radny Miasta Gdańska
i członek MKUA,
> w kadencji 2010-2014
Przewodniczący Krajowego Sądu
Dyscyplinarnego IARP,
> odznaczony Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski za wybitne zasługi w
działalności na rzecz przemian
demokratycznych w Polsce,
> hobby: fortepian, brydż sportowy,
koszykówka.

qui:z
Słysząc „izba”, myśli Pan…

o samorządzie zawodowym
integrującym nasze środowisko.

architektura bez architektów nie
istnieje.
Pierwsza cecha dobrego architekta to…

Najważniejszym wydarzeniem
w czasie pełnienia przez Pana funkcji

interdyscyplinarność, postawa
twórcza i rzetelność warsztatowa.

Przewodniczącego Krajowego Sądu
Dyscyplinarnego było... kolegialne
podejmowanie decyzji przez
Sąd przy wykorzystaniu
i uszanowaniu wiedzy
i doświadczenia każdego Sędziego
z osobna. W rozpoczynającej się
kadencji Prezesa – niezwłoczne
dostosowywanie się Izby do
nowych przepisów i regulacji.

niemiecki, natomiast wiedzą
o naszej zaledwie 12-letniej pracy
dzielimy się np. z architektami
z Ukrainy, gdzie izby jeszcze
nie ma.
Organizacja taka jak izba architektów

Umowy architektów z klientami nie

powinna dążyć do… stworzenia

powinny zawierać…

zapisów niepartnerskich,
niemożliwych do zrealizowania.

architektom jak najlepszych
warunków wykonywania zawodu
zaufania publicznego.

Ubezpieczenie zawodowe jest…

Zżyma się Pan słysząc słowo…

obowiązkowe, ale wymaga
doskonalenia.

tani projekt gotowy.
Głównym partnerem IARP jest…

wyraźną poprawę warunków
wykonywania zawodu architekta.

w dalszym ciągu pełnej integracji.
Ambicje pojedynczych osób
utrudniają realizację ważnych
celów.

każda osoba czy instytucja
nieobciążona wyłącznie
doraźnymi interesami, a pracująca
na rzecz architektury jako dobra
wspólnego. Na szczęście są tacy.

Żałuje Pan, że… spróbujmy razem

Kraj o lepszej organizacji środowiska

Wolność twórcy ma się tak, do

coś zrobić i nie żałować.

architektów niż Polska…

obligatoryjnej izby jak…

Dla izby ważniejszy jest architekt czy

przede wszystkim wprowadzamy
regulacje unijne. Najbardziej
chyba znamy sąsiedni rynek

w cywilizowanych krajach wolność
twórcy idzie w parze z etyką
i standardami zawodowymi.

Środowisku architektów brakuje…
Izbie Architektów nie udało się mieć
wpływu na…

architektura…
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W jednym z niedawnych numerów
Z:A o oczekiwania związane z nową
kadencją samorządu pytaliśmy
Przewodniczących Okręgowych
Izb Architektów. Wszyscy mówili
o konieczności poprawy prawnych
warunków wykonywania zawodu
regulowanych przez Prawo budowlane
i Prawo zamówień publicznych. Jakie
widzi Pan możliwości oddziaływania
Izby w tym zakresie?

> Sytuacja jest dynamiczna. Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju pracuje równolegle
nad małą nowelizacją Prawa budowlanego,
nowelą Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz całościowym
pakietem legislacyjnym zawartym w projektowanym Kodeksie urbanistyczno-budowlanym.
W związku z tym Krajowa Rada upoważniła
arch. Piotra Andrzejewskiego do powołania
Komisji Legislacji oraz Rady Legislacyjnej
składającej się z przedstawicieli 16 okręgów.
Uczestniczymy w posiedzeniach ministerialnych i parlamentarnych, na bieżąco
monitorujemy poczynania legislacyjne rządu,
wnosząc własne uwagi. W Komisji Kodyfikacyjnej opracowującej Kodeks nie ma przedstawiciela Izby Architektów, niemniej jednak
śledząc trudny i skomplikowany tok prac nad
strategicznym dokumentem, proponujemy
przejrzysty 3-fazowy model funkcjonowania
procesu inwestycyjnego: fazę planowania,
fazę projektowania urbanistyczno-architektonicznego i fazę realizacji inwestycji
(czytaj więcej: strona 079 – przyp. red.). Jedną
z pozytywnych konsekwencji takiego modelu
jest konieczność wyeliminowania ze sfery
regulacji administracyjnych decyzji o ustaleniu
warunków zabudowy i zagospodarowania
terenu oraz ustalanie tych warunków w fazie
planowania miejscowego. Do kodeksowego
stanowiska Krajowej Rady dołączyliśmy
materiał do dyskusji w postaci wszystkich
zebranych uwag i opinii z okręgów.

018

Z:A _#41

Przyjmowanie
w ustawie Prawo
zamówień publicznych tej
samej reguły kwalifikacji
przydatności dla twórczej
pracy architekta
i dla prac odtwórczych
jest fundamentalną,
biurokratyczną pomyłką.
Konkurs jako
obligatoryjny element
PZP porządkowałby
wiele istotnych
elementów warsztatu
architekta i jego
istotnej roli w ochronie
interesu publicznego.
W szczególności
traktowałby ten zawód
zgodnie z ustawowym
wskazaniem przyznania
mu funkcji zawodu
zaufania publicznego.

Ważną kwestią jest Prawo zamówień
publicznych. Jakie zapisy PZP uważa Pan
za szczególnie niekorzystne dla zawodu
architekta? Które z nich są korzystne, ale
niewłaściwie rozumiane i stosowane?

> Ustawa Prawo zamówień publicznych jest
dokumentem prawa powszechnego stworzonym dla prac odtwórczych i przyjmowanie tej
samej reguły kwalifikacji przydatności dla
twórczej pracy architekta jest fundamentalną,
biurokratyczną pomyłką.
Konsekwencje tezy umieszczania projektowania i wykonawstwa w zbiorze wspólnych
zasad oceny można określić jako ustawowy

nihilizm urzędowy. Mówiąc wprost, konkurs
jako obligatoryjny element Ustawy o zamówieniach publicznych porządkowałby wiele
istotnych elementów warsztatu architekta
(w szczególności traktowałby ten zawód
zgodnie z ustawowym wskazaniem przyznania mu funkcji zawodu zaufania publicznego) i jego istotnej roli w ochronie interesu
publicznego. Tymczasem mamy do czynienia
z powszechnym przekonaniem, że to, co jest
tanio oferowane – jest najkorzystniejsze.
Jeśli argumentem na to ma być odpowiedź,
że nas na to nie stać, należy przypomnieć
sobie stare przysłowie „mądry Polak po szkodzie” w uwspółcześnionej wersji „mądry Polak
po... autostradzie”.
Destrukcyjna dla rozwoju, szczególnie
młodego architekta, jest również przywoływana w ustawie zasada wykazania się doświadczeniem zawodowym. Gdyby traktować
monopolizowanie rynku usług projektowych
jako zjawisko zagrażające konsumentowi, to
ustawa Prawo zamówień publicznych w tym
zakresie dawno powinna być zbadana przez
UOKiK. Wymaganie przez zamawiającego
usługę w trybie ustawy 3-letniego doświadczenia w projektowaniu określonych obiektów
budowlanych w pewnym sensie narusza prawa
nabyte wszystkich architektów posiadających
uprawnienia zawodowe do projektowania bez
ograniczeń.
Dyskusja środowiskowa architektów na
temat konkursów staje się coraz bardziej
gorąca. Proszę o opinię na ten temat.

> Na najbliższym zjeździe programowo-budżetowym IARP będzie prezentowana nasza
strategia w zakresie ochrony warunków
wykonywania zawodu architekta w Polsce.
Opracowanie strategii przez arch. Sławomira
Żaka poprzedziła dyskusja środowiskowa
podczas październikowego Konwentu Izby
w Szczecinie. Dokonaliśmy analizy organizowanych postępowań konkursowych, więc
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dysponujemy materiałami, które wskazują na
istotne braki w respektowaniu przez regulaminy konkursowe praw zawodowych architektów. Będziemy starali się, do mechanizmów
prawnych dotyczących konkursów, aplikować
nasze standardy zawodowe, aby wyeliminować niekorzystne zjawiska. To oczywiście
wymaga działań systemowych samorządów
w zakresie legislacji, monitoringu, interwencji
i jeśli to będzie konieczne – egzekucji. Obecnie
interweniujemy doraźnie u organizatorów
konkursów.
Rozporządzenie ministerialne w sprawie
m.in. obliczania planowanych kosztów
prac projektowych nie przyczynia się do
powszechnego wykonywania kalkulacji
honorarium za projekt na jego podstawie.
Czego brakuje temu dokumentowi?

> W Polsce regulacji cen za projekty architektoniczne przeciwstawia się UOKiK.
Tymczasem architekci z niemieckiej Bundesarchitektenkammer z pomocą ministra gospodarki obronili przed Komisją Europejską swój
regulamin honorariów za usługi projektowe.
Zdawali sobie sprawę z niebezpieczeństwa
uwalniania cen w okresie niedoboru na rynku
zleceń, przewidywanego dumpingu cenowego,
obniżenia jakości projektów i w konsekwencji
jakości realizowanych inwestycji. W naszym izbowym pakiecie spraw dotyczących
warunków wykonywania zawodu znalazły
się, pochodzące z dwóch okręgów, deklaracje
zajęcia się problemem porządkowania kwestii
cennikowych.
Wielu architektów mówi dziś
o konieczności podniesienia rangi zawodu
i ponownego wypracowania właściwej
pozycji architekta w procesie budowlanym.
Jakimi metodami można to osiągnąć?

> Metod jest co najmniej kilka: powszechna edukacja społeczna, zmiana przepisów
prawa dotyczącego procesu przygotowania

W Polsce regulacji
cen za projekty
architektoniczne
przeciwstawia się
UOKiK. Tymczasem
architekci z niemieckiej
Bundesarchitektenkammer z pomocą
ministra gospodarki
obronili przed Komisją
Europejską swój
regulamin honorariów
za usługi projektowe.
Zdawali sobie sprawę
z niebezpieczeństwa
uwalniania cen w okresie
niedoboru na rynku
zleceń, przewidywanego
dumpingu
cenowego, obniżenia
jakości projektów
i w konsekwencji jakości
realizowanych inwestycji.

inwestycji, udoskonalenie kodeksu etyki i standardów wykonywania zawodu,
ustawiczne szkolenie architektów w Izbie,
nawiązanie kontaktów i współpraca z samorządami terytorialnymi, czy wreszcie wykorzystanie ogromnej roli mediów powszechnych i zawodowych.
Czy w tym kontekście kontynuowany
będzie izbowy program „Kształtowanie
przestrzeni”?

> Program edukacyjny „Kształtowanie
przestrzeni” skierowany do dzieci i młodzieży
będzie koordynowany przez członka Krajo-

wej Rady, a nagroda Izby przyznana zostanie
laureatom wybranym spośród kandydatów
nominowanych w okręgach.
A może należałoby również popracować
nad szerszym uczestnictwem architektów
w organach władzy ustawodawczej
i wykonawczej? Być może tego typu
aktywność środowiska przyczyniłaby
się do lepszego zrozumienia problemów
urbanistyczno-architektonicznych
w państwie i społeczeństwie?

> Nawiązuje Pan zapewne do właśnie
rozstrzygniętych w Polsce wyborów samorządowych. Odstąpiliśmy od bezpośredniego
angażowania się Izby w kampanię wyborczą.
Niemniej jednak zachęcałem i zachęcam do
nawiązania współpracy z prezydentami, burmistrzami, wójtami oraz radnymi, gdyż szansa pozytywnych efektów takiej współpracy
jest ogromna. W przyszłym roku odbędą
się wybory parlamentarne i ideałem byłoby
wprowadzić do obu izb choćby po jednym
naszym przedstawicielu. O ile w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju są fachowcy,
z którymi rozmawiamy, o tyle w Sejmie jak
dotąd nie mamy swoich profesjonalnych
reprezentantów.
Siadając do tej rozmowy, uprzedził Pan,
że jest gotowy do odpowiedzi nie tylko
na pytania lekkie, ale także na całkiem
trudne. Nie wiem jak Czytelnicy ocenią
poprzednie. Ale na zakończenie chciałbym
zadać pytanie lekkiej kategorii. Gra Pan na
fortepianie, muzyka pomaga w życiu?

> Zmienia pozytywnie, szczególnie gdy jest
nijako. Siadam przed klawiaturą i „odjeżdżam” w inny świat. Po czym wracam do
rzeczywistości, którą odbieram z pewnym
dystansem, zapominając o tej poprzedniej...
podładowany i dobrze nastrojony. Ewentualnie, nieco rozstrojony zostaje instrument.
Grający to rozumieją.
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Laureatem być
Bogusław Barnaś

Wyróżnienia dla architektów to nie tylko wielkie nagrody takie jak Pritzker

BXBstudio

czy Mies van der Rohe Award. To także szereg plebiscytów, konkursów

Znalazł się na liście 20 najbardziej
utalentowanych młodych
architektów w tegorocznej edycji
Wallpaper Architects Directory
2014. Wybrane biura zostały
zaprezentowane na łamach
czerwcowego wydania prestiżowego
brytyjskiego magazynu oraz
podczas wystawy w Londynie
w ramach London Festival of
Architecture.

i przeglądów – o charakterze zarówno lokalnym, jak i międzynarodowym
– organizowanych przez media, różnego typu organizacje czy stowarzyszenia.
Mają charakter prestiżowy i wizerunkowy, dotyczą konkretnych projektów,
zrealizowanych inwestycji lub całokształtu twórczości. O autopromocji,
medialnych trofeach i ich wpływie na społeczny wizerunek architekta
rozmawiamy z niedawno nagrodzonymi projektantami.

To chyba przyjemne uczucie wyjść
na scenę w blasku fleszy i odebrać
statuetkę? Proszę powiedzieć, czego
dotyczyły ostatnio zdobyte przez Państwa
wyróżnienia? I co tak naprawdę dla was
oznaczają?

> Wallpaper Directory 2014 dotyczyło całokształtu aktywności
zawodowej. Chciałbym podkreślić,
że jest to wyróżnienie dla najlepiej zapowiadających się architektów, czyli osób z potencjałem twórczym, które są na starcie swojej
wędrówki zawodowej. Z tego powodu nie
należy mylić wyróżnienia Wallpaper z prestiżowymi nagrodami dla zasłużonych architektów, którzy mają już na swoim koncie liczne
sukcesy zawodowe.
Siłą tej nagrody jest na pewno międzynarodowa medialność całego przedsięwzięcia
i unikalność wyróżnienia. To doskonała okazja
do upubliczniania własnych projektów, co
moim zdaniem, powinno stać się codzienną
pracą każdego architekta, ponieważ jest to
nie tylko środek autopromocji, ale czynnik
edukacyjno-społeczny.
> International Property Awards jest
AS międzynarodowym konkursem dla
specjalistów z rynku nieruchomości
mieszkaniowych oraz komercyjnych.
Organizatorzy wybierają uczestników
plebiscytu, biorąc pod uwagę całokształt

BB
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twórczości firmy. Jednak zaproszone
pracownie zgłaszają do konkursu już
konkretne projekty. My wybraliśmy projekt
Nowej Papierni we Wrocławiu (inwestycji RED
Real Estate Development). To pierwsza w tym
mieście zabudowa soft-loftów. Dwa z budynków to przebudowywane, dostosowane do
funkcji mieszkalnej, XIX-wieczne obiekty
dawnej fabryki. Kolejne zaprojektowane są od
nowa, ale tak by wpisywały się w historyczny
kontekst. Cieszy nas fakt, że międzynarodowe
jury doceniło kompleksowość i unikalność
naszego projektu. Tym bardziej, że nagrodę
w kategorii architektura budynku wielorodzinnego otrzymały jedynie cztery firmy spośród
wszystkich kandydatów z rynku europejskiego
(i tylko jedna z Polski).
> Profesjonaliści Forbesa to konkurs
DS organizowany przez redakcję tego
miesięcznika, podczas którego
wyłaniani są najlepsi specjaliści z tzw. wolnych
zawodów: adwokaci, aktorzy, lekarze,
architekci oraz radcowie prawni z pięciu
województw: dolnośląskiego, małopolskiego,
mazowieckiego, pomorskiego i wielkopolskiego. Nagrodę dostałam osobiście, ale traktujemy ją w ArC2 jako promocję teamu, który
prowadzę z Mariuszem. To efekt naszej ciężkiej
pracy, głównie przy Afrykarium, ukończonym
w październiku 2014 roku. Największym
oceanarium w Europie, pierwszym w Polsce.

Czy w przypadku Państwa wyróżnień
pierwszy krok – wybór uczestników
– należał do organizatorów?

> Tak, jury IPA oceniając całokształt pracy, wybierało w kolejnych kategoriach po 6 pracowni
architektonicznych z każdego kraju
w Europie. Do nas należał natomiast wybór
projektu konkursowego.
> Redakcja magazynu Wallpaper
BB sama zwróciła się do mnie z taką
inicjatywą. Początkowo był to
mail informujący, iż wyróżnienie BXBstudio
jest rozważane... Przez kolejne miesiące
redakcja kontaktowała się ze mną w celu
poznania specyfiki mojej działalności.
Dopiero po jakimś czasie zapadła ostateczna decyzja.
> Formuła konkursu Forbes
MS polega na nominacji ze strony
środowiska. Architekci, czyli nasi
koledzy, nominują kandydatów. Tym
bardziej było nam miło, że nominacja
i wybór pochodzi właśnie od naszych
kolegów z branży.

PS

Kto dokonał ostatecznego wyboru
laureatów? Było to głosowanie otwarte
czy decydowało profesjonalne jury?
Spodziewali się Państwo takiego
wyniku?

doświadczenia zawodowe

AS

PS

DS

MS

Artur Szczepaniak

Paweł Szczepaniak

Dorota Szlachcic

Mariusz Szlachcic

AP Szczepaniak

AP Szczepaniak

ArC2 Fabryka Projektowa

ArC2 Fabryka Projektowa

Biuro projektowe otrzymało
5 gwiazdek w międzynarodowym
konkursie International Property
Awards dla specjalistów rynku
nieruchomości mieszkaniowych
oraz komercyjnych. Nagrody
są przyznawane architektom,
architektom wnętrz, deweloperom,
hotelarzom za najciekawsze,
najbardziej innowacyjne i najbardziej
reprezentacyjne projekty i realizacje.

> Po nominacji dokonanej przez
architektów, odbyło się głosowanie
internetowe, w którym udział wzięli
architekci, ale też pewnie zwykli ludzie, nie
związani ze sztuką. Forbes organizuje wiele
takich konkursów, które przeważnie mają
charakter czysto „celebrycki”. Dlatego
spodziewałam się, że wybrani zostaną raczej
star-architekci...
> W konkursie IPA każdy zgłoszony
AS projekt oceniało jury złożone z 70
ekspertów z całego świata – architektów oraz przedstawicieli międzynarodowych firm związanych z branżą projektową
i budowlaną. Czego się spodziewaliśmy?
Chyba jak każdy z uczestników wierzyliśmy
w swój projekt i szansę na wygraną. Bez
takiego podejścia trudno wziąć udział
w jakimkolwiek konkursie.
> Wyróżnienie magazynu WallpaBB per jest subiektywną decyzją
redakcji. Selekcja to proces
kilkumiesięczny. Polega na analizie wielu
pracowni z całego świata i stopniowym
zawężaniu listy według określonych
kryteriów. W tym roku brytyjski magazyn
wyróżnił 20 architektów. W poprzednich
latach było to 30 pracowni, a jeszcze
wcześniej 50, zatem grono szczęśliwców
było w tym roku znacznie węższe niż we
wcześniejszych edycjach.

DS

Współwłaścicielka biura
projektowego wyróżniona została
w konkursie Profesjonaliści
Forbesa 2014 organizowanym
przez redakcję polskiej edycji
biznesowego miesięcznika.
Celem konkursu było wyłonienie
wybitnych specjalistów, którzy
nie tylko cieszą się szacunkiem we
własnym środowisku, ale także są
ambasadorami zawodu.

Jakiego zaangażowania z Państwa strony
wymagał udział w tych konkursach? Czy
pochłonął tylko czas, czy też wymagał
nakładów finansowych? Jakiej formy
prezentacji oczekiwali organizatorzy?

> Zaangażowanie w każdy konkurs
zwykle jest czasochłonne. Sam
udział w WD2014 nic nie kosztuje.
Pozostają wydatki okołokonkursowe, np. te
związane z przyjazdem do Londynu na finalną
prezentację albo do Paryża na sesję zdjęciową
laureatów. Nie pojawiłem się w Paryżu,
podobnie jak kilku innych architektów.
W Londynie byłem, ale wizytę musiałem
opłacić z własnych środków. Wydruki plansz
oraz koszty wystawy w ramach London
Festiwal of Architecture były finansowane
przez organizatorów. Tak więc udział w tym
konkursie to głównie inwestycja w poświęcony czas, opracowanie tekstów, prezentacji
graficznej itd.
> Warunkiem wzięcia udziału w konPS kursie IPA było przygotowanie
prezentacji w wersji papierowej
i elektronicznej. Wytyczne, które otrzymaliśmy od inwestora, zostały przejrzyście
i szczegółowo opisane. Prezentację należało
przygotować na planszach zgodnie z kilkoma
blokami tematycznymi, które dotyczyły
różnych zagadnień projektowych. Wśród nich
znalazły się: wytyczne inwestora, proces

BB

tworzenia koncepcji oraz lokalizacja inwestycji
pod względem komunikacyjnym, historycznym, a także w relacji projektowanej
architektury do otoczenia. W prezentacji
należało wykazać założenia architektoniczne
i funkcjonalne na podstawie rzutów kondygnacji i projektu zagospodarowania terenu
(wykorzystania przestrzeni). Ważne było
przedstawienie materiałów i elementów
konstrukcyjnych, które zostały zastosowane
w projekcie, szczególnie w kontekście
poszanowania energii i ochrony środowiska.
Samo przygotowanie prezentacji było więc
dość pracochłonne.
> Konkurs magazynu Forbes
DS natomiast jest raczej podsumowaniem zaangażowania zawodowego
i nie wymaga żadnych dodatkowych prezentacji. Po wyborze nagrodzonych, szefowa redakcji
magazynu przeprowadziła ze mną wywiad
o architekturze i dwóch konkretnych projektach
– Afrykarium i Wzorcowym Osiedlu Nowe
Żerniki. Później artykuł ukazał się w miesięczniku Forbes, razem z wywiadem z Hugonem
Kowalskim – młodym bardzo zdolnym
architektem.
A skoro o wywiadzie mowa… Czy
organizatorzy zadbali o promocję
laureatów i czy przyniosło to
spodziewane efekty?
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> Promocją dla naszej pracowni była
publikacja w Forbesie i znalezienie
się w super towarzystwie np. prof.
Ewy Kuryłowicz. Redakcja zorganizowała też
dyskusję na temat deregulacji zawodów,
w której udział wzięli prawnicy i architekci.
> Już samo wyróżnienie i publikaBB cja w prestiżowym czasopiśmie
jest wystarczającą promocją, która
skupia uwagę... innych mediów. Wallpaper
zadbał również o to, aby całe wydarzenie
stało się częścią London Festival of
Architecture. Informacja o wyróżnieniach
ukazała się na stronie internetowej
magazynu oraz stronach sponsorów.
Zaskakujący był dla mnie fakt, że redakcja
podjęła dalszą współpracę z dwudziestoma
wyróżnionymi architektami. Obecnie
wspólnie staramy się przygotować międzynarodowe warsztaty architektoniczne.
Zostałem również zaproszony przez
laureatów nagrody z Włoch do wygłoszenia
wykładu na Uniwersytecie w Pizie.
> Uroczystość wręczania nagród
PS IPA poprzedzona była cyklem
seminariów i prezentacji firm
biorących udział w konkursie. Dzięki temu
uczestnicy mieli możliwość wzajemnego
poznania się. Do udziału w seminariach
zaproszono również gości zewnętrznych,
m.in. przedstawicieli prasy branżowej.
Ponadto sama gala była sporym wydarzeniem medialnym – nagrodę wręczył nam
osobiście Lord Best z Izby Lordów Parlamentu Brytyjskiego. Po wydarzeniu przesłano
nam informacje, które mogliśmy wykorzystać w materiałach prasowych. Dodatkowo
wiadomość o nagrodzie została zamieszczona na stronie internetowej organizatora,
z bezpośrednim odnośnikiem do witryny
naszej firmy.

DS

Nagroda może przynieść rozgłos medialny.
Czy rzeczywiście go Państwo odczuli i czy
przełożył się na zainteresowanie ze strony
klientów? I od razu kolejne pytanie – czy
taki „medialny szum” wokół pracowni to
tylko kwestia prestiżu, czy też może pomóc
w prowadzeniu działalności?

> Nagroda taka jak WD2014 daje
wielki rozgłos. Informacja o wyróżnieniu szybko ukazała się w najważniejszych serwisach poświęconych kulturze,
sztuce i architekturze. W krótkim czasie

BB
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zainteresowała się sprawą również Telewizja
Polska, która wyemitowała informację
w serwisie informacyjnym. Potem wiadomość
opublikowana została w kilku innych
magazynach. Pojawiły się wywiady w mediach
branżowych (kilka z nich czeka jeszcze na
publikację). Niektóre media zgłaszały się do
mnie same (np. TVP), a do innych ja sam
próbowałem się dostać. Oczywiście z różnym
skutkiem.
Szczerze powiedziawszy, ta nagroda nie
miała jakiegoś wielkiego wpływu na wzrost
zainteresowania ze strony nowych klientów.
Natomiast zauważyłem, że okazała się bardzo ważna dla klientów obecnych i poprzednich. Ucieszyła ich, ponieważ potwierdziła
słuszność dokonanego przez nich wyboru.
> Prestiżowe nagrody stanowią
AS potwierdzenie wysokiej jakości
realizowanych projektów i stanowią
swego rodzaju referencje dla pracowni. Takie
wyróżnienie budzi więc zainteresowanie
i z pewnością wpływa pozytywnie na relacje
zarówno z obecnymi, jak i potencjalnymi
partnerami, którzy doceniają fakt, że
współpracują z firmą na międzynarodowym
poziomie.
> Rzeczywiście, klienci i współpraDS cownicy zauważyli „naszego
Forbesa”. To świeża sprawa (lista
laureatów została opublikowana we wrześniu
– przyp. red.), więc na razie skończyło się
jedynie na kilku imprezach w architektonicznym gronie.
Konkursy bez wątpienia promują laureatów
i ich twórczość. Ale czy tego typu
wydarzenia mogą mieć pozytywne skutki
dla całego środowiska?

> Na pewno przez swoją medialność przybliżają zawód architekta
społeczeństwu. Propagują
architekturę, upubliczniają działalność
projektantów. Nagroda, którą zdobyłem,
zwróciła uwagę na profesję architekta
chociażby mieszkańcom mojego rodzinnego
miasta. Prasa lokalna bardzo chętnie pisała,
że architekt z Mielca został zauważony
w Wielkiej Brytanii. Dzięki temu mogłem
mówić o architekturze w mediach lokalnych.
Im więcej tego typu nagród, tym lepiej dla
architektury. Każdy architekt, który promuje
swoją działalność, zdobywa wyróżnienia
i nagrody, współpracuje z mediami,
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wykonuje tak naprawdę pracę dla dobra
całego środowiska architektów. Budowanie
większej świadomości społecznej, prestiżu
naszego zawodu przekłada się bezpośrednio
nie tylko na szacunek społeczny dla naszej
branży, ale również zarobki całej społeczności zawodowej.
> Prestiżowe konkursy i wyróżnienia
AS dla architektów służą, w dużej
mierze, a może przede wszystkim,
promocji naszego zawodu. Uważam, że
międzynarodowe wyróżnienie to nie tylko
indywidualny sukces pracowni, ale wydarzenie
ważne z punktu widzenia kraju. Na pewno
warto mówić o osiągnięciach polskich firm na
arenie międzynarodowej.
> Forbes nagradza profesjonalistów
DS z różnych dziedzin – np. naszych
genialnych fizyków, takich jak Olga
Malinkiewicz, pracująca na perowskitach.
Nagradza też architektów, którzy robią
innowacyjne projekty. Popularyzacja
naukowców, projektantów, zmieniających
różne dziedziny życia, służy wszystkim – tak
chcę o tym myśleć.
Podsumowując, warto angażować się
w tego typu przedsięwzięcia? Nawet jeśli
wymagają pracy, czasu albo pewnych
nakładów finansowych?

> Warto otwierać się na nowe
wyzwania, konfrontować pomysły
z opinią branży, by móc doskonalić
swoje umiejętności i poszerzać horyzonty.
Architekt to zawód, w którym nie możemy
stać w miejscu. Oznacza ciągły rozwój
i kreowanie nowych trendów. Jako pracownia
z pewnością będziemy angażować się w tego
typu aktywności i oczywiście zachęcamy do
tego innych, również tych, którzy są na
początku swojej kariery.
> Jeszcze raz podkreślę – trzeba
BB angażować się w misję promocji
zawodu architekta – i mam tu na
myśli nie tylko konkursy. Warto poświęcać
czas na działania niekomercyjne – realizować projekty społeczne, uczestniczyć
w warsztatach projektowych, mówić
o wartości architektury i urbanistyki. Jestem
przekonany, że warto też pokazywać
architekturę w mediach, promować polską
architekturę na arenie międzynarodowej. To
daje dużo satysfakcji i poczucia spełnienia
zawodowego.
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HydePark

Deregulacja – wygrana czy
przegrana zawodu architekta?
arch. Katarzyna Wrońska, architekt IARP

Zgodnie z ustawą deregulacyjną Izba Architektów RP będzie nadawała uprawnienia ograniczone także
inżynierom budownictwa i technikom budowlanym. Tym samym będzie musiała przyjąć ich w poczet
członków. Czy jest w tym niebezpieczeństwo dla zawodu architekta?
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10 sierpnia 2014 r. weszła w życie Ustawa
o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, wprowadzając
konkretne zmiany w ustawie Prawo budowlane i w Ustawie o samorządach zawodowych
architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów (likwidując Izbę zawodową tych
ostatnich). Czytając po raz kolejny tekst ustawy „deregulacyjnej” w zakresie związanym
z wykonywaniem zawodu architekta i inżyniera budownictwa, można dojść jednoznacznie
do wniosku, że Ustawodawca nie rozumie różnic między tymi zawodami lub ich zrozumieć
nie chce. Może jest to działanie świadome?
Gdy tworzono tę nową Ustawę, uśpiono chyba
czujność środowiska architektów. Gdzie byli
decydenci z Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju, którym znane są dobrze dyrektywy
unijne i specyfika zawodu architekta oraz
konkretne różnice między pracą architekta
a pracą inżyniera budownictwa?
Dlatego dobrze się stało, że 22 lipca br.
Izba Architektów RP zajęła jednoznaczne
stanowisko w sprawie powyższej Ustawy,
ustosunkowując się do pomysłów Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa (por. Z:A_#39,
str. 016 – przyp. red.). Wypowiedzi PIIB są
bowiem próbą wyegzekwowania korzyści
zawodowych dla inżynierów, wykorzystującą
nadchodzącą falę zmian, na które pozwala
ustawodawca.
Wszystkie argumenty dotyczące wykształcenia i wykonywania zawodu architekta
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(w porównaniu z zawodem inżyniera budownictwa) przywołane przez IARP są ze wszech
miar słuszne – odmienna rekrutacja na studia,
odmienny system kształcenia, odrębny zakres
obowiązków zawodowych, odmienna rola
w szeroko rozumianym procesie inwestycyjnym, odmienne regulacje unijne, odmienny
status w odniesieniu do zawodu zaufania publicznego (por. Z:A_#40, str. 016 – przyp. red.).
Jednak całe niebezpieczeństwo dla
naszego zawodu tkwi w zapisach nowej
Ustawy, a PIIB już teraz próbuje je umiejętnie
wykorzystać dla materialnych korzyści, nie
patrząc na dobro publiczne. Ustawa „deregulacyjna” zezwala na uzyskiwanie uprawnień
do projektowania w ograniczonym zakresie
i do kierowania robotami w ograniczonym
zakresie osobom w zawodach związanych
z budownictwem niezależnie od poziomu
wykształcenia. Mówi się o:
	absolwentach drugiego stopnia na kierunku pokrewnym (ograniczone uprawnienia
do projektowania),
	absolwentach pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym (ograniczone uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi),
	absolwentach drugiego stopnia na kierunku pokrewnym (ograniczone uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi),
	osobach posiadających tytuł zawodowy technika lub mistrza (ograniczone
uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi).

Skoro jest tyle różnic w zawodzie architekta i inżyniera, to dlaczego Ustawodawca
utrzymuje pojęcie zawodów pokrewnych? To
pytanie pozostaje obecnie bez odpowiedzi.
Aktualnie, prawdopodobnie nie uda się
zmienić wprowadzonego w roku 2005 Systemu Bolońskiego – czyli dwustopniowych
studiów wyższych (niestety nie udało się
przed tym systemem uchronić studiów architektonicznych). Musimy więc ten stan rzeczy
traktować jako obowiązujący. Na uczelniach
kształci się magistrów inżynierów architektów i inżynierów architektów.
Uważam, że chcąc obronić prestiż
zawodu architekta i jego pracę, jako osoby
wykonującej zawód zaufania publicznego
polegający na kreowaniu przestrzeni, tworzeniu architektury w kontekście otoczenia,
z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych, kulturowych, socjologicznych,
społecznych – Izba Architektów RP powinna
stanąć na stanowisku, że tylko architekci
mogą posiadać stosowne uprawnienia do
projektowania w specjalności architektonicznej i do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej.
W zależności od stopnia wykształcenia
architektonicznego mogą być one bez ograniczeń (dla mgr inż. arch.) lub ograniczone
(dla inż. arch.).
Przy tak dużej liczbie absolwentów różnych Wydziałów Architektury, tylko wtedy
zwiększyłaby się dla nich szansa na pracę
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– argumentując, że po co mają funkcjonować
dwa podobne do siebie samorządy zawodowe, skoro jeden świetnie sobie poradzi.
Izba Architektów RP zrzesza aktualnie
11 tysięcy członków. Mimo, że wykonują oni
ważny społecznie i istotny dla przestrzeni
kraju i jego historii zawód, Ustawodawca zupełnie nie liczy się z głosem tego środowiska
i potrzebami dotyczącymi warunków dobrego
wykonywania zawodu architekta.
Może czas zaskarżyć przedmiotową
Ustawę, mając w perspektywie ochronę
zawodu, wykonywanej pracy, twórczości,
a także kultury społecznej i historii, których
współtwórcami są architekci, i którzy nie
mogą dać się zepchnąć do narożnika, a tym
bardziej pozwolić się znokautować.
Izba Architektów RP musi radykalnie
działać w tym kierunku, a jej członkowie
architekci muszą być solidarni w uczciwym
wykonywaniu swojego zawodu, dbać o jego
prestiż i rangę – nie ulegać inwestorom,
przetargom, własnym słabościom i rynkowi
pozbawionemu wszelkich zasad. Jeśli sami
nie zawalczymy o siebie, to nic nie osiągniemy!
Katarzyna Wrońska
architekt IARP,
Okręg Wielkopolski
członek SARP
Oddział w Poznaniu
> k.a.wronska@gmail.com
rekl ama

w zawodzie i w kraju, który zainwestował
w ich wykształcenie.
Niech ta podstawowa zasada zacznie
obowiązywać równolegle magistrów inżynierów budownictwa i inżynierów budownictwa. Jeżeli ktoś chce być architektem
i pracować w tym zawodzie, niech studiuje
odpowiedni kierunek (a nie kierunek pokrewny) i zdobędzie odpowiednie wykształcenie.
Architekci nie muszą zabiegać o uprawnienia „inżynierskie” i niech inżynierowie nie
zabiegają o uprawnienia „architektoniczne”.
W tym kierunku powinny zmierzać kolejne
zmiany ustaw.
Wtedy Izba Architektów RP będzie mogła
z czystym sumieniem nadawać uprawnienia
nieograniczone i ograniczone architektom,
a następnie przyjmować ich w poczet swoich
członków. Regulacje wewnętrzne wypracujemy sobie wtedy sami.
Obecna Ustawa powoduje, że to Izba
Architektów RP będzie nadawała uprawnienia ograniczone inżynierom i technikom,
i majstrom, a potem będzie musiała ich wpisać na listę swoich członków. W ten sposób
zacznie się samoistna, stopniowa degradacja
samorządu zawodowego architektów.
Może o to chodziło Ustawodawcy? By nie
rozwiązać IARP jednym cięciem, jak to się
stało w przypadku Izby Urbanistów, tylko
by Izbę Architektów rozkładać od wewnątrz
powoli, by w końcu, po kilku latach, wchłonęła ją np. Izba Inżynierów Budownictwa

FELIETON

ARCHITEKCIE, KTO CIĘ ROZUMIE?

PR
arch. Piotr M. Glegoła
architekt IARP

J

Jak promować samego siebie będąc architektem? W dzisiejszych czasach nie da się nic
sprzedać bez promocji. Ale jak sprzedawać siebie? Oczywiście skojarzenie z pewną dzielnicą
Amsterdamu jest tutaj niestosowne – chodzi
o sztukę przecież. Pierwszy pomysł, jaki mi
przyszedł do głowy – będący parafrazą pewnego rysunkowego dowcipu Andrzeja Mleczki
– aby chodzić od jednej osoby do drugiej z zapytaniem „przepraszam, jestem architektem,
czy mogę Pani/Panu coś zaprojektować?”
odrzuciłem. Koncepcję, aby to samo napisać
na karteczce i rozdawać z breloczkiem też
odrzuciłem... bo z jakim niby breloczkiem?
Kiedy wyrzucałem małą kolorową reklamę,
znalezioną za wycieraczką samochodu, pomyślałem, że przecież tyle rzeczy albo części
ciała reklamuje się skutecznie „gołą babą”, że
może mój talent, umiejętności oraz doświadczenie też by można spróbować. Jednak i ten
pomysł odrzuciłem, bo konkurencja w reklamowaniu się „gołą babą” jest jednak zbyt
duża – wiertarki, cement, rury kanalizacyjne,
a nawet gołe baby reklamujące po prostu gołe
baby... długo by wymieniać.
Spojrzałem w lustro i rozejrzałem się
smętnie po mojej pracowni oraz mieszkaniu.
Czy tak pracuje i mieszka współczesny architekt? Ja, ubrany jakoś tak szaro, bezosobowo,
a w mieszkaniu żadnego szkła czy aluminium.
Ani stali nierdzewnej, ani egzotycznego drewna, ani nawet ledowego oświetlenia. Wszystko jakieś takie tradycyjne... rzekłbym w 90
procentach wręcz przedwojenne. W dodatku
to wcale nie loft, choć wiadomo, że architekci
żyją i pracują w loftach. Nic dziwnego, że nie
mam zleceń. No właśnie... Przypomniał mi się
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fragment książki opisującej pewną przedwojenną sytuację – pierwsze wrażenie autora,
który odwiedził siedzibę pewnego klubu w
podziemiach Hotelu Europejskiego w Warszawie. Nie pamiętam niestety, czy chodziło
o Grupę Preasens czy jakiś klub futurystów, ale
nie jest tu ważna dokładność lecz konkluzja, że
oto panowie ci, o których uczymy się w szkołach, których piękne dzieła podziwiamy, a ich

samych znamy z ładnych, fotogenicznych
reprodukcji w encyklopediach, gdzie prezentują
się pod krawatem, tam oto siedzieli – według
wspomnień autora tej książki – w pomalowanym pstrokato na czerwono, pomarańczowo
czy zielono pomieszczeniu wśród dziwnych
w formie mebli, z nogami na stole, dyskutując
we frywolnej atmosferze przy winie i w oparach tytoniu o sztuce i jej przesłaniu. A u mnie
w pracowni? Ściany nudno białe, nie walają
się butelki po winie, nawet palenie właśnie
niedawno rzuciłem... aż wstyd.

Postanowiłem samopromocję zacząć od
siebie a potem od miejsca pracy, całość mieszkania zostawiając na koniec z dużym znakiem
zapytania albowiem, pomijając dostępność
funduszy po pierwszych dwóch zmianach,
jakoś nie odczuwam potrzeby, aby mieszkać
tak jak architekci w filmach. Zresztą – po
przemalowaniu ścian pracowni będę musiał
gdzieś odpocząć...
A skoro „ja” na początek, to najważniejszy
jest oczywiście efekt pierwszego kontaktu.
Ubiór współczesnego architekta wygląda
zwykle jak flaki z olejem – marynarka, koszula
bez krawata (często w modną podobno kratę
i nierzadko flanelowa) oraz jeansy. Niektórzy
bardziej odważni, zwykle w średnim wieku,
decydują się na wariant „zaginiony w akcji
w Wietnamie” albo „byłem rockmanem”. Jest
też wersja lekko elegancka „byłem na pogrzebie i nie zdążyłem się przebrać”, polegająca
na monotonnym bezpiecznym i uniwersalnym
czarnym kolorze wszystkiego, co się nosi na
sobie a widać – i może nawet też tego czego
nie widać. Przyznam się, że mam w szafie
cztery takie zestawy, ale przecież szukam
czegoś innego.
No i jak zauroczyć klienta, który ma
wszystko i na wszystko go stać? Jak wypromować siebie ubiorem w takim „targecie”?
Tylko tym na co on nie może sobie pozwolić,
a my architekci możemy! Bo jesteśmy przecież
– co podkreślam kiedy się da – „artystami
tworzącymi budowle”, a artyście się wiele
wybacza.
Zacząłem zatem na budowy jeździć
motocyklem. Na allegro zakupiłem używany
sprzęt, składający się ze znoszonej kurtki
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Moja nowa marka
vel Architekt Alfa
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Wszystko szło dobrze póki nie padało
i było przynajmniej +5 stopni... Ale od
czego inteligencja i wykształcenie. Wpadł
mi do głowy pomysł, by sięgnąć do źródeł
modernizmu – przecież mój ulubiony międzywojenny architekt Józef Szanajca jeździł
sportową Tatrą! (ciekawy jestem, czy była
to legendarna Tatra T77?). Zadzwoniłem
więc do pewnego znajomego znajomych,
który sprowadza samochody zza Odry.
Zażądałem bez ogródek sportowego auta,
najlepiej dwuosobowego kabrio ze sztywnym zdejmowanym dachem. Podsumowałem zamówienie – co bardzo istotne – aby
samochód był kompletnie niepraktyczny.
Znajomy znajomych zmartwił się moim
budżetem i następnie myślał jakiś tydzień,
ale…. udało się. Znalazł to, czego mi
potrzeba.
Niestety nie mogę zdradzić, co znalazł,
ze względu na czynnie wykonywany zawód
– mimo koleżeństwa w izbie jesteśmy
przecież konkurentami... Zdradzę tylko,
że w oczekiwaniu na to co wybrałem,
kupiłem już skórzaną pilotkę z koziej skóry,
kontraktową kurtkę pilotów US Navy na
kożuszku i gogle... Nadmieniam, że nie
czekam na samolot, ale osiągi ma „to”
podobne.
Niestety na zmiany w pracowni już nie
starczy budżetu i na mieszkanie też nie... Ale
nie są mi teraz potrzebne. Najwyżej przemaluje się ściany na odblaskowy pomarańcz.
W każdym razie jeśli nie znajdę nowych zleceń, to dzięki mojemu nowemu zawodowemu
emplois zawsze będę mógł „to coś” wynajmować do ślubów.

chcesz wiedzieć
więcej na temat
brick Design?
Zajrzyj tutaj:

www.Roben.pl
rekl ama

skórzanej (która zaliczyła kilka przytarć
o asfalt) z ochraniaczami ramion, łokci i kręgosłupa, upodobniającymi mnie do gracza
w football amerykański, trochę podartymi
jeansami o przedziwnym kroju („tryśnięte”
kevlarem od spodu), no i kask oczywiście – ze
stylizowanym rysunkiem feniksa (HJC-FC14,
cena 150 zł). Wizerunku dopełniły kontraktowe buty brytyjskich jednostek specjalnych
(Assault Botts, 199 zł nowe – uprzedzam,
że czas ułożenia na nodze to 1 rok + 1,5 litra
specjalnych zmiękczających płynów różnych
firm stosowanych systematycznie co tydzień)
i rękawice snajperów Legii Cudzoziemskiej
(17 zł + przesyłka).
W tych utensyliach pojechałem na pierwszą
budowę. Sprawy związane z nadzorem zostały
załatwione szybko i niecierpliwie, podobnie jak
rozliczenie wizyty przez klienta. Większą część
spotkania zajęła m o j a (!) opowieść o parametrach mojego motocykla, mojego ubioru, a także moja historyjka (to specjalnie przygotowany
rodzynek) o corocznych zawodach w Stanach
Zjednoczonych w jeździe na tyłku po asfalcie
w jeansach podszytych kevlarem... Podobno
obecny rekord to 130 km/h.
Nikt ze mną nie dyskutował, że nadzór
za krótki, że za dużo wziąłem itd. Wszyscy
byli zadowoleni. Na koniec klient poprosił
o wspólne zdjęcie w moim pełnym rynsztunku, w kasku i w słonecznych okularach – jak
powiedział, a czego do końca nie rozumiem
– „aby pokazać znajomym”(?). Okulary to
Ray Ban będący kontraktowym wyposażeniem armii holenderskiej z najostrzejszym
jaki widziałem zestawem filtrów UV
(35 zł + przesyłka).

www.facebook.com/Roben.polska

FOT. © 2013 Paramount Pictures. All Rights Reserved / Mary Cybulski
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„Ludzie kupują emocje, a nie logikę” – mówi
na swoich spotkaniach Jordan Belfort.
Na zdjęciu: Leonardo DiCaprio w roli
Belforta, scena ze słynnego filmu „Wilk
z Wall Street” w reżyserii Martina Scorsese

Architekt skazany
na sukces
/ czyli kilka słów o marketingu i strategiach
biznesowych w architekturze
opowieść: Michał Salamonowicz, oprac. Edyta Salamonowicz

Jest całkiem prawdopodobne, że wiele przytoczonych w tym tekście sugestii, opinii
i porad uznasz może za oczywiste oczywistości. Tym lepiej dla Ciebie. Nie zmienia to
faktu, że w codziennym pośpiechu zapominamy o anegdocie z drwalami i ostrzeniem
piły. Skorzystaj więc z okazji, zwolnij na pół godziny, przygotuj sobie notatnik,
zatemperuj ołówek i dla relaksu - przeczytaj.
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Dopijając resztkę kawy i wpatrując się
w rozbłyskujące po przeciwnej stronie ulicy
reklamy, zastanawiam się czego właściwie
oczekiwać, idąc na spotkanie z człowiekiem
wywołującym tak różne reakcje. Dla jednych
jest mistrzem perswazji, inni nie mogą zapomnieć mu przeszłości. A jednak jego historia
przyciąga. Wilk z Wall Street, Jordan Belfort,
którego wysłucham za kilka minut, w licznych
wywiadach przyznaje, że popełnił wiele błędów i poniósł za nie karę. Powrócił jako nowy
człowiek, prowadzi szkolenia motywacyjne,
uczy negocjacji i technik sprzedaży. W jaki
sposób doprowadził swoje umiejętności do
perfekcji, jakie wyznaje poglądy, dowiem się
już za moment. Wciąż jestem sceptyczny,
mimo licznego grona namawiających. Wchodzę. Parę chwil później słyszę: Sprzedaj mi ten
długopis!... Nie ma już teraz odwrotu...

Teoria marketingu
a praktyka architekta
Wracając do domu, byłem pod wielkim wrażeniem minionych godzin, zastanawiałem się
nad słowami Jordana Belforta i możliwością
odniesienia ich do architektury. Proponowana
przez niego strategia sprzedaży przypomina
nieco kolejne stadia projektowe w architekturze. Skonstruowana jest tak, by miała jak
najszersze zastosowanie w różnych sektorach
przemysłu. W materiałach promocyjnych jej
kwintesencję przedstawiono za pomocą osi
czasu, której zwieńczeniem jest punkt – moment uzyskania aprobaty inwestora [1].
Wygłoszone podczas wykładu słowa
Belforta postanowiłem więc skonfrontować
z opiniami innych specjalistów od perswazji,
marketingu i rozwoju biznesu, a przy okazji
zrewidować także, w jakim stopniu ich teorie
i rozwiązania sprawdzają się w codziennej
praktyce architektonicznej. Jak zwykle nieocenioną pomocą w ich częściowej weryfikacji
okazały się rozmowy z innymi zaprzyjaźnionymi architektami i analiza ich doświadczeń.
W czasie dyskusji z nimi uświadomiłem sobie,
iż wielu architektów próbuje stosować metody

podobne do tych, o których mówią specjaliści
od marketingu i strategii sprzedaży. Pozostaje pytanie, w jakim stopniu ich działania są
świadome, a na ile prowadzone na wyczucie.

Zawsze warto próbować
„Zawsze warto próbować” to przesłanie
Duncana Bannatyne'a, który w czasie jednego
z wykładów na temat przedsiębiorczości
przytoczył swoją historię jurorowania w popularnym programie BCC „Dragon’s Den”,
gdzie grono biznesmenów ocenia pomysły
inwestycyjne uczestników. Zanim zgodził się
na występ przed kamerami, zapytał o zdanie
swoich doradców – byli temu przeciwni. On
jednak nadal „bił się z myślami” i ostatecznie ciekawość zwyciężyła. Program z jego
udziałem okazał się sukcesem, a doradcy
musieli poszukać innego zajęcia. Konkludując,
stwierdził, iż wiele dobrych pomysłów, przychodzących nam do głowy, często odrzucamy
sami lub w oparciu o opinię innych osób.
Jordan Belfort opisał to bardziej obrazowo, stwierdzając, że jedyną rzeczą, jaka stoi
pomiędzy nami a naszym sukcesem, jest
„stek bzdur”, które sami sobie powtarzamy
dla usprawiedliwienia dlaczego nie uda nam
się go osiągnąć.
Konsekwencją nadmiernej niepewności
jest brak jakichkolwiek działań i przyjęcie
biernej postawy. Może to skutkować frustracją, tworzeniem projektów „do szuflady”
i złudnym przekonaniem, że „mój inwestor nie
jest jeszcze na to gotowy”. Sir Norman Foster
w jednym z wywiadów stwierdził: idealny
inwestor nie istnieje. Po czym dodał, że trzeba
przekonać zleceniodawcę do własnej wizji.
Wszyscy ci eksperci zauważają, że należy
oszacować ryzyko i rozsądnie próbować mimo
porażek.

Geneza sukcesu
Uczestnicząc w spotkaniu mającym na celu
konsolidację środowiska projektowego, rozmawiałem z dyrektorem sporego biura, wymieniając uwagi na temat ekspansji i rozwoju firm

projektowych. Mój rozmówca zauważył, że gdy
zaczynał, był świetnym projektantem, później
musiał stać się menadżerem, a następnie
zająć również marketingiem i pijarem, po czym
dodał: Popatrz na tych wszystkich ludzi. Mają
szalony zapał, ale większość z nich nigdy nie
skończyła żadnego kursu jak zdobywać zlecenie,
nawiązywać kontakty, negocjować. Pomyśl, o ile
łatwiej by im było, gdyby oprócz doświadczenia
posiadali wiedzę teoretyczną.
Faktycznie, architekci mają przed sobą
bardzo trudne zadanie, gdyż muszą sprzedać
coś, co nie istnieje – swoją wizję, która dopiero
zostanie przelana na papier. Tak naprawdę, by
być „wziętym” architektem, oprócz zdolności
projektowych i wiedzy technicznej, potrzebna jest umiejętność sprzedaży i to nie tylko
swoich pomysłów, ale też własnego wizerunku
– eksperta, człowieka, któremu można zaufać.
Według specjalistów od biznes coachingu to
właśnie robią ludzie sukcesu. Jest to zadanie
niełatwe, ponieważ jesteśmy oceniani nie tylko na podstawie przesłanek merytorycznych,
ale także wrażeń. Nawet najdrobniejsze elementy składają się na to, jak jesteśmy odbierani – jako ekspert i profesjonalista, przyjaciel,
a może ktoś niepewny, mało wiarygodny.
Dlatego tak ważne jest zachowanie w trakcie rozmowy. Na odpowiedni język ciała, dobór
odpowiednich postaw, intonację głosu zwraca
uwagę Jordan Belfort [2], ale oczywiście nie
tylko on. Na przykład dr Robert Cialdini przytacza w swojej książce [3] zachowania behawioralne oraz przykłady i badania pokazujące
jak prosta gra słów, a nawet kolejność pytań
mogą wpłynąć na odpowiedź rozmówcy.
Parę lat temu na Wydziale Architektury
Uniwersytetu w Kingston odbyła się dyskusja
na ten temat. Tę samą informację prezentowały dwie osoby – jedna zadbana, wypoczęta,
mówiąca pewnie, druga stanowiąca jej przeciwieństwo. Po odczycie odbyło się głosowanie
nad tym, która z nich była bardziej przekonywująca. Wynik był oczywisty – zwycięstwo
odniosła pierwsza osoba. Stworzyło to pole
do dyskusji, na ile estetyka i wyrazistość
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Kryzys i brak zleceń dla architektów, zaowocował na Wyspach
Brytyjskich otwartością do nowego podejścia: aktywnego
poszukiwania nowych klientów i wprowadzenia nowoczesnych
rozwiązań biznesowych. Architekci zaczęli pracować nad własną
promocją za pomocą takich narzędzi jak publikacje prasowe, media
społecznościowe, internet, aplikacje mobilne, nie wspominając
o filmach czy występach telewizyjnych.

przekazu wpływają na odbiór informacji oraz
zwiększają szanse na sukces.
„Dwadzieścia lat trwa budowanie reputacji, a 5 minut jej zrujnowanie. Gdy o tym
pomyślisz będziesz postępował inaczej”
– słowa te wypowiedział legendarny Warren
Buffett, którego za przykład stawiał Jordan
Belfort w jednym z wywiadów [4]. Wymiar
etyczny, do którego wzywają te zdania, jest
istotny, nie tylko z uwagi na dobro potencjalnych inwestorów, ale także ze względu na nas
samych i ochronę naszej własnej reputacji, jak
i reputacji całej branży. Wyciąganie wniosków
z powziętych działań to kolejne zalecenie ekspertów. Również Belfort przyznaje, iż więcej
nauczył się ze swoich błędów niż z sukcesów.
Oczywiście studiowanie błędów innych również pomaga uniknąć własnych w przyszłości.
Dlatego niektóre z firm projektowych sporządzają raporty zawierające opinię inwestora,
jego pozytywne i krytyczne uwagi, a także
własne obserwacje dotyczące zakończonego
projektu. Tak zdobyte doświadczenie pozwala
na lepsze prowadzenie kolejnych projektów,
jak również zarządzanie firmą.
„W momencie kiedy przekroczysz próg
i zadeklarujesz swoją lojalność firmie, stajesz
się częścią rodziny” – to cytat z książki
Jordana Belforta [5], którego firma słynęła
z nadzwyczaj zmotywowanych i rwących
się do pracy pracowników. To również oni
współtworzyli „image” oraz reputację firmy.
Ich ubiór, sposób mówienia miał spotęgować
wrażenie, że inwestorzy rozmawiają z najlepszymi specjalistami w branży, z ludźmi
sukcesu. Sam „Wilk” motywował ich do pracy
przemówieniami i przykładami, roztaczał
optymistyczne wizje ich przyszłości, dawał
wiarę w produkt, który sprzedawali, w jego
jakość i wartość. Jako przykład przytoczyć też
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można drużynę rugby Melbourne Storm, którą
Belfort z sukcesem zmotywował przed wygranym wielkim finałem NRL (Narodowej Ligi
Rugby – przyp. red.) w 2009 roku [6]. Również
inne znane firmy i korporacje skorzystały ze
szkoleń „Wilka z Wall Street”. W doniesieniach prasowych padają takie nazwy jak m.in.
Symantec, Virgin, Atlantic, Deutsche Bank [7].
Sam mówca jako przykład doskonałych relacji
z konsumentami i jakości oferowanego im
serwisu podaje linie lotnicze Virgin [8]. Ujawnia się stara prawda, podkreślająca jak ważne
są relacje z inwestorem. W końcu wiele opinii
rozchodzi się „pocztą pantoflową”.

powodu dalszych komplikacji. Parę lat temu
w Architectural Record ukazał się artykuł
dotyczący marketingu w architekturze [9].
Autorzy przytoczyli w nim również kilka
problemów, z jakimi borykają się niektórzy
przedstawiciele branży zza „Wielkiej Wody”.
Wśród nich znalazły się takie zarzuty jak: brak
uważnego wysłuchania inwestorów oraz właściwego określenia ich oczekiwań i potrzeb,
nadmierne operowanie językiem technicznym,
okazywanie znudzenia, przerywanie wypowiedzi innym członkom zespołu projektowego,
powodujące wrażenie braku jego zgrania.

Trzymaj emocje na wodzy

Według Belforta „Ludzie kupują emocje,
a nie logikę” [10]. Wynika z tego, że „dobicie
targu” musi nastąpić szybko – tu i teraz, albo
w krótkim czasie po zakończeniu rozmów. Czy
wstępne rozmowy są zatem trudne? Wszystko zależy od cech charakteru inwestora. Niektórzy łatwo nawiązują kontakt i skłonni są
do akceptacji proponowanych rozwiązań. Wiedzą, że dany projekt jest im potrzebny i chcą
go jak najszybciej zrealizować. Inni mogą się
wahać, rozważać różne opcje i ceny projektu.
Takim inwestorom należy poświęcić więcej
czasu, wymagają wzięcia „za rękę” i przeprowadzenia przez proces budowlany. Jeszcze
inni będą jak najdłużej zwlekać z podjęciem
decyzji – ich przekonać najciężej, a czasami po
prostu jest to niemożliwe.
Architekci są w o tyle dogodnym położeniu,
że to zwykle inwestor jest petentem. Daje to
pewną przewagę, ponieważ początkowo to
klient, chcący udzielić zlecenia, jest stroną
aktywną, inicjującą. Szkopuł jak zwykle tkwi
w szczegółach i w osiąganiu kompromisów satysfakcjonujących obie strony, z których każda
powinna przeprowadzić szybki bilans zysków

Umiejętność radzenia sobie z emocjami jest
jednym z elementów sukcesu, o których
mówi „Wilk” w udzielanych wywiadach.
Osoby pozytywnie nastawione łatwiej mogą
skupić się na osiągnięciu celu w porównaniu
z kimś, kto „wstał akurat lewą nogą z łóżka”.
Jak stwierdził, wspomniany wcześniej przez
Belforta i będący inspiracją dla wielu ludzi biznesu, Warren Buffet: Człowiek posiada pewne
przewrotne cechy charakteru, które komplikują
najprostsze rzeczy. Pewien menadżer projektu,
z którym rozmawiałem po zakończonym
seminarium, zauważył, iż każdy człowiek ma
słabe strony i powinien być ich świadomy, by
minimalizować niekorzystny wpływ słabości
na codzienną pracę.
W doniesieniach prasowych brytyjskiej
ARB (Architects Registration Board – przyp.
red.) i jej Komitetu Etyki Zawodowej pojawiają
się noty informacyjne przestrzegające przed
błędami, które zdarza się popełniać projektantom w kontaktach z inwestorami. W dużej
mierze problemy te dotyczą złej komunikacji
pomiędzy stronami i wynikających z tego
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i strat. Zadaniem architekta jest przekonanie
inwestora, że jego zyski będą znacznie większe
od strat, jeżeli to jemu powierzy zlecenie.

Kluczem do inwestora jest
zrozumienie jego oczekiwań
W czasie swoich wystąpień Jordan Belfort powtarza, że kluczem do poznania potrzeb inwestora jest nawiązanie z nim porozumienia oraz
zrozumienie jego oczekiwań [11]. Negocjacje czy
spotkania stanowią platformę, dzięki której
inwestor może sprawdzić nasze podejście,
ofertę, a my przedstawić, w jaki sposób chcemy
spełnić oczekiwania klienta. Jednym ze sposobów osiągnięcia celu, jest zdefiniowanie potrzeb zleceniodawcy, a następnie (dzięki naszej
wiedzy, ekspertyzie i doświadczeniu) przedstawienie sposobu ich zaspokojenia (realizacji).
Odpowiednie sformułowanie pytań pozwala
na uzyskanie jasnych odpowiedzi, a także ukierunkowanie rozmowy do osiągnięcia punktu
finalnego – pomyślnego zakończenia negocjacji
[12]. Musimy pamiętać, iż nasza wiedza o inwestorze jest dość ograniczona, w związku z czym
nie należy zanadto odbiegać od tematu, który
jest zasadniczym celem spotkania.
Według niektórych trenerów biznesu
pierwsze pół minuty to czas, w którym mamy
największe szanse, by zrobić pozytywne
wrażenie na potencjalnym inwestorze. Niestety w przypadku rozmów o architekturze
nie zawsze wszystko toczy się tak szybko,
a negocjacje potrafią się przeciągać. Architekci są też często polecani przez poprzednich
zleceniodawców. Może się więc zdarzyć, iż
potencjalny inwestor przychodzi z pewnym
wyobrażeniem o nas i o „naszym warsztacie”.
Parafrazując – nieważne jest kogo znamy,
ważniejsze jest kto zna nas i może wystawić
nam pozytywne świadectwo. Taka forma

Działania promocyjne biur
architektonicznych wciąż stanowią
w Polsce terra incognita. Tymczasem zagraniczni
projektanci chętnie stosują różne metody pokazywania światu
swoich aktywności – na bieżąco aktualizują działy prasowe i newsy
na swoich stronach www, opracowują aplikacje na urządzenia mobilne,
dzięki którym można na bieżąco śledzić ich pracę, korzystają z mediów
społecznościowych. Poniższe zestawienie to zaledwie mały wybór linków,
dzięki którym można się przekonać jak wygląda promocja pracy architekta poza
granicami Polski. Zapewniamy, że jest na co popatrzeć! Strony internetowe
architektów z rozbudowanymi (i uzupełnianymi na bieżąco) działami
prasowymi: Steve Holl Architects / www.stevenholl.com /// Foster +
Partners / www.fosterandpartners.com /// Fuksas / www.fuksas.it ///
BIG / www.big.dk /// Renzo Piano / www.rpbw.com /// OMA / www.oma.
eu /// KWK Promes / www.kwkpromes.pl /// Medusa group / www.
medusagroup.pl /// WWAA / www.wwaa.pl /// Facebook: www.
facebook.com/bjarke.ingels.group # 75 tysięcy fanów obserwuje
profil znanej duńskiej pracowni /// www.facebook.com/ZHANews
# profil biura Zahy Hadid polubiło 77 i pół tysiąca osób /// www.
facebook.com/pages/Studio-Daniel-Libeskind/1289943771
72531?fref=ts&fref=ts # a firmę Libeskinda tylko 5000 ///
www.facebook.com/pages/kwk-promes/19120983429498
3?ref=ts&fref=ts # profil pracowni Roberta Koniecznego
polubiło 6500 osób /// Twitter: HKR Architects / www.
twitter.com/HKRGlobal # aktualizacje co kilka dni ///
Gehl Architects / www.twitter.com/citiesforpeople
# architekt i urbanista, autor znanej w Polsce
książki „Życie między budynkami”, aktualizacje
co kilka dni /// RIBA www.twitter.com/RIBA
Royal Institute of British Architects # nawet
po kilka aktualizacji w ciągu godziny!!! ///
Studio Libeskind / www.twitter.com/
daniellibeskind # aktualizacje co
kilka dni /// BIG www.twitter.com/
bjarkeingels # Bjarke Ingels dba
o bieżące aktualizacje swojego
profilu na twitterze /// Aplikacje
na urządzenia mobilne: HKR
Architects https://itunes.apple.
com/us/app/hkr-knowledge+-work/id504132751?mt=8
/// Zaha Hadid Architects
https://itunes.apple.com/
us/app/zaha-hadidarchitects/

id467936543?mt=8
/// Allies and Morrison
Architects https://itunes.
apple.com/us/app/alliesmorrison-compendium/
id496817078?mt=8 /// Scott
Brownrigg https://itunes.apple.
com/gb/app/scott-brownriggarchitects/id48634
9460?mt=8
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„tradycyjnego marketingu” zapewne jest
najbardziej wiarygodna dla potencjalnych
inwestorów.

Nowe strategie
marketingu i sprzedaży
Tworzenie działów marketingowych, zajmujących się promocją i dotarciem do nowych
klientów, pochłania zwykle sporo czasu [13].
Ich rola i wykonywana praca często nie są
rozumiane i doceniane przez właścicieli firm
[14]. To efekt tego, że w wielu pracowniach
znaczna część zleceń pochodziła od stałych
inwestorów, z którymi relacje zostały już
zbudowane. Być może to właśnie zła koniunktura na rynku i zmniejszająca się liczba
zleceń stały się katalizatorem, który zaowocował, nie tylko na Wyspach, otwartością do
nowego podejścia: bardziej aktywnego poszukiwania nowych klientów i wprowadzenia
nowoczesnych rozwiązań biznesowych. Więcej architektów zaczęło interesować się własną promocją i szukać rozwiązań za pomocą
takich narzędzi jak publikacje prasowe,
internet, media społecznościowe, aplikacje
mobilne, a nawet udział w programach telewizyjnych czy filmach. Niektóre z pracowni
umieściły kody QR na swoich wizytówkach,
zawierające dane umożliwiające np. kontakt
lub dostęp do określonych informacji. Pod
szyldem wydawnictwa RIBA (Royal Institute
of British Architects – przyp.red.) ukazał się
kilkusetstronicowy poradnik dla architektów
dotyczący strategii marketingowych [15].
W ubiegłym roku w ramach szkoleń organizowanych przez RIBA pojawiły się również
seminaria poświęcone marketingowi oraz
współczesnym strategiom sprzedaży i możliwościom powiązania ich z nowoczesnymi
systemami projektowymi. Oczywiście nie
zawsze gwarantuje to powodzenie i szybkie,
wymierne korzyści. Czasami, szczególnie na
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początku, trudno jest ocenić włożony wysiłek
oraz osiągnięcia działów marketingowych,
choć w dłuższej perspektywie ich wkład
może okazać się bardzo istotny. Jednak mimo
istotnej roli marketingowców, ostatnie słowo
należy do architekta, który w końcowych
etapach procedur przetargowych i negocjacyjnych ma decydujący wpływ na ich finał. To
wówczas umiejętności projektanta poddawane są ostatecznej próbie.

przez przedstawicieli innych gałęzi przemysłu, muszą jednak pamiętać o etyce i wartościach, które jako profesjonaliści mamy
reprezentować. Mając to na uwadze – zawsze
można spróbować.
1_ Medialink Production, „Jordan Belfort – The Straight Line”,
2_S uccess Under 30, „Jordan Belfort – Matching and Mirroring
– Straight Line Persuasion”,
3_Cialdini R. „Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka” 2013,
GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, ISBN 83-85416-39-0
4_ Zespół redakcyjny, „Jordan Belfort”, kwiecień-maj 2011, Wealth

***
Strategia sprzedaży w architekturze to cały
zakres działań, począwszy od struktury
organizacyjnej firmy, po końcowe negocjacje
i późniejszą obsługę projektu. Raz przyjęty model działania zwykle powtarzany
jest przez lata. Analiza poprzednich zleceń
i podjętych kroków pozwala na eliminację
błędów i udoskonalenie przyjętych procedur.
Techniki perswazji i negocjacji w architekturze
zawsze zmierzają do jednego punktu, a jest
nim udzielenie zlecenia. Czasami wymaga
to od architekta kilkukrotnego „zawracania”
i „przechodzenia” ponownie przez wszystkie
etapy procesu negocjacji.
Odpowiednio zaplanowana strategia musi
być klarowną i logiczną metodą perswazji,
łatwą w adaptacji do zmieniających się
potrzeb. Współczesne techniki sprzedaży to
umożliwiają. Prawdą jest, że każdy z nas stosuje jakąś metodę – z lepszym lub gorszym
skutkiem, z większą lub mniejszą świadomością. Jeżeli jednak działania mają być skuteczne, to trzeba w pełni rozumieć podjęte kroki
i przewidywać ich konsekwencje. Czy branża
architektoniczna potrzebuje, opracowanych
specjalnie na jej potrzeby, metod perswazji
i negocjacji? Na to pytanie każdy z nas musi
odpowiedzieć sobie indywidualnie. Szukający
wskazówek zawsze mogą skorzystać z gotowych systemów stosowanych z powodzeniem

Creato, wydanie 45,
5_ Cytat w przekładzie własnym
6_ Cameron S., „Who’s afraid of Jordan Belfort, the Wolf of Wall
Street”, The Australian, 2014.05.10
7_ K olhatkar S. „Jordan Belfort, the Real Wolf of Wall Street”, Bloomberg Business Week, 2013.11.07,
8_L ewers G. – The Room Live, „Jordan Belfort – The Wolf of Wall
Street”,
Ionescu R., „Jordan Belfort The Real Wolf of Wall Street – Wealth
Creation”,
9_ K olleeny J., Linn Ch, „Marketing: Lessons from America's bestmanaged architectural firms”, Architectural Record 2002,
10_ H
 ilderman K., „Q&A with the Real Wolf of Wall Street”,
11_Stewart C., „Use Jordan Belfort’s Straight Line Persuasion Approach to Close More Sales”, Biz Epic, 2014.11.10,
12_Empowernet International, „Jordan Belfort: Three Tenets of the
Straight Line”,
13_ K olleeny J., Linn Ch, „Marketing: Lessons from America's bestmanaged architectural firms”, Architectural Record 2002,
14_ B
 reuer M., „Why Architecture’s Marketers Fail (And How to Fix It)”,
2013.08.15, Archdaily.com,
15_Elias H., „Good Practice Guide: Marketing Your Practice”, 2010,
RIBA Publishing, ISBN: 9781859463079
* hiperlinki do większości wymienionych materiałów źródłowych znajdziesz w portalu Z:A pod adresem www.zawod-architekt.pl/sukces
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Kamień
Architektoniczny
arch. Jakub Sałasiński, architekt IARP

Ten artykuł nie ma po raz n-ty trafiać w nasze czułe punkty, które i tak bolą
od dawna. Nie pozostał już bowiem na rynku chyba żaden typ zleceń,
który byłby wolny od zaszytych zgrabnie zapisów krzywdzących nas mniej
lub bardziej dotkliwie. Dostrzegam trzy potencjalne szanse na sukces.
Wyciągnijcie własne wnioski z lektury i podzielmy się nimi w dyskusji.

K

Kamień kamieniowi nierówny. To jedyny pewnik w codziennym jadłospisie architekta. Zarówno wielkością, jak i kształtem, czy fakturą
– wszystkie się między sobą różnią. I wbrew
wstępnym często podobieństwom każdy jest
nieco inny, gdy dokładnie mu się przyjrzeć,
wziąć pod lupę i dogłębnie przeanalizować.
Wszystkie mają jednak jedną wspólną cechę
– ciężko je zgryźć, w gardle stają, a jak już
nawet uda się je przełknąć, długo jeszcze
potrafią męczyć. Słowem, niesmak pozostaje.
Niestety, każdego kolejnego dnia sytuacja się
powtarza. Większość z nas, a przynajmniej grupa czynnych architektów, doświadcza konieczności wyboru kolejnego kamienia do konsumpcji.
Oglądamy więc znów, analizujemy i często
odrzucamy na bok. W dłuższej perspektywie
jednak i tak zmuszeni jesteśmy do sięgnięcia po
następny. I tak w koło. Inaczej nie przetrwamy.
Taki nasz los, takie zasady egzystencji. Zdrowego pożywienia zaś jak na lekarstwo.
Kamieniami tymi oczywiście są zlecenia,
tematy, projekty, które utrzymują nas przy
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życiu. I poza nielicznymi pojawiającymi się
na rynku zdrowymi i opartymi na uczciwych
zasadach rodzajami współpracy, pozostałe
niestety nie kwalifikują się do niczego innego,
jak wrzucenia ich do tego kamiennego wora.
Wór ten w części przynajmniej i tak będzie
opróżniany, robiąc miejsce na następne, i tak
dalej, i tak dalej... Proceder taki trwa już od
dawna i póki co, będzie trwał nadal. Bo jak
długo to koło konsumpcjonizmu się kręci, tak
długo kamienie będą trafiały na nasz stół.

Słuszne, ale jak realne?
Będąc stałym czytelnikiem Z:A – pisma,
które bardzo sobie cenię i szczerze przyznam
nie potrafię wyobrazić sobie, by pewnego
dnia miało przestać trafiać do mojej skrzynki
– często napotykam na wypowiedzi naszych
koleżanek i kolegów odnośnie bojkotowania
zleceń o niejasnych, rażących i niesymetrycznych zapisach umów 1 . Czytając te słowa,
dostrzegam jednak pewien paradoks. Ze
zrozumieniem kiwam głową, jednocześnie

kręcąc nią z niedowierzaniem. Nie lada wyczyn, nieprawdaż?
Kiwanie bierze się oczywiście z faktu całkowitej solidarności i poparcia dla słuszności
prezentowanej myśli. Lepiej wszak czasem nie
wyciągnąć po coś ręki, niż się zdrowo poparzyć.
Tym bardziej, gdy już z daleka widać, że gorące.
Kręcenie zaś następuje z powodu pozornej
niewykonalności zadania – potężnego oderwania, w tym przypadku, słusznej teorii od
chorej praktyki współczesnego rynku.
Zacny to wszak postulat i słuszny, lecz
prowadzący w ślepy zaułek. Bo nawet jeśli nie
wezmę, bo gorące – to co wezmę, skoro nic
innego nie ma? Ale o tym za chwilę.
Tutaj muszę zaznaczyć, iż artykuł ten należy traktować trochę z przymrużeniem oka.
A ponieważ my Architekci, z powodów oczywistych, mamy z reguły oczy szeroko otwarte
2 , będzie to dla nas dobre ćwiczenie. Poza
tym zbyt wiele dosłowności robi się z czasem
nudne, co znów paradoks, także doprowadza
do ich przymykania.

doświadczenia zawodowe

Trzy sposoby na poprawę sytuacji
Wracając jednak do tematu... Analizując
wielokrotnie szansę na sukces w naszej
beznadziejnej sytuacji (oczywiście badania
prowadzone były amatorskimi metodami,
z dala od laboratorium), za każdym razem
dochodziłem do tej samej konkluzji – mianowicie, że stawiany cel 3 można osiągnąć na
trzy możliwe sposoby.
Pierwszy sposób musiałby polegać na wymuszeniu zmiany na poziomie lustracyjnym,
wprowadzając tym samym odgórny nakaz stosowania takich to, a nie innych formuł regulujących współpracę pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą 4 . Przywróciłoby to z czasem
należyty prestiż, a przede wszystkim godność
5 naszego zawodu w oczach społeczeństwa,
o ładzie przestrzennym i kulturze projektowej
już nie wspominając. Wywarcie takiej presji na
ustawodawcy musiałoby jednak być dokonane
przez odpowiednio silną i posiadającą moc
przebicia organizację 6 , co i tak nie gwarantuje sukcesu. Ustawodawca wszak ma decydujące słowo w takiej grze.
Druga metoda to swojego rodzaju bunt,
do którego namawiają – i poniekąd słusznie
– wybrani Architekci. Ale by bunt miał szansę
zadziałać i wywrzeć presję, musi być przeprowadzony z głową i wymaga solidarności. Bunt
jednostkowy nie dość, że nie ma szans na
powodzenie, to doprowadzić może jedynie do
przymierania jednostki kosztem pozostałych
członków grupy zawodowej. Natomiast pełna
solidarność w tej materii również powinna
zostać przeprowadzona w myśl wcześniej
opracowanej i przemyślanej taktyki. Inaczej
może skończyć się fiaskiem, pomimo dobrego
rozpoczęcia. Trzeba bowiem brać pod uwagę
możliwość oporu, a co się z tym wiąże, przeciągnięcia się w czasie konieczności strajku.
I by nie zamienił się on w strajk głodowy,
który dobrze znamy z mediów, powinien być
poprzedzony szeregiem przygotowań, w tym
koniecznością robienia zapasów żywieniowych, czyli naszych w gardle stających kamieni lub potężnymi oszczędnościami umożliwiającymi przetrwanie tej zimnej wojny.
Na koniec pozostaje metoda trzecia.
Musiałaby się ona jednak oprzeć na nagłym
przypływie społecznej uczciwości i poszanowania dla naszego zawodu. W takiej sytuacji,
bez nacisków z zewnątrz – odgórnych
(ze strony Ministerstwa), czy też oddolnych
7 (ze strony Architektów) – przyszli Zamawiający zaczęliby, tak od siebie, wprowadzać
zmiany w dotychczasowych wzorach umów.
Poprawiliby je na takie, które przyczyniałyby

się do ich symetryzacji, uczciwości i niwelacji zapisów szkodliwych dla drugiej Strony
umowy. Jednak taki wariant jest współcześnie odbierany jako science-fiction 8 . Nie
wyprzedzając 9 więc zanadto naszych czasów i nie marząc o tym, jak to mogłoby być
dobrze, zostawmy go jako dobry żart z małą
łezką w oku. Może kiedyś się ziści...

Architekt przez duże A
Na zakończenie pozostają nam już tylko konkluzje. Proponuję, by wnioski każdy wyciągnął
w ciszy i skupieniu samodzielnie. Następnie
warto byłoby się nimi podzielić i podyskutować. Ponieważ, jak wspomniałem wcześniej, artykuł ten nie miał po raz n-ty trafiać
w nasze czułe punkty, które i tak już od dawna
bolą, nie przytaczam tu konkretnych zapisów
i sformułowań umów, nie poruszam już drażliwych tematów kryteriów ani braku wynagrodzeń za pracę włożoną w przygotowania do
konkursów. Nie pozostał bowiem na rynku już
chyba żaden typ zleceń (przetarg, konkurs,
zlecenie z wolnej ręki itp.), który byłby wolny
od zaszytych zgrabnie zapisów krzywdzących
nas mniej lub bardziej dotkliwie.
Nie twierdzę oczywiście, że wszystkie
zlecenia są złe, zapisy w umowach celowe,
a osoby za nimi stojące pragną tylko oszukać Architekta i wydobyć z niego projekt za
darmo, ale tendencja ta niestety się nasila.
Wielu inwestorów (publicznych i prywatnych),
którzy do niedawna jeszcze potrafili współpracować jak należy, zmienia front widząc
wkoło, iż „wszyscy” teraz przyjmują taką
metodę działania. I choć pewnie część z nich
może tylko bezmyślnie kopiuje zapisy, które
ktoś inny celowo wyprodukował w takiej
formie, i tak staje się nieświadomie napędem
dla całego tego chorego procederu.
W artykule tym celowo wielokrotnie używam słowa Architekt pisanego z wielkiej litery.
Jesteśmy w końcu Architektami, nie zaś architektami. Warto by Zamawiający, Wykonawcy,
Klienci i wszyscy inni zasługujący na taki
sposób pisowni o tym pamiętali. Powtarzajmy
więc to słowo głośno, z dumą i podniesionym
czołem. Nie zaś przykuleni, podporządkowani,
szepcząc cicho pod nosem, jakbyśmy sami
wstydzili się naszego zawodu.

Jakub Sałasiński
architekt IARP
> napisz do autora:
jakub.salasinski@hotmail.com

Przypisy
1 W zdecydowanej większości chodzi tu

o tematy z kręgu przetargów publicznych
z jedynym kryterium cena C=100 %, gdzie
umowy są z góry narzucone i choćby nie wiem
jak się napinać, zmienić ich najczęściej się nie
da. Działają na zasadzie łaski – albo bierzesz,
albo nie.
2 Coraz częściej niestety także i w nocy.
3 Celem oczywiście jest wyeliminowanie
ofert przetargowych, czy też konkursowych,
które swymi regulaminami, umowami i specyfikacjami są krzywdzące zarówno dla naszego
środowiska, jak i dla każdego z nas z osobna
(co naturalnie się łączy).
4 Wykonawcą, tutaj w znaczeniu: Architektem. Słowo „Wykonawca” jest dla mych
uszu dość drażniące, tym niemniej jednak dla
czytelności treści zmuszam się do użycia go,
czego proszę nie traktować jako obrazy.
5 Nie ma bowiem chyba bardziej przykrego

widoku niż człowiek postawiony na krawędzi,
obdarty z wszelkiej godności i zmuszony do
skrajnej determinacji i walki o przetrwanie.
6 Głęboko wierzę, że Izba Architektów właśnie taką jednostką organizacyjną jest i nie
będziemy nigdy zmuszeni do przymierzania
się do drugiego sposobu osiągnięcia naszego
wspólnego celu.
7 O wiele ładniej brzmiałoby „bocznych”,
lecz chyba większość z nas się zgodzi,
że obecnie Architekt traktowany jest
raczej z góry przez swych zleceniodawców
– inaczej nie byłoby tego artykułu, ani wielu
poprzednich.
8 Na chwilę obecną nie ma, zdaje się, jeszcze leków zmieniających ludzi w uczciwych
i odpowiedzialnych. Wiem natomiast, że wiele
z medykamentów ma w ulotkach na liście
działań niepożądanych dokładnie odwrotne
skutki uboczne.
9 Zastanawiam się, czy cofanie się w czasie
nie byłoby bardziej właściwe w tym
przypadku, ale wierzmy, że wszystko jeszcze
się zmieni.
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gościnnie

prof. arch. Wojciech Zabłocki
architekt IARP, szermierz, malarz, pisarz

W jednym stoją
domu...
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Na marginesie szalejącej walki o deregulowanie deregulacji grożącej zawodowi architekta
i konstruktora pragnę przywołać historię
z własnej praktyki projektowej, którą określam jako „casus Zalewskiego”.
Otóż pewnego dnia mój przyjaciel Wacek
Zalewski zaproponował pomysł na wieżowiec,
w którym kolejne piętra o rzucie trójkąta
miałyby być przesunięte względem siebie,
tworząc dynamiczną spiralę.
Po kilku przymiarkach zadzwoniłem do
Bostonu i powiedziałem: Wacek, może lepiej,
żeby te piętra nie były trójkątne, tylko prostokątne lub kwadratowe? Wtedy łatwiej będzie
zaprojektować funkcję...
– Masz rację – odpowiedział Zalewski
– Ale, wtedy nie będą tak ładne!
Zmysł estetyki i poczucie piękna architektury i konstrukcji nie dotyczy jedynie
nas, architektów po studiach. Natomiast to
my powinniśmy wiedzieć, jak do tego dojść.
Zalewski rzucał pomysł, a potem mówił: zrób
tak, jak ci się wydaje, ale żeby było ładnie. Parafrazując piosenkę „My Słowianie” możemy
powiedzieć: my architekci wiemy jak!
Deregulacja deregulacją, ale moim zdaniem
nie chodzi o tworzenie muru między architektem i konstruktorem, ale raczej o ścisłą współpracę, najlepiej już w czasie tworzenia koncepcji.
Dotyczy to oczywiście projektów, w których
zarówno architektura, jak i konstrukcja są ważnymi elementami społecznego odbioru dzieła.
Przytoczę jeden z dezyderatów Zalewskiego: „Edukacja młodych architektów w dziedzinie konstrukcji powinna zwracać uwagę
na bogactwo możliwych rozwiązań konstrukcyjnych, a edukacja młodych konstruktorów
powinna polegać na pokazywaniu wpływu

Warszawski Supersam stanowił udany przykład współpracy architektów z konstruktorami.
Architektura: Jerzy Hryniewiecki, Ewa Krasińska, Maciej Krasiński, Maciej Gintowt.
Konstrukcja: Wacław Zalewski, Stanisław Kuś, Andrzej Żórawski.

różnych rozwiązań konstrukcyjnych na formę
architektoniczną”.
Konstruktorzy mają swoje problemy,
a zdaniem Zalewskiego wynikają one w dużej
mierze z zastąpienia twórczych poszukiwań
automatycznymi rozwiązaniami programów
komputerowych. Tu zacytuję jeszcze jeden
z postulatów Wacka: „Pamiętaj, że zawód inżyniera nie w rutynach technicznych i naukowych teoriach, ale w pomysłowości ma swój
rodowód”. I jeszcze ten: „Projektowanie, które
zaczyna się i kończy metodami analitycznymi,
nie pozostawia miejsca na twórczą fantazję”.
A ten mój krótki tekst zakończę przytoczeniem rękopisu, znalezionego w Bieńkowej
Wiszni, na rodzinnej ziemi Aleksandra Fredry:

„Architekt i konstruktor w jednym stali domu,
Konstruktor stał na dole,
Architekt na górze.
Konstruktor z programami walczył w swoim
biurze,
A architekt okrutne wyprawiał swawole.
Znosił stan taki jakiś czas w pokorze
Apollo, Muz protektor, nareszcie nie może,
Leci do tego domu, pyta o powody,
Niezrozumiałej braterskiej niezgody.
A oni na to: wolnoć Tomku w swoim domku!
Apollo zakrył lico by nie widać sromu
I z Muzami poleciał do innego domu...”
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Przemysł w bardzo
miejskim stylu
Bartosz Wokan

Wbrew pozorom i nazwie budynki przemysłowe nie muszą być „antagonistami” dla przestrzeni
miejskiej. Przedstawiamy park biznesowy zbudowany w industrialnej okolicy, realizujący cele
inwestora posiadającego tuż obok fabrykę stali, a jednocześnie tworzący udaną przestrzeń
wypełnioną lokalnym życiem. Stalowe prostopadłościany odtwarzają tu klimat starych hiszpańskich
uliczek z miejscami na patio, tarasy i punkty widokowe...
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Avilés to hiszpańskie miasto położone nad
Zatoką Biskajską, w Asturii, krainie w północnej części Hiszpanii. Turyści odwiedzają je
głównie dla rozległych zabytkowych dzielnic.
Ale Avilés to nie tylko przeszłość. To również
od lat ważny ośrodek portowy, hutniczy i górniczy. Właśnie do tych dwóch obliczy miasta
– zabytkowej i przemysłowej – nawiązuje budynek Centrum Badań i Rozwoju światowego
potentata w produkcji stali, zaprojektowany
przez madrycką pracownię Baragaño.
Ważnym punktem orientacyjnym jest
tutaj rzeka Ría de Avilés – na jej lewym brzegu
znajduje się Stare Miasto z historyczną zabudową. Prawy brzeg natomiast ma charakter
przemysłowy, ale to właśnie po tej stronie, na
rzecznym cyplu i jednocześnie zrewitalizowanym terenie postindustrialnym, powstała jedna z najbardziej charakterystycznych budowli
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miasta – Centro Cultural Internacional Oscara
Niemeyera, zwane po prostu el Niemeyer. Inauguracja tego multifunkcjonalnego kompleksu
kulturalnego zaprojektowanego przez znanego
brazylijskiego architekta odbyła się 26 maja
2011 roku. Wspominamy o tym, ponieważ Centrum Rozwoju Arcelor Mittal powstało dokładnie w tym samym czasie, w dodatku całkiem
niedaleko od tej lokalnej ikony architektury.

Kęsiska jak rzeźby
W pobliżu Avilés położone są też dwa inne,
ważne miasta Asturii – Gijón i Oviedo. W tym
drugim urodził się i wychował architekt Sergio
Baragaño, założyciel madryckiej pracowni,
która zaprojektowała nowy obiekt. W jednym
z wywiadów hiszpański projektant wyraźnie
powiedział, że jest to „architektura powstała
ze wspomnienia miejsca”.

Pomysł na architekturę Centrum Badań
i Rozwoju zrodził się już podczas pierwszej wizyty architekta w miejscu lokalizacji
inwestycji. Jest to teren industrialny, tuż
obok znajduje się fabryka stali i magazyn,
gdzie składowane są kęsiska płaskie, stalowe
półprodukty hutnicze w formie dużych płyt
(po ang. slab). Kształt i wygląd tych elementów stał się istotną inspiracją. Od samego
początku na rysunkach i makietach widać
było dążenie autora do atrakcyjnego wyeksponowania wielkich, stalowych elementów.
W efekcie budynek funkcjonuje dzisiaj także
pod nazwą Slab, która nawiązuje z jednej
strony do kęsisk, a z drugiej do jego laboratoryjnego, badawczego przeznaczenia.
Stalowe kęsiska to jednak nie jedyna
inspiracja – duży wpływ na ostateczny wygląd
budynku miały także rzeźby i instalacje prze-

fot. Mariela Apollonio
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Elewacja północna

Elewacja zachodnia

Elewacja wschodnia

Elewacja północna

Elewacja południowa
Elewacja południowa

Elewacja zachodnia

strzenne dwóch baskijskich artystów – Eduarda Chillidy i Jorge Oteizy oraz amerykańskiego
minimalisty Richarda Serry.

Powrót do przeszłości
Podczas projektowania architekci mieli także
w pamięci fakt, że pierwsza siedziba spółki
metalowej w Avilés mieściła się w zwartej zabudowie Starego Miasta, gdzie budynki stoją
ciasno jeden przy drugim, ale z tyłu otwierają
się na użytkowane przez mieszkańców, jasne
dziedzińce, patia. Ten architektoniczny klimat
dawnej hiszpańskiej zabudowy projektanci
postanowili także przenieść do projektowanego obiektu. W efekcie powstał budynek
oddający swoim charakterem istotę ulic,
dziedzińców, ale też emocji i wrażeń, których
można doświadczyć w historycznym centrum
Avilés.
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Elewacja wschodnia

Modułowe prostopadłościany (płyty)
ułożone ciasno, jeden na drugim tworzą
bryłę budynku, pozostawiając jednocześnie
miejsce na patio, tarasy i punkty widokowe.
Z jednej strony jest to konstrukcja przemysłowa, spajająca fabrykę ArcelorMittal
z krajobrazem zdominowanym przez stare
kominy, żurawie, statki i miasto Avilés
w swoim zaawansowanym procesie ekspansji
i modernizacji. Ale z drugiej autor projektu pragnął stworzyć budowlę wypełnioną
życiem i to nie tylko w tym przemysłowym
znaczeniu – właśnie dlatego pojawiły się rozłożyste, zagospodarowane dachy, z których
roztacza się wspaniały widok na miasto, zatokę i morze. Budynek nie pełni tym samym
tylko i wyłącznie funkcji parku biznesowego,
ale również tworzy nową przestrzeń miejską,
w której mogą odbywać się wszelkiego typu

imprezy kulturalne i artystyczne, niekoniecznie związane z przemysłem stalowym.

Barwy odlewanej stali
Uwagę zwraca także kolor budynku – intensywna atłasowa czerń przełamana
czerwienią (schody, daszki, parapety).
Czerwone schody biegnące wokół dziedzińca
i wewnątrz budynku kojarzą się trochę ze
wstążką. Te dwie dominujące barwy mają
przypominać o głównych kolorach towarzyszących produkcji stali.
– Przybysza zbliżającego się do budynku
wita zbiór czarnych bloków ułożonych jeden
na drugim, otwartych na południe, w kierunku miasta – opowiada główny architekt.
– Czerwone akcenty kolorystyczne witają od
wejścia, a potem „krążą” po budynku, przywołując skojarzenia z procesem obróbki stali.

fot. Mariela Apollonio
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Wnętrza zalewa światło, co stanowi doskonały kontrast dla czarnej barwy zewnętrznych
elewacji.
Inwestorem obiektu jest firma będąca
największym na świecie producentem stali,
zatrudniającym 320 tys. pracowników w ponad 60 krajach. Wszystkie elementy stalowe
wykorzystane podczas budowy zostały
wyprodukowane przez ArcelorMittal. Warto
też dodać, że w 100% nadają się do recyklingu,
a w 70% z niego pochodzą.

Szybka konstrukcja
Stalowa struktura budynku pozostała widoczna, podobnie jak znaczna część instalacji
technicznych. Wybór budulca, który również
jest czytelnym nawiązaniem do przeszłości
i teraźniejszości miejsca lokalizacji, miał
wpływ na tempo prac. Dość powiedzieć, że
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zastosowanie takiej konstrukcji pozwoliło na
postawienie jej w zaledwie 6 tygodni.
Konstrukcja została wykonana z kształtowników IPE, HEA i HEB ze stali w jakości
S-275JR o różnych wymiarach, oraz belek
ażurowych ACB® wyprodukowanych z kształtowników IPE 400 i 450. System stropowy
wykonano z blachy profilowanej Cofraplus 60,
a do pokrycia elewacji wykorzystano perforowane panele ST Lumiere i estetyczne panele
o gładkiej powierzchni ST 300 – oba wyprodukowane z czarnej stali powlekanej. Schody na
dziedziniec wyróżniające się czerwonym kolorem wykonane zostały z blach ryflowanych,
również dostarczonych przez ArcelorMittal.
***
– Nie powinniśmy zapominać, że budynki
przemysłowe mają wielkie możliwości uzu-

pełniania przestrzeni miejskiej w sposób stały
albo tymczasowy – mówi Sergio Baragaño.
– Znamy liczne przykłady z historii, kiedy
budynki, które powstały jako przemysłowe,
później z powodzeniem włączyły się w, jakbyśmy powiedzieli, codzienny dyskurs miasta.
Przykłady? Główne, miejskie dworce kolejowe
na początku XX wieku, wielkie mola w północnej Anglii czy wydawałoby się najzwyklejsze
fabryki czy magazyny w Stanach Zjednoczonych, które zostały zaadaptowane do potrzeb
mieszkaniowych i nazwane loftami... 

Bartosz Wokan
redaktor prowadzący Z:A
> napisz do autora:
b.wokan@zawod-architekt.pl
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INFORMACJE
Nazwa obiektu: ArcelorMittal Global Research and
Development R&D Asturias [Slab]
Lokalizacja: Avilés, prowincja Asturia [hiszpania]
Realizacja: 2011
Inwestor: ArcelorMittal R&D Global
Architekci: baragaño, Impulso
Zespół: Sergio Baragaño, Inés Suárez, Verónica Carreño
nadzór robót budowlanych: Sergio Baragaño
[baragaño], Jorge Suárez [Impulso], Álvaro Fernández
[Impulso], Maximino Escudero [Comsa]
Wykonawcy: Comsa, Esdehor, Manjón, Contratas Iglesias
Instalacje: Cobra
Budżet inwestycji: 4.000.000 euro
Powierzchnia zabudowy: 2.482 m2
Dostawcy materiałów
Fasada: panele stalowe (Arcelor Mittal)
Arval ST Lumiere 300 black
Arval St 300 black
Konstrukcja: ACB® – belki ażurowe (Arcelor Mittal)
Schody: blacha ryflowana (Arcelor Mittal)
Oświetlenie: Lamp, Troll, Philips
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FELIETON

arch. Wojciech Gwizdak
architekt IARP

W poprzednim numerze Z:A kolega Glegoła jak zwykle w celny sposób opisał na ile
uwierający bywa niekiedy nasz zawód. Otóż
to, architektem się nie jest, architektem się
bywa. A bywanie architektem bynajmniej nie
jest ścieżką usłaną płatkami róż. Pod względem stresu nasz zawód plasuje się tuż za
kontrolerami lotów, zaś pod względem ryzyka
zawodowego wyprzedzamy treserów dzikich
zwierząt wkładających głowę w paszczę lwa.
Liczne zagrożenia i niebezpieczeństwa czyhają na każdym kroku:
	Przynosząc projekt do urzędu, należy
bardzo uważać, bo urzędnicy na widok
naszego projektu prychają ze śmiechu lub
z pogardy (gdyż oczywiście lepiej znają się
na projektowaniu architektury). A przecież
kropelki śliny są prostą drogą (kropelkową
nomen omen) do rozsiewania groźnych dla
naszego zdrowia mikroorganizmów. Urzędy to drugie po przedszkolach mateczniki
wszelkich epidemii.
	Izba Architektów prowadzi zaawansowane
rozmowy z ministerstwem, by ustawowo
ograniczyć zawartość projektu budowlanego, tak by 4 egzemplarze dla przeciętnego
domu jednorodzinnego ważyły mniej niż
50 kg, gdyż zanotowano znaczący wzrost
zwyrodnień kręgosłupa (odcinka lędźwiowego) u architektów, którzy muszą je
dźwigać do urzędów.
	Problemy nie omijają również szyjnego
odcinka naszych kręgosłupów, narażonego
na ciągłe kłanianie się w pas we wszelkiego rodzaju urzędach.
	Nawet jeśli uzyskamy w końcu pozwolenie
na budowę, to padając zwyczajowo na kolana przed naczelnikiem wydziału architektury, nie tylko ryzykujemy łatwe uszkodzenie
kolana, ale całujemy przecież sygnet na
jego ręku, a nie wiadomo kto wcześniej go
całował i jakich chorób był nosicielem.
	Samodzielne prowadzenie biura projektowego to codzienna walka o zlecenie.

046

Z:A _#41

Wyjątkowo łatwo tutaj o uszkodzenie stawu łokciowego w trakcie rozpychania się
na wolnym rynku. Czasami jednak to nie
wystarczy – są inwestorzy, którym trzeba
wręcz wchodzić w ..., bez wchodzenia
w szczegóły – proktolodzy i wenerolodzy
biją na alarm.

	Należy również unikać pracy w dużych
biurach projektowych, ponieważ skomplikowane przepisy powodują częstą potrzebę przeglądania ustaw i rozporządzeń.
Architekt odruchowo ślini palce kartkując
kolejne strony, które parę minut wcześniej
kartkował śliniąc palce jego kolega z pracy.
Wiemy, jak się to kończy – chyba każdy
czytał „Imię róży” Umberto Eco...
	Nie należy jeździć i oglądać wybitnych dzieł
znanych architektów, ponieważ z wrażenia architekt odruchowo podnosi dłoń,
zakrywając usta i szepcze – „O Boże, ależ to
dobre!!!” A nie wiadomo czego tą ręką dotykał wcześniej i jakie groźne mikroby się na
niej znajdują, bo kto z nas, podekscytowany
faktem, że za kilka minut zobaczy któreś
z dzieł Gehry’ego, Hadid czy Koolhasa myśli,
by wcześniej zdezynfekować dłonie?
	Wygrywanie konkursów też jest zdecydowanie ryzykowne. Po ogłoszeniu wyników
pozostali uczestnicy szczerze lub nie,

poklepują zwycięzcę po plecach, co może
prowadzić do zwichnięcia barku. Potrząsanie ręką zwycięzcy podczas składania
gratulacji łatwo prowadzi do schorzenia
zwanego „łokciem tenisisty”.
	Czytanie nowelizacji przepisów budowlanych może powodować niebezpieczne skoki ciśnienia wywołane podniesieniem się
poziomu adrenaliny. Stąd już tylko krok do
choroby wieńcowej, a niestety starostwa
powiatowe nie akceptują zaświadczeń
lekarskich mówiących, że ze względu na
stan zdrowia właściciel zwolnienia może
projektować według przepisów na dzień
np. 1 stycznia 2007. Wiem, bo mam takowe
i próbowałem go użyć.
	Wykonywanie naszego zawodu wiąże się
z zaburzeniami poczucia upływu czasu.
Jego percepcja przestaje mieć cokolwiek
wspólnego z rzeczywistością. Każdy
przyzna, że czas do oddania projektu, czy
konkursu upływa bardzo szybko, a oczekiwanie na przelew od klienta trwa dziwnie
długo. Nierzadko zdarzają się klienci twierdzący, że „Już puścili przelew...”, a przelewu nie ma przez parę miesięcy.
Kolejne zagrożenia dla życia i zdrowia można
by jeszcze długo wyliczać, a sama ich ilość
wywołuje uczucie sporego dyskomfortu
przy wykonywaniu naszego zawodu. Dlatego
jestem wdzięczny redakcji Z:A, że pozwala mi
znaleźć odskocznię i mogę pisać tu felietony.
Nie zdradzę chyba tajemnicy, że w związku
z szalejącą deregulacją i realnym zagrożeniem
likwidacji naszej Izby, redakcja podjęła w 2012
roku decyzję, by stopniowo przekształcać
Z:A w pismo satyryczne i będzie regularnie
(acz niezauważalnie) zwiększać liczbę felietonistów, a ograniczać ilość tekstów o architekturze. Będzie miejsce i dla kolegi Glegoły,
i dla mnie, i dla wielu innych, bo o otaczającej
nas rzeczywistości coraz trudniej jest pisać na
poważnie i bez ironii.

fot. ©iStock.com / branca _ escova
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Zawód:Ryzykant

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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Konkurs okładkowy
rozstrzygnięty
Z okazji jubileuszu wydania czterdziestego numeru naszego magazynu zaprosiliśmy Was do
wzięcia udziału w pierwszym internetowym Konkursie Z:A. Postawiliśmy dwa pytania konkursowe
i zaproponowaliśmy 10 nagród książkowych... Tak naprawdę chodziło nie tylko o konkurs.

P

Pytanie numer 1 brzmiało „Co i dlaczego ukryliśmy na okładce?” i miało charakter wybitnie
zabawowy. Prawda jest bowiem taka, że
wszystkie proponowane w ankiecie odpowiedzi były prawidłowe, a naszym prawdziwym
celem było wyłonienie najciekawszych,
według Was, publikacji i autorów w historii
magazynu Z:A. Właśnie o to zapytaliśmy
w pytaniu nr 2.
Wskazywaliście nie tylko artykuły drukowane niedawno, ale też teksty sprzed lat,
które jak się okazuje, głęboko zapadły Wam
w pamięć. Dużą popularnością cieszyły się
felietony, artykuły z działu „Defekty prawa”
oraz komiksowe przygody architektów z Grupy Archisława.
Bezapelacyjne mistrzem pióra wybraliście
kol. Piotra Glegołę, a najwięcej głosów uzyskał artykuł zatytułowany zbiorowo „wszystkie felietony Piotra Glegoły”, ponieważ w taki
właśnie sposób uprościliście sobie zadanie.
Cóż, wynika z tego, że dawka dobrego humoru powiązanego z refleksjami nad blaskami
i cieniami wykonywanego zawodu jest po
prostu każdemu potrzebna...
Dziękujemy za wszystkie odpowiedzi!
Musimy przyznać, że dostarczyliście nam
bardzo przyjemnej lektury. Miło wiedzieć,
że Z:A jest nie tylko czytany, ale wiąże się
z emocjami, łączy ludzi, czasami wywołuje
dreszcze a często uśmiechy, służy inspiracji
i bywa podbierany rodzicom. Mało tego – dowiedzieliśmy się, że towarzyszymy rozwojowi
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zawodowemu architektów od studiów do
uprawnień i członkowstwa w IARP.
Spośród nadesłanych odpowiedzi nasze
redakcyjne jury wyłoniło 10, które uznaliśmy
za najciekawsze. Oto laureaci i ich opinie
(w kolejności afabetycznej).

1.

Ciężkie pytanie, dużo tego było... Najbardziej chyba artykuł arch. Anny Rumińskiej
o nauczaniu nie-architektów o przestrzeni,
który znalazłem przy okazji pisania tekstu
o podobnej tematyce (stary artykuł, ok. 2010
roku). Dzięki temu udało mi się nawiązać
pewną współpracę z Panią Rumińską i wymienić się wieloma doświadczeniami. Jak widać
Z:A łączy ludzi ;)
Piotr Chimczak, Brzeg

2.

Wywiad z Wojciechem Zabłockim
„Architektura powinna uzupełniać widowisko”,
który był opublikowany w numerze Z:A_#13.
Pamiętam, że czytałem go na początku
studiów, a potem wróciłem do niego, kiedy
realizowałem studencki projekt stadionu.
Marcin Gruchociak, Poznań

3.

„Odpowiedzialność cywilna architektów”
z 2008 r., numer znaleziony na wydziałowej
ławce, pierwszy rok na WAPW, pierwszy

magazyn branżowy w ręku. Przyznaję, nie
zdołałam przeczytać całego artykułu,
zdawał się zbyt „zawodowy”. Po przejrzeniu
artykułu pojawiło się ogromne przerażenie
i jedna myśl – czy na pewno chcę zostać
architektem? Jak pójdę „siedzieć”? Bez wątpienia tekst na długo został mi w pamięci.
Dziś jako praktykujący architekt regularnie
zaglądam do Z:A (już bez lęku).
Joanna Kulesza, Łomianki

4.

Felietony arch. Piotra M. Glegoły! Praktycznie wszystkie są godne uwagi. Zastanawiam
się, czy każdorazowe rozpoczynanie lektury
nowego Z:A od zawsze trafnych spostrzeżeń
KolegiPoFachu wynika z czystej masochistycznej przyjemności utożsamiania się z autorem,
czy też jest jakiś inny powód. Moją ulubioną
anegdotą jest ta, zawierająca ciętą ripostę,
jeżeli dobrze pamiętam, artystki operowej
na jednym ze spotkań towarzyskich – prośba
gospodyni o spontaniczne zaprezentowanie
swoich umiejętności!!!
Piotr Lewandowski, Tczew

5.

„Jak napisać architektoniczne CV” p. Piotra M.
Glegoły. Artykuł trafnie opisał sztampowość,
która często może pojawić się w prezentowanych CV architektonicznych. Pokazuje, jak
barwnie i zachęcająco można się zaprezentować ze swoim z dorobkiem architektonicz-
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nym. Jako młoda osoba, bardzo zwróciłam
uwagę na powyższy artykuł i wyciągnęłam
stosowne wnioski.
Martyna Masiakowska, Poznań

6.

Felieton np. „Jestem królem z bajki” pana
Glegoły, bo ścieram się z podobnymi przemyśleniami co Autor:
„Klient”
Raz przyszedł do mnie pan smutny
I prosi: Narysuj mi dom
Dom niech ma wielkie ściany
A w środku ja (czyli on).
Niech będzie to projekt za darmo
I żebym mógł na Pana krzyczeć
I w nocy dzwonić i rano
I do słuchawki wręcz dyszeć.
Poskrobałem się w głowę
Wziąłem czystką kartkę
Dałem mu jako projekt za darmo
Spytałem czy chce kokardkę.
Piotr Obłękowski, Warszawa

7.

Najbardziej zapamiętałam artykuł z numeru Z:A_#38 „Forma podąża za energią”
arch. Tomasza Mielczyńskiego. Studiuję
architekturę na Politechnice Łódzkiej
i pamiętam, jak na pewne zajęcia musiałam
zaprojektować samotnię, schronienie. Może
ten artykuł nie był wprost na ten temat,
ale w dużej mierze pomógł mi się zainspirować i stworzyć coś innego od reszty
grupy. Był ciekawie napisany i pochłonęłam
go jednym tchem, dlatego też nie miałam
problemów z zapamiętaniem treści.
Aleksandra Ołowska, Łódź

8. 

Artykuł, który wyraźnie zapadł mi w pamięć,
to „Polska Rzeczpospolita Neonowa”. Przytoczona tematyka jest mi bliska, ponieważ
interesuje mnie sposób, w jaki magia zaklęta
w neonowych rurkach wpływa na odbiór
przestrzeni miasta. Neony niegdyś swoim
blaskiem rozświetlały szare ulice stolicy z czasów Polski Ludowej, nadając jej przy tym nie-

powtarzalny klimat i charakter. Zaznajamiając
się z artykułem, poszerzyłam swoją wiedzę,
a tym samym zostałam zmotywowana do
udziału w konkursie na warszawski neon!
Karolina Petryniak, Brzeziny

9. 

Jestem rzemieślnikiem, a moje ręce są głównym narzędziem mojej pracy. Jest to nieopłacalne, więc to tylko hobby, ale całym sercem
jestem z ludźmi i organizacjami takimi jak
cegielnia ze wsi Łukowa. Działa zachowując tradycję, tradycyjne metody tworzenia.
Właściciele wplatają cząstki przeszłości we
współczesność. Świat idzie do przodu, ale
kocham te ich cząstki. Artykuł „Cegła ze
starego pieca”, Z:A_#32 był w mojej głowie
przez cały mój pobyt na ostatnich warsztatach ceramiki.
Maria Piątkowska, Warszawa

10. 

Jako studentka architektury bardzo chętnie
podczytuję Z:A mojemu tacie-architektowi.
Najbardziej zapadł mi w pamięć felieton „Celebrytą być... może to nie grzech?”. Myślę, że
za często narzekamy, że ledwo wiążemy koniec z końcem, a nazwiska innych rozbrzmiewają po całym świecie. Najbardziej trafiło
do mnie zdanie: Czy nie lepiej byłoby, zamiast
oddawać się frustracji, zadbać o budowanie
własnego autorytetu, korzystając z doświadczeń innych? Konkretny, ciekawy i bardzo
motywujący artykuł!
Barbara Stępińska, Gdynia

Laureaci zostali nagrodzeni atrakcyjnymi
książkami o tematyce architektonicznej,
projektowej i dizajnerskiej wydawnictw:
Karakter i d2d.pl. Dodatkowo jednogłośnie
postanowiliśmy przyznać nagrodę pocieszenia
(dosłownego) w postaci książeczki „Pan Tom
buduje dom” (Wydawnictwo Bajki-Grajki),
która trafi w ręce Marka Takienia z Białegostoku. Wszystkim nagrodzonym jeszcze
raz gratulujemy i obiecujemy organizować
podobne konkursy w przyszłości!

www.zawod-architekt.pl
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Modelowy list intencyjny
uzdolnionego architekta
Wszystkim,
którzy pamietają
autorski poradnik
„Jak napisać
architektoniczne
CV?” zaproponowany
przez arch.
Piotra Glegołę
w Z:A_06/2012/#30,
polecamy modelowy
list intencyjny
prezentujący
zdolności architekta.
Oryginał pochodzi
z roku 1482,
w Polsce znany
jest w przekładzie
Leopolda Staffa.
Małą zagadką niech
będzie przez chwilę
nazwisko autora.
Odkrywamy je na
stronie 122.

P

Mediolan, Roku Pańskiego 1482
List do Ludwika Moro

Poznawszy, dostojny Panie, i zbadawszy doświadczenia wszystkich tych, którzy mienią się
być mistrzami w sztuce wynajdywania maszyn wojennych, i sprawdziwszy, że maszyny ich
nie różnią się niczym od będących w powszechnym użyciu, postaram się, nie czyniąc nikomu krzywdy, odkryć waszej Ekscelencji pewne tajemnice będące moją osobistą własnością
i pokrótce tu wyliczone:
1. Znam sposób budowania mostów bardzo lekkich i mocnych i łatwo przenośnych (...).
2.	W wypadku oblężenia miejsca wiem, jak odprowadzić wodę z fos i budować różne (...)
drabiny i inne przyrządy do szturmu.
3.	Item, jeżeli z powodu wysokości lub mocy miejsce nie może być zbombardowane, znam
sposób niszczenia zamków i fortec, których posady nie są kamienne.
4.	Umiem sporządzić bombardy łatwo przenośne, które rzucają małe kamienie na kształt
burzy (...).
5.	Item, za pomocą przejść podziemnych, ciasnych i krętych, drążonych bez hałasu,
umiem prowadzić drogę nawet pod fosami i rzeką.
6.	Item, umiem budować wozy zakryte i niezniszczalne, które wioząc artylerię, przełamują szeregi nieprzyjacielskie i rozbijają najsilniejsze wojska, a infanteria może postępować za nimi bez trudności.
7.	Umiem sporządzać w potrzebie działa, moździerze, pociski ogniowe o kształcie praktycznym i pięknym i różne od będących w użyciu.
8.	Tam, gdzie nie można posługiwać się działem, mogę zastąpić je przez katapulty
i inne narzędzia do rzucania pocisków, o skutku zadziwiającym i dotychczas nieznane:
wreszcie w jakimkolwiek bądź wypadku umiem znaleźć niezliczone środki do ataku i do
obrony.
9.	Jeśli chodzi o bitwę morską, to posiadam liczne maszyny o największej sile, tak dla
ataku, jak i obrony, i statki, które opierają się najżywszemu ogniowi, i prochy i pary.
10.	W czasie pokoju mogę dorównać, jak wierzę, komukolwiek bądź w architekturze, wznoszeniu pomników prywatnych czy publicznych i przeprowadzaniu wody z miejsca na
miejsce. Umiem wykonać rzeźby w marmurze, brązie, terakocie; w malarstwie umiem
zrobić to, co zrobiłby inny, kimkolwiek by on był. Poza tym podjąłbym się wykonać
konia z brązu na wieczną pamiątkę waszego Ojca i dostojnego domu Sforzów.
A jeśliby którakolwiek z powyżej wymienionych rzeczy wydawała się wam niemożliwą lub
niewykonalną, jestem gotów uczynić próbę w waszym parku lub wszelkim innym miejscu
wedle upodobania Waszej Ekscelencji, której polecam się z całą pokorą.
podpisano: patrz strona 122
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ArchiCAD 18 udostępnia nowoczesny zintegrowany system projektowania
w technologii BIM, pozwalający architektom skupić się na twórczych
aspektach ich pracy. Liczne innowacje i usprawnienia sprawiają, że nawet
skomplikowane projekty BIM powstają szybciej, a praca nad nimi przebiega
bardziej komfortowo. Jedną z nowości jest silnik renderujący CINEMA 4D
firmy MAXON, pozwalający tworzyć najwyższej klasy wizualizacje z efektami
dostępnymi wcześniej jedynie w najbardziej wyspecjalizowanych aplikacjach.
Z OkaZji 30. rOcZnicy pOwstania

www.archicad.pl

archicaDa w listOpaDZie i gruDniu
wsZystkie stanOwiska prOgraMu
DOstarcZane są w specjalnej
jubileusZOwej eDycji, Z preZenteM
w pOstaci kOlekcjOnerskiej
MOnety Ze ZłOta.
więcej infOrMacji:
www.archicaD.pl
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Na styku historii
i nowoczesności
Romuald Wilk

Stare, pofabryczne budynki
pabianickiej Fabryki Wełny
mieszczą dziś w sobie
ekskluzywne centrum
hotelowo-konferencyjne
i wygodne biura. Na zewnątrz
ceglane detale odbijają się
w tafli szkła, a komfortowe
wnętrza łączą współczesny
dizajn z niepowtarzalną
atmosferą. Aby taki mariaż
zakończył się sukcesem,
potrzebne były nie tylko dobre
pomysły na projekt, ale także
odpowiednie materiały.
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Duże patio z tyłu budynku
łączy starą część hotelową
z nowodobudowaną biurową

K

Kompleks hotelowy Fabryka Wełny nawiązuje
do swojej przeszłości nie tylko nazwą. Choć
XIX-wieczne zabudowania zyskały całkowicie
nowe funkcje, ich pierwotny charakter nie
został zapomniany. Zarówno inwestorowi, jak
i projektantom zależało na tym, aby uratować
możliwie dużo elementów historycznych
i oddać ducha tamtych czasów.
Rewitalizacja przeprowadzana w ramach
projektu „Nowy Rynek Pabianic” zaowocowała
odrestaurowaniem obiektów, które stanowiły
część dużego zespołu fabrycznego. Zakłady należące do firmy Krusche i Ender były
jednymi z największych w regionie. Po II wojnie
światowej w obiektach tych funkcjonowały
zakłady przemysłu wełnianego Pawelana. Po
ich zamknięciu, budynki przez kilkanaście lat
stały nieużytkowane i przez ten czas stopniowo ulegały coraz większemu zniszczeniu.
– Stan techniczny naprawdę nie był zachęcający – opowiada arch. Bogdan Niepsuj,
główny projektant obiektu, który współpracował z inwestorem już na etapie zakupu
nieruchomości. – Wiedzieliśmy jednak, że
jest to ważna część historii Pabianic i piękna
architektura, którą warto ocalić. Od samego
początku byliśmy zgodni co do tego, jak należy podejść do rewitalizacji tego miejsca.

Biznesowy hotel i komfortowe biura
Prace nad projektem trwały długo i były wynikiem wielu rozmów pomiędzy architektami
a inwestorem. Ewoluowała też koncepcja
wykorzystania tego miejsca. Ostatecznie postanowiono, że powstanie tu wielofunkcyjny
obiekt z wiodącą funkcją hotelową, z dużym
zapleczem konferencyjnym, basenem, kręgielnią, strefą SPA i klubem fitness.
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– Pabianice mają bardzo dobrą lokalizację i świetne połączenie komunikacyjne
ze wszystkimi częściami Polski – wyjaśnia
Tomasz Jasiński, prezes zarządu firmy Aflopa
Nieruchomości. – To doskonałe miejsce, aby
organizować konferencje, na które przyjeżdżać będą uczestnicy z różnych stron kraju.
Analiza rynku wykazała jednak, że tak
dużej powierzchni (ponad 11 tys. m2) nie
można w tym miejscu wykorzystywać jedynie
na hotel. Tak powstał pomysł, aby inwestycję
powiązać z wynajmem powierzchni biurowej.

Nie udajemy historii
Skonfrontowanie przeszłości z nowoczesnością wymusiły nie tylko nowe funkcje wpisane
w stare mury, ale także stan techniczny jednego z budynków.
– Jeden z obiektów spłonął i nie nadawał
się już do renowacji – wyjaśnia arch. Bogdan
Niepsuj. – W jego miejsce musiał powstać
zupełnie nowy, wznoszony od podstaw.
Połączenie starego z nowym zawsze wzbudza
kontrowersje i często prowadzone są spory,
jak powinno się to realizować. Jestem zwolennikiem tezy, że tam, gdzie mamy możliwość
uratowania oryginalnych części, powinniśmy
to zrobić z pełnym szacunkiem dla historii.
Natomiast jeśli coś jest budowane współcześnie, nie należy udawać, że jest to obiekt
zabytkowy. Takie podejście sprawiło, że pomiędzy dwoma budynkami, których historyczne elewacje zostały dokładnie odrestaurowane, zaprojektowałem nowoczesną, całkowicie
przeszkloną fasadę.
„Nieudawanie” zabytku nie oznaczało
jednak ignorowania kontekstu historycznego.
Trzeba było bowiem znaleźć klucz do tego,

aby te dwie odległe od siebie o ponad sto lat
rzeczywistości zgrabnie zestawić.
– Pierwszą kwestią, wymaganą przez
konserwatora zabytków, były proporcje bryły,
jej skala musiała zostać zachowana – mówi
projektant. – Ponieważ znaliśmy pierwowzór,
postanowiłem też precyzyjnie odtworzyć
podział elewacji, tyle że obecnie zrealizowany
w szklanej tafli.

Wnętrza z duszą
Wpisanie nowej funkcji w tkankę starego
budynku ułatwiła jego konstrukcja.
– Większość obiektów fabrycznych z tego
okresu wznoszona była w oparciu o siatkę
słupów – wyjaśnia arch. Bogdan Niepsuj. – To
daje dość dużą elastyczność w planowaniu
nowego układu funkcjonalnego. Zwłaszcza,
że pomieszczenia hotelowe najczęściej nie
mają bardzo dużych powierzchni. Problem
pojawił się jedynie w przypadku basenu,
dlatego został on przeniesiony na ostatnią
kondygnację. Musieliśmy zaingerować w starą
strukturę i zrobić nowy dach z dźwigarami
z drewna klejonego.
Żeliwne słupy, stal konstrukcji, stropy
odcinkowe oraz ściany murowane z czerwonej
cegły wszędzie tam, gdzie to było możliwe,
nie tylko pozostały odkryte, ale też stały się
ważnymi elementami aranżacji wnętrz.
– Ten budynek miał wiele miejsc, w których
dało się zaobserwować styk tego, co oryginalne z tym, co później przemurowano lub uzupełniono – opowiada arch. Michał Winiarski
z pracowni C13, który odpowiadał za projekt
wnętrz przy tej inwestycji. – Nie ukrywaliśmy
tych miejsc, choć na etapie budowy budziły
trochę wątpliwości inwestora. Jednak kiedy
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We wnętrzu hotelowego baru
widoczna jest jego industrialna
przeszłość – nowy wystrój
współgra z żeliwnymi słupami
i nieotynkowanymi ścianami z cegły

doszły kolejne elementy wykończenia wnętrz,
które złagodziły ten surowy charakter, wszyscy przekonali się, że nie jest to zbyt agresywne. Przy tworzeniu projektu ważne było
dla mnie, aby pokazać historię tego miejsca.
Właśnie te oryginalne fragmenty budynku
nadają obiektowi unikatowy charakter.
– Jako społeczeństwo jesteśmy już zmęczeni masową produkcją – dodaje arch. Bogdan Niepsuj. – Dotyczy to także architektury.
Żaden sieciowy hotel, nawet najbardziej
ekskluzywny, nie zapewni tak niepowtarzalnej
atmosfery.

Wyzwanie i inspiracja
Choć projektanci przyznają, że tego typu projekt jest pod wieloma względami trudniejszy,
historyczne zakorzenienie obiektu traktowali
raczej w kategoriach inspirującego wyzwania
niż utrudnienia.
– Oczywiście wielu rzeczy na etapie projektu nie da się przewidzieć – stwierdza arch.
Bogdan Niepsuj. – Nie dysponowaliśmy żadną
dokumentacją archiwalną. Niektóre problematyczne kwestie ujawniały się dopiero podczas
prowadzenia prac budowalnych, np. kłopoty
z podpiwniczeniem czy niezinwentaryzowanym kanałem z wodą, biegnącym przez cały
kwartał. Są to sprawy, z którymi trzeba się
liczyć przy takich inwestycjach. Jednak z pewnością jest to niezwykle ciekawe doświadczenie dla każdego architekta.
– Ten element nieprzewidywalności, obecny zawsze przy wszelkiego rodzaju przebudowach, rodzi konieczność stałego nadzoru autorskiego – podkreśla arch. Michał Winiarski.
– W trakcie realizacji trzeba podejmować wiele
decyzji na bieżąco, dlatego przez blisko rok

mieliśmy zorganizowaną filię naszej pracowni
bezpośrednio przy obiekcie. Pozwalało to na
szybszą i skuteczniejszą komunikację z inwestorem, osobami zarządzającymi budową oraz
wykonawcami. Bez tej stałej współpracy nie
osiągnęlibyśmy takiego efektu.

Z dbałością o detal
– Jednym z najważniejszych założeń było
zachowanie równowagi pomiędzy dążeniem
do tego, aby nie zatracić charakteru tego
miejsca, a stworzeniem wnętrz adekwatnych
do wymagań współczesnych użytkowników i rangi obiektu – mówi autor projektu
wnętrz. – Kompleks jest też wyważony pod
względem funkcji. Jego profil wpisuje się
w modną ostatnio filozofię work-life balance.
Części biznesowej towarzyszy rozbudowana
strefa rekreacyjna. W trakcie opracowywania
projektu i jego realizacji otrzymywałem od
inwestora szczegółowe wytyczne. Dało to
w efekcie bardzo dobry, mocno złożony program, któremu nasz projekt musiał sprostać,
zarówno pod względem funkcjonalnym, jak
i estetycznym.
Architekci podkreślają, że obiekty fabryczne z tego okresu były wznoszone przez
projektantów i wykonawców o naprawdę
dużej wiedzy i kunszcie, z dbałością o detal
i wysoką jakość materiałów. Temu właśnie
zawdzięczają swoją niezaprzeczalną urodę.
– Ówczesne prace były prowadzone na tak
wysokim poziomie, że dziś określiłbym je już
jako rzemiosło artystyczne – tłumaczy arch.
Michał Winiarski. – Dlatego zależało mi na
tym, aby również w naszej realizacji widać było
troskę o dopracowanie każdego szczegółu.
Niezbędne więc było użycie dobrych materia-

łów i współpraca z profersjonalnymi firmami.
Ich wybór dokonywany był wspólnie przez
architektów i inwestora, tak by znaleźć rozwiązania optymlane zarówno pod względem
jakości, jak i ceny.
– Wiadomo, że każdy inwestor liczy koszty
– przyznaje prezes zarządu Tomasz Jasiński.
– Jednak mieliśmy też świadomość, że efekt,
który chcemy uzyskać, można osiągnąć jedynie
dzięki materiałom z wyższej półki. Dlatego
nie byliśmy zamknięci na argumenty naszych
projektantów. Dziś widać, że było warto.

Naturalne materiały
Mimo że nowodobudowana część z założenia
była nowoczesna, w jej wnętrzach również
współczesność spotkała się z historią.
– Rytm podziału elewacji, nawiązujący do
stojącego tu wcześniej budynku, siłą rzeczy
został przeniesiony do wnętrza – mówi arch.
Michał Winiarski. – Co więcej, dzięki dużej
ilości przeszkleń, z praktycznie każdej części
budynku widoczne są stare mury. Ta cegła niejako wchodzi do wnętrz, dlatego ich aranżacja
musiała być spójna z widokiem roztaczającym
się za oknami. Nawiązałem więc do przeszłości poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów – przede wszystkim naturalnych, bo
z takich pierwotnie powstawały te budynki.
A więc drewno, kamień, beton w swojej mało
przetworzonej wersji...
Doskonale w tę koncepcję wpisały się też
płyty sufitowe Superfine produkcji Knauf
AMF. Jednowarstwowa wiązana magnezytem
płyta z wełny drzewnej jest nie tylko ekologiczna, ale też charakteryzuje się niepowtarzalnym wyglądem za sprawą struktury z wyraźnie widocznymi włóknami. Daje olbrzymie
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Maszynownia – czyli kręgielnia zlokalizowana w piwnicy hotelu – nawiązuje
do poprzemysłowego charakteru budynku nie tylko nazwą.

możliwości aranżacyjne. Otwarta struktura
wełny drzewnej pozwala na wielokrotne malowanie bez utraty właściwości akustycznych.
Płytom tym można nadawać dowolny kształt.
Wełna drzewna Heradesign posiada też
wszystkie najostrzejsze certyfikaty ekologiczne: FSCS, FSC, Blue Angel.
– Z szacunku dla historii tego miejsca,
w każdym elemencie aranżacji starałem się
zachować dbałość o detal i indywidualność
podejścia – ponownie podkreśla projektant
wnętrz. – Współpraca z firmą Heradesign
umożliwiła realizację tego zamierzenia. Nie
tylko zaoferowali bardzo dobre wsparcie logistyczne i inżynieryjne, ale byli też otwarci na
rozwiązania inne niż typowe. W przypadku niektórych firm trudność polega na tym, że mają
one duże możliwości, jednak wola wprowadzania czegość niestandardowego jest niewielka.
Natomiast specjaliści z Heradesign nie bali
się indywidualności. W zasadzie nie miałem
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żadnych ograniczeń przy tworzeniu projektu.
Deklarowana na początku swoboda projektowania potwierdziła się w stu procentach.

Wygodna przestrzeń do pracy
Budynki fabryczne powstające w XIX-wieku
łączyły w sobie wysoką wartość estetyczną
z utylitarnym charakterem. Były projektowane ściśle pod daną funkcję. Również dziś
projektanci starali się dopasować poszczególne części obiektu stricte do zaplanowanych
tam aktywności.
– W nowym budynku, oprócz sal konferencyjnych, przewidziano dwa piętra na wynajem powierzchni biurowej – opowiada arch.
Michał Winiarski. – Już na etapie projektu
wiedzieliśmy, kto będzie ich najemcą, dlatego
mogliśmy dostosować tę przestrzeń do konkretnych potrzeb. Biura będą wykorzystywane
przez szeroko rozumiany dział marketingu
firmy farmaceutycznej, a więc osoby, które

pracują kreatywnie i bardzo dynamicznie.
Ważne było umożliwienie im kontaktu między
sobą, ale jednocześnie zapewnienie warunków
sprzyjających koncentracji. Powstała koncepcja przestrzeni mającej po części charakter
open space’u, w którą wprowdziliśmy jednak
podziały przy użyciu ścianek szklanych.
Otwarte przestrzenie biurowe nieodłącznie wiążą się jednak z problemem hałasu.
Akustyka w takich pomieszczeniach jest więc
jedną z kluczowych kwestii mających wpływ
na komfort pracy.
– Miałem świadomość, że ludzie będą
spędzali tu po osiem godzin dziennie i nie
powinni stąd wychodzić zmęczeni biurowym
szumem – zaznacza projektant. – Dlatego
dużą wagę przykładaliśmy do odpowiednich
rozwiązań akustycznych. Zastosowane na
sufitach systemy Heradesign gwarantowały
poprawę warunków panujących we wnętrzu.
Jest to bowiem materiał nie tylko dekoracyjny, ale także, a może przede wszystkim, niezwykle funkcjonalny, dedykowany do miejsc,
w których akustyka ma duże znaczenie.
Wszystkie płyty akustyczne Heradesign są badane w najlepszych laboratoriach
akustycznych Europy i wiadomo, jak będą
się zachowywały w konkretnych warunkach. Przy ważnych pod względem akustyki
projektach Knauf AMF zapewnia architektom
wsparcie współpracujących z firmą inżynierów akustyków.
***
Efekt, który uzyskano zarówno w historycznej części hotelowej, jak i w nowoczesnych
wnętrzach biurowych, w pełni zadowolił
inwestora.
– Architekci świetnie sprostali zadaniu,
jakim było wpisanie w tę historyczną tkankę
nowych funkcji – przyznaje Tomasz Jasiński
z Aflopa Nieruchomości. – Zarówno zaproponowany dizajn, jak i rozwiązania techniczno-materiałowe doskonale łączą stare z nowym, a jednocześnie zapewniają wszystkim
użytkownikom możliwość przewbywania
w komfortowych i pięknych wnętrzach. 
Romuald Wilk
specification manager
Heradesign
> napisz do autora:
wilk.romuald@knaufamf.pl

HERADESIGN® nowoczesne systemy adaptacji akustycznej
– Poprawa zrozumiałości komunikatów (α do 0,95)
– Dowolny kolor płyt
– Wydłużenie trwałości do 25 lat

Knauf AMF sp. z o.o.
02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 195B
Tel.: +48 22 8734702
E-Mail: heradesign@knaufamf.pl, www.heradesign.com

– Certyfikaty ekologiczne: FSC, PEFC, Blue Angel
– Nowoczesne włókniste struktury
– Okładziny ścian, sufity podwieszane, systemy przestrzenne

KOMFORT W RĘKACH ARCHITEKTA

IND

Polubić technologię
arch. Jerzy Gołębiowski, architekt IARP

Przygoda projektowa z Parkiem Naukowo-Technologicznym zmusiła nas do poznania wielu urządzeń
i materiałów, które niebawem będziemy powszechnie stosować. Współczesna architektura to nie
wybór pomiędzy płaskim a skośnym dachem, ale nowoczesne materiały i urządzenia wzajemnie
skonfigurowane i analizowane, wprowadzane z dbałością o proporcje i piękno, jakiemu mają służyć.

Partner cyklu

P

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu
Zielonogórskiego położony jest w Nowym
Kisielinie nieopodal Zielonej Góry. Jest to
malownicza wieś ze swoją historią, dla której
współczesność napisała nowy scenariusz. Około 200 hektarów pól i łąk należących wcześniej
do pegeerów swego czasu przejął uniwersytet.
Teren jest dobrze skomunikowany z drogą
ekspresową S-3.
W porozumieniu z Gminą, Miastem Zielona
Góra i Urzędem Marszałkowskim podzielono
go na Park Naukowo-Technologiczny oraz
Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
będący specjalną strefą ekonomiczną. Nowy
scenariusz dla tej ziemi określono symbolicznie jako miejsce spotkania nauki, nowoczesnego przemysłu i szeroko rozumianej
przedsiębiorczości.
Precyzując cele, uczelnia wskazała na pięć
inwestycji, które stanowiły początek organizacji Parku Naukowo-Technologicznego:
	Centrum Logistyczne i Platformy na rzecz
Nauki i Gospodarki,
	Centrum Budownictwa Zrównoważonego
i Energii,
	Centrum Innowacji – Technologie dla Zdrowia Człowieka,
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	Centrum Technologii Informatycznych,
	Inkubator Przedsiębiorczości.
Już same nazwy świadczą o dużej różnorodności tematów, jakie należało opanować i sprecyzować ich programy przestrzenne.

Natura i nowoczesność
Świadomość uruchomienia znaczących procesów urbanizacyjnych, zmieniających nie tylko
krajobraz, ale przez lata uformowane relacje
społeczne, stanowiła główne uwarunkowanie
myśli planistycznych. Uhonorowanie kontekstu
miejsca stało się naszym obowiązkiem. Z pomocą w budowaniu relacji pomiędzy „starym
i nowym’’ przyszła natura z pasmem zieleni
przez lata kształtowanym w formie parku. Jego
położenie może być podręcznikowym przykładem znaczenia terenów zielonych dla przestrzeni zurbanizowanej. Położony pomiędzy zabudową mieszkaniową a częścią przeznaczoną
na naukę i przemysł, jest skarbem tworzącym
szczególny mikroklimat i miejsce rekreacji.
Kiedy cele Parku Naukowo-Technologicznego zostały określone, przyszła kolej na nas,
architektów, aby w możliwie łaskawy sposób
opisać je przestrzennie. Piszę „łaskawy spo-

sób”, bowiem krajobraz nietknięty cywilizacją
z łąkami i lasami tego właśnie od nas wymagał.
Przy dużym zróżnicowaniu wielkości i funkcji
obiektów, uzyskanie jednorodnej kompozycji
było dla nas priorytetem. Ze względów organizacyjno-ekonomicznych każdy obiekt wraz
ze swoim indywidualnym zagospodarowaniem
stanowił odrębne zadanie.

Architektura w służbie technologii,
technologia w służbie architektury
Ze wszystkich budynków projektowanych
w Parku Naukowo-Technologicznym, szczególnie
bliskie jest nam Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii. Wprawdzie nie nazywa się
Centrum Architektury, ale swoją zaawansowaną
technologią ma służyć właśnie architekturze.
Naszym zadaniem było stworzenie obiektu
niskoenergetycznego realizującego program
Budownictwa Zrównoważonego ze szczególnym uwzględnieniem jego promocyjnego
i laboratoryjnego charakteru. Pomieszczenia
badawcze i laboratoryjne mają służyć analizie
oraz doskonaleniu technologicznych rozwiązań
alternatywnych źródeł energii elektrycznej
i cieplnej. Inwestycja realizuje główne cele wynikające z potrzeby współpracy nauki z firmami
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z branży budowlanej, instalacyjnej, energii
odnawialnej, automatyki, monitorowania
i zarządzania energią.

Budowlany poligon doświadczalny
Centrum Budownictwa Zrównoważonego
i Energii to miejsce prawdziwego spotkania
z przyszłością. Dążenie do poszanowania energii łączy się tu z poszukiwaniem jak największego komfortu eksploatacyjnego przestrzeni,
w jakiej żyjemy. Specyfiką tego obiektu jest to,
że prawie każdy element budowlany jest inny.
Różne rodzaje ścian zewnętrznych, wewnętrznych, stropów, stropodachów o zmiennych
parametrach i właściwościach są testowane
z myślą o budynkach mających ambicje uzyskiwać certyfikaty LEED lub BREEAM.
Ze względu na funkcje badawcze, budynek
wyposażony został w nadrzędny informatyczny system monitoringu i sterowania, który
oprócz podstawowej automatyki regulacyjno-pomiarowej umożliwia monitorowanie,
rejestrowanie, archiwizację i koordynację pracy
poszczególnych systemów.
W budynku konfiguracja systemu oparta
jest na wzajemnej współpracy następujących
modułów:
	modułu odpowiedzialnego za pozyskiwanie
energii cieplnej i jej magazynowanie, realizowanego poprzez – kolektory słoneczne,
pompy ciepła, gruntowy wymiennik ciepła,
magazynowanie energii w masywnych
elementach konstrukcji budynku oraz
pokryciach wykonanych z materiałów PCM,
	modułu odpowiedzialnego za produkcję
energii elektrycznej i jej magazynowanie,
przy zastosowaniu odnawialnych źródeł
energii – ogniwa fotowoltaiczne, generatory
wiatrowe o poziomej i pionowej osi, ogniwo
paliwowe, silnik Stirlinga, system MESS,
magazynowania prądu (m.in. w postaci
sprężonego wodoru), bilansowania oraz
monitoringu energii,
	modułu trójgeneracji pozwalającego na
jednoczesne wytwarzanie ciepła, prądu
i chłodu.

Cisza absolutna
Działalność badawczo-szkoleniową i promocyjną CBZiE uzupełniono o laboratoria:
	laboratorium izolacyjności akustycznej,
	laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej,
	laboratorium elektroakustyki (komora
bezechowa).

Arkadiusz Szeweła
– doradca sprzedaży
projektowej Isover

mgr inż. Anna Gil
– kierownik Biura Doradztwa
Technicznego Isover

W przypadku Centrum Budownictwa Zrównoważonego
i Energii musieliśmy sprostać dwóm wyzwaniom:
akustycznemu i termicznemu. W komorze bezechowej,
aby osiągnąć właściwe parametry, zastosowane
zostały do wygłuszenia pomieszczenia specjalne kliny
z wełny skalnej Isover. Produktem podstawowym,
który jest odpowiedzialny za pochłanianie dźwięków
są płyty Ventiterm. Po nadaniu im odpowiedniego
kształtu zostały pokryte tzw. tkaniną techniczną
o gramaturze ok. 80 g/m2 w kolorze białym. Uszyto
z niej pokrowce nakładane później na kliny z wełny
skalnej. Tkanina była specjalnie dobrana na podstawie wcześniejszych badań wykonanych na AGH.
Główną jej zaletą jest tzw. obojętność akustyczna,
czyli fakt, że nie może ona ani pochłaniać dźwięków,
ani ich odbijać. Wyzwanie „termiczne” sprowadzało
się natomiast do dobrania odpowiedniego produktu na
fasadę wentylowaną w budynku Centrum. Należało
zapewnić bezpieczeństwo pożarowe, odpowiednią
izolacyjność uwzględniającą mostki cieplne, a także
trwałość rozwiązania. Zastosowano zatem Panel
Płytę Plus gr. 15 cm. Jest to produkt z wełny szklanej
w płytach, pokryty czarnym welonem, który zapewnia
neutralne tło dla elewacji.

Centrum w Nowym Kisielinie umożliwia ocenę
produktów związaną z certyfikacją LEED i BREEAM.
Produkty Isover mogą pomóc uzyskać powyższe
certyfikaty. Zastosowanie wysokiej jakości wełny
Isover jest bezpośrednio związane z czterema spośród
siedmiu podstawowych obszarów certyfikacji LEED.
Są to: ∙ wykorzystanie energii i atmosfery, ∙ wykorzystanie materiałów i zasobów, ∙ jakość środowiska
wewnętrznego, ∙ innowacja w projektowaniu. Z kolei
system oceny ekologicznej BREEAM dotyczy obiektów
budowlanych i nie przyznaje certyfikatu za konkretny
produkt. Jednak zastosowanie wysokiej klasy
izolacji Isover (wełna szklana i skalna) ma wpływ
na możliwość zdobycia określonej liczby punktów
dla zamierzonego projektu w takich obszarach jak
np.: zarządzanie, zdrowie i samopoczucie, energia,
odpady czy innowacyjność. Aby ułatwić projektantom
poruszanie się w obu systemach certyfikacji, tak
aby wiedzieli ile punktów można uzyskać dla obiektu
stosując produkty Isover, przygotowaliśmy dwie
broszury ze szczegółowymi informacjami. Są to: „Uzyskanie certyfikatu LEED z produktami Saint-Gobain”
i „Uzyskanie certyfikatu BREEAM z produktami SaintGobain”. Zapraszamy do korzystania z nich!

Lubimy mówić, że projektowanie to przygoda.
Praca nad tym obiektem była po części podróżą w przyszłość. Doświadczyć takiej podróży
można chociażby zamykając się na chwilę
w komorze bezechowej. Cisza, która w niej
panuje, jest wprost niewyobrażalna. Jesteśmy
całkowicie odcięci od otoczenia, wydawać się
może, że zapanowała totalna nicość. Słyszymy
już tylko własny organizm. Odpowiedzialne
za tę bezwzględną ciszę są specjalne panele
akustyczne z wełny mineralnej o kształtach
przypominających groty strzał, które pochłaniają wszystko.

nych gabarytach trzymaliśmy się zasady
ujednolicenia budynków, przyjmując podobne
struktury fasad, materiałów wykończeniowych i detalu. Proste bryły, jakby na przekór
technologii, z pasmowym układem okien połączyły budynki, nadając ciągłość kompozycji.
Spięcie całości szpalerami drzew i układem
zieleni pomogło w uzyskaniu czystości przestrzennej założenia. 

Ujednolicić różnorodność
Bardzo zróżnicowany program funkcjonalny
i materiałowy wymagał przyjęcia jednorodnej
i spokojnej kompozycji. Pamiętając, że całość
założenia to cztery obiekty o zróżnicowa-

Na zdjęciu: komora bezechowa w Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii będącego częścią Parku Naukowo-Technologicznego
Uniwersytetu Zielonogórskiego

Jerzy Gołębiowski
architekt IARP,
właściciel pracowni Projekt
> projekt@projekt.zgora.pl
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Formy zabezpieczenia
architekta w ramach
ubezpieczenia grupowego
/ program IARP
Robert Popielarz

Program ubezpieczeń architektów zrzeszonych w IARP,
określony w Umowie Generalnej z PZU, daje cały szereg
instrumentów skutecznej ochrony działalności projektowej.
Mimo wielowątkowości tematu, podejmujemy próbę
całościowego opisania tego programu, z wyszczególnieniem
kluczowych elementów z punktu widzenia bezpieczeństwa
zawodowego architekta.
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W artykułach, które ukazywały się już na łamach Z:A (#35, #40) opisywaliśmy przykłady
szkód i roszczeń wzięte z praktyki architektów. Na realnych, przedstawionych tam
sytuacjach można zobaczyć, jak skomplikowana jest kwestia odpowiedzialności zawodowej
architektów.
Złożoność materii potwierdza także ilość
komentarzy i zapytań, jakie trafiają do mnie
podczas spotkań z architektami. Może to
świadczyć o tym, że w środowisku cały czas
istnieje potrzeba edukacji na temat potencjału, jaki stwarzają warunki Umowy Generalnej
zawartej przez IARP z PZU. Mamy nadzieję,
że niniejsza publikacja będzie jednym ze skutecznych elementów prowadzenia tej edukacji
wśród architektów.

1. Obowiązkowe OC
zawodowe architekta
Obligatoryjne ubezpieczenie określone
przez Rozporządzenie Ministra Finansów
z dnia 11 grudnia 2003 roku. Niezbędne
do wykonywania zawodu architekta.
Zakres i przedmiot ubezpieczenia:

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna architekta za szkody
wyrządzone poszkodowanym w następstwie
zdarzeń związanych z wykonywaniem „osobiście” samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, w zakresie posiadanych
uprawnień budowlanych, a w szczególności:
1) projektowaniu architektonicznym obiektów budowlanych (włącznie z projektami
wykonawczymi),
2) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej,
3) projektowaniu wnętrz (z wyłączeniem prac
dekoratorskich i estetycznych),
4) p
 rzygotowaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez
architektów zatrudnionych w organach
administracji publicznej lub na zlecenie tych
organów, wraz z analizami urbanistycznoarchitektonicznymi,
5) opiniowaniu i kosztorysowaniu w trakcie
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
6) s prawowaniu nadzoru autorskiego,
7) sprawdzaniu projektów architektonicznych
i architektoniczno-budowlanych,
8) k ierowaniu robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury budynku,

9) sprawowaniu nadzoru inwestorskiego.
Odpowiedzialnością ubezpieczyciela objęte
są roszczenia dotyczące szkód wyrządzonych
poszkodowanym w następstwie zdarzeń (np.
błędu projektowego) zaistniałych w okresie
ubezpieczenia. Jednak z zachowaniem przewidzianych prawem terminów przedawnienia.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.
W takim przypadku PZU rezygnuje z prawa
dochodzenia roszczeń regresowych wobec
architekta, czyli po prostu nie będzie domagał
się zwrotu wypłaconego odszkodowania.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) w
 yrządzone pracownikom architekta
zatrudnionym na podstawie umowy o pracę
lub wykonującym roboty lub usługi na jego
rzecz,
2) powstałych po skreśleniu ubezpieczonego
z listy członków IARP, a także w okresie zawieszenia w prawach członka IARP, chyba
że szkoda wystąpiła przed skreśleniem lub
zawieszeniem,
3) w
 ynikłych z przekroczenia ustalonych
kosztów,
4) polegających na zapłacie kar umownych,
5) w yrządzonych wskutek naruszenia praw
autorskich i patentów,
6) p
 owstałych w wyniku normalnego zużycia
lub wadliwej eksploatacji obiektów budowlanych,
7) p
 owstałych wskutek działań wojennych,
stanu wojennego, rozruchów i zamieszek,
a także aktów terroru.
Okres ubezpieczenia: od 15 kwietnia roku,
w którym jest zawierana polisa, do 14 kwietnia
następnego roku kalendarzowego.
Suma gwarancyjna: od 50.000 do 400.000 euro
na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia.
Obowiązki ubezpieczyciela: Ubezpieczyciel w ramach sumy gwarancyjnej jest
zobowiązany do:
1) w ypłaty odszkodowania w granicach odpowiedzialności cywilnej architekta,
2) z wrotu ubezpieczonemu poniesionych
kosztów wynikłych z zastosowania środków podjętych w celu zmniejszenia szkody
lub zapobieżenia zwiększenia się jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby
okazały się nieskuteczne,

3) z wrotu kosztów obrony w postępowaniu
karnym i zastępstwa prawnego w postępowaniu cywilnym, podjętych na polecenie lub
za zgodą ubezpieczyciela.
Odszkodowanie wypłacane jest przez
ubezpieczyciela poszkodowanemu lub osobie
uprawnionej na podstawie:
	uznania roszczenia,
	ugody zawartej pomiędzy ubezpieczonym a poszkodowanym z udziałem
ubezpieczyciela,
	prawomocnego orzeczenia sądu.
W przypadku sporu sądowego pomiędzy ubezpieczonym a poszkodowanym, ubezpieczyciel
może wystąpić w charakterze interwenienta
ubocznego, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia architekta o toczącym się postępowaniu, ze wskazaniem wszelkich dostępnych
zawiadamiającemu danych o postępowaniu.
Warunkiem odpowiedzialności ubezpieczyciela jest zajście w okresie ubezpieczenia zdarzenia i zgłoszenie roszczenia przez poszkodowanego lub uprawnionego przed upływem
przedawnienia wynikającego z przepisów
Kodeksu Cywilnego.
Zakres terytorialny: Wszystkie Państwa Unii
Europejskiej oraz Konfederacji Szwajcarskiej.
Obowiązki Ubezpieczonego: Jeżeli
architekt dokonał czynności w ramach wykonywania zawodu (lub zaniechał wykonania
takiej czynności), która spowodowała szkodę,
zobowiązany jest:
1) niezwłocznie podjąć starania w celu zapobieżenia zwiększenia szkody oraz zabezpieczyć dowody,
2) niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu
14 dni od chwili uzyskania wiedzy o roszczeniu zawiadomić o tym fakcie ubezpieczyciela,
3) ubezpieczony nie jest uprawniony do
zaspokajania lub uznania roszczeń poszkodowanego bez uprzedniej zgody ubezpieczyciela,
4) jeżeli przeciwko ubezpieczonemu wszczęte
zostało postępowanie karne, administracyjne, cywilne lub inne w odniesieniu do
ubezpieczenia OC zawodowej architekta,
ubezpieczony jest zobowiązany natychmiast zawiadomić o tym ubezpieczyciela.
Zgłoszenia można dokonać m.in. drogą
elektroniczną na adres: ocprof@pzu.pl.
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Uwaga: w ramach ubezpieczenia obowiązkowego OC zawodowej Architekta, każdy
ubezpieczony objęty jest ubezpieczeniem od
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na
sumę ubezpieczenia 25.000 zł w zakresie:
a) świadczenia z tytułu śmierci,
b) świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku
na zdrowiu.

2. OC architekta jako członka izby
inżynierów budownictwa
Każdy architekt, będący członkiem IARP i jednocześnie należący do Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa ma możliwość wykupienia
ubezpieczenia OC zawodowej Inżyniera Budownictwa na sumę gwarancyjną 50.000 euro na
jedno zdarzenie, za kwotę 10,00 zł. Ubezpieczenie można wykupić w dowolnym momencie.
Zakres tego ubezpieczenia jest identyczny jak
OC zawodowa architekta (Rozporządzenie MF).

3. OC dla osób sporządzających
certyfikaty energetyczne budynków
W ramach Umowy Generalnej w dowolnym
momencie architekt może ubezpieczyć się
w zakresie OC osób sporządzających certyfikaty energetyczne budynków na sumę
gwarancyjną 25.000 euro na jedno zdarzenie
– składka wynosi 10,00 zł.

4. Asysta Prawna
Umowa Generalna wprowadziła dla każdego
architekta, który posiada obowiązkowe OC,
bezpłatną asystę prawną. Usługa asysty
prawnej polega m.in. na:
1) u
 staleniu stanu faktycznego danej sprawy
i oceny zasadności zgłaszanych roszczeń
pod kątem tego, czy powodują one ryzyko
powstania odpowiedzialności architekta,
2) udzieleniu ubezpieczonemu wskazówek
i zarekomendowaniu działań dotyczących
trybu postępowania, niezależnie od zasadności wysuwanych roszczeń w celu:
a) u
 niknięcia odpowiedzialności cywilnej
architekta,
b) zminimalizowania zakresu odpowiedzialności (także odszkodowawczej) bądź
zapobieżenia dalszym roszczeniom,
c) utrzymania poprawnych relacji architekta
z inwestorem, również w sytuacji, gdy
dane uchybienie ze strony architekta nie
powoduje powstania jego odpowiedzialności cywilnej, jednak może spowodować
pogorszenie relacji z inwestorem.
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Jak działa asysta prawna? Zgłaszanie
spraw odbywa się telefonicznie pod numerem 22 505 16 04. Po zgłoszeniu, w ciągu 24
godzin, przedstawiciel zespołu prawnego
kontaktuje się z architektem. Ustala stan
faktyczny, w tym preferowane rozwiązanie
sprawy.
Po otrzymaniu niezbędnych dokumentów
oraz informacji wyjaśniających okoliczności,
w ciągu 5 dni roboczych sporządzany jest
raport. Obejmuje on przedmiot sprawy, ocenę
poziomu jej trudności, dziedzinę prawa, której
sprawa dotyczy, oraz rekomendację sposobu
załatwienia. Raport zawiera także ocenę, czy
sprawa powoduje powstanie ryzyka odpowiedzialności cywilnej architekta.

5. OC nadwyżkowa architekta,
ubezpieczenie dobrowolne
Ubezpieczenie stwarza możliwość poszerzenia ochrony w zakresie sumy gwarancyjnej.
Czyli tzw. nadwyżkę nad sumą z OC obowiązkowego. Przy czym podobnie jak w przypadku OC obowiązkowego, ochrona obejmuje
wyłącznie samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie w ramach posiadanych
uprawnień.
Wybór sum gwarancyjnych jest szeroki
– od 500.000 zł do 2.500.000 zł na jedno
i wszystkie zdarzenia. Na indywidualny wniosek jest możliwość zawarcia ubezpieczenia na
wyższe sumy.
Uwaga: ubezpieczenie nadwyżkowe
(w przeciwieństwie do OC obowiązkowego)
jest zawierane na bazie roszczeń zgłoszonych (trigger claims made) ze wstecznym
okresem odpowiedzialności – co może
stanowić dodatkową wartość dla ubezpieczonego. Ochrona rozpoczyna się dzień po
złożeniu wniosku o ubezpieczenie plus okres
wsteczny.

6. Ubezpieczenie dobrowolne
dla przedsiębiorcy
Ubezpieczenie OC pracowni
architektonicznej lub projektowej
na bazie działania lub zaniechania
( trigger act commited).

Ubezpieczenie stworzone, by sprostać wymogom stawianym przez inwestorów, także
zagranicznych. Przy realizacji dokumentacji
wielobranżowych jest wymagany właśnie ten
rodzaj ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczenia
obejmuje także podwykonawców.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia:

Ochroną objęta jest odpowiedzialność cywilna
zawodowa pracowni architektonicznej lub
biura projektowego, a konkretnie czynności:
1) projektowanie budowlane,
2) sprawdzanie projektów architektonicznobudowlanych,
3) w
 ykonywanie nadzoru inwestorskiego,
4) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
5) r zeczoznawstwo budowlane,
6) sprawowanie nadzoru autorskiego,
7) architektura wnętrz (bez prac dekoratorskich).
W ramach ubezpieczenia, odpowiedzialność
zostaje rozszerzona o podwykonawców z prawem do regresu (pod warunkiem zawarcia
umów w formie pisemnej), obejmując:
	szkody osobowe, rzeczowe, oraz straty finansowe, będące następstwem szkody osobowej lub rzeczowej, a także czyste straty
finansowe, będące następstwem działań
lub zaniechań działań przez architekta,
	rażące niedbalstwo,
	OC deliktową (szkody w mieniu i na osobie
trzeciej) i OC kontraktową (tytułu nienależytego wykonania umowy),
	udział własny – zniesiono!
	franszyza redukcyjna – zniesiono!
W ramach polisy mają zastosowanie poniższe
klauzule:
1) k lauzula architektoniczna lub projektowa,
2) klauzula odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez podwykonawców z prawem
do regresu – odpowiedzialność do pełnej
wysokości sumy gwarancyjnej.
Dodatkowo istnieje możliwość rozszerzenia
odpowiedzialności o klauzule dodatkowe:
1) klauzula rzeczoznawców (ppoż, bhp, sanitarno-higienicznego) – limit odpowiedzialności do 500.000 zł,
2) k lauzula badań z zakresu geologii inżynierskiej – odpowiedzialność do 100%
sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego,
3) klauzula geodety – odpowiedzialność do
100% sumy gwarancyjnej ubezpieczenia
podstawowego,
4) klauzula terytorialna (działania poza RP),
5) klauzula utraty, zniszczenia, zagubienia
dokumentów, bez względu na formę zapisu
(elektroniczna, papierowa).
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Warto pamiętać o kilku
podstawowych zasadach!
Uwaga: umowy pomiędzy pracownią a podwykonawcami muszą być zawarte w formie
pisemnej.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela:

Powstaje w momencie złożenia wniosku
o ubezpieczenie przez 12 miesięcy. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do momentu
przekroczenia terminów przedawnień roszczeń wynikających z k.c.
Wysokość składki uzależniona jest od:
	obrotu pracowni za poprzedni okres obrachunkowy,
wysokości sumy gwarancyjnej.

7. Ubezpieczenie dobrowolne
ze wstecznym okresem
odpowiedzialności
Ubezpieczenie OC pracowni
architektonicznej lub projektowej na
bazie roszczeń zgłoszonych ( trigger

claims made) – ubezpieczenie dobrowolne
dla przedsiębiorcy na warunkach
szczególnych ze wstecznym okresem
odpowiedzialności.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela:

Od momentu złożenia wniosku o ubezpieczenie na 12 miesięcy oraz okres wsteczny
od dnia 01.01.2013 roku za wykonane działania zawodowe wraz z podwykonawcami.
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność
pod warunkiem wystąpienia zdarzenia
ubezpieczeniowego (np. błędu projektowego) oraz zgłoszenia roszczenia w trakcie
trwania ochrony ubezpieczeniowej lub
w okresie dodatkowym. Przy czym zakres
i przedmiot tego wariantu ubezpieczenia,
jak również dodatkowe klauzule są identyczne jak w wariancie opisanym powyżej
(act committed).

8. Gwarancje Ubezpieczeniowe
Coraz częściej się zdarza, iż inwestorzy/
zamawiający wymagają zabezpieczenia
wykonania umowy poza ubezpieczeniem
OC pracowni architektonicznej lub projektowej również gwarancją ubezpieczeniową
lub bankową.
W ramach Umowy Generalnej zawartej
pomiędzy IARP a Ubezpieczycielem można
ubiegać się o gwarancje ubezpieczeniowe
i/lub o przyznanie limitu gwarancyjnego.
Z jednej strony może to w znacznym stopniu
pomóc spełnić stawiane wymagania. Z dru-

Ubezpieczenie obowiązkowe i nadwyżkowe
OC architekta, dotyczy wyłącznie czynności
zawodowych, które wykonuje architekt lub
inżynier o s o b i ś c i e w ramach posiadanych uprawnień. Ma to kluczowe znaczenie
przy umowach na realizacje wielobranżowej
dokumentacji projektowej z udziałem podwykonawców. W przypadku popełnienia błędu
przez branżystę, ubezpieczenie OC zawodowej
architekta nie będzie skuteczne.
Brak odpowiedzialności ubezpieczyciela
nie zwalnia architekta z odpowiedzialności
za podwykonawców. W takim przypadku
roszczenie będzie zaspokojone z majątku firmy
lub prywatnego majątku architekta do pełnej
wysokości wartości szkody, którą wyrządził.
W przypadku udziału w przetargach lub
konkursach, trzeba dokładnie sprawdzić
zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotyczących wymagań zamawiającego – jaki rodzaj i zakres ubezpieczenia jest
wymagany.
Z zasady przy zleceniach dotyczących
wykonania dokumentacji projektowej
wielobranżowej wymagana jest polisa OC
pracowni architektonicznej lub projektowej,
a nie ubezpieczenie OC zawodowej architekta.

giej, metody te otwierają nowe możliwości
dla architekta, jako wiarygodnego partnera na
rynku projektowym i jednocześnie pozwalają
na udział w kilku przetargach i konkursach
jednocześnie. Projektant nie blokuje przy tym
środków własnych np. na zapłatę wadium
(przeczytaj: Z:A_#34, str. 060).

to zakres ubezpieczenia decyduje o odpowiedzialności ubezpieczyciela. Krótko mówiąc:
decyduje o tym, czy szkoda zostanie pokryta
z polisy (patrz ramka obok).
Naturalnie program ubezpieczeniowy to
nie wszytko. Architekci i pracownie funkcjonują w konkretnym otoczeniu prawnym
i ekonomicznym. Podstawowe zasady
określają Prawo budowlane i Kodeks cywilny.
Jednak szczególną uwagę należy zwrócić na
zapisy wynikające z treści zawieranych kontraktów między architektem a inwestorem,
w szczególności w umowach o wykonanie prac
projektowych, pełnienia nadzoru autorskiego,
czy też inwestorskiego.
Poza przepisami ogólnymi, to właśnie zapisy kontraktu definiują zakres odpowiedzialności stron. To one także decydują o możliwościach dochodzenia roszczeń przez każdą ze
stron w przypadku nienależytego wykonania,
czy też niewykonania umowy.
W tym kontekście wraca temat swobody
kształtowania umów. W wielu przypadkach
umowy te są jednostronne. Inwestor przedkłada projektantowi gotowy wzór umowy,
zawierający zapisy dotyczące stawianych
wymogów zabezpieczenia wykonania umowy.
Niestety nie zawsze jest to adekwatne do
przedmiotu zamówienia.
Część architektów nie jest świadoma
zagrożeń, jakie mogą się wiązać z podpisaniem takiej umowy. Inni świadomie decydują
się podjąć ryzyko, bo jeden kontrakt często
decyduje o „być albo nie być” pracowni. To już
jednak temat na osobny artykuł.

Pisaliśmy o tym w Z:A
> Odpowiedzialność zawodowa i cywilna architekta na przykładach
szkód i roszczeń, Robert Popielarz, Z:A_#40, str. 74
> Odpowiedzialność zawodowa i cywilna architekta na przykładach
szkód i roszczeń, Robert Popielarz, Z:A_05/2013/#35, str. 68
> Słownik ubezpieczeniowy architekta: podstawy, Robert Popielarz,
Z:A_04/2012/#28, str. 32
> M yśl optymistycznie, ale przygotuj się na trudne chwile,

***
Umowa Generalna oferuje szerokie spektrum
ochrony, zarówno w zakresie ubezpieczeń
obowiązkowych, dobrowolnych, jak i dodatkowych. Jako całość tworzy w ten sposób
skuteczny program ochrony dla architektów
zrzeszonych w IARP bez względu na formę
prowadzonej działalności.
Należy zwrócić szczególną uwagę na
kompleksowy i pełny zakres ochrony. Jest to
kwestia nadrzędna i najważniejsza, ponieważ

Robert Popielarz, Z:A_03/2012/#27, str. 50

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

Robert Popielarz
główny specjalista
ds. ubezpieczeń iExpert.pl SA
gsm 608 006 160
> robert.popielarz@iexpert.pl
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Przeciwdziałanie
przedawnieniu
roszczeń
Bartłomiej Król, radca prawny

Wszyscy wiemy, że kiedy znajdziemy się w sytuacji
braku terminowej zapłaty przez kontrahenta, mamy
możliwość dochodzenia swoich roszczeń. Nie każdy
jednak pamięta, że prawo chroni tylko dbających
o swoje interesy, a upływający czas działa na
niekorzyść wierzyciela i może nawet uniemożliwić
wyegzekwowanie należności. Są oczywiście sposoby

fot. ©iStock.com/Jonathan Austin Daniels

na przedłużanie terminu przedawnienia.
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Dochodzenie zapłaty należności jest niewątpliwym prawem wierzyciela. Prawo to jest
jednak ograniczone terminami przedawnienia,
które mają dwojaki cel. Z jednej strony służą
temu, aby mobilizować wierzycieli do ściągania
należnych im płatności. A z drugiej zapobiegają sytuacji, w której nieuregulowanie płatności
będzie miało swoje negatywne skutki dla
dłużników jeszcze kilkanaście lub kilkadziesiąt
lat po terminie płatności. Przepisy prawa stoją
bowiem na stanowisku, że wierzyciel, który
w określonym terminie nie dochodzi swoich
roszczeń, nie jest faktycznie zainteresowany
otrzymaniem pieniędzy. Stanowisko takie
wywodzi się z kolei ze starożytnej zasady prawa, zgodnie z którą prawo jest tworzone dla
osób dbających o swoje interesy. Jeżeli zatem
wierzyciel nie podejmuje działań w celu ściągnięcia swoich należności, według prawa nie
jest osobą dbającą o swoje interesy i prawo dochodzenia należności nie powinno go chronić.
Termin przedawnienia jest zatem terminem,
po upływie którego nie ma prawnej możliwości
zmuszenia dłużnika do zapłaty.

Terminy przedawnienia
Jeżeli należność nie została uregulowana
w ustalonym umową terminie płatności,
wierzyciel może dochodzić przymusowej
zapłaty już następnego dnia, ale w praktyce
działania egzekucyjne nie są podejmowane
tak szybko. Wierzyciele z reguły akceptują
pewne opóźnienia w płatnościach, co jest
przykrym, ale dość powszechnym zjawiskiem.
Stan opóźnienia w płatności nie może jednak
trwać w nieskończoność.
Przepisy prawne dotyczące przedawnienia
zakładają, że wierzyciel może dochodzić swoich
należności powstałych w toku prowadzonej działalności gospodarczej w terminie 3 lat. Termin
ten jest jednak zasadą ogólną, którą stosuje się,
jeżeli w jakimś przepisie szczególnym nie przewidziano innego. Takimi szczególnymi terminami
przedawnienia są np. należności wynikające
między innymi z umów sprzedaży oraz z umów
o dzieło, jakie bardzo powszechnie zawierają
architekci. Należy więc zwrócić uwagę, że w tych
przypadkach termin przedawnienia należności
jest mocno ograniczony i wynosi tylko 2 lata.
Co równie istotne – w przypadku umowy
o dzieło termin przedawnienia zawsze wynosi
2 lata, niezależnie od tego, czy taką umowę
zawiera osoba prowadząca działalność gospodarczą, czy też nie. Decydujące znaczenie ma
bowiem forma umowy.
Kolejny termin przedawnienia należności, który powinien bardzo zainteresować

architektów dotyczy roszczeń za przeniesienie
praw autorskich do dzieła, a więc także praw
do projektu architektonicznego. Roszczenia
z tego tytułu przedawniają się dopiero po
10 latach. Należy jednak zwrócić uwagę na
precyzję zapisów, ponieważ umowa o dzieło
z przeniesieniem praw autorskich ma pewną
dwoistość. Obejmuje bowiem:
1) n
 ależność za wykonanie dzieła,
2) należność za stworzenie praw autorskich
(stworzenie nowego projektu, jako wytworu
umysłu) i za przeniesienie praw autorskich
majątkowych (prawa do wykorzystania
projektu, odsprzedania go dalej,
opublikowania i podjęcia takich
działań, jakie w umowie są
określone).

płatności danej należności. Na każdej fakturze
musi zostać podany termin zapłaty należności
właśnie w celu określenia, kiedy rozpoczyna
bieg termin przedawnienia. Jeżeli opóźnienie
w płatności jest niewielkie, można cierpliwie
czekać na zapłatę, jednak należy zawsze
pamiętać, że termin przedawnienia nieubłaganie biegnie i w pewnym momencie roszczenie
ulegnie przedawnieniu.

Przerwanie biegu przedawnienia

Z uwagi na terminy przedawnienia wynoszące
2 lub 3 lata, niekiedy niemożliwe byłoby
w takim terminie przeprowadzenie postępowania sądowego,
a co za tym idzie – fizyczne
odzyskanie należności.
Dlatego przepisy prawa
premiują wierzycieli
Podkreślam tutaj konieczność
tylko tyle wynosi termin
podejmujących starania
precyzji, ponieważ w stanprzedawnienia należności
z tytułu umowy o dzieło
o odzyskanie należności
dardowo zawieranych umooraz dają możliwość przewach o dzieło nie wskazuje się
rwania biegu przedawnienia.
zwykle jaka część wynagrodzenia
Zgodnie z prawem stać się to
dotyczy wykonania dzieła, a jaka praw
może przez:
autorskich, lecz podawana jest ogólna kwota.
1) każdą czynność przed sądem powszechnym
W praktyce tego rodzaju należności przedawlub arbitrażowym (w zależności od właścinią się więc po dwóch latach, pomimo że obejwości sądu) podjętą bezpośrednio w celu
mują również prawa autorskie majątkowe.
dochodzenia zapłaty należności,
Aczkolwiek nie ma jasnej podstawy prawnej
2) u
 znanie roszczenia przez dłużnika,
do takiego stwierdzenia, to taka jest praktyka
3) wszczęcie mediacji.
orzecznictwa.
Warto również wiedzieć, że za bezumowne
Jeżeli chodzi o pierwszą z podanych możliwokorzystanie z dzieła, jego twórcy przysłuści, to wierzyciel może przerwać bieg terminu
guje dodatkowe wynagrodzenie, wynikające
przedawnienia, składając pozew o zapłatę albo
z ochrony prawnoautorskiej. O powyższym
wniosek o wszczęcie postępowania ugodowego.
powinni pamiętać przede wszystkim archiTylko te dwa rodzaje działań dają możliwość
tekci, którzy uważają, że ich projekt został
przerwania biegu przedawnienia przez wierzywykorzystany ponownie, zmieniony lub
ciela bez udziału dłużnika. Złożenie pozwu
zaadaptowany w sposób, który narusza prawa
o zapłatę jest najpopularniejszym sposobem
autorskie. Należności wynikające z praw
przerwania biegu przedawnienia, ponieważ
autorskich są jednak tematem dość rozbudojednocześnie umożliwia zmuszenie dłużnika do
wanym i pozostawimy sobie ich omówienie na
zapłaty, wykorzystując wymiar sprawiedliwości
osobny artykuł.
i komornika sądowego. Natomiast złożenie
Charakter przedawnienia
wniosku o wszczęcie postępowania ugodowego
Jedną z najistotniejszych cech terminów
samo w sobie przerywa bieg przedawnienia,
przedawnienia jest zakaz ich przedłużania lub
aczkolwiek postępowanie ugodowe jest efekskracania przez uczestników obrotu gospodar- tywne tylko wówczas, gdy dłużnik wyrazi zgodę
czego. Żadne postanowienia umowy lub inne
na zawarcie ugody. Z uwagi na brak możliwości
ustalenia stron nie są w tym zakresie wiążące. zmuszenia dłużnika do zawarcia ugody to naTylko w przepisach prawa można ustanawiać
rzędzie prawne nie jest zbyt często stosowane.
terminy przedawnienia i są one bezwzględnie
Również uznanie roszczenia przez dłużniobowiązujące.
ka przerywa bieg przedawnienia. W praktyce
Warto również wskazać, od kiedy termin
uznanie roszczenia oznacza potwierdzenie
przedawnienia rozpoczyna swój bieg. Przy
w jakikolwiek sposób przez dłużnika, że czuje
sprawach o zapłatę, termin przedawnienia rozsię zobowiązany do zapłaty określonej należpoczyna bieg od dnia następnego po terminie
ności. Zachowań dłużnika, które skutkują

2 lata
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Roszczenie – prawo jednej osoby do żądania okre-

przerwaniem biegu przedawnienia, jest dość
dużo i często można je zidentyfikować, co
pozwala na wykorzystanie ich w sądzie.
W praktyce prawniczej ukształtowały się
poglądy, że dłużnik może uznać roszczenie
wierzyciela przez np.:
	złożenie oświadczenia na piśmie,
	potwierdzenie roszczenia w korespondencji
elektronicznej,
	potwierdzenie salda,
	zaksięgowanie faktury otrzymanej od
wierzyciela,
	częściową zapłatę należności wierzyciela.

ślonego zachowania się przez drugą osobę (działania
orzeczenie sądu, które może być skutecznie
lub zaniechania). Jednym z rodzajów roszczeń są
egzekwowane przez komornika sądowego.
roszczenia majątkowe. Jednym z rodzajów roszczeń
Aby dłużnik uwolnił się od obowiązku zapłaty
majątkowych są roszczenia o zapłatę. Roszczenie
przedawnionego roszczenia, powinien w toku
o zapłatę może wynikać np. z faktury – dłużnik ma
postępowania sądowego „podnieść zarzut
obowiązek uczynienia zadość roszczeniu wierzyciela
przedawnienia roszczenia”. Przytoczona w popoprzez zapłatę należności z faktury.
przednim zdaniu tajemnicza formuła prawna
jest jednak bardzo prosta i polega wyłącznie
Należność – stosunek prawny polegający na
na wyraźnym oświadczeniu dłużnika, że roszmożliwości żądania przez wierzyciela spełnienia
czenie jest przedawnione oraz udowodnieniu,
świadczenia przez dłużnika. Należności mogą być
że termin przedawnienia upłynął. Jeżeli sąd
pieniężne lub rzeczowe. Należnościami pieniężnymi
potwierdzi, że termin przedawnienia upłynął,
są m.in. należności z faktur.
nie będzie miał innego wyjścia, jak oddalić
pozew o zapłatę i obciążyć wierzyciela
kosztami postępowania sądowego.
Wszczęcie mediacji
Jak zatem widać, dochodzenie
zatem również sytuacji, gdy dłużnik wyraża
jest jednym z najprzed sądem zapłaty przedawniozgodę na potrącenie przedawnionej należności
to okres przedawnienia
rzadszych sposobów
nych roszczeń jest teoretycznie
drugiej strony.
należności powstałych
przerywania terminu
możliwe, jednak skuteczność
Inna sytuacja zachodzi, gdy potrącenie jest
w działalności gospodarczej
przedawnienia. Ta
takiego postępowania jest uzależdokonywane poprzez złożenie jednostronnego
metoda dopiero staje się
niona wyłącznie od tego, czy dłużnik
oświadczenia o potrąceniu przez osobę, której
w Polsce popularna. Wiezauważy i odpowiednio wykaże przed
wierzytelność uległa przedawnieniu. Takie
rzyciele zwykle wolą składać
sądem przedawnienie.
oświadczenie będzie skuteczne tylko wówczas,
pozew o zapłatę, ponieważ mediacja wymaga
gdy przed upływem przedawnionej należności
Możliwość potrącenia przedawnionej
podjęcia porównywalnych działań prawnych,
potrącenie było możliwe. Oznacza to sytuację,
należności
lecz nie może doprowadzić do zmuszenia dłużgdy należność jednej strony stała się wymaWarto też zwrócić uwagę na możliwość potrąnika do zapłaty.
galna (został przekroczony termin płatności)
cenia wzajemnych roszczeń, z których jedno
Skutkiem przerwania biegu przedawnienia
jeszcze przed upływem terminu przedawnienia
uległo przedawnieniu. W obrocie gospodarjest rozpoczęcie jego biegu od nowa. Jest to
należności drugiej strony. Wówczas potrącenia
rozwiązanie korzystne dla wierzycieli, zwłasz- czym często pojawiają się sytuacje, gdy dwie
może dokonać każda ze stron, bez ograniczeń
osoby są wobec siebie wzajemnie wierzycielacza jeśli dłużnik uznał roszczenia. Jeżeli
czasowych w przyszłości.
mi i dłużnikami. Rozliczeń tego rodzaju dokobowiem, przy dwuletnim terminie przedawPodsumowanie
nuje się w praktyce przez potrącenie (komnienia, na krótko przed jego upływem dłużnik
W interesie każdego wierzyciela leży skuteczpensatę) wzajemnych należności. Co ważne,
uzna roszczenie, przedawnienie rozpoczyna
ne dochodzenie przysługujących mu
swój bieg od nowa – na kolejne dwa lata. Może skuteczne potrącenie może być dokonane
należności. Dlatego tak ważne
w formie dwustronnej umowy lub
się również zdarzyć, że dłużnik będzie kilkajest, aby nie doprowadzić do
wyłącznie w formie oświadczenia
krotnie uznawał roszczenie. Przy przerwaniu
upływu terminu przedawjednej strony. Jeżeli zatem jedna
biegu przedawnienia przez złożenie pozwu
nienia, gdy nie będzie już
ze stron złoży oświadczenie
o zapłatę, przedawnienie nie rozpoczyna
możliwe podjęcie działań
o potrąceniu, jest ono wiążące
nowego biegu aż do czasu zakończenia postęna drodze prawnej w celu
powania sądowego. Przepisy prawa kształtują również dla drugiej strony.
trwa ochrona przed
przedawnieniem należności
dochodzenia roszczeń
Pojawia się jednak pytanie,
zatem sytuację wierzycieli dość komfortowo–
z tytułu praw autorskich
lub przerwania biegu
jednak pod warunkiem, że podejmą oni działa- czy potrącenie jest skuteczprzedawnienia. Prawidłowe
ne, jeżeli jedna z należności
nia prawne w celu ściągnięcia należności.
zarządzanie swoimi należnouległa przedawnieniu. Odpowiedź
Możliwość dochodzenia przed sądem
ściami jest uzależnione od znajouzależniona jest od tego, w jaki sposób
zapłaty przedawnionych należności
mości podstawowych przepisów prawa dopotrącenie zostało dokonane. Dokonanie go
Przedawnione roszczenia charakteryzują się
tyczących należności, jak również korzystania
w formie umowy zawartej przez strony, jest
tym, że dłużnik nie musi ich regulować. Nie
z profesjonalnej pomocy prawnej w przypadku
możliwe do zrealizowania nawet wówoznacza to jednak, że roszczenia te wygasają.
braku płatności ze strony kontrahentów.
czas, gdy jedna lub obie należności uległy
Wręcz przeciwnie, roszczenia przedawnione
przedawnieniu. Wynika to z ogólnej zasady,
nadal istnieją, ale dłużnik może się łatwo
zgodnie z którą przedawnienie nie powoduje
Bartłomiej Król
uwolnić od ich zapłaty.
wygaśnięcia roszczenia, a jedynie umożliwia
radca prawny,
Wierzyciel ma pełne prawo złożyć przedłużnikowi łatwe uwolnienie się od zapłaty.
partner w „Błaszak Zawiślak Król.
ciwko dłużnikowi pozew o zapłatę przedawJeżeli więc dłużnik wyraża zgodę na zapłatę
Adwokaci i radcowie prawni”
nionych należności, a jeżeli dłużnik odpowied- przedawnionej należności, wówczas należność
> bartlomiej.krol
@kancelariabzk.pl
nio nie zareaguje, wierzyciel uzyska korzystne
taka musi zostać uregulowana. Dotyczy to

3 lata

10 lat
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fot. rockwool

studium przypadku
TECHNIKA
W ARCHITEKTURZE

Rozwiązania izolacyjne
w skali makro
Tomasz Weber

W podpoznańskich Sadach zostało oddane do użytku pierwsze w Polsce centrum logistyczne amerykańskiego
Amazona. Materiał izolacyjny do ocieplania dachów i kanałów wentylacyjnych tego ogromnego obiektu
dostarczyła firma Rockwool, która na potrzeby tej inwestycji przygotowała też specjalną konstrukcję palet
oraz wózki transportowe.

P

Pierwsze polskie centrum firmy Amazon
stanęło w gminie Tarnowo Podgórne, przy
drodze krajowej nr 92. Powierzchnia magazynowa tego obiektu to 91.570 m2, czyli tyle,
ile potrzeba do ustawienia obok siebie 2800
tirów z naczepami. Natomiast cały obiekt,
wraz z przestrzeniami administracyjnymi
i socjalnymi, zajmuje nieco ponad 100 tys. m2,
co równa się powierzchni czternastu boisk
warszawskiego Stadionu Narodowego.
– To pierwsza inwestycja Amazon w Polsce
i przy okazji rekordowa w gminie Tarnowo
Podgórne – mówi Maciej Augustyniak z firmy
Depenbrock Polska będącej generalnym wykonawcą centrum. – Obiekt wyposażony jest
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m.in. w 60 doków załadowczych, gotowych
do jednoczesnej obsługi wszystkich środków
transportowych.

Dostawa jak w szwajcarskim zegarku
Budowa centrum była ogromnym przedsięwzięciem, m.in. pod względem technologiczno-logistycznym. Codzienną organizację placu
budowy porównać można do specyfiki pracy
przyszłego użytkownika obiektu – w krótkim
czasie należy regularnie i sprawnie transportować materiały z punktu A do punktu B.
W takim układzie nie można obejść się bez
solidnych podwykonawców i dostawców.
Niezakłócony dopływ wysokiej jakości

materiałów na potrzeby budowy centrum
Amazon od początku był oczkiem w głowie
Adama Krzanika, właściciela firmy Pold-Plast,
która odpowiadała za realizację konstrukcji
dachowych.
– By dotrzymać umówionych terminów,
codziennie musieliśmy przetransportować na
dach około 9 ciężarówek wełny i wykonać przy
tym 3000 m2 gotowego pokrycia – podkreśla
Krzanik. – Udało się, a szczelność dachu uzyskaliśmy już po dwóch miesiącach.
Właściciel Pold-Plast przyznaje, że
na usprawnienie prac znacząco wpłynęła
współpraca z zaufanymi dostawcami, ich
terminowość, rzetelność oraz umiejętność

IND

fot. rockwool

TECHNIKA W ARCHITEKTURZE

Inwestycja: Centrum logistyczne
Amazon w Sadach k. Poznania
Generalny wykonawca:
Depenbrock Polska
Wykonawca dachu: Pold-Plast
wymiary hali: 181 x 529 m
powierzchnia magazynu: 91.570 m2
powierzchnia dachu: 94.448 m2
kubatura obiektu: 1.101.930 m 3

dostosowania się do specyficznych dla danej
budowy warunków.
– Jednym ze sprawdzonych partnerów
przy ocieplaniu dachów był Rockwool, który
nie tylko dostarczył materiał izolacyjny, ale
przygotował też specjalną konstrukcję palet
oraz dedykowane wózki, znacznie ułatwiające
i przyspieszające transport materiału na dachu – dodaje Krzanik. – Ekspresowy transport
pionowy i poziomy płyt w trakcie montażu,
pozwolił nam skrócić czas prac, co podczas
budowy obiektów wielkopowierzchniowych
ma kluczowe znaczenie.
Sprawna obsługa tego typu wymagających inwestycji nie jest obca Arkadiuszowi
Koniecznemu, dyrektorowi serwisu logistycznego Rockwool Polska.
– Skala projektu Amazon to 18.000 m³
płyt dachowych, które należało dostarczyć
za pomocą prawie 250 pełnych transportów
samochodowych, zgodnie z potrzebami wykonawcy, wynikającymi z tempa prowadzenia
prac montażowych – wymienia Konieczny.
– Wymagało to perfekcyjnego zaplanowania produkcji, przepływu towaru i całego
łańcucha dostaw na miejsce budowy. Aby
zadanie zrealizować bezbłędnie, potrzebna
jest doskonała współpraca zarówno na linii
dostawca – wykonawca, jak i wewnątrz firmy,
pomiędzy produkcją, magazynem i logistyką.

Materiały widoczne i ukryte
Dla inwestora centrum logistycznego ważna
była też wysoka jakość i niezawodność wykorzystanych rozwiązań i materiałów.

– Zastosowana na obiekcie płyta Monrock Max o podwójnej gęstości, produkowana jest w technologii dual density. Górną
warstwę płyt cechuje większa gęstość,
co przekłada się na lepsze parametry
mechaniczne całej konstrukcji – tłumaczy Daniel Drozdowicz, product manager
Rockwool. – Warstwa dolna, o mniejszej
gęstości, poprawia zaś izolacyjność płyty,
zmniejsza jej ciężar oraz pozwala na lepsze
dopasowanie się izolacji do ewentualnych
nierówności podłoża.
Płyta o podwójnej gęstości oznacza
również praktyczny montaż – szybszy niż
pracochłonne, tradycyjne układanie płyt
dachowych w dwóch warstwach. Zastosowanie tego produktu z pewnością znacznie
skróciło czas realizacji obiektu.
– Pamiętajmy jednak, że dla firmy
Rockwool kompleksowa obsługa takich
obiektów to nie tylko izolacja widoczna
na dachu czy w ścianach – dodaje Sebastian Bondarczuk, lider zespołu sprzedaży
produktów HVAC. – Wielu materiałów
nie widać ani podczas budowy, ani po
jej zakończeniu. Tylko specjaliści branży
instalacyjnej, szczególnie wentylacyjnej,
wiedzą, ile izolacji otula kanały wentylacyjne i dziesiątki kilometrów rur, zazwyczaj
ukrytych nad sufitami podwieszanymi. Na
obiekcie w Sadach użyto prawie 45.000 m²
samoprzylepnej izolacji Klimafix oraz
kilkaset metrów kwadratowych izolacji
przeciwogniowej Conlit. Obie wykorzystano
na kanałach wentylacyjnych.

Doświadczeni w kompleksowości
– Szybkie, a jednocześnie bezpieczne, wznoszenie tak dużych obiektów wymaga także
stosowania najnowocześniejszych metod
i technologii oraz doskonałego serwisu sprzedażowego – podkreśla Marcin Nowak, lider
zespołu sprzedaży inwestycyjnej Rockwool
Polska. – Zarządca budowy powinien brać pod
uwagę wiele aspektów, zarówno jeśli chodzi
o podwykonawców, jak też o materiały oraz
serwis oferowany przez ich dostawcę. Właśnie dzięki zapewnieniu tak kompleksowej
obsługi to firma Rockwool Polska została wybrana jako dostawca dla dwóch największych
projektów realizowanych aktualnie w Polsce –
Amazon Sady i Amazon Bielany Wrocławskie.
Powierzchnia dachu, na której wykorzystano produkty Rockwool to prawie 100 tys. m².
Sprostać takiemu wyzwaniu udało się dzięki
wyspecjalizowanym zespołom sprzedażowym, nowoczesnej i efektywnej logistyce oraz
wsparciu doradztwa technicznego. Dzięki tym
atutom firma jest w pełni przygotowana do
obsługi największych obiektów budowanych
w Polsce i pełni rolę preferowanego dostawcy dla wielu inwestorów sieciowych, którzy
oprócz sprawdzonych produktów wymagają
solidnego i powtarzalnego serwisu okołosprzedażowego.
Tomasz Weber
Rockwool Polska
> napisz do autora
tomasz.weber@rockwool.com
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Ekologiczność potwierdzona
deklaracją
Sebastian Czernik

Obecnie coraz częściej w odniesieniu do branży
budowlanej stosowane są terminy takie jak
„zrównoważony rozwój” i „ekologia”, a producenci
materiałów przedstawiają swoje wyroby jako spełniające
unijne normy bezpieczeństwa, przyjazne czy nieszkodliwe
dla człowieka i środowiska, oznaczając je specjalnymi
logotypami. „Produkt ekologiczny” to jednak pojęcie
względne, a poziom ekologiczności w rzeczywistości
może być bardzo różny. Pomocne we właściwej ocenie
materiałów są deklaracje środowiskowe.

J

Jedną z technik pozwalających określić
potencjalny wpływ dowolnego produktu na
środowisko naturalne jest ocena środowiskowa
bazująca na analizie jego cyklu życia – LCA
(ang. Life Cycle Assessment). System oceniania jest uniwersalny i może być stosowany
w stosunku do różnego rodzaju produktów,
technologii i usług. Polega na zebraniu wszelkich możliwych informacji o czynnikach związanych z wyrobem, które mogą mieć wpływ
na środowisko – nie tylko oddziaływanie
zakładu produkcyjnego czy produktu w okresie
eksploatacji.
Analizę LCA rozpoczyna się od etapu pozyskania surowców i ich transportu do zakładu
przetwórczego/produkcyjnego (gdzie istotną
rolę odgrywa odległość między np. kopalnią
a fabryką, a także rodzaj środka transportu
i powodowane przez niego zanieczyszczenie).
Następnie uwzględnia się proces produkcji
i transport gotowego wyrobu do końcowego
użytkownika (tu znów znaczenie ma odległość
i sposób dostarczenia materiału). Na koniec
analizuje się również użytkowanie (aplikację,
montaż, składowanie), konserwację, demontaż
(usuwanie) i ewentualny recycling lub utylizację.
Na każdym z tych etapów pod uwagę brana jest
ilość zużywanych surowców naturalnych, wody,
energii (równie ważne są źródła produkowanej
energii), generowane zanieczyszczenia i odpady
oraz możliwość ich recyclingu. Na podstawie
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wyników analizy LCA może być wydana tzw.
deklaracja środowiskowa III typu, czasami nazywana również EPD (ang. Environmental Product
Declaration).

wzorca obliczeniowego i jakich baz danych
została przeprowadzona. Zgodność deklaracji
z normami potwierdza niezależna jednostka,
np. Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Trzy typy deklaracji

Przebadane ocieplenie

Według obowiązujących standardów producenci materiałów budowlanych mogą korzystać z trzech rodzajów deklaracji – typu I, II
lub III. W przypadku deklaracji I typu, analiza
polega na porównaniu parametrów danego
materiału z określonymi wcześniej kryteriami z zakresu oddziaływania na środowisko.
Niezależna jednostka dokonuje weryfikacji
i w przypadku pozytywnego rozpatrzenia, producent uzyskuje możliwość stosowania ekologicznych oznaczeń, np. EcoLabel, dostępnych
dla niektórych materiałów budowlanych.
II typ zakłada zaś deklarację przygotowaną
przez producenta na własną odpowiedzialność
– producent sam wybiera i sam deklaruje tylko
jeden rodzaj oddziaływania środowiskowego,
np. „nie zawiera substancji toksycznych” lub
„wyrób o zmniejszonym zużyciu energii”.
Najbardziej kompleksowa jest deklaracja
III typu – opracowywana na podstawie wspomnianej analizy LCA i dostarczająca pełnych,
wszechstronnych informacji ekologicznych
o produkcie lub usłudze. Musi zawierać
szereg danych wymaganych w normach serii
ISO 14020-25, m.in. podawać według jakiego

Atlas, jako firma społecznie odpowiedzialna, działająca zgodnie ze zrównoważonym
rozwojem, jako jeden z pierwszych polskich
producentów zdecydował się na oszacowanie
oddziaływań środowiskowych metodą LCA. Do
badania wybrano system ociepleń Atlas Etics,
obejmujący wyroby przeznaczone do stosowania przy termoizolacji na zewnątrz budynku
z użyciem styropianu. Wyodrębniono pięć
konkretnych układów ociepleniowych, w skład
których wchodzą wszystkie elementy niezbędne do wykonania ocieplenia: klej do płyt EPS,
styropian, łączniki, klej do warstwy zbrojonej
(w niektórych przypadkach jest to zaprawa
służąca zarówno do montażu styropianu, jak
i siatki), siatka zbrojąca, podkład tynkarski
oraz tynk cienkowarstwowy.
Na potrzeby analizy i wydania deklaracji środowiskowej III typu rozpatrywano układy ociepleniowe z najczęściej stosowanymi rodzajami
tynków w Polsce, znajdującymi się w ofercie
Atlasa: mineralnymi, akrylowymi, silikatowymi, silikonowymi i silikonowo-silikatowymi
– dobieranymi w zależności od typu inwestycji
(rodzaju domu) oraz warunków otaczających.

fot. atlas
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Od wydobycia surowców
do wyjazdu z fabryki
Przygotowując deklarację, Atlas zebrał dane
ze swoich fabryk za rok 2012. Dotyczyły one
tzw. etapu wyrobu, czyli wszystkich działań począwszy od wydobycia i transportu
surowców, poprzez proces produkcji i pakowania gotowych produktów, aż po transport na
terenie fabryki do bramy zakładu produkcyjnego (moduły A1-A3 wg normy PN-EN 15804).
Weryfikatorem danych był niezależny organ
– warszawski Instytut Techniki Budowlanej.
Proces zbierania danych i obliczeń został
przeprowadzony według stosownych norm:
	PN-EN ISO 14020:2003 Etykiety i deklaracje środowiskowe. Zasady ogólne,
	PN-EN ISO 14025:2009 Etykiety i deklaracje środowiskowe – Deklaracje środowiskowe III typu – Zasady i procedury,
	PN-EN ISO 14040:2009 Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Zasady
i struktura,
	PN-EN 15804:2012 Zrównoważoność
obiektów budowlanych – Deklaracje środowiskowe wyrobów – Podstawowe zasady
kategoryzacji wyrobów budowlanych.
W wyniku przeprowadzonej analizy LCA
dla systemu ociepleń Atlas Etics, określono
wszystkie trzy kategorie wskaźników, za
pomocą których, zgodnie z normami, szacuje
się oddziaływania środowiskowe na etapie
wyrobu.

Środowisko, zasoby
naturalne i odpady
W parametrach środowiskowych określany
był stopień przyczyniania się do globalnego
ocieplenia (GPW), uszczuplenia stratosferycznej warstwy ozonowej (ODP), zakwasze-

nia gleby i wody (AP), eutrofizacji (EP, czyli
zwiększania żyzności wód), tworzenia ozonu
troposferycznego (POCP) czy uszczuplenia
zasobów abiotycznych (ADP i ADPE), czyli zasobów naturalnych (odnawialnych i nieodnawialnych) wykorzystywanych w całym cyklu
życia produktu.
W kontekście zużycia zasobów naturalnych, analizy dokonano pod kątem parametrów dotyczących energii odnawialnej i nieodnawialnej, także tej stosowanej pierwotnie
w roli surowca, paliw wtórnych oraz wody
i materiałów wtórnych.
Trzecia kategoria parametrów, według
których przeprowadzono analizę, obejmowała
ilość i rodzaj odpadów – sklasyfikowanych
jako niebezpieczne i innych niż niebezpieczne.
Jednostką deklarowaną w obliczeniach był
1 m2 ocieplenia, przy użyciu płyt styropianowych o grubości 10 cm. Obliczenia uwzględniały wszystkie materiały wchodzące w skład
systemu. W celu sprawdzenia jak zmieniają
się oddziaływania środowiskowe w zależności
od grubości materiału do izolacji cieplnej,
analogiczne obliczenia zostały wykonane również w przypadku użycia płyt styropianowych
o grubości 12, 15 i 20 cm.

Starając się o certyfikat
LEED lub BREEAM
Analiza LCA i porównanie wielkości poszczególnych wskaźników posłużyło określeniu,
w jaki sposób produkcja 1 m2 termoizolacji
ściany zewnętrznej wykonanej w systemie
Atlas Etics wpływa na środowisko naturalne.
W dobie troski o ekologię, podwyższających
się standardów budownictwa i oczekiwań inwestorów, dla architekta, firmy wykonawczej
oraz inwestora mogą to być informacje pomocne nie tylko przy realizowaniu „ekologicz-

nych obiektów”, ale także np. przy ubieganiu
się o certyfikat LEED lub BREEAM.
Przykładowo, najnowsze wydanie podręcznika LEED v4 przewiduje dodatkowe punkty
dla ocenianych budynków, jeżeli projektant
zaleci zastosowanie wyrobów posiadających
deklarację środowiskową III typu. Podobnie
jest przy certyfikacji BREEAM, która również
zaleca analizę LCA do szacowania oddziaływań środowiskowych. Warto też wspomnieć,
że deklaracje środowiskowe I i III typu są już
również wymagane w procesie Zielonych
Zamówień Publicznych, a zamawiający może
przewidzieć, że kryteria środowiskowe będą
stanowić 10-15% całkowitej liczby punktów
możliwych do uzyskania w przetargu.
Obecnie deklaracje środowiskowe nie są
obowiązkowe, ani wymagane przez jakiekolwiek przepisy – zarówno w Polsce, jak i w Europie. Zależą jedynie od dobrej woli producenta i jego polityki dotyczącej zrównoważonego
rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności.
Jest to jednak istotne narzędzie w promowaniu przyjaznych środowisku wyrobów
oraz zapobieganiu nieuczciwej konkurencji,
przedstawiającej nieprawdziwe lub niepełne
dane o ekologiczności swoich produktów,
będące jedynie hasłami marketingowymi.
Deklaracje środowiskowe podnoszą również
prestiż inwestycji, potwierdzając, że jest ona
realizowana z poszanowaniem środowiska
naturalnego i troską o zachowanie równowagi
przyrodniczej dla przyszłych pokoleń.

Sebastian Czernik
Atlas Sp. z o.o.
> napisz do autora
sebastian.czernik@atlas.com.pl
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FOT. GOLFER

O polach golfowych:
mozaika przestrzenna
CZĘŚĆ 1

Michał Terech

Golf jest wyjątkowym sportem i świetnym rodzajem rekreacji. Ma wielowiekową tradycję
i globalny zasięg. Cechy te sprawiają, że coraz więcej osób decyduje się rozpocząć przygodę
z tą formą aktywności fizycznej. O architekturze pól golfowych wciąż jednak mówi się niewiele.

Informacji na temat sportu, jakim jest golf,
można znaleźć sporo. Natomiast wiedza na
temat architektury pól golfowych, a także jej
związków z klasyczną architekturą i urbanistyką, wciąż pozostaje znacząco w tyle.
A szkoda, bowiem zagadnienie jest wyjątkowo
ciekawe.

I

Kreowanie przestrzeni
Golfowa architektura łączy w sobie aspekty
techniki i sztuki. Jej głównym celem jest
wytworzenie platformy przestrzennej odpowiedzialnej za strategię gry w golfa. Zadanie
to ucieleśnia specyﬁczna forma architektury
krajobrazu, przekształcająca teren inwestycji, inspirując się jego charakterem i czerpiąc
z naturalnych zasobów. Alternatywnie,
w przypadku terenów zdegradowanych,
tworzy je i kreuje od nowa, naprawiając stan
istniejący.
Głównymi narzędziami tego typu realizacji
są nasadzenia roślinne oraz prace ziemne. Te
drugie służą kształtowaniu terenu na potrzeby taktyki gry, ale także świadomej ingerencji
w lokalną hydrologię. Kluczowe jest tu kontrolowane odprowadzenie wód opadowych, jak
również maksymalne wykorzystanie walorów
ekologiczno-estetycznych związanych z obecnością wody w krajobrazie.
Tak przygotowana treść, ubierana jest
następnie w formę założenia przestrzennego
rozciągającego się – w zależności od specyﬁki
projektu, charakterystyki terenu i ograniczeń

072

Z:A _#41

przestrzennych – na obszarze od kilkunastu
do kilkudziesięciu hektarów. Tym samym
architektura pól golfowych oferuje strukturę
przestrzenną optymalną dla równoległego
współistnienia wielu funkcji.

Nie tylko gra
Pola najczęściej koegzystują z różnymi
formami rekreacji. Są nimi trasy spacerowe,
rowerowe, do jazdy konnej czy np. siłownie
zewnętrzne. W sprzyjającym klimacie pole
zapewnia całoroczny program, oferując przestrzeń do uprawiania narciarstwa biegowego,
a nawet – w szczególnych przypadkach – również zjazdowego.
Oprócz rekreacji, pola golfowe zapewniają też doskonałą przestrzeń do rozwoju
architektury. Kluczowym obiektem jest tu
dom klubowy, zazwyczaj o niesztampowej
estetyce. Jego funkcje są deﬁniowane przez
potrzeby ośrodków sportowo-rekreacyjnych,
przy czym powszechne jest rozszerzenie ich
o usługi hotelowe, restauracyjne czy wellness
i spa. Towarzyszące inwestycje deweloperskie
tradycyjnie stanowią szkielet ekonomiczny
całego przedsięwzięcia. Dla realizacji swego
celu wykorzystują budownictwo indywidualne, grupowe, a także turystyczne: hotele,
condohotele i apartamenty.

Potrzebny koncept i biznesplan
Golf, umożliwiając połączenie obiektów klasycznej architektury oraz założeń urbanistyki

i architektury krajobrazu w jeden spójny
projekt, pozwala na tworzenie różnorodnych
rozwiązań. Jednakże przygotowanie rozbudowanego założenia inwestycyjnego, wykorzystującego w swych strukturach pole golfowe,
wymaga wielu świadomych decyzji już od
pierwszych kroków.
Projekty o największym sukcesie rynkowym mają przemyślaną strukturę funkcjonalno-przestrzenną, a także jasny biznesplan.
Kolejnym istotnym aspektem jest kwestia
zabezpieczenia odpowiedniego areału, jak
również jego przygotowania z punktu widzenia procesu planowania przestrzennego.
Z tego powodu klarowna koncepcja inwestycyjna, a następnie przestrzenna, są niezbędnymi narzędziami inwestorskim.
Realizacja inwestycji golfowej jest oryginalnym sposobem na wprowadzenie w życie
nietuzinkowego założenia projektowego i dostarczenie na rynek atrakcyjnego produktu.
Popyt na tego typu obiekty stale rośnie, a szeroki wachlarz rozwiązań przestrzennych i ekonomicznych umożliwia dopasowanie projektu
do specyﬁcznych potrzeb każdego inwestora
– zarówno prywatnego, jak i publicznego.
Michał Terech
architekt pól golfowych
EIGCA associate member
ﬁrma Golfer
> michael.terech@golfer.eu
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Odzyskwy ściekowe podgrzewają zimną wodę energią odzyskaną ze ścieków szarych. Po
raz pierwszy urządzenia te zostały zastosowane w osiedlu ﬁrmy Dworek Polski w Kędzierówce.
Jest to pierwsze na świecie komercyjne osiedle, w którym całość energii do ogrzewania wody
pochodzi ze źródeł odnawialnych, za co ﬁrma Dworek Polski otrzymała nagrodę od Komisji EU.

Na zdjęciu widać w powiększeniu charakter przepływu wody obmywającej cienką warstwą spiralę wymiennika. To dzięki temu wyjątkowemu przepływowi urządzenie przełamało
barierę sprawności i opłacalności małych, domowych urządzeń do odzyskiwania energii ze
ścieków szarych.

PROMOCJA

Energia odzyskiwana z wody

fot. dworek polski

studium przypadku
TECHNIKA
W ARCHITEKTURZE

arch. Jacek Koziński, architekt IARP

W większości funkcjonujących obecnie budynków ciepła woda po użyciu pod
prysznicem lub w umywalce spływa do kanalizacji. Tymczasem tę traconą energię
można odzyskać i użyć jej do wstępnego podgrzania wody zimnej. Służą do tego
odzyskwy ściekowe* opracowane w laboratorium firmy Dworek Polski.

Z

Zastosowanie tych urządzeń może okazać się
pomocne przy spełnianiu nowych, zaostrzonych wymagań wobec charakterystyki energetycznej budynków. Licząc według nowej
oficjalnej metodologii, dzięki odzyskwom
można obniżyć zapotrzebowanie na energię
pierwotną o ok. 18-20 kWh/m2 rok (przy
kotłach gazowych). Efekt jest więc podobny
do tego, jaki gwarantują kolektory słoneczne,
ale kilka czynników przemawia na korzyść
rozwiązania Dworku Polskiego: kilkakrotnie niższa cena (2400 zł wobec kilkunastu
tysięcy za system solarny), podobny efekt
całkowity, kilkakrotnie krótszy czas zwrotu
inwestycji (1,5 roku – dom na 4 osoby, bojler
elektryczny), jednakowa sprawność przez
cały rok. Odzyskwa nie potrzebuje też pompy,
czyli wykorzystania pomocniczej energii
elektrycznej.

Hamulec gwarantujący sprawność
Nowatorstwo urządzenia polega na wykorzystaniu spiralnego wymiennika o dużej
powierzchni wymiany ciepła równocześnie
jako hamulca hydraulicznego, radykalnie
zwalniającego przepływ wody w pionie kanalizacyjnym. Wolno spływająca woda ma tak
małą energię kinetyczną, że nie odrywa się
od ścianek wymiennika, lecz spływa po nim
cienką, równo rozłożoną warstwą, co owocuje wyjątkowo dużą sprawnością układu.
Odzyskwy ściekowe zostały wypróbowane
na osiedlach zbudowanych przez Dworek
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Polski. W ubiegłym roku osiedla te zostały
uznane w konkursie Komisji Europejskiej za
najlepsze ekologiczne projekty budowlane
w Europie.

Nie tylko odzyskwa
Laboratorium DP jest prywatnym ośrodkiem
badawczym, pracującym nad praktycznymi
sposobami oszczędzania energii w budownictwie. Ma w dorobku współpracę przy projektach i realizacji około 200 domów o rocznym
zapotrzebowaniu na energię pierwotną poniżej 35 kWh/m2 oraz 4 poniżej 15 kWh/m2.
Oprócz odzyskwy ściekowej najważniejsze
osiągnięcia laboratorium to: prekursorskie
badania nad dyfuzją dwutlenku węgla przez
materiały budowlane, które stały się fundamentem do prac nad wentylacją dyfuzyjną,
a także teoretyczne i praktyczne prace nad
wykorzystaniem energii słonecznej do ogrzewania domów, w szczególności nad ścianami
kolektorowymi.

Bierz prysznic i oszczędzaj!
Odzyskwy są wymiennikami przeciwprądowymi, a więc pracują tylko wtedy, gdy zużyta
ciepła woda spływa do kanalizacji równocześnie z poborem wody zimnej z wodociągu.
To znaczy, że nie odzyskują ciepła z wanny.
Najważniejsze jest ciepło z prysznica i z umywalki, co stanowi zwykle 60-70% całego
zużycia ciepłej wody w domu (w zależności od
zwyczajów domowników).

Sprawność odzyskiwania ciepła, gdy urządzenie pracuje, wynosi ponad 75%, zaś efektywność ogólna (dla całego domu) – około 50-55%.
W połączeniu z kolektorami słonecznymi
odzyskwy dają 85-90% energii potrzebnej do
ogrzania wody użytkowej w skali roku (wielkości
zalecane do obliczeń bilansu cieplnego domów).
Urządzenie ma ok. 1,3 m długości, a średnicę 110 mm. Może być stosowane w domach
jednorodzinnych, wielorodzinnych, hotelach,
na basenach i wszędzie tam, gdzie niezbyt
zabrudzone ciepłe ścieki (tzw. ścieki szare)
spływają do kanalizacji. Wszystko wskazuje
na to, że z powodu wyjątkowych parametrów
ekonomicznych i ekologicznych odzyskwy niedługo mogą stać się powszechnie używane.
Ze względu na zanieczyszczenia, do pionu
odzyskwy nie należy podłączać WC i zlewów. Na skutek zanieczyszczeń (osadów)
sprawność urządzenia ulega nieznacznemu
zmniejszeniu, o około 3% po 2 latach, po czym
stabilizuje się i nie powinna spaść poniżej
wielkości deklarowanej.
* Odzyskwa – nazwa własna rozwiązania opracowanego przez firmę
Dworek Polski.
Na zdjęciu: Osada Krzywa Iwiczna uznana za najlepszy niskoemisyjny
projekt w Europie w dziedzinie budownictwa (konkurs Komisji EU, 2013).

Jacek Koziński
architekt IARP, właściciel
Dworek Polski Sp. z o.o.
> napisz do autora
dworekpolski@home.pl
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O Ekologii Konstruktywnie
arch. Mariusz Szabłowski, koordynator projektu

Miasta i sprawy jego, rozważane przez często zmieniających się dygnitarzy, nie mogły zdobyć się
na politykę rozbudowy taką, która pozostawiałaby za sobą trwałe i liczne pamiątki i taką, która nie
hamowałaby zamiarów przyszłych pokoleń. (inż. Eugenjusz Porębski, 1930)1

E

Ekologia Konstruktywnie to projekt edukacyjny Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły
Wyższej realizowany we współpracy z Izbą
Architektów RP oraz Instytutem Rozwoju
Terytorialnego. Jego celem jest promowanie
zrównoważonego rozwoju w grupach decydujących o kształcie i przyszłości terenów
zurbanizowanych.
Słowa inż. Porębskiego, wypowiedziane
blisko sto lat temu, są nadal aktualne. Współczesna wiedza o ekologii jest dogłębna i powszechna, jednak w Polsce rzadko przekłada
się ona na efekty praktyczne. Poszczególne
grupy decydentów przestrzeni zurbanizowanej kierują się własnymi celami i niechętnie
uwzględniają racje innych oraz dobro wspólne.
Główne grupy decydentów to administracja
publiczna, inwestorzy i projektanci, w szczególności architekci i urbaniści. Wszyscy oni
działają w tej samej przestrzeni miasta, lecz
widzą ją z zupełnie innej perspektywy. Kuhn
i Garzillo, na podstawie swoich badań, zauważają, że „systemy, w ramach których funkcjonują, kierują się odmienną logiką”2.
Ekologia Konstruktywnie to projekt uczący
modelowej wymiany doświadczeń i widzenia
pełnego kontekstu miasta. Dwudniowe spotkania przedstawicieli administracji publicznej, inwestorów i projektantów będą bogate
w różne formy zajęć. Odbędą się: konferencja,
warsztaty, wystawa projektów oraz zajęcia
architektoniczne z udziałem młodzieży.
Na miejsce pierwszego spotkania nieprzypadkowo wybraliśmy Wrocław. Uczestnicy
poznają wyjątkowy wrocławski model współpracy, a także ocenią efekty jego praktycznego wdrożenia. Za przykład posłuży m.in.
przedsięwzięcie pod nazwą „Nowe Żerniki”
(opisane w Z:A_#38, str. 018 – przyp. red.).
W części wykładowej zaprezentujemy
najnowsze osiągnięcia nauki i praktyki

zrównoważonego rozwoju obszarów zurbanizowanych. Zamierzamy podjąć dyskusję,
czy zrównoważony rozwój jest rzeczywiście
tym, za co będą nam wdzięczne przyszłe
pokolenia. Postawimy pytania: czy rozwój
zawsze jest dobry, czy ważniejszy jest
rozwój czy trwałość jego skutków i czy
zrównoważenie jest lepsze od harmonii?
Te pytania nawiązują do najnowszych
dylematów gospodarki światowej i poszukiwań nowego paradygmatu ekonomii opartej
na trwałości efektów (Die Gesellschaft für
Nachhaltigkeit).
Osią panelu dyskusyjnego konferencji będą
projekcje filmów dokumentalnych o najciekawszych projektach miejskich w Europie.
Pokażemy wybrane przedsięwzięcia wraz
z wnioskami płynącymi z ich realizacji
i użytkowania. Planujemy premiery filmów
dokumentalnych na temat:
	projektu Eco Village w Bad Belzig
w Niemczech,
	rewitalizacji Hamburg Hafen City,
	osiedla BedZed Housing w Londynie,
	kamienicy Daintree Emerald w Dublinie,
	projektu Smart City w holenderskim
Aarhus,
	rewitalizacji terenów nadrzecznych
Greenfields w Brukseli,
	inteligentnych budynków biurowych
w Brukseli,
	projektu bezpiecznego współużytkowania
przestrzeni miejskich w miastach holenderskich.
Celem zajęć warsztatowych będzie próba zrozumienia ról i zadań poszczególnych gestorów
przestrzeni miejskich. Poprzez gry sytuacyjne
spróbujemy unaocznić:
	inwestorom, że celem urzędników nie jest
rzucanie kłód pod nogi przedsiębiorców,

Konferencja i warsztaty
EKOLOGIA KONSTRUKTYWNIE
W siedzibie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów, 5 i 6 lutego 2015 roku, zaprezentujemy
spektakularne wyniki dobrej współpracy władz
samorządowych z architektami i inwestorami.

	architektom, że ich idee urzeczywistnią
się tylko wtedy, gdy będą się opłacały
inwestorom,
	urzędnikom, że bez zaufania profesjonalistom nie da się wypracować ponadprzeciętnych rozwiązań.
Dyskusja z pewnością nie ograniczy się do
przykładowych trzech stereotypów polskiej
rzeczywistości.
Podczas kolejnych konferencji w Gdańsku
i w Warszawie, rozwiniemy dyskusję nad teoretycznymi i praktycznymi modelami zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.
Zaprezentujemy kolejne przykłady najlepszych praktyk z Europy. Ale przede wszystkim
będziemy zachęcać decydentów do konstruktywnego dialogu: ekologia konstruktywnie.
Informacje o projekcie i wskazówki dla
zainteresowanych uczestnictwem w konferencji znaleźć można na stronie internetowej: www.ekologiakonstruktywnie.pl
Wszelkie pytania prosimy kierować do organizatorów przedsięwzięcia mailem na adres:
eko@mazovia.edu.pl

1_E. Porębski, Cuda Techniki, Rocznik trzeci, Dom Książki Polskiej,
Warszawa 1931, s. 149.
2_S.Kuhn, M.Garzillo, Informed Cities ICLEI, Freiburg 2012, s. 12.

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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WT

Potrzebna zmiana przepisów
dotyczących wentylacji
Marcin Gasiński

Warunki techniczne (WT2014) zawierają zapisy, które budzą sprzeciw ekspertów. Jednym
z rodzących kontrowersje obszarów jest wentylacja. Wielkość strumienia powietrza usuwanego
z pomieszczenia, ocena jakości „środowiska wewnętrznego” czy dostosowanie wentylacji do sposobu
użytkowania budynku to tylko niektóre zagadnienia, wymagające ponownego rozpatrzenia.

S

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki (SNB),
w ramach swoich prac związanych z nowymi
wymaganiami technicznymi dla budynków,
skupia się obecnie m.in. nad propozycjami
zmian przepisów dotyczących instalacji wentylacyjnych. Zespół ekspertów zadecydował
o kompleksowym przejrzeniu istniejących wymagań i niejako sformułowaniu ich od nowa.
Oczywiście takie podejście nie oznacza, że
wszystkie dotychczas obowiązujące przepisy
wymagają zmiany. Po prostu wygodniej jest
spojrzeć na te zagadnienia niejako od początku,
niż poprawiać poszczególne paragrafy.

Wymagania a wentylacja grawitacyjna
Najistotniejszą kwestią, która została zrewidowana, jest sposób określania wielkości
strumienia powietrza wentylacyjnego. Obecnie
obowiązują przepisy oparte na wymaganiach
Polskiej Normy PN-B-03430:1983+Az3:2000,
sformułowanych w dużej części ponad 30 lat
temu. Nieustannie prowadzone badania
w zakresie oceny komfortu i jakości powietrza
wewnętrznego, oraz konieczność oszczędności energii sprawiają, że należy zrewidować
powstałe przed laty zapisy.
Głównym mankamentem obecnie obowiązujących przepisów jest stawianie wymagań
w zakresie wielkości strumienia powietrza usuwanego z pomieszczeń dla instalacji wentylacji
grawitacyjnej. Mało kto zdaje sobie sprawę, że
wedle treści rozporządzenia Warunki technicz-
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ne (WT2014) możliwość projektowania wentylacji grawitacyjnej jest wątpliwa. Paragraf 148.1
mówi bowiem:
Wentylację mechaniczną wywiewną lub
nawiewno-wywiewną należy stosować w budynkach wysokich i wysokościowych oraz w innych
budynkach, w których zapewnienie odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego nie jest
możliwe za pomocą wentylacji grawitacyjnej.
W pozostałych budynkach może być stosowana
wentylacja grawitacyjna lub hybrydowa.
Cóż to za enigmatyczne określenie „odpowiednia jakość środowiska wewnętrznego”?
Czy może chodzić w nim o „jakość powietrza
wewnętrznego”? Jakie wartości należy uznać
za odpowiednie?

Jak określić „jakość środowiska
wewnętrznego”?
Jeśli przyjmiemy, że w określeniu „środowisko
wewnętrzne” mieści się „jakość powietrza”,
to z pomocą przychodzi nam definicja z normy
PN-EN 12792, wedle której jakość powietrza
wewnętrznego są to: cechy powietrza do
oddychania (klimatu) wewnątrz budynku obejmujące skład gazowy, wilgotność, temperaturę
i zanieczyszczenia.
Abstrahując od rozważań nad konkretnymi
wartościami poszczególnych cech fizyko-chemicznych powietrza, znając zasadę działania
wentylacji grawitacyjnej, można stwierdzić,
że ta „jakość” będzie zależna od parametrów

powietrza zewnętrznego oraz emisji związanej
z wyposażeniem pomieszczeń i wykonywanymi tam czynnościami. Dla instalacji wentylacyjnych z naturalnym doprowadzeniem powietrza, jakość powietrza zewnętrznego będzie
bowiem zawsze lepsza od jakości powietrza
w pomieszczeniu.
Można więc uznać, że zapisana w wymaganiach „odpowiednia jakość środowiska wewnętrznego” zapewniona jest przez określoną
wielkość wymiany powietrza. I tu pojawia się
kolejny problem. WT przywołują do obowiązkowego stosowania m.in. punkty 2.1.2, 3.1 i 4.1
z normy PN-B-03430, podające minimalne
strumienie objętości powietrza wentylacyjnego, które należy zapewnić „niezależnie
od rodzaju wentylacji”. Tu natykamy się na
kolejną wątpliwość. W jaki sposób zaprojektować wentylację grawitacyjną, zapewniającą
usuwanie określonych strumieni powietrza
z pomieszczenia?

Kanał kanałowi nierówny
W rzeczywistości spotyka się rozwiązanie
polegające na stosowaniu kanałów wentylacyjnych o takich samych przekrojach, bez
względu na wysokość położenia pomieszczenia w budynku. Wiedząc, jak działa wentylacja
grawitacyjna, nie można oczekiwać, że taka
sama ilość powietrza będzie usuwana przez
kanał na pierwszej i ostatniej kondygnacji
w budynku.
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Następny problem to okresowe działanie
tego rodzaju instalacji. Zapewnienie wymaganej przepisami wymiany powietrza, w ciągu
całego roku, przy zastosowaniu wentylacji
grawitacyjnej jest po prostu niemożliwe.
Co prawda norma PN-B-03430 podaje, że
przewody wywiewne powinny być tak zaprojektowane, aby zapewnić wymagany strumień
powietrza usuwanego z pomieszczeń przy
temperaturze zewnętrznej +12oC, ale czy można stawiać wymagania, które mają szansę być
spełnione przez znikomy okres roku? Według
danych meteorologicznych, udostępnianych
przez Ministerstwo Infrastruktury na stronie
internetowej, temperatura +12oC występuje np.
w Krakowie przez 38 godzin, tj. 0,4% roku.

Proponowane zmiany zapisów
Warto jeszcze zauważyć, że wymagania stawiane przez WT, przekładają się na oczekiwany
wynik pomiarów towarzyszących odbiorom
technicznym budynków oraz w czasie kontroli
okresowych. Konieczność „projektowania”
określonych strumieni powietrza usuwanego
z pomieszczenia dla wentylacji grawitacyjnej sprawia, że potwierdzenie poprawności
działania instalacji staje się niemal niewykonalne. W takim razie rozsądnym podejściem
byłoby inne sformułowanie wymagania, tak by
zapewnić jak najlepsze funkcjonowanie takiej
instalacji i umożliwić wykonanie odbioru technicznego oraz kontroli okresowych w czasie
użytkowania budynku.
W trakcie dyskusji eksperci SNB doszli do
wniosku, że przepisy nie powinny zawierać

Tabela 1. Strumień powietrza
doprowadzanego do pomieszczeń
mieszkalnych w zależności od ich
powierzchni (propozycja snb)
Powierzchnia
mieszkania [m2]

Strumień objętości powietrza
zewnętrznego [m3/h]

do 30

40

31-50

55

51-70

65

71-90

80

91-110

95

111-130

105

131-150

120

151-170

130

171-190

140

191-210*

150

* Dla mieszkań o powierzchni większej niż 210 m 2 strumień objętości
powietrza zewnętrznego projektuje się indywidualnie, uwzględniając
zamontowanie nawiewnika w każdym pomieszczeniu mieszkalnym
przy czym całkowity strumień powietrza zewnętrznego nie może być
mniejszy niż 150 m 3 /h.

żadnych wymagań odnośnie wielkości strumienia powietrza usuwanego przez instalację
wentylacji grawitacyjnej. Zaproponowano, aby
jedynie określić minimalne wartości strumienia doprowadzanego do pomieszczeń (tab. 1).
Wymagania te powinny być spełnione przez
całkowicie otwarte nawiewniki powietrza zewnętrznego, przy różnicy ciśnienia po obu jego
stronach równej 10 Pa. Jednocześnie określono
wymagania dla samych urządzeń:
	strumień objętości powietrza przepływającego przez całkowicie otwarty nawiewnik, przy
różnicy ciśnienia po obu jego stronach 10 Pa,
powinien wynosić nie więcej niż 30 m3/h,
	strumień objętości powietrza przepływającego przez nawiewnik, którego element dławiący znajduje się w pozycji zamknięcia, powinien
zawierać się w granicach od 20% do 30%
strumienia przy jego całkowitym otwarciu.

W biurach, hotelach i szkołach
Budynki niemieszkalne stanowią szeroki
zbiór obiektów, charakteryzujących się często
różnymi wymaganiami. Z tego względu nie jest
możliwe określenie wymaganego strumienia
w postaci jednej wartości dla wszystkich typów
budynków. Różne przeznaczenie i wyposażenie
pomieszczeń oraz czas ich użytkowania to tylko przykłady kryteriów, wedle których można
takie budynki różnicować. Jest oczywiste, że
pomieszczeniom takim jak pokój w biurze czy
hotelu lub sala szkolna nie mogą być postawione takie same wymagania.
Dla takich obiektów projektowe wartości
strumienia powietrza oparto o załącznik B
normy PN-EN 15251:2012. Dokument ten
opisuje parametry środowiska wewnętrznego
dotyczące m.in. projektowania budynków,
obejmujące także jakość dostarczanego powietrza zewnętrznego. Norma podaje metody
wyznaczania strumienia powietrza wentylacyjnego w oparciu o różne kryteria:
	obecność osób,
	emisja zanieczyszczeń,
	wymagany poziom stężenia CO2.
Podane w normie wielkości strumienia powietrza są uzależnione od spodziewanej kategorii
jakości powietrza wewnętrznego. Eksperci SNB
zaproponowali, żeby wymagania nie pozwalały
na projektowanie wymiany powietrza w wielkości niższej niż wynikająca dla III kategorii.
Dzięki temu projektant będzie w stanie
wybrać najlepszy wariant dla swojego budynku.

Wentylacja mechaniczna wywiewna
Dla instalacji wentylacji mechanicznej
wywiewnej, proponowane wielkości wymaganego strumienia powietrza usuwanego

z pomieszczeń oparto o załącznik B z normy
15251, zarówno dla budynków mieszkalnych,
jak i niemieszkalnych.
Pamiętając o koniecznym zwiększaniu
oszczędności zużycia energii w budynkach,
eksperci SNB sprecyzowali bardzo jasno, że
wymagane wielkości strumienia powietrza
dotyczą okresu, w którym pomieszczenie jest
użytkowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Cel ten najłatwiej osiągnąć, stosując
systemy, które dostosowują intensywność
wymiany powietrza do aktualnych potrzeb,
tzw. systemy wentylacji sterowane zapotrzebowaniem (DCV).
Ministerstwo podjęło próbę wprowadzania do przepisów takich rozwiązań w ramach
ostatniej zmiany rozporządzenia WT. Jeszcze
w projekcie z 21 lutego 2013, nowy § 148.5,
wprowadzał obowiązek sterowania wydajnością wentylatorów z uwzględnieniem takich
czynników jak profil użytkowania, ruch czy CO2.
Niestety w ostatecznym brzmieniu zatracono
sens tego przepisu.
Zmniejszenie wymaganego strumienia powietrza wentylacyjnego w budynkach mieszkalnych dopuszcza aktualnie obowiązująca
norma PN-B-03430, jednak zabieg ten należy
uznać za niewystarczający z punktu widzenia
oszczędności energii. Zaproponowane tam
nocne ograniczenie intensywności wentylacji związane było ze zmniejszeniem hałasu
dobiegającego z działających urządzeń, a nie
z oszczędnością energii. W standardowym
użytkowaniu, większość mieszkań pozostaje
nieużytkowana w ciągu dnia i wtedy właśnie
należy redukować strumienie powietrza.
Jedynie zdecentralizowane instalacje wentylacji mechanicznej w budynkach mieszkalnych mogą być projektowane w trybie działania
okresowego, po uruchomieniu przez użytkownika. Zapis ten nie został jednak sprecyzowany
odpowiednio, ponieważ w obecnym brzmieniu
dopuszcza sytuację, w której mieszkanie
będzie pozbawione wentylacji, jeśli użytkownik
jej nie uruchomi…
Określenie wielkości strumienia powietrza wentylacyjnego to tylko jedno z zagadnień, które są przedmiotem analiz zespołu
ekspertów SNB. Należy mieć nadzieję, że
uwzględnienie propozycji wprowadzi większą
przejrzystość przepisów i pozwoli projektować
rzeczywiście nowoczesne budynki.
Marcin Gasiński
specjalista ds. wymagań
technicznych i energetycznych
Aereco Wentylacja Sp. z o.o.
> gasinski@aereco.com.pl
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tekst opracowany na podstawie wystąpienia podczas
Konwentu Przewodniczących IARP w Szczecinie,
w dniach 16-18.10.2014

Kodyfikacja a nowelizacja

/ niezbędne zmiany w przepisach regulujących
proces inwestycyjno-budowlany
arch. Piotr Andrzejewski, architekt IARP, przewodniczący Komisji Legislacji IARP

Złożoną i skomplikowaną materię aktualnego stanu w zakresie legislacji procesu inwestycyjnego*
w najbardziej syntetyczny i klarowny sposób ujawnia dzisiaj relacja dwóch pojęć: kodyfikacja i nowelizacja.
To właśnie w świetle tej opozycji staje się jasne, że od trybu prac legislacyjnych ważniejsze jest ustalenie
docelowego modelu procesu inwestycyjnego. Do tego potrzebna jest rzetelna systematyka procesu
przygotowania inwestycji, której brakuje dzisiaj nie tylko w nowelizacji, ale także w projekcie Kodeksu
urbanistyczno-budowlanego, a jej brak nie pozwala odróżnić instrumentów polityki przestrzennej
od instrumentów procesu inwestycyjnego. Tymczasem dobrze ułożonego procesu inwestycyjnego
potrzebują nie tylko architekci, lecz przede wszystkim inwestorzy, także publiczni.

L

Legislacja dotycząca procesu inwestycyjnego
i zawodu architekta – w odróżnieniu od wewnętrznych regulacji Izby Architektów zwana
przez nas „legislacją zewnętrzną” – jest procesem ciągłym, mającym okresy intensyfikacji
i stagnacji. Toczy się jednak permanentnie, co
widać po ilości i częstotliwości zmian w ustawie Prawo budowlane czy też w Ustawie
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sposób, w jaki IARP uczestniczy w tym
procesie, ewoluował przez krótkie lata istnienia samorządu i dostosowywał się do realiów
zewnętrznych i naszych doświadczeń.

Ważne momenty „historyczne”
Pierwszy okres intensyfikacji prac legislacyjnych miał miejsce przed przystąpieniem
Polski do UE, a więc w latach 2003 i 2004.
Jednym z najistotniejszych dla Izby rezultatów
tamtego czasu było przyjęcie przez rząd rozporządzenia w sprawie kosztorysu inwestorskiego i ustalania wartości prac projektowych,
ze słynnym już załącznikiem, zawierającym
prosty algorytm obliczeniowy. Wspominam
o tym nie tylko dlatego, że samo rozporzą* Używane w artykule pojęcie „prawo inwestycyjne” odnosi się do
zestawu dwóch ustaw – Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz Prawo budowlane lub odpowiednio do zakresu
Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

dzenie stanowi jeden z ważniejszych dla nas
przepisów, ale znamienny jest też sposób,
w jaki doszło do jego przyjęcia w tej postaci.
Otóż rozporządzenie to było przyjmowane
w ostatniej chwili przed naszym wstąpieniem
do Unii (nosi datę 18 maja, a wstąpiliśmy do
UE 1 maja 2004 roku). Z wymogów unijnych
dotyczących zamówień publicznych wyłoniła
się konieczność ustalenia kryteriów dla szacowania wartości poszczególnych faz przygotowania inwestycji, a nasz ustawodawca nie
miał już czasu na ich opracowanie.
W tej właśnie sytuacji „wybawieniem”
okazały się izbowe zasady wyceny prac projektowych, które ostatecznie wykorzystano
w załączniku do rozporządzenia. Złożyły się
na to dwa czynniki: po pierwsze ustawodawca
był pod przymusem szybkiego znalezienia
rozwiązania, a po drugie – my potrzebne rozwiązanie mieliśmy gotowe i sprawdzone. Ta
konstatacja naznaczyła w istotnym stopniu
(choć nie od razu) nasze myślenie o sposobie
współpracy samorządu architektów z ministerstwem.
Kolejnym etapem procesu legislacyjnego w obrębie prawa inwestycyjnego, który
należy wspomnieć jako ważny punkt naszego
„dojrzewania”, był projekt zmiany Ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym, pilotowany przez ministerstwo w latach
2007-2009. Był to istotny i inspirujący projekt. Najważniejsze doświadczenie tamtego
okresu to uświadomienie sobie, że potrzebujemy własnej, całościowej koncepcji prawa
inwestycyjnego – ponieważ bez niej będziemy
skazani jedynie na interwencje wobec pojawiających się rozwiązań „zewnętrznych” i to
zazwyczaj w trybie pilnym, nie pozwalającym
na głębszą refleksję. Stawiałoby to Izbę
Architektów RP w roli wiecznego kontestatora, de facto nic nie wnoszącego do procesu
legislacyjnego. Wtedy właśnie – na przełomie
II i III kadencji IARP – sformułowane zostały
założenia do trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Izbie. Sprowadzały się one do
trzech punktów:
1. musimy przewidywać i wyprzedzać rozwój
wypadków,
2. musimy opracować i posiadać całościową
koncepcję, strategiczny model procesu
inwestycyjnego,
3. musimy posiadać gotowe rozwiązania
węzłowych dla nas kwestii.
W świetle nowelizacji nie można zapomnieć
o jeszcze jednym istotnym wydarzeniu. Był
nim protest IARP i wniosek o skierowanie do
Trybunału Konstytucyjnego projektu Prawa
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budowlanego z 2010 roku. Mamy powody
sądzić, że istotnie przyczyniliśmy się do zaskarżenia tego projektu przez Prezydenta RP.
Wyrok TK w tej sprawie do dzisiaj jest barierą
dla pomysłów upraszczania procesu inwestycyjnego przez nieodpowiedzialną likwidację
pozwoleń na budowę.

Dwie uchwały w sprawie strategii
Na początku III kadencji działania Izby
Architektów, opracowane zostały założenia
do nowelizacji prawa inwestycyjnego, które
dały podstawę do przyjęcia w maju 2011 roku
dwóch uchwał Krajowego Zjazdu w sprawie
strategii legislacyjnej. I tu stanęliśmy przed
tytułowym problemem: nowelizacja czy
kodyfikacja? Moim zdaniem, nasze ówczesne
decyzje zjazdowe były (i wciąż pozostają)
świadectwem dojrzałości środowiska architektów. Podjęliśmy wówczas dwie uchwały: jedną wyznaczającą strategiczne cele,
można powiedzieć, reprezentującą podejście
kodyfikacyjne, i drugą zobowiązującą do
uczestnictwa Izby w bieżącym procesie legislacyjnym, a więc nowelizacyjną. Uchwały
te nadal obowiązują i pozostają, szczególnie
strategiczna uchwała nr 9, naszą swoistą
busolą na burzliwym oceanie legislacyjnym.
Podjęcie dwóch odrębnych uchwał w jednej
sprawie oznaczało, że w tamtym czasie, pośród dużej części nas, panowało przekonanie,
że tylko jedna ścieżka będzie realna i skuteczna. Te dwie uchwały nie są jednak w pełni
symetryczne. Uchwała nr 9 mówi o ogólnej
systematyce i naszym referencyjnym modelu
procesu inwestycyjnego. W dokumencie tym
pojawiło się pojęcie Kodeksu budowlanego,
a w tamtym czasie (przypomnę, że były to
lata 2010-2011) Komisja Kodyfikacyjna nikomu
się jeszcze (przynajmniej oficjalnie) nie śniła.
Zapis ten był więc, żeby nie przesadzić ze
słowem proroczy, to na pewno dalekowzroczny – zaczęliśmy więc wyprzedzać wypadki
i przyjęliśmy referencyjny model procesu
inwestycyjnego.
Trzeci element naszej polityki, tj. gotowe rozwiązania węzłowych dla nas kwestii,
realizował się sukcesywnie w trakcie pracy
Komisji Legislacji III kadencji i został zebrany
w materiale studialnym pt. „Tezy i Założenia
do Regulacji Procesu Inwestycyjnego – Rozwinięcie Uchwały Nr 9 VII Sprawozdawczego
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Proces legislacji sfery
inwestycyjnej należy
rozpocząć od budowy
funkcjonalnego modelu
procesu inwestycyjnego
i dopiero taki model
konfrontować z doktrynami
prawnymi i „przepisywać”
na procedury i instytucje
prawne i administracyjne.
Gwarancje prawne
właściwej metodologii
muszą się stać jednym
z zasadniczych celów
regulacji ustawowej,
bowiem tylko na takim
gruncie możliwa jest
realizacja obowiązku
ochrony wartości
konstytucyjnych w tym
procesie. str. 084

Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia
8 maja 2011 r. w sprawie Strategii (kierunków
działań) IARP w sprawach Procesów Legislacyjnych”.

Kodyfikacja i nowelizacja
według ustawodawcy
Obecna sytuacja wynika bezpośrednio z wydarzeń ostatnich dwóch lat. W roli głównej
występuje tu oczywiście Kodeks urbanistyczno-budowlany. Ale jest jeszcze jeden bohater
wydarzeń, a właściwie bohaterka, a mianowicie nowelizacja Prawa budowlanego. Od
czasu wspomnianego wcześniej, chybionego
projektu PB z 2010 roku (zakwestionowanego
przez TK), rząd ani przez chwilę nie zaprzestał prób nowelizacji prawa, opartej o nieszczęśliwą tezę, że uproszczenie i ułatwienie
procesu inwestycyjnego sprowadza się do
likwidacji pozwoleń na budowę. Powstanie
Komisji Kodyfikacyjnej nie tylko nie zahamowało tego procesu, ale wręcz oficjalnie
ogłoszono, że nowelizacja będzie prowadzona
równolegle do prac kodyfikacyjnych. Zatem 2
lata temu w pojęciu ustawodawcy kodyfikacja
i nowelizacja były dwiema równoległymi,
choć w założeniu, skojarzonymi ścieżkami
legislacyjnymi.

Spotkania Izby Architektów
z Komisją Kodyfikacyjną
W czerwcu ubiegłego roku zawiązał się bezpośredni kontakt w grupie Izba Architektów
– SARP – Komisja Kodyfikacyjna w osobie
profesora Niewiadomskiego. Przez rok trwały
spotkania robocze, na których omawialiśmy
nasze, bardzo konkretne, postulaty. Wydawać się mogło, że w czasie tych rozmów,
przekonaliśmy profesora i innych członków
komisji do proponowanych przez nas podstawowych rozwiązań. A przede wszystkim do
naszej głównej idei (zawartej we wspomnianej
uchwale nr 9), zgodnie z którą dla poprawnego
przebiegu procesu inwestycyjnego niezbędne
jest metodologiczne i proceduralne wyodrębnienie trzech zasadniczych faz:
1. fazy regulacyjnej (planowania przestrzennego),
2. f azy projektowania urbanistyczno-architektonicznego,
3. fazy projektowania technicznego i realizacji
inwestycji.
W aktualnie obowiązujących przepisach reprezentowane są tylko dwie z tych trzech faz, tj.
faza regulacyjna i techniczno-realizacyjna. Dlatego wskazujemy, że należy powołać i wyodrębnić (czy to w drodze kodyfikacji, czy nowelizacji)
brakującą fazę projektowania i do niej przypisać
procedurę uzyskiwania pozwolenia na budowę.
Wydawało się, że zostało to zrozumiane
i przyjęte przez członków komisji. W styczniu tego roku, po naszym wystąpieniu na jej
forum, Komisja Kodyfikacyjna zmieniła nawet
swoje założenia. Uchwaliła jednogłośnie, że
odstępuje od planowanej zasady (przejętej
z rządowych pomysłów upraszczania PB)
rozszerzenia zakresu zgłoszeń i pozostawienia pozwolenia na budowę tylko tam, gdzie
ustawodawca uzna to za konieczne. W głosowaniu tym Komisja przyjęła, że zasadą będą
pozwolenia na budowę (lub zgody budowlane)
wydawane w trybie decyzji administracyjnej,
a zgłoszenia będą stanowiły wyjątki. To
bardzo ważna, wręcz podstawowa kwestia.
Jednocześnie na tym samym posiedzeniu Komisja Kodyfikacyjna uchwaliła, że podstawą
do pozwolenia na budowę będzie projekt urbanistyczno-architektoniczny.
Tyle, że dwa tygodnie później, ta sama
komisja w innych wystąpieniach publicznych,
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powtarzała swoje stare założenia, w których
nie było śladu tego, co jak sami widzieliśmy,
zostało przegłosowane.
W czerwcu tego roku (dla przypomnienia:
IARP ostatnią wersję projektu Kodeksu opiniowała 7 lipca) odbyliśmy kolejne spotkanie
robocze w gronie Izba – SARP – prof. Niewiadomski. Jako reprezentanci Izby (koledzy
z SARP-u chyba nie do końca mieli na to
ochotę) wystawiliśmy profesorowi swego rodzaju rachunek, tzn. porównaliśmy dokument
sprzed roku i jego ostatnią wersję, wyraźnie
wskazując, że żadnych istotnych, a w tym
postulowanych przez nas, zmian pomiędzy
tymi projektami nie dokonano.
Dodatkowe światło na całą sprawę rzucają ostatnie wydarzenia – w kwietniu br., pod
ministerialnymi rządami pani premier Elżbiety Bieńkowskiej, postawiono Komisji Kodyfikacyjnej pewne terminy. Obecna premier Ewa
Kopacz jeszcze je zaostrzyła, zapowiadając,
że Kodeks zostanie uchwalony jako ustawa
jeszcze w tej kadencji rządu. Można sobie
wyobrazić, jak intensywnie komisja w tej
chwili próbuje zamknąć swoje prace.
Wydaje się więc – to moja osobista ocena,
acz dość uprawniona – że mamy w tej chwili
sytuację podobną do tej z momentu wstępowania Polski do Unii Europejskiej, o czym
wspominałem w kontekście rozporządzenia
ws. kosztorysu inwestorskiego i ustalania
wartości prac projektowych. Rząd chciałby
Kodeks budowlany możliwie szybko dopracować i zamknąć. Natomiast ewidentne
jest, że Komisja Kodyfikacyjna bez udziału
urbanistów i architektów, znających od
praktycznej i zawodowej strony proces inwestycyjny, wielu kwestii rozwiązać nie zdoła.
Z tym właśnie wiążę (powtarzam: to moja
osobista ocena) niewątpliwy postęp prac nad
Kodeksem w ostatnich trzech miesiącach,
podczas których w kilku ważnych sprawach
widać wyraźne uwzględnienie naszych wniosków (na początku listopada prof. Zygmunt
Niewiadomski złożył rezygnację z funkcji
Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej.
Rezygnacji tej towarzyszyło oświadczenie
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, że
nie wpłynie to na tryb pracy Komisji Kodyfikacyjnej, a prace nad Kodeksem urbanistyczno-budowlanym będą kontynuowane
- przyp. red.).

Projektowanie
to: 1) konstytuowanie
się przedsięwzięcia
inwestycyjnego oraz
2) tworzenie instrukcji
realizacji inwestycji.
Te dwie fazy projektowania,
choć się przenikają i są
nierozerwalne, dają
się metodologicznie
i proceduralnie
wyodrębnić. Faza
konstytuowania się
przedsięwzięcia dokonuje
się przez projektowanie
urbanistyczno-architektoniczne,
a faza tworzenia
instrukcji realizacji
inwestycji poprzez
projektowanie budowlane
(techniczne). str. 084

Perspektywa nowelizacji
Jak wyglądała równoległa ścieżka „nowelizacji”? W pierwszym etapie prac Komisji
Kodyfikacyjnej przyjęto, że Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
nie będzie nowelizowana, ponieważ wymaga
zmian systemowych. A te miał rozwiązać
Kodeks. Nowelizacja miała zatem dotyczyć
tylko Prawa budowlanego i, jak wspomniałem, oparta została głównie o jeden pomysł
– zastąpienia pozwoleń zgłoszeniami. Tyle,
że od pewnego czasu doszedł tu nowy,
bardzo istotny, kluczowy wręcz element,
którego wagi chyba nie wszyscy mają
świadomość. W tej chwili mówi się o tym, że
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym będzie jednak nowelizowana.
Choć raczej należy powiedzieć „mówiło się”,
bowiem ta nowelizacja została już podjęta
(ustawa jest w trakcie prac – przyp. red.).
Wynika to m.in. z faktu, że perspektywa Kodeksu – bez względu na to, co zapowiedziała
Pani Premier – jest, w najlepszym wypadku,
odległa.
W tej sytuacji, z różnych względów (w tym
niestety politycznych) należy spodziewać
się przed końcem kadencji rządu nowelizacji,

która w wypadku Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pozwoli na wpisanie krajowej polityki miejskiej w otwierającą
się unijną perspektywę finansową, a wypadku
Prawa budowlanego pozwoli powiedzieć, że
„uprości i ułatwi proces inwestycyjny”.
Zatem, póki co, to nie Kodeks, a nowelizacja ustali naszą rzeczywistość zawodową.

Kodyfikacja czy nowelizacja?
Jaka jest więc dziś nasza odpowiedź na
pytanie: kodyfikacja czy nowelizacja? Musi
ona brzmieć: i jedno, i drugie. Aktualnie
jest to już jeden proces. Jeśli zakres prawa
inwestycyjnego określilibyśmy jako pewną
przestrzeń, dziedzinę, w której się poruszamy, to znalazłaby się w niej zarówno
kodyfikacja, jak nowelizacja. Czerpią z tego
samego źródła, a w wielu miejscach po
prostu się pokrywają. Obie te formy procesu
legislacyjnego zdążają z dwóch różnych stron
w to samo miejsce.
Kodeks „oskarża” się o rewolucyjność,
gdy tymczasem to wcale nie jest taka wielka
rewolucja. Myślę, że bierze się to stąd, że jest
on dziś swego rodzaju „workiem”, do którego
wrzucono całą „masę legislacyjną”, w której
trudno odczytać wyraźną strukturę. Ale ten
Kodeks będzie się dopiero zacieśniał i krystalizował, a w wielu miejscach ustali się na rozwiązaniach bardzo podobnych do dzisiejszych,
nierewolucyjnych. Będą to jedynie modyfikacje pewnych instytucji. Z drugiej zaś strony
nowelizacja będzie się załamywać dopóki
nie zostaną wprowadzone wyraźne zmiany
strukturalne, a przede wszystkim – dopóki
nie skojarzy się zmian Ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym i Prawa
budowlanego, uwzględniając ciągłość procesu
inwestycyjnego począwszy od planu miejscowego, a na oddaniu inwestycji do użytkowania
skończywszy. I dopóki nie uzupełni się brakującej fazy urbanistyczno-architektonicznej.
Skoro więc to nowelizacja miałaby wyznaczyć naszą zawodową rzeczywistość, to
oczywiste jest pytanie, czy Izba jest dzisiaj
przygotowana do włączenia się w ten proces
i czy wie, czego od niego wymagać? Moja
odpowiedź brzmi – tak! Bo lekcja, którą odrobiliśmy (głównie w III kadencji), nie dotyczyła
trybu procesu legislacyjnego, ale jego merytorycznej zawartości.
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Systematyka procesu inwestycyjnego

Podmiotem tej sfery jest społeczność, a przedmiotem
szeroko rozumiane środowisko tej społeczności.

SFERA LOKALIZACJI, PROJEKTOWANIA
I REALIZACJI INWESTYCJI

Sfera lokalizacji, projektowania i realizacji inwestycji to
specjalistyczny proces, który służy realizacji inwestycji,
a rozstrzyga się poprzez projektowanie.
Podmiotem tej sfery jest inwestor, a przedmiotem
konkretny zamiar inwestycyjny (mniej lub bardziej
złożony, np. w skali urbanistycznej lub architektonicznej).

decyzje administracyjne w procesie
projektowym

1/ MODEL PROCESU INWESTYCYJNEGO / STAN OBECNY
SFERA
projektowo-realizacyjna

Studium Uwarunkowań
i Kierunków Rozwoju
Przestrzennego
Miejscowy Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego
Decyzja o Warunkach
Zabudowy
i Zagospodarowania
Terenu

Uczestnicy
zdefiniowani ustawowo
Społeczność Lokalna
Gmina
Administracja publiczna

z a m i a r

Instrumenty
zdefiniowane ustawowo

i n w e s t y c y j n y

SFERA
REGULACYJNA

Planiści

2/ MODEL PROCESU INWESTYCYJNEGO
WG PROJEKTU KODEKSU URBANISTYCZNO-BUDOWLANEGO

Instrumenty, w tym
zdefiniowane ustawowo

Projekt Budowlany

Planowanie
Ponadlokalne
Strategia Rozwoju
Gospodarczego
Studium Uwarunkowań
i Kierunków Rozwoju
Przestrzennego
Krajowe Przepisy
Urbanistyczne
Miejscowy Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego
Miejscowe Przepisy
Urbanistyczne

Nadzór Inwestorski
Nadzór Autorski
Nadzór Budowlany
Decyzja o Oddaniu
do Użytkowania

SFERA projektowo-realizacyjna

SFERA
REGULACYJNA

Instrumenty
zdefiniowane ustawowo
Decyzja o Pozwoleniu
na Budowę

nie pozwala odróżnić instrumentów polityki przestrzennej od instrumentów procesu
inwestycyjnego. Są to dwie zupełnie odrębne
sfery, które rządzą się innymi właściwościami, choć leżą na jednej ścieżce procesu
inwestycyjnego. Problemy, które mamy
dzisiaj – z planami miejscowymi, z decyzjami
o warunkach zabudowy, z pozwoleniami na
budowę – a na których utykają inwestycje,
tak naprawdę mają swoje źródło w braku fazy
projektowej, w której możemy rozstrzygnąć
sposób realizacji inwestycji.
Projekt budowlany oczywiście temu
służy, ale w obecnej formule jest on głównie
instrukcją wykonania obiektu. I do pozwolenia
na budowę wcale nie jest konieczny. Administracja powinna sprawdzać te elementy,
które dotyczą rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych ze względu na bezpieczeństwo
społeczne inwestycji. A to nie jest kwestia
projektu budowlanego. Projekt budowlany to
dokumentacja budowy.
Ostatnio, coraz częściej w naszych debatach
pojawia się pytanie: czy w zamówieniach publicznych przedmiotem zamówienia jest projekt
czy dokumentacja budowlana? Tu właśnie leży
problem zamówień publicznych – dzisiaj mamy

Uczestnicy
zdefiniowani ustawowo

Uczestnicy
zdefiniowani ustawowo

Inwestor

Społeczność Lokalna

Administracja publiczna

Gmina

Projektanci

Administracja publiczna

Wykonawcy
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Sfera planowania przestrzennego to sfera regulacji
prawnych i administracyjnych – od poziomu krajowego do
poziomu miejscowego – ustalająca reguły i uwarunkowania
dla procesu projektowania i realizacji inwestycji, co do
zasady pokrywająca całość obszaru gminy (czy innej,
podstawowej jednostki terytorialnej). Co do istoty, charakter
tej sfery jest regulacyjny, nie zawiera więc przesądzających
rozstrzygnięć projektowych.

Jak wszystko to, o czym była mowa powyżej,
ma się do celów, które – przypomnę – swoje
źródło mają w strategicznej uchwale nr 9? Relacje te zilustrowano za pomocą kilku schematów. Schematy 1 do 4 zawierają syntetyczne
modele będące ilustracją obecnego systemu
i tych, jakie mogą być rezultatem kodyfikacji
i nowelizacji. Natomiast ramka na stronie
084 zawiera syntezę ogólnych założeń do
procesu legislacji, w tym podstawy systematyki procesu przygotowania inwestycji, który
jest warunkiem zaprowadzenia porządku
metodologicznego w całym procesie inwestycyjnym. Zwłaszcza w szczególnie wrażliwym
i kluczowym miejscu całego procesu, czyli
w fazie projektowania architektoniczno-urbanistycznego, w której następuje tłumaczenie
z języka potrzeb i uwarunkowań na język
materii budowlanej.
Nie chcę w tej chwili prowokować rozważań
szczegółowych, które na pewno trzeba będzie
podjąć, również o niebezpieczeństwach
każdego z tych modeli. Chodzi o główną myśl,
czyli kwestie modelowe.
Takiej systematyki brakuje dzisiaj nie tylko
w nowelizacji, ale także w Kodeksie, a jej brak
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SFERA regulacyjna PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO

FAZA TECH.-REAL.

Instrumenty, w tym
zdefiniowane ustawowo

Instrumenty, w tym
zdefiniowane ustawowo

Informacja Inwestycyjna

Projekt Techniczny
(Budowlany)
Rejestracja Projektu
Technicznego

Umowa Inwestycyjna
Projekt Urbanistyczno-Architektoniczny

Nadzór Autorski
Nadzór Techniczny
Decyzja o Oddaniu
do Użytkowania
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zdefiniowani ustawowo

Uczestnicy
zdefiniowani ustawowo

Inwestor

Inwestor

Administracja publiczna

Administracja publiczna

Architekt

Główny Projektant
Projektanci
Wykonawcy
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Schemat 1 pokazuje, jak funkcjonuje obecny
system prawa inwestycyjnego, tzn. Ustawa
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i Prawo budowlane. Mamy więc
tutaj dwie sfery: regulacyjną i projektoworealizacyjną. Proszę zauważyć, że w przypadku decyzji o warunkach zabudowy proces
przebiega dwukierunkowo. To znamienne
– na tym właśnie polega wada obecnej
decyzji o WZ. Jest ona bowiem postawiona
w złym miejscu całego procesu. Rozstrzyga
wyłącznie to, że dany zamiar inwestycyjny
jest w zgodzie z przepisami powszechnymi.
A ponieważ brakuje nam fazy urbanistycz-

3/ MODEL PROCESU INWESTYCYJNEGO W RAMACH
NOWELIZACJI PB (WG OBECNEGO PROJEKTU NOWELIZACJI)
SFERA
projektowo-realizacyjna

Studium Uwarunkowań
i Kierunków Rozwoju
Przestrzennego
Miejscowy Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego
Decyzja o Warunkach
Zabudowy
i Zagospodarowania
Terenu

Uczestnicy
zdefiniowani ustawowo
Społeczność Lokalna
Gmina
Administracja publiczna
Planiści
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Instrumenty
zdefiniowane ustawowo
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SFERA
REGULACYJNA

nego w procesie inwestycyjnym, przejmuje
tę rolę, przez co najczęściej staje się wadliwy
i merytorycznie, i formalnie.
Środkowy panel na schemacie 1 – ta pustka
– oznacza właśnie brakującą fazę projektowania urbanistyczno-architektonicznego.

Modele kodyfikacji,
nowelizacji i efektywna fuzja
Schemat 2 pokazuje, jak wyglądałby model
procesu inwestycyjnego w wypadku przyjęcia
postulatów Izby Architektów do Kodeksu
budowlanego, w którym pojawia się faza
urbanistyczno-architektoniczna i zgoda
budowlana (czyli pozwolenie na budowę) zlokalizowana na jej zakończeniu. Nie ma decyzji
o WZ, ponieważ jej funkcje – już prawidłowo
metodologicznie – przejmuje projekt urbanistyczno-architektoniczny.
Schemat 3 pokazuje skutki, jakie dla procesu inwestycyjnego miałaby nowelizacja Prawa
budowlanego według jej aktualnego projektu.
Są żadne.
Schemat 4 obrazuje natomiast, jak powinien wyglądać model procesu inwestycyjnego
po skojarzonej nowelizacji obu ustaw. Wystarczy przedefiniować decyzję o WZ do po-
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Projekt Budowlany

Studium Uwarunkowań
i Kierunków Rozwoju Z.P.
Miejscowy Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego

Decyzja o Pozwoleniu
na Budowę
Zgłoszenie
– milcząca zgoda
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SFERA
REGULACYJNA

Nadzór Inwestorski
Nadzór Autorski
Nadzór Budowlany
Decyzja o Oddaniu
do Użytkowania
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Model obecnego systemu

no-architektonicznej, w tę decyzję wciskamy
wstępną koncepcję architektoniczną.
Stąd bierze się cała wada decyzji WZ.
Wszyscy spotykamy się z sytuacją, w której
organ często wymaga: „narysujcie tu jeszcze
kubaturę, pokażcie jak ma wyglądać, a my się
do tego ustosunkujemy”. To jest absolutnie
niezgodne z istotą decyzji o warunkach zabudowy. Przecież do tego, abyśmy mogli, jako
projektanci, cokolwiek narysować, najpierw
musimy mieć tę decyzję (!). A jeśli dodać tu
jeszcze fakt, że do postępowania środowiskowego w ramach decyzji WZ musimy rozstrzygać na poziomie zaawansowanych decyzji projektowych, zanim w ogóle mamy jakiekolwiek
podstawy, by przyjmować takie rozstrzygnięcia, to widać, że proces projektowania staje
się błędnym kołem. Pomijam tu cały, inny
zresztą, problem systemowy dopuszczenia
zabudowy na obszarach bez planu.
Podobnie rzecz ma się z planem miejscowym. To akt prawa i jako taki może rozstrzygać tylko w zakresie i w sposób właściwy dla
prawa. Powinien stanowić uwarunkowania
do projektowania, a nie rozstrzygać w tym
zakresie. Z braku zaś wyodrębnionej fazy
projektowania urbanistyczno-architektonicz-
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tylko jedną instytucję, do której zamawiający
może się odnieść proceduralnie – dokumentację
budowlaną. Tymczasem nie odpowiada ona
potrzebie dochodzenia do rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych analizowanych
zanim inwestor wejdzie w fazę tworzenia
instrukcji realizacji inwestycji. I nie pomoże tu
upowszechnianie konkursów – odpowiedzią
może być wyłącznie wyodrębnienie fazy projektowania urbanistyczno-architektonicznego
i związania zgody budowlanej z tą fazą.

FAZA URBAN.-ARCH.

FAZA TECH.-REAL.

Decyzja lokalizacyjna

Instrumenty
zdefiniowane ustawowo

Informacja
Inwestycyjna
Koncepcja
Urbanistyczno-Architektoniczna

Projekt Budowlany
Decyzja o Pozwoleniu
na Budowę
Zgłoszenie – milcząca
zgoda – fakultatywnie

Decyzja Lokalizacyjna

Fakultatywna dla
obszarów pod planem
miejscowym
Obowiązkowa dla
obszarów bez Planu
Miejscowego

Nadzór Autorski

Uczestnicy
zdefiniowani ustawowo

Uczestnicy
zdefiniowani ustawowo

Inwestor

Inwestor

Administracja publiczna

Administracja publiczna

Architekt

Główny Projektant

Nadzór Techniczny
Decyzja o Oddaniu
do Użytkowania

Projektanci
Wykonawcy
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Główne tezy i założenia do procesu kodyfikacji wynikające z uchwały nr 9
VII Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 8 maja 2011 r.
w sprawie Strategii IARP w sprawach Procesów Legislacyjnych
>> Struktura aktów prawnych
składających się na prawo
inwestycyjne musi odpowiadać
metodologii Procesu planowania, projektowania i realizacji
inwestycji.
Proces ten podlega uniwersalnym regułom, w szczególności regułom metodologicznym
i warsztatowym, które muszą
być w zapisie prawnym reprezentowane i respektowane, a podział ról w tym procesie musi
wynikać z faktycznie pełnionej
funkcji i kompetencji danej grupy
uczestników procesu inwestycyjnego.
Dlatego też proces legislacji sfery inwestycyjnej należy
rozpocząć od budowy funkcjonalnego modelu procesu
inwestycyjnego i dopiero taki
model konfrontować z doktry-

nami prawnymi i „przepisywać”
na procedury i instytucje prawne
i administracyjne.
>> Gwarancje prawne właściwej metodologii procesu
inwestycyjnego muszą się stać
jednym z zasadniczych celów
regulacji ustawowej procesu
inwestycyjnego, bowiem tylko
na takim gruncie możliwa jest
realizacja obowiązku ochrony
wartości konstytucyjnych w tym
procesie.
>> Projektowanie to:
1) konstytuowanie się przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz
2) tworzenie instrukcji realizacji
inwestycji.
Te dwie fazy projektowania,
choć się przenikają i są nierozerwalne, pozostają w określonej

staci, w której funkcjonowała przed rokiem
2003, z tym że zakres opracowania w ramach
tej decyzji należałoby już wyraźnie nazwać
projektem urbanistyczno-architektonicznym.
Proszę zauważyć, że model ten jest zbieżny,
jeśli nie tożsamy, z modelem kodeksowym.
Różnica polega jedynie na tym, że w Kodeksie to projekt urbanistyczno-architektoniczny wchłania likwidowaną decyzję o WZ,
a w nowelizacji przedefiniowana i alokowana
decyzja WZ wchłania proces projektowania
urbanistyczno-architektonicznego.
W tym modelu w zupełnie innym świetle
stają „zgłoszenia” zamiast „pozwoleń na
budowę” – można mówić o rzeczywistym
poszerzeniu katalogu inwestycji na zgłoszenie, ponieważ kwestie, które są najistotniejsze dla rozstrzygnięć administracyjnych,
w wielu wypadkach byłyby rozwiązywane we
właściwy już sposób na tym wcześniejszym,
urbanistyczno-architektonicznym, etapie.
Jeśli porównamy model skojarzonej nowelizacji ze schematu 4 z modelem wynikającym z postulatów kodeksowych (schemat 2)
zgłaszanych przez IARP i z treścią uchwałą
nr 9, to należałoby zauważyć, że w istocie
– oczywiście z uwzględnieniem pewnych
różnic w pojęciach – realizuje on główny cel
i założenia uchwały nr 9.
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metodologicznej relacji pomiędzy sobą i dają się metodologicznie i proceduralnie wyodrębnić. Faza konstytuowania się
przedsięwzięcia inwestycyjnego
dokonuje się poprzez projektowanie urbanistyczno-architektoniczne, a faza tworzenia
instrukcji realizacji inwestycji
poprzez projektowanie budowlane (techniczne).
To rozróżnienie jest kluczowe dla podziału ról i właściwego zlokalizowania progu
administracyjnego w procesie
przygotowania inwestycji
bowiem kwestie właściwe do
administracyjnej weryfikacji
rozstrzygane są w fazie projektowania urbanistyczno–architektonicznego.
W prawie inwestycyjnym reprezentację muszą znaleźć trzy

Zawód zamiast specjalności
Na zakończenie muszę przywołać jeszcze
jedną kwestię związaną z legislacją i rolą
architekta w procesie inwestycyjnym. Za jedno
z najważniejszych zadań Izby na najbliższy czas
uważamy zamianę pojęcia „specjalność architektoniczna” na „zawód architekta”. W ustawie
samorządowej mamy obecnie definicję zawodu
architekta (jakkolwiek ją postrzegamy – czy
jest wystarczająco precyzyjna, czy nie). Ważne
jest jednak, że ustawa samorządowa jest
zgodna z dyrektywą UE w sprawie zawodów regulowanych i wzajemnego uznawania kwalifikacji, ponieważ odnosi się właśnie do zawodu.
Natomiast ustawa Prawo budowlane jest z nią
niezgodna, gdyż w ogóle nie występuje w nim
takie pojęcie jak zawód. Jednocześnie pojęcie
„specjalność architektoniczna”, o której mówi
PB, nie jest ani zdefiniowana, ani odniesiona do
odpowiedniego przepisu. Uporządkowanie prawa w tym zakresie, przełoży się bezpośrednio
na uporządkowanie roli architekta oraz innych
zawodów w procesie inwestycyjnym i wzmocni
porządkowanie całego systemu.
***
Do dotychczasowych priorytetów związanych
z legislacją, przybywa więc samorządowi
architektów jeszcze jeden, niezwykle ważny.

zasadnicze fazy procesu planowania, projektowania i realizacji
inwestycji (dziś reprezentowane
są tylko dwie):
> sfera regulacyjna planowania przestrzennego,
> f aza projektowa, tj. faza urbanistyczno-architektoniczna
> f aza techniczno–realizacyjna, tj. faza tworzenia
instrukcji wykonania i realizacji inwestycji.
>> Jeden próg administracyjny
na przestrzeni całego procesu, w postaci zintegrowanej
decyzji administracyjnej – Zgody
Budowlanej – powinien być
zlokalizowany pomiędzy fazą
urbanistyczno-architektoniczną
a fazą techniczno–realizacyjną
i dotyczyć co do zasady każdego
przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Musimy wykazać inicjatywę w pracach nad
zmianami Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, aby nie stracić szansy na dobrą nowelizację. Nie spodziewajmy
się bowiem, że ustawodawca, jak i środowiska
związane z planowaniem przestrzennym,
same z siebie podzielą nasze stanowisko co do
konieczności przedefiniowania decyzji o WZ
i systemowych tego skutków dla porządkowania procesu inwestycyjnego. Punktem wyjścia
w tej sprawie będzie w pierwszym rzędzie
przekonanie, że nowelizację obu ustaw należy
prowadzić w sposób skojarzony z uwzględnieniem ciągłości procesu – od planów miejscowych aż do oddania inwestycji do użytku.
Podsumowując: nowelizacja czy kodyfikacja? Jakkolwiek to zabrzmi, jest to dziś kwestia
drugorzędna. Po pierwsze dlatego, że nie da się
dzisiaj przeciwstawić sobie tych dwóch trybów
legislacji. A po drugie dlatego, że wszystko jedno,
w jaki sposób dojdzie się do poprawnie ułożonego procesu inwestycyjnego i dobrego prawa.

Piotr Andrzejewski
architekt IARP, członek
Krajowej Rady, przewodniczący
Komisji Legislacji IARP
> andrzejewski@izbaarchitektow.pl
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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 A do K
CZĘŚĆ 1

arch. Piotr Gadomski, architekt IARP, mec. Marta Strzelak

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.

Architekt
Absolwent studiów wyższych na kierunku architektura lub architektura
i urbanistyka, czyli osoba posiadająca tytuł zawodowy magister inżynier
architekt, dysponujący nieograniczonymi uprawnieniami do projektowania w specjalności architektonicznej, podejmujący czynności zawodowe
projektowania architektonicznego polegającego na współtworzeniu
kultury przez projektowanie architektoniczne obiektów budowlanych,
ich przestrzennego otoczenia oraz ich realizację, nadzorze nad procesem
ich powstawania oraz na edukacji architektonicznej.
Podstawa prawna:
W Polsce nie ma prawnej ochrony tytułu zawodowego architekta.
Czynności zawodowe architekta określone są w § 2 Ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów
i inżynierów budownictwa (Dz.U. 2013.932. t.j. z późn. zm).

Architekt IARP

Tytuł Architekt IARP ustanowiony został na mocy § 5a ust. 1 i 2 Statutu Izby Architektów RP. Prawo do jego używania posiadają architekci,
posiadający tytuł zawodowy magister inżynier architekt i uprawnienia
budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez
ograniczeń oraz wpisani na listę członków okręgowej izby architektów.
Podstawa prawna: § 5a ust. 1 i 2 Statutu IARP.

Architekt wykonujący niektóre
elementy zawodu inżyniera
budownictwa

Na podstawie art. 14 Ustawy Prawo budowlane oraz § 12 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie architekci uprawnieni są do wykonywania czynności zawodowych
należących do zawodu inżyniera budownictwa w ramach uprawnień

budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie, polegających na:
	projektowaniu konstrukcji obiektu lub kierowaniu robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu, o kubaturze do 1000 m3 oraz:
1) o wysokości do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji
nadziemnych i o wysokości kondygnacji do 4,8 m;
2) posadowionego na głębokości do 3 m poniżej poziomu terenu,
bezpośrednio na stabilnym gruncie nośnym;
3) p
 rzy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu
wsporników do 2 m;
4) niezawierającego elementów wstępnie sprężanych na budowie;
5) niewymagającego uwzględniania wpływu eksploatacji górniczej.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie MIiR z dnia 11 września 2014 w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie; (Dz. U. 2014 poz. 1278); Ustawa
z dn. 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409).

Baza pytań egzaminacyjnych
Egzamin odbywa się we wszystkich izbach okręgowych Izby Architektów RP, w tym samym terminie, na podstawie tych samych testów oraz
pytań ustnych wybranych w formie zestawów pytań z „Bazy egzaminacyjnych pytań testowych na uprawnienia budowlane Izby Architektów RP” oraz „Bazy egzaminacyjnych pytań ustnych na uprawnienia
budowlane Izby Architektów RP” (zwanych dalej „Bazą pytań”),
przyjętych uchwałą Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Baza pytań jest
aktualizowana przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną co najmniej na
miesiąc przed każdym terminem egzaminu. Baza pytań egzaminacyjnych jest niejawna dla osób spoza okręgowych komisji kwalifikacyjnych
i Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.
Podstawa prawna:
Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania
uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.
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Deregulacja
Deregulacja to potoczna nazwa trzech transz ustaw mających zwiększyć dostęp do niektórych zawodów. Z punktu widzenia architektów
należy zwrócić uwagę na II transzę deregulacji wprowadzoną Ustawą
z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów
regulowanych Dz. U. 2014 poz. 768. Przyjęte w ustawie rozwiązania
wprowadzają dereglamentację zawodu urbanisty oraz zmieniają zasady
przynależności samorządowej architektów i inżynierów budownictwa
(patrz „Deregulacja – przynależność samorządowa do IARP”) oraz inne
zmiany na gruncie ustawy Prawo budowlane (patrz „Deregulacja zawodu architekta”). Przyjęte rozwiązania obowiązują od 10 sierpnia 2014 r.
Podstawa prawna:
Art. 1 Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do niektórych
zawodów regulowanych (Dz. U. 2014 poz. 768).

Deregulacja – przynależność
samorządowa do IARP
Po deregulacji Izba Architektów RP zrzesza:
1. Osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w zakresie:
a) do projektowania bez ograniczeń
b) do projektowania w ograniczonym zakresie
c) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
d) do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
e) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
f) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – uzyskane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca
1994 – Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 oraz z 2014 poz. 40
i 768) tzn. uzyskane od dnia 1 stycznia 1995 roku.
2. Osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym zakresowi tej specjalności – uzyskane przed dniem
wejścia w życie ustawy Prawo budowlane tj. przed 1 stycznia 1995 roku
Wszystkie wskazane powyżej osoby powinny spełniać pozostałe wymogi ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa.
Zwrócić przy tym należy uwagę na fakt, że tzw. uprawnienia łączone
(do projektowania i kierowania robotami) w nieograniczonym i ograniczonym zakresie są nowym typem uprawnień, wprowadzonych przez
ustawę o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych od
dnia 10 sierpnia 2014 r.
Podstawa prawna:
Art. 5 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów i inżynierów budownictwa (Dz. U. 2013.932 t.j. z późn. zm).

Deregulacja zawodu architekta
Ustawa deregulacyjna (patrz „deregulacja”) w odniesieniu do uprawnień w specjalności architektonicznej przewiduje zmiany zarówno
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w obrębie zawodu architekta, jak i w obrębie przedstawicieli innych
zawodów wykonujących niektóre czynności zawodu architekta.
Do głównych należą zmiany:
	w przynależności samorządowej (patrz „Deregulacja – przynależność samorządowa do IARP”);
	w zakresie praktyki (patrz „Praktyka zawodowa” – hasło zostanie
omówione w artykule Alfabet deregulacji, część 2);
	w zakresie wprowadzenia instytucji patrona praktyki (patrz „patron
praktyki” Alfabet deregulacji, część 2);
	w zakresie wprowadzenia zwolnienia z egzaminu na podstawie
porozumienia IA z uczelnią (patrz „porozumienie z uczelnią” Alfabet
deregulacji, część 2);
	w zakresie egzaminów (patrz „egzamin na uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej”);
	w zakresie możliwości uzyskania nieograniczonych uprawnień do
kierowania robotami budowlanymi po I stopniu studiów przy odpowiednio wydłużonej praktyce;
	w zakresie możliwości uzyskania ograniczonych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi przez techników architektów;
	w zakresie możliwości uzyskania ograniczonych uprawnień do
kierowania robotami budowlanymi przez techników i mistrzów (na polu wykształcenia architektonicznego – techników architektów);
	w zakresie wprowadzenia nowego rodzaju uprawnień tzw. łączonych do projektowania i kierowania robotami (patrz „uprawnienia
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi (...)” Alfabet
deregulacji, część 2)
	w zakresie rzeczoznawstwa budowlanego (patrz „rzeczoznawca
budowlany” Alfabet deregulacji, część 2).
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do niektórych
zawodów regulowanych (Dz. U. 2014 poz. 768); Ustawa z dn. 7 lipca 1994
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm).

Deregulacja zawodu inżyniera
budownictwa
Ustawa deregulacyjna (patrz „deregulacja”) w odniesieniu do zawodu
inżyniera budownictwa przewiduje m.in. zmiany w przynależności
samorządowej osób pełniących samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie. Od 10 sierpnia 2014 r. osoby posiadające uprawnienia
w specjalności architektonicznej do projektowania w ograniczonym
zakresie, oraz osoby posiadające ograniczone jak i nieograniczone
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w tej specjalności,
uzyskane po 1 stycznia 1995 r. (a więc wszystkie osoby po I stopniu
studiów na kierunku architektura i urbanistyka oraz osoby po II stopniu studiów na kierunkach tzw. pokrewnych, jeśli uzyskały odpowiednie uprawnienia po 1 stycznia 1995 r.) będą w miejsce dotychczasowej
przynależności do PIIB musiały należeć do IA.
Inne zmiany deregulacyjne (praktyka, patron, egzamin, zwolnienie
z egzaminu, zwiększony dostęp do uprawnień, nowy typ uprawnień,
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rzeczoznawstwo budowlane) są podobne dla obydwu zawodów
– architekta i inżyniera budownictwa. Dodatkowo należy zwrócić
uwagę na:
	zmianę w nazewnictwie dotychczasowych specjalności uprawnień
budowlanych,
	dodanie w katalogu specjalności, dla których udzielane są uprawnienia budowlane, nowej specjalności: hydrotechnicznej.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do niektórych
zawodów regulowanych (Dz. U. 2014 poz. 768); Ustawa z dn. 7 lipca 1994
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z póżn. zm).

Dereglamentacja zawodu urbanisty
Na podstawie art. 29. 1. znosi się samorząd zawodowy urbanistów.
2. Czynności likwidacyjne podejmują organy samorządu na podstawie
przepisów dotychczasowych.
3. D
 o czynności likwidacyjnych należą w szczególności:
1) zakończenie interesów bieżących;
2) ściągnięcie wierzytelności;
3) wypełnienie zobowiązań;
4) upłynnienie majątku samorządu.
4. Od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy organy samorządu zawodowego urbanistów działają pod ich dotychczasowymi nazwami
z dopiskiem „w likwidacji”.
5. C
 zynności likwidacyjne, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3, zostaną zakończone w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
6. W terminie 30 dni po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5,
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Izby Urbanistów, zwołany przez
Krajową Radę Izby Urbanistów, podejmuje uchwałę o przeznaczeniu
majątku samorządu zawodowego urbanistów. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Izby Urbanistów informuje ministra właściwego do spraw
budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa niezwłocznie, nie później jednak niż
w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały, o jej treści.
7. M
 inister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa składa do
Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek w sprawie o:
1) w yznaczenie likwidatora, w razie niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 5, lub
2) przeznaczenie majątku samorządu, w razie niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 6.
8. Sąd orzeka o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny na
podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks
postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.) o postępowaniu nieprocesowym.
9. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego samorządu
zawodowego urbanistów.
Podstawa prawna:
Art. 29 Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do niektórych
zawodów regulowanych (Dz. U. 2014 poz. 768).

Dereglamentacja zawodu urbanisty
– kto może robić projekty studium
i planów zagospodarowania
przestrzennego
Na mocy art. 8 tzw. ustawy deregulacyjnej wprowadzono zmianę art. 5
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
Art. 5. Projekty planów zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sporządzają osoby, które spełniają jeden z warunków:
1) nabyły uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym
na podstawie ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1989 r. Nr 17, poz. 99, z późn. zm.);
2) nabyły uprawnienia urbanistyczne na podstawie art. 51 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z późn. zm.);
3) posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650);
4) posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie architektury, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej;
5) p
 osiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie innym
niż określony w pkt 4 oraz ukończyły studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki
przestrzennej;
6) są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe
do projektowania zagospodarowania przestrzeni i zagospodarowania
przestrzennego w skali lokalnej i regionalnej odpowiadające wymaganiom określonym w pkt. 4 lub 5.
Podstawa prawna:
Art. 8 Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do niektórych
zawodów regulowanych (Dz. U. 2014 poz. 768); Art. 5 Ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 poz. 647
z późn. zm).

Dereglamentacja zawodu urbanisty
– kto może robić projekty decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
i o ustaleniu warunków zabudowy
Na mocy art. 8 tzw. ustawy deregulacyjnej wprowadzono zmianę
art. 50 i 60 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
Art. 50 ust. 4. Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego powierza się osobie, o której mowa w art. 5
(patrz „Dereglamentacja zawodu urbanisty – kto może robić studium,
plany ZP”), albo osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego
architektów posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej albo uprawnienia
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budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności architektonicznej.
Art. 60 ust. 4. Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunków
zabudowy powierza się osobie, o której mowa w art. 5 (patrz „Dereglamentacja zawodu urbanisty – kto może robić studium, plany ZP”),
albo osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego architektów
posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej albo uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej.
Podstawa prawna:
Art. 8 Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do niektórych
zawodów regulowanych (Dz. U. 2014 poz. 768); Art. 5, 50, 60 Ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 poz. 647
z późn. zm).

Egzamin na uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
Z dniem 10 sierpnia 2014 r. w wyniku zmian wprowadzonych ustawą
deregulacyjną przepisy regulujące ogólne zasady przeprowadzania egzaminu, zasady odpłatności za postępowanie kwalifikacyjne oraz zasady
wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej – zawarte dotychczas
w obowiązującym rozporządzeniu – zostały przeniesione do ustawy
– Prawo budowlane. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu
w części pisemnej i ustnej zawarte zostały w art. 12 Ustawy Prawo budowlane oraz w Regulaminie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej.
Podstawa prawna:
Art. 12 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409).

Inżynier wykonujący niektóre
elementy zawodu architekta

Na podstawie art. 14 Ustawy Prawo budowlane oraz § 11 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie inżynierowie budownictwa uprawnieni są do wykonywania niektórych czynności zawodowych należących do zawodu architekta w ramach
uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie, polegających na projektowaniu lub kierowaniu robotami
budowlanymi, w odniesieniu do architektury obiektu o kubaturze do
1000 m3 w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej.
Podstawa prawna:
§ 11 ust. 2 Rozporządzenia MIiR z dnia 11 września 2014 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz.
1278); Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409 z późn. zm)
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Kierowanie budową
W przypadku posiadania uprawnień budowlanych bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej do kierowania robotami budowlanymi architekt upoważniony jest do wykonywania samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie obejmującej: (…) kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi; (np. podobnie jak było to
według wzoru sprzed 1995). Oczywiście zawsze obowiązuje zasada,
że jeśli uprawnienia kierownika nie obejmują jakiegoś zakresu, to
inwestor musi sobie zapewnić współpracę odpowiedniego kierownika robót w innej specjalności (art. 42 ust.4 ustawy Prawo budowlane). Deregulacja dała nam w tym zakresie ponowną możliwość
nadawania tych uprawnień, w dotychczasowej wersji przepisów był
brak wykształcenia odpowiedniego do ich nadawania. O ostatecznym kompetencjach w tym zakresie każdorazowo decyduje treść
uzyskanych uprawnień.
Podstawa prawna:
Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 z późn. zm).

Kierowanie robotami budowlanymi
Przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, inwestor obowiązany jest
zapewnić ustanowienie kierownika robót w danej specjalności.
(art. 42 ust. 4 ustawy Prawo budowlane).
Podstawa prawna:
Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
z póżn. zm.).

Książka praktyk
W Rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie zawarto przepisy dotyczące osób uprawnionych
do potwierdzania praktyki zawodowej doprecyzowując, że praktyka zawodowa musi być potwierdzona przez osobę wpisaną na listę
członków właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą
odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmieniono sposób dokumentowania praktyki zawodowej poprzez wprowadzenie wzoru oświadczenia wraz z załączonym zestawieniem praktyki, jako powszechnie
obowiązującego (załącznik nr 1, zamiast dotychczasowej książki
praktyki zawodowej).
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 3, ust. 7 pkt 1 Rozporządzenia MIiR z dnia 11 września 2014
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 2014 poz. 1278); Rozporządzenie MIiR z dnia 11 września 2014
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
2014 poz. 1278).
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Śląska Okręgowa IARP
o nowej kadencji 2014-2018
Na łamach Z:A_#39 opublikowaliśmy zbiór wypowiedzi i opinii przewodniczących
Okręgowych Rad IARP na temat programów i planów działań w rozpoczętej kadencji
samorządu zawodowego architektów. Dzisiaj uzupełniamy ten przegląd o wypowiedź
przygotowaną przez członków prezydium Śląskiej Okręgowej Izby Architektów.

Założenia programowe
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP obejmuje
swoim działaniem drugie, co do ilości mieszkańców, województwo w kraju, liczące około 4,6
mln mieszkańców, o bardzo dużej ilości miast
i gmin, w tym 19 miast na prawach powiatu.
Mimo że jesteśmy jedną z większych Izb
Okręgowych Architektów w Polsce, to liczba
mieszkańców przypadająca na 1 architekta
wynosi w naszym okręgu około 3830 osób,
gdy w pobliskim Okręgu Małopolskim wynosi
około 2560 osób, a w Okręgu Dolnośląskim
około 2900.
Zmagamy się również, z nieuniknionym
w tej sytuacji, rozproszeniem środowiska
zawodowego (Częstochowa, Bielsko-Biała,
Gliwice, Rybnik, Sosnowiec, Katowice i miasta
centrum Bytom, Zabrze, Chorzów itp.) i jego
zróżnicowaniem (od architektów projektantów, architektów – urzędników z aglomeracji,
poprzez architektów pracowników naukowych, architektów projektantów i urzędników
obsługujących obszary powiatów).
Zarówno wielkość województwa, jak i powyższe wskaźniki określają skalę i trudności
działań samorządu zawodowego na Śląsku.
Po bilansie sukcesów i porażek, które towarzyszyły działaniom izby przez ostatnie 12 lat,
w nowej kadencji środowisko śląskich architektów postawiło na zmiany nie tylko wśród osób
pełniących funkcje w organach samorządu, ale
przed wszystkim zmiany w sposobie myślenia

o izbie, pracy w samorządzie architektów oraz
budowania wizerunku izby przez nas samych.
Postanowiliśmy odświeżyć energię,
zaangażowanie i wolę współpracy wśród tych
wszystkich, dla których idea samorządu jest
wciąż ważna. Uznaliśmy, że wciąż możemy
i chcemy się zmieniać, możemy próbować
różnych form współpracy, umiemy słuchać,
poddajemy nasze działania krytyce, potrafimy wyciągać wnioski na przyszłość, chcemy
troszczyć się o to, co dla środowiska architektów najważniejsze – integrację, wspólne cele,
wymianę myśli i poglądów. Izbę tworzymy my,
jej członkowie. Jaką jest obecnie i jaką będzie
w przyszłości, zależy wyłącznie od nas.
Statutowe i regulaminowe działania Izby
w zakresie prowadzenia list członków, przeprowadzania kwalifikacji i egzaminów, działań
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, jak również
w zakresie administracyjnym, mamy systemowo opanowane, poprzez ciągłe doskonalenie
pracy organów Izby i biura.
Natomiast otwarcie mówimy, że pozostałe zadania izby nie są i nie będą możliwe do
realizacji siłami tylko członków nowej Rady
Okręgowej. Potrzebne jest wsparcie i praca
na rzecz samorządu jego członków, również
spoza organów. Działania obecnej kadencji to
działania zespołowe, otwarte dla wszystkich,
którzy chcą poświęcić swój czas, wiedzę,
doświadczenie dla samorządu.

Dlatego też, jako zasadnicze hasło obecnej
kadencji przyjęliśmy „uspołecznienie działań”. Koncepcja ta zapoczątkowana została
już na poziomie zebrań obwodowych, zorganizowanych według klucza terytorialnego,
przed zjazdem sprawozdawczo-wyborczym
w marcu br. Zaowocowały one dużą frekwencją oraz możliwością autentycznej dyskusji
z naszymi członkami o tym, co dotyczy nas
bezpośrednio, jakie mamy nie tylko problemy,
ale również pomysły dla działalności naszego
samorządu architektów.
Za niesłychanie istotne uważamy wytworzenie poczucia u naszych członków, że należą
do Naszej Izby Architektów.
Te zwykle słowa Nasza Izba są dla nas
kluczem do sukcesu i siły środowiska zawodowego. Korzystając z akceptacji takiej drogi
i deklarowanego przez naszych członków
zaangażowania zorganizowaliśmy i organizujemy następujące działania:
	przygotowujemy do powołania Komisję ds.
współpracy z samorządami, szczególnie
ważną w związku ze zmianą władz samorządowych w listopadzie br.,
	zintegrowanie działań poszczególnych
organów naszej Izby, tj. Rady, Komisji
Kwalifikacyjnej, Sądu Dyscyplinarnego,
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
Komisji Rewizyjnej. Wieloletnie doświadczenie i zaangażowanie Koleżanek i Kolegów pełniących funkcje w tych organach

Z:A _#41

089

IZBA ARCHITEKTÓW

Jako zasadnicze hasło obecnej kadencji
przyjęliśmy „uspołecznienie działań”. Koncepcja
ta zapoczątkowana została już na poziomie zebrań
obwodowych, które zaowocowały dużą frekwencją
oraz możliwością autentycznej dyskusji z naszymi
członkami. Za niesłychanie istotne uważamy
wytworzenie poczucia u naszych członków, że
należą do Naszej Izby Architektów. Te zwykle
słowa „Nasza Izba” są dla nas kluczem do sukcesu
i siły środowiska zawodowego.
stanowi duży potencjał, możliwy do
wykorzystania również poza ich statutowymi obowiązkami,
	permanentne opiniowanie regulacji
prawnych, tak zewnętrznych, jaki wewnętrznych, w ramach Konsultacji Społecznych, prowadzonych wśród członków naszej izby wraz z ich inicjowaniem,
stosując starą dewizę, że nieobecni nie
mają racji,
	integrację środowiska, od uroczystego
wręczenia uprawnień, po organizowane
benefisy naszych seniorów lub spotkania
okolicznościowe,
	powołanie i rozpoczęcie działalności przez
Komisję Samopomocową przy Radzie
okręgowej,
	współpracę z wyższymi uczelniami,
kształcącymi architektów w naszym województwie,
	współpracę z sąsiednimi Izbami Okręgowymi, w szczególności z zaprzyjaźnioną
Izbą Małopolską,
	ścisłą współpracę z Oddziałami SARP:
Katowickim, Bielskim i Częstochowskim,
działającym w obrębie terytorialnym
naszej izby,
	systemowe, planowe szkolenia dla
architektów na różnych poziomach, od
kursów przygotowawczych do egzaminu
na uprawnienia budowlane, systemowych szkoleń w zakresie obowiązującego
prawa, po specjalistyczne szkolenia
techniczne,
	przebudowę strony internetowej i jej
wykorzystania dla celów bezpośredniej
komunikacji z członkami izby, w szczególności wobec powszechności tego medium
w młodszych pokoleniach.
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Najważniejsze dla zawodu
Siła naszego samorządu jest siłą naszych
członków, siłą konsolidacji i poczucia
wspólnoty.
W tej wspólnocie mamy o czym rozmawiać i dyskutować: o etyce i moralności w zawodzie, o odpowiedzialności dyscyplinarnej
i zawodowej, o standardach wykonywania
zawodu, cennikach za prace projektowe
i inne, wykonywane przez architektów oraz
o tym, co najważniejsze – o architekturze
i przestrzeni, która nas otacza i którą współtworzymy.
Najbardziej istotne jest ustalenie właściwej hierarchii celów i kierunków działania, ich
popularyzacja oraz dotarcie do społeczeństwa, polityków i mediów. Według nas ta
hierarchia jest następująca:
	Jakość przestrzeni i ład przestrzenny jest
kategorią cywilizacyjną i ekonomiczną.
Kraj prowadzący chaotyczną politykę
przestrzenną lub wręcz jej nie prowadzący
nie może aspirować do miana kraju wysoko
rozwiniętego.
	Jednym z bardzo istotnych elementów
jakości przestrzeni jest jakość usług
architektonicznych, ściśle związana ze
znaczeniem i rangą naszego zawodu.
Niesłychanie istotnym jest przedstawianie
i prezentowanie działań, podejmowanych
przez naszą Izbę, nie jako działań mających
wymiar korporacyjny, lecz ogólnospołeczny.
Brak tej świadomości jest być może najistotniejszą barierą możliwości porządkowania
naszych problemów jako środowiska zawodowego.
W tym celu konieczne są działania skierowane na zewnątrz i działania wewnętrzne.

Oprócz oczywistych działań skierowanych
na zewnątrz w obszarze uporządkowania
i zmian w legislacji, jako wspomagające pożądane są, lekceważone poniekąd dotychczas,
działania promocyjne i edukacyjne. Brak
w mediach i internecie wizerunku i stanowisk
Izby nie odpowiada współczesnym medialnym standardom.
Dla uporządkowania wewnętrznego Izby
konieczne jest zintegrowane działanie, polegające na uzgodnieniu i wdrożeniu następujących uregulowań: standardów wykonywania
zawodu, cennika, wzoru umów i KEZA.
Dotychczasowe separowane rozpatrywanie
tych zagadnień prowadzi do ich nieskuteczności, ale również do wewnętrznej niespójności
i niekończących się od lat dyskusji. Już czas na
wnioski i konkretne działania.

Rynek usług architekta
Sytuacja na rynku zleceń i pracy dla architektów ma już wymiar krytyczny, stabilizujący się
na poziomie niemożliwym do akceptacji przez
naszych członków i prowadzącym do całkowitej degradacji zawodu.
Konieczne są w tym obszarze działania na
dwóch poziomach:
	Ogólnokrajowym i długofalowym – realizowanym przez KRIA, mającym na celu
zmianę obecnych uregulowań legislacyjnych oraz interpretację już obowiązujących
uregulowań w sensowny, a nie patologiczny sposób. Bardzo ważne jest wsparcie
działań KRIA przez Okręgi w postaci
bieżącego opiniowania aktów prawnych,
tak aby finalne stanowisko KRIA miało silne wsparcie i delegację do dalszych działań
w naszym imieniu.
	Lokalnym – realizowanym przez Okręgi,
o charakterze interwencyjnym. Bieżące
monitorowanie przetargów i konkursów, identyfikowanie nieprawidłowości
jest zadaniem trudnym, wymagającym
cierpliwości i determinacji, nie zawsze
skutecznym. W obecnej sytuacji jednak
bardzo koniecznym. Nawet jednostkowy sukces, jak w przypadku konkursu
na budynek Sądu Okręgowego w Częstochowie, jest niezwykle ważny, jako
element oddolnej edukacji inwestorów
oraz poczucia wśród nas członków samorządu, że nie jesteśmy pozostawieni
bez opieki ze strony izby. Taki pozytywny przykład może być nieocenionym
orężem w następnych potyczkach,
toczonych również przez inne okręgi.
Wsparcie KRIA w takich działaniach jest
bardzo cenne, podnoszące wagę lokalnej
interwencji.
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Nowe władze krajowe
Bieżący i bezpośredni kontakt z przedstawicielami KRIA, powinien być standardem
działań w bieżącej kadencji. Potencjał i zaangażowanie w pracę izby śląskiego środowiska
sukcesywnie przedstawiają i przekazują
organom krajowym nasi przedstawiciele na
spotkaniach organów krajowych.
Naszym zdaniem, prezentowana przez
KRIA koncepcja rozłożenia zadań na wszystkie okręgi może być w perspektywie korzystna i zwiększyć skuteczność działania Izby
Architektów. Wydaje się, że należałoby dla
takiej koncepcji jasno zdefiniować i udrożnić
komunikację, transmisję i współpracę KRIA
z Radami Okręgowymi. Trzeba zmienić to, co
w ostatnich 3 kadencjach było chyba największą słabością naszej Izby.
Konieczne jest wypracowanie modelu
współpracy, w którym zaistniałaby synergia
działań na poziomie krajowym i okręgowym.
Jesteśmy wprawdzie Izbą Architektów,
jednak jako niezwykle ważny problem,
o słabej recepcji w naszym izbowym środowisku, widzimy niejasną sytuację w obszarze
planowania przestrzennego, jaka wytworzyła
się w wyniku ustawy deregulacyjnej i likwidacji izby urbanistów. Możliwa atrofia w tym
obszarze, może mieć skutki katastrofalne,
szczególne w naszym województwie, a w sposób oczywisty, bardzo bolesnym rykoszetem
uderzy to w jakość przestrzeni i wykonywanie
naszego zawodu.
Dlatego też rekomendowaliśmy do pracy
w KRIA kol. Piotra Frantę, doskonale znającego tę problematykę. Jest to zagadnienie
bardzo trudne i skomplikowane, jednak nie
powinno ujść uwadze KRIA wśród bieżących
działań, jako problem o strategicznym wręcz
znaczeniu.
Naszym członkom w bieżącej kadencji
zaproponowaliśmy izbę architektów inną niż
dotychczas, wymagającą od jej członków nie
tylko obserwacji zdarzeń i działań samorządu,
lecz czynnego w nich uczestnictwa, zarówno
na poziomie okręgu, jak z pozycji współpracy
z organami krajowymi i innymi okręgami.
Mamy nadzieję, że deklarowanej energii
i siły do wspólnego działania wystarczy nie
tylko dla pracy na rzecz Śląskiej Okręgowej
Izby Architektów, ale również będziemy mogli
się nimi podzielić z innymi. 

pobieraj i polecaj
www.zawod-architekt.pl

re k l a m a w ł a s n a

W imieniu Śląskiej Okręgowej Izby Architektów,
członkowie Prezydium Rady:
arch. Danuta Fredowicz
arch. Mikołaj Machulik
arch. Małgorzata Pilinkiewicz
arch. Piotr Średniawa
arch. Henryk Zubel

dla wszystkich
Z:A free w plikach pdf

już 163.423* pobrań e-gzemplarzy
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40 wydań magazynu „Zawód:Architekt”, stan na dzień 21.11.2014.
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Od redakcji

fot. ©iStock.com / edfuentesg

1/ Na łamach niniejszego wydania Z:A publikujemy dwa artykuły prezentujące projekt i wyjaśniające potrzebę aktualizacji brzmienia „Standardów
wykonywania zawodu i zakres usług architekta” oraz pierwszy głos (Mazowieckiej Okręgowej IARP) w debacie na ten niezwykle istotny temat.
Komisja Wydawnicza IARP zaprasza jednocześnie do dyskusji środowiskowej dotyczącej prezentowanego projektu (czytaj więcej: strona 097).
2/ Przypomnijmy: aktualnie obowiązujące „Standardy” przyjęto w roku 2006 (uchwałą O-01-2006 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 13.01.2006).
Prace nad zaktualizowaniem ich brzmienia, zostały podjęte na zlecenie KR IARP przez Dolnośląską Izbę Architektów RP, w której pracował zespół
w składzie: arch. Jacek Miller, arch. Piotr Fokczyński, współpraca: arch. arch. Anna Kościuk, Andrzej Kamiński, Sławomir Żak, Zbigniew Maćków,
Małgorzata Chrabąszcz, Marek Wiśniewski. Projekt nowego dokumentu zaprezentowano delegatom krajowym IARP podczas Zjazdu Krajowego
w maju 2014 roku.
3/ Chcąc przybliżyć Czytelnikom Z:A również treść projektowanych „Standardów” – przedstawiamy wybrane pojęcia podstawowe i opisy czynności
oraz tabele standardowych czynności (tzw. checklist) w standardach 1, 1A oraz 5, 5A, czyli w najprostszym i w najbardziej rozbudowanym. Objętość
dokumentu nie pozwala na jego publikację w magazynie w całości, dlatego zainteresowanym lekturą całości projektu proponujemy link:
www.zawod-architekt.pl/standardy. Na podanej stronie www możecie również wpisywać Wasze komentarze.
4/ Tytuły, wstępy i śródtytuły pochodzą od redakcji.

O zakresie zawodu architekta
arch. Jacek Miller, architekt IARP

Jeśli zgodzimy się, że dziełem architekta nie jest projekt, lecz zrealizowany budynek, to zrozumiemy, że współczesny
architekt nie oznacza już tylko kreatywnego artysty, lecz musi być także sprawnym uzgadniaczem, załatwiaczem
i organizatorem. Sednem jego pracy jest bowiem szukanie odpowiedzi na zagadki stawiane przez prawo, technologie
i inwestora. Taki architekt potrzebuje odpowiednich narzędzi.

K

Każdy z nas w dzieciństwie budował domki
z kart, domki z klocków, piasku lub plasteliny.
Dzisiejsze dzieci też coś budują: co prawda
wirtualnie, ale budują – korzystając z odpowiednich programów na swoich tabletach. Realizacją
dziecięcych marzeń jest osiągnięcie spełnienia w postaci dyplomu architekta. Kim jest
architekt i w jaki sposób wykonuje swój zawód
pisano na łamach tej gazety wielokrotnie. Przypominanie tego byłoby więc truizmem. Wydaje
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się natomiast, iż świadomość kojarzenia pracy
architekta z wiedzą pochodzącą z czasów dzieciństwa i okresu nauczania jest błędem.

Jak definiować architekta?
W powszechnym mniemaniu architekt to
człowiek – twórca dzieła, które najpierw wymyśli, a później w umiejętny sposób przeniesie na papier. Zawód postrzegany jako bardzo
prestiżowy, utożsamiany jest z ludźmi, którzy

decydują o kształcie budynków i przestrzeni,
a więc z ludźmi o ponadprzeciętnej kreatywności. Rzadko kto zdaje sobie sprawę, że
ostatecznym spełnieniem zawodowego bytu
architekta jest pokazanie skończonego dzieła
z następującą konstatacją: ten budynek to
moje dzieło, doprowadziłem do jego realizacji
w kształcie i formie, jakie sobie obrałem.
Zawód architekta postrzegany jest jako
prestiżowy nie tylko dlatego, iż architekci są
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utożsamiani z budynkami, które wyszły spod
ich ręki, ale również dlatego, że jest to zawód
niezwykle interdyscyplinarny, pozwalający być
jednocześnie artystą, inżynierem i menedżerem. Konieczność funkcjonowania – i to bardzo
elastycznego – na styku sztuki, technologii
i praw rynku powoduje, iż z każdym kolejnym
projektem mamy do czynienia z zupełnie nowymi wyzwaniami, barierami i granicami, które trzeba przekraczać. Jest rzeczą absolutnie
oczywistą, że zupełnie inne wyzwania stoją
przed projektantem mającym zaprojektować
dom jednorodzinny, a zupełnie inne przed architektem mającym zmierzyć się z zaprojektowaniem np. zespołu domów wielorodzinnych,
obiektu muzealnego czy oceanarium.
Nie ma jednego schematu opracowania
projektu. Jest całe szerokie spektrum przepisów, norm, wytycznych, są różne przepisy
prawa czy wreszcie wizje i potrzeby inwestora, które projektant musi wziąć pod uwagę
i umiejętnie połączyć w jedną całość. Oznacza
to, iż musi – o zgrozo – powierzchnie płaskie
doprowadzić do przestrzeni 3D.

Dwie części projektu budowlanego
Bardzo często spotykam się z opinią, że praca
architekta to szukanie pewnych „myków” – sposobów na rozwiązywanie zagadek stawianych
przez prawo, technologie i inwestora. Trudno
się z tym nie zgodzić, ponieważ niezmiernie
istotnym elementem pośrednim prowadzącym
do celu – jakim jest realizacja zaprojektowanego
budynku – jest projekt budowlany.
Projekt budowlany, według mojej prywatnej
definicji składa się z dwóch części: pierwszej,
stosunkowo skromnej, pokazującej talent i kreatywność architekta oraz drugiej – ogromnie rozbudowanej, która de facto jest odpowiedzią na
wiele wcześniej wspomnianych zagadek. Takie
rozumienie projektu budowlanego pokazuje sedno problemu pracy architekta, w tym przypadku
już nie – kreatywnego artysty, ale sprawnego
uzgadniacza, załatwiacza i organizatora.
Lata doświadczeń pracy architekta upoważniają do postawienia tezy, iż (niestety) ta
druga część naszej aktywności zawodowej – po
pierwsze, zajmuje nam zdecydowanie więcej
czasu niż tworzenie, a po drugie – jest zupełnie
nieznana inwestorom naszych projektów,
którzy oczekują od nas dwóch „produktów”
finalnych: produktem pierwszym jest decyzja
o pozwoleniu na budowę, produktem drugim
– decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.
Jest to paradoks, który podkreśla dominację
rynku, prawa i przepisów, technologii, poglądów i życzeń inwestora nad twórczym wymiarem projektu. W pogoni za chlebem przechodzimy nad tym do porządku dziennego.

Właściwa wycena pracy
Obserwując środowisko zawodowe i nasze relacje z klientami – inwestorami, coraz częściej
zauważamy, że cała ta nietwórcza część pracy
architekta staje się naszym obowiązkiem merytorycznym, przy całkowitym jej pominięciu
przy wycenie pracy projektowej całego zespołu. Inwestora, który oczekuje od pracowni
pozwolenia na budowę, nie interesuje, jak
dużo i jak bardzo skomplikowanych czynności
musimy wykonać, aby wywiązać się z podjętego zobowiązania. A przecież te wszystkie
czynności, jeszcze raz powtórzmy: gwarantujące należyte wywiązywanie się z przyjętych
zobowiązań(!), wymagają nie tylko ogromnej
wiedzy, ale również ogromnej ilości czasu.
Należy pamiętać, iż zawód architekta jest
zawodem zaufania publicznego, w którym architekt gwarantuje odpowiedni poziom świadczonych usług przez cały czas trwania procesu
inwestycyjnego, a projekt – w sensie twórczym
– jest tylko jednym z jego elementów. Mając
świadomość konieczności utrzymania wysokiej jakości usług architekta, wydaje się, że
niezbędne jest posiadanie kryteriów jakościowych dla usług architektonicznych, a więc dla
świadczeń architekta na rzecz klienta.

Czym powinny być standardy?
Jednym z podstawowych zadań samorządu
zawodowego architektów jest kształtowanie
zasad wykonywania zawodu. Takimi zasadami
na pewno będą zasady etyki, wzory umów,
regulamin honorariów. Taką zasadą powinien
więc stać się także dokument, który w sposób
jednoznaczny pokaże zarówno architektom,
jak i naszym klientom, zakres prac towarzyszących powstawaniu każdej inwestycji.
Idąc tym tokiem rozumowania, Krajowa
Rada Izby Architektów podjęła decyzję o potrzebie opracowania katalogu usług i czynności architekta, który zdefiniuje je w sposób
jednoznaczny. Projekt takiego dokumentu
(opracowanego przez zespół: arch. Jacka Millera, arch. Piotra Fokczyńskiego, we współpracy z arch. arch. Anną Kościuk, Andrzejem
Kamińskim, Sławomirem Żakiem, Zbigniewem
Maćkowem, Małgorzatą Chrabąszcz, Markiem
Wiśniewskim – przyp. red.) nosi roboczą nazwę
„Standardy wykonywania zawodu i zakres
usług architekta”. Zdaniem jego autorów,
Standardy powinny dotyczyć usług projektowych oraz wszystkich okołoprojektowych
usług architektonicznych. Już wyjaśniam
z jakich powodów.
Standardem dla budowania np. dziecięcych domków z kart jest przygotowanie
właściwego podłoża: płaski i równy stół
jest warunkiem podstawowym, standar-

dem niezbędnym, aby budowa zakończyła
się trwałym sukcesem. A jednocześnie ten
niezwykle precyzyjnie określony (tj. płaskie
i równe podłoże) standard nie ma nic wspólnego z kreatywnością dziecięcej wyobraźni.
I analogicznie: w naszej pracy zawodowej
standardami nazywamy szereg czynności,
które jako architekci musimy wykonać, aby
spełnić oczekiwania inwestora, przeprowadzić projekt przez cały proces inwestycyjny
i ostatecznie móc pochwalić się zrealizowanym dziełem.
Czym zatem właściwie jest standard? To
wspólnie ustalone kryterium, które opisuje powszechne, najbardziej pożądane cechy produktu, dzieła lub usługi, stając się w ten sposób
narzędziem zapewniającym jednolitą i wysoką
jakość obsługi klienta. Projekt budowlany jest
tylko jednym z elementów składających się na
końcowy efekt naszej pracy, jakim jest projekt
lub lepiej zrealizowana inwestycja.
Różnorodność usług architekta jest ogromna. Dzieło w postaci zrealizowanego projektu
garażu, różni się od dzieła, jakim jest np.
oceanarium, ilością czynności wykonywanych
przez architekta, a więc de facto – różni się
standardem.

Świadomość zakresu pracy,
to podstawa honorarium
Opracowanie standardów w formie przedstawionej na ostatnim zjeździe IARP stało się
przyczynkiem do dyskusji środowiskowej nad
zasadnością i koniecznością ich wprowadzenia
jako oficjalnego dokumentu Izby Architektów
Rzeczypospolitej Polskiej. Dyskusja – oprócz
wielu cennych uwag krytycznych uwag lub
wręcz negacji – pokazała, że „Standardy”
są dokumentem niezmiennie potrzebnym,
uświadamiającym nie tylko architektom, ale
i społeczeństwu, zakres pracy wykonywanej
przez architektów.
Oczywiście dyskusja jest potrzebna, można rozwijać i dopasowywać do nowych potrzeb
opis czynności wchodzących w zakres usług
architekta. Z pewnością konieczne będzie
monitorowanie zmian w prawie w kontekście
standardów. Ponad wszelką jednak wątpliwość opisanie standardów pracy architekta
stworzy dokument, który będzie pozostawał
w ścisłej korelacji z zasadami etyki oraz z regulaminem honorariów. 

Jacek Miller
architekt IARP
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Upowszechnienie standardów
potrzebuje czasu
arch. Piotr Fokczyński, architekt IARP

Potrzeba przyjęcia standardów została dostrzeżona przez Radę Krajową już w 2006 roku, kiedy podjęto uchwałę
O-01-2006, zalecając do stosowania architektom oraz klientom sektora publicznego i prywatnego Standardy
Wykonywania Zawodu i Zakres Usług Architekta. Osiem lat później mamy nowe doświadczenia i stąd dyskusja
o nadaniu im nowego brzmienia.

Z

Zebrane po 8 latach funkcjonowania Standardów doświadczenia, płynące z coraz większych oczekiwań klientów czy wzrastającej
odpowiedzialności za przebieg całego procesu
projektowego, pozwoliły bardziej precyzyjnie określić uwarunkowania wykonywania
zawodu. Opierając się na tych przesłankach
konieczne stało się zweryfikowanie i uproszczenie struktury dokumentu, przy zachowaniu
wielu pojęć podstawowych czy specyfiki
opisywanych czynności.
Stąd też przyjęta zasada opisania
poszczególnych czynności i kolejności ich
wykonywania. W celu zachowania symetrii
pomiędzy oczekiwaniami klienta i obowiązkami architekta skupiono się na czynnościach,
które według wiedzy, faktycznych potrzeb
oraz swojego doświadczenia każdy architekt
i tak wykonuje, realizując zlecenie inwestora.

Ułatwienie w negocjacjach z klientami
Standardy w nowym brzmieniu będą ważnym
uwarunkowaniem dla zawierania umów. Dzięki
oznaczeniu zakresu podstawowego usług
łatwiej będzie uświadomić klientowi, czego
musi wymagać, a co może mu architekt zaproponować dodatkowo, w ramach usprawnienia
całego procesu projektowego i inwestycyjnego.
Niewątpliwie – bardziej precyzyjnie niż dotychczas, zostaną wyznaczone ramy odpowiedzialności zawodowej, co będzie dużym ułatwieniem przy rozstrzyganiu kwestii spornych.
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Nie można również zapominać o związku,
jaki zachodzi pomiędzy standardem, a honorarium proponowanym przez architekta i później zapisanym w umowie. Już sama wycena
czy sformułowanie oferty są czynnościami
standardowymi. A wykonując je, zwracamy
przy okazji uwagę na konieczność oceny swojego potencjału wykonawczego i wykonania
analizy kosztów niezbędnych do należytego
wykonania usługi.
Zaniżanie honorariów w wielu odnotowanych przypadkach prowadzi do zaniechania
przez projektanta (lub firmę projektową)
wykonywania niektórych podstawowych
czynności. W tym kontekście zapisana
w standardach zależność zakresu czynności
i wynagrodzenia z pewnością nie pogorszy
dotychczasowej sytuacji tych, którzy wykonują pracę rzetelnie. Pozwala mieć jednocześnie nadzieję, że sprowokuje wszystkich do
dokładniejszych analiz na etapie tworzenia
odpowiedzialnej oferty.

Honoraria proporcjonalne
do nakładów pracy
Trudno w tej chwili ocenić, jaki będzie wpływ
przyjęcia zaktualizowanych Standardów na
rekomendowane przez IARP zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych (definicja
rażąco niskiej ceny, kryteria przetargów
inne niż cena), ale z pewnością będzie to
dobry punkt wyjścia. Jako kontynuację prac

nad tym dokumentem, widzimy możliwość
i konieczność dalszego przypisywania
poszczególnym czynnościom oszacowanej
pracochłonności.
W tym celu, już od samego początku,
standardy zostały dopasowane do kategorii
trudności poszczególnych obiektów budowlanych. Przybliży to nas do poziomu honorariów
proporcjonalnych do nakładu pracy i stopnia
skomplikowania obiektu, zachowującego
jednak zasady konkurencyjności.
Uzyskanie pełnego efektu i mocniejszego związania najważniejszych regulacji
IARP nastąpi po zakończeniu podjętej pracy
nad zmianą Kodeksu Etyki Zawodowej
Architektów.
Dotychczasowe konsultacje pokazują, że
pomimo intuicyjnej konstrukcji standardów,
potrzebny będzie czas dla upowszechnienia
stosowania ich w środowisku i utożsamienia
się z dokumentem. Tylko przy takim podejściu
jego obligatoryjna forma nie będzie restrykcją
a oczywistym obowiązkiem podnoszącym
prestiż zawodu. 

Piotr Fokczyński
architekt IARP
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Fragmenty z projektu
„Standardów zawodu architekta”
Wybrane pojęcia
podstawowe

standardu i uzyskuje uzgodnienie tego zakresu
przez klienta. Wzór formularza stanowi załącznik 1

> architekt – architekt IARP, wykonawca
projektu obiektu budowlanego i jego przestrzennego
otoczenia, a także architektonicznej usługi projektowej; osoba odpowiedzialna za jej świadczenie

> opracowanie wyceny projektu
i oferty dla klienta
architekt opisuje i przedstawia klientowi zakres
usług, proponowane terminy wykonania i skalkulowane honorarium za prace i usługi. Proponowany
zakres usług nie może pomijać żadnej czynności
koniecznej dla zachowania wymaganego standardu
a terminy powinny uwzględniać kolejność ich
wykonywania. Wycena prac i usług powinna być
opracowana zgodnie z przyjętym standardem
i kategorią obiektu, z zachowaniem zasady
proporcjonalności. Architekt za każdym razem,
przygotowując ofertę, ocenia swój potencjał wykonawczy i dokonuje analizy kosztów niezbędnych do
należytego wykonania usługi

> klient – zleceniodawca usługi architektonicznej (niebędący innym architektem lub wykonawcą
robót budowlanych); inwestor
> dokumentacja projektowa – wszystkie
rodzaje projektów i wytyczne projektowe, a także
inwentaryzacja budowlana

Wybrane opisy czynności
> określenie potrzeb i wymagań klienta
architekt uzyskuje od klienta określenie przedmiotu
zamówienia, potrzeb i wymagań, które inwestor
określa w odniesieniu do projektowanego obiektu
> opracowanie programu funkcjonalnego
architekt – po uzyskaniu od klienta opisanych przez
niego potrzeb i wymagań, które powinien spełniać
projektowany obiekt budowlany – opracowuje
program funkcjonalny obiektu z określeniem listy
pomieszczeń i rekomendowanych powierzchni
użytkowych. Jeśli program funkcjonalny został
dostarczony przez klienta, architekt poddaje go weryfikacji zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem
pod kątem przepisów prawa, a także pod kątem
ochrony interesu publicznego. Program stanowi
podstawę do określenia powierzchni użytkowej
i wyliczenia oferowanego honorarium
> określenie wyposażenia instalacyjnego
obiektu
architekt – w oparciu o założony program
funkcjonalny – określa wymagane wyposażenie
instalacyjne i opisuje je łącznie z programem
funkcjonalnym
> określenie zakresu usług architekta
architekt przedstawia klientowi formularz z zakresem standardowych usług niezbędnych dla należytego wykonania projektu oraz opcji rozszerzonego

> podpisanie umowy na prace projektowe
i nadzór autorski
na podstawie zaakceptowanej oferty architekt
przedstawia klientowi propozycję umowy na prace
projektowe i nadzór autorski. Architekt w projekcie
umowy stosownie do potrzeb swojego doświadczenia, zachowując swobodę decyzji, powinien
uwzględniać wytyczne przewidziane dla umów kontraktowych architekta. Umowa na prace projektowe
zawiera w szczególności:
	zakres prac,
	terminy realizacji umowy,
	określenie wysokości honorarium,
	prawa autorskie architekta,
	ubezpieczenie architekta,
	postanowienia określające warunki rozwiązania
umowy.
(wytyczne do umowy na prace projektowe będą
przedmiotem odrębnego opracowania, które
będzie sporządzone przez IARP)
> analiza uwarunkowań prawnych
analiza obejmująca najważniejsze uwarunkowania
potrzebne do projektowania: opisanie skrajnych
możliwości, gabarytów, wskaźników i funkcji
ustalonych w MPZP lub decyzji ustalającej warunki
zabudowy. Analiza przepisów odrębnych pod kątem
konieczności uzyskania pozwoleń i uzgodnień
(ewentualna konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ewentualnie zwe-

ryfikowanie, czy obiekt jest chronionym zabytkiem).
W ramach analizy architekt powinien jednoznacznie
ocenić zgodność zakresu opracowania z możliwością
dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
a także ocenić uwarunkowania związane z dostępem
do drogi publicznej. Na podstawie mapy ewidencyjnej powinien określić istniejące relacje pomiędzy
działką objętą projektem a działkami przyległymi
i określić obszar oddziaływania obiektu
> opracowanie koncepcji architektonicznej
opracowanie, którego celem jest określenie wstępnych, architektonicznych, funkcjonalnych i technicznych zasad rozwiązania, które winny być podstawą dalszych prac projektowych. Opracowanie
powinno być wykonane w zakresie umożliwiającym
klientowi podjęcie niezbędnych decyzji dotyczących
dalszych faz opracowania. W przypadku obiektów
o indywidualnych wymaganiach funkcjonalnych
koncepcja powinna być opracowana w stadium
wstępnym (koncepcja1) i końcowym (koncepcja2)
> analiza cieplna i energetyczna
analiza ustalająca poprzez metodę optymalizacji,
ekonomicznie uzasadnione wartości współczynników przenikania ciepła wszystkich przegród
budynku tracących ciepło a także stolarki okiennodrzwiowej.
> opracowanie charakterystyki
energetycznej
charakterystyka energetyczna stanowi część projektu budowlanego i została opisana w Rozporządzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Architekt sporządza charakterystykę energetyczną
i przedstawia klientowi celem ostatecznego
zaakceptowania rozwiązań architektonicznych
i cieplno – wilgotnościowych zawartych w projekcie
budowlanym.
> uzyskanie technicznych warunków
przyłączenia
podjęcie przez inwestora lub działającego w jego
imieniu architekta (pełnomocnika) czynności
mających na celu ustalenie możliwości obsługi
projektowanej inwestycji przez niezbędną dla danej
inwestycji infrastrukturę techniczną (media)
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Fragmenty z projektu
„Standardów zawodu
architekta”

Do czynności tych należy zaliczyć oszacowanie
ilości dostarczanych i odbieranych mediów niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania projektowanej inwestycji oraz przygotowanie stosownych
wystąpień (wraz z niezbędnymi załącznikami) do
ich dysponentów.
> opracowanie projektu budowlanego
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego jest aktem, który dosyć szczegółowo
opisuje wszystkie zasadnicze elementy projektu
budowlanego. Zakres i treść projektu budowlanego
powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót
budowlanych. Projekt budowlany jest opracowaniem służącym tylko do uzyskania pozwolenia na
budowę, dlatego należy dążyć do opracowania
zakresu zgodnego z tym celem.
(w celu ujednolicenia opracowywanych projektów i poprawiania ich jakości Izba Architektów RP
opracuje zgodny z przepisami prawa budowlanego
STANDARD PROJEKTU BUDOWLANEGO)
> nadzór autorski
określony w Ustawie Prawo budowlane zakres
czynności uznaje się za wystarczający.
Jest to: stwierdzanie w toku wykonywania robót
budowlanych zgodności realizacji z projektem oraz
uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy
lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie
inwestora to jeden z obowiązków architekta jako
autora projektu, wynikający z Prawa budowlanego,
ale także – usługa standardowa. To oznacza, że
architekt pozostaje w stałej gotowości do jego
wykonania i nie może się od tego uchylić.
Nadzór autorski nie obejmuje wykonywania
rozwiązań zamiennych a jedynie ich uzgadnianie po zgłoszeniu przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru, a także klienta lub wykonawcę.
Przedmiotem uzgodnień są rozwiązania przewidziane w projekcie budowlanym.
Trzeba zwrócić uwagę na podstawową zasadę
„stwierdzania zgodności”, co oznacza, że architekt,
każdorazowo dokonując inspekcji, dokonuje
wpisu do dziennika budowy, nawet w sytuacji,
gdy nie stwierdza niezgodności i nie czyni uzgodnień dotyczących rozwiązań zamiennych.
Architekt może wyznaczyć do prowadzenia
nadzoru inną osobę, ale jest to czynność wspomagająca, ponieważ wszystkich wpisów do dziennika
budowy musi dokonywać osobiście. Dokumentem
potwierdzającym sprawowanie nadzoru jest dziennik budowy.

Listy kontrolne dla wybranych standardów: 1, 1A oraz 5, 5A

9

STANDARD 1, 1A,
CZYNNOŚCI I ZAKRES USŁUG

czynności analityczne i projektowe
analiza uwarunkowań przestrzennych
10
– analiza fotograficzna, itp.
analiza uwarunkowań prawnych (MPZP, DWZ,
11
stan prawny nieruchomości)

czynności przygotowawcze
1

określenie potrzeb i wymagań klienta

2

opracowanie programu funkcjonalnego na
podstawie zamówienia klienta

3

określenie zakresu usług architekta

4
5

6
7

ekspertyza mykologiczna, zawilgocenia***

12 analiza ikonograficzno-historyczna***
X

opracowanie wyceny projektu i oferty
dla klienta
podpisanie umowy na prace projektowe
i nadzór autorski

13

opracowanie modelu możliwości projektowania
wg MPZP (skrajnia)*

14 ustalenie zakresu mapy do celów projektowych
15 zamówienie mapy do celów projektowych*
opracowanie wstępnej koncepcji urbanistycznej
(koncepcja1)

czynności analityczne i projektowe

16

analiza uwarunkowań przestrzennych
– analiza fotograficzna, itp.
analiza uwarunkowań prawnych (MPZP, DWZ,
stan prawny nieruchomości)

18 opracowanie koncepcji ochrony ppoż.

8

ustalenie zakresu mapy do celów projektowych

9

zamówienie mapy do celów projektowych*

17 opracowanie specjalistycznej technologii

19

opracowanie koncepcji architektonicznej
podstawowej (koncepcja1)

20 analiza cieplna i energetyczna
21 konsultacje z klientem

10 wykonanie PROJEKTU BUDOWLANEGO

opracowanie końcowej koncepcji urbanistycznej
(koncepcja2)

11 objęcie pełnomocnictwa*

22

12 opracowanie przedmiaru robót*

23 wykonanie koncepcji aranżacji wnętrz

13 opracowanie projektu wykonawczego*

24 program konserwatorski***

14 kosztorysy*

25 program badań archeologicznych***

15 nadzór autorski

26 badania stratygraficzne***

16 udział w zakończeniu budowy

27 uzyskanie technicznych warunków przyłączenia*

* czynności, których nie ma w standardzie podstawowym

28

** dla przebudowy
*** dla przebudowy obiektu zabytkowego

uzyskanie pozwoleń i uzgodnień dla układu
drogowego*

29 opracowanie charakterystyki energetycznej
30

opracowanie koncepcji architektonicznej
końcowej (koncepcja2)

31 wykonanie PROJEKTU BUDOWLANEGO

STANDARD 5, 5A,
CZYNNOŚCI I ZAKRES USŁUG

32 objęcie pełnomocnictwa*
33 opracowanie przedmiaru robót*

czynności przygotowawcze
1

określenie potrzeb i wymagań klienta

34 opracowanie projektu wykonawczego*

2

opracowanie programu funkcjonalnego na
podstawie zamówienia klienta

36 opracowanie projektu przetargowego*

3

określenie wyposażenia instalacyjnego obiektu

4

określenie zakresu usług architekta

5

opracowanie wyceny projektu i oferty dla klienta

6

podpisanie umowy na prace projektowe
i nadzór autorski

7

inwentaryzacja**

8

orzeczenie o stanie technicznym budynku**

35 kosztorysy*
37 opracowanie rysunków warsztatowych*
X

38 opracowanie projektu wnętrz*
39 nadzór autorski
40 udział w zakończeniu budowy
* czynności, których nie ma w standardzie podstawowym
** dla przebudowy
*** dla przebudowy obiektu zabytkowego

www.zawod-architekt.pl/standardy
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IZBA ARCHITEKTÓW

od Komisji Wydawniczej IARP

Szanowni Czytelnicy,
Z:A jest czasopismem środowiska architektów prowadzącym transparentnie dyskusje w zakresie
najistotniejszych elementów warsztatu architekta. Pakiet tych elementów to m.in.: zasady etyki,
standardy zawodowe, honoraria, ubezpieczenia oraz ich wzajemne relacje.
W oczekiwaniu na publiczną dyskusję środowiskową dotyczącą prezentowanego w tym wydaniu Z:A projektu „Standardów”, którego opracowania na zlecenie KRIA podjęli się koledzy z Dolnośląskiej Okręgowej IARP (wielkie podziękowania za włożoną pracę), przedstawiamy pierwszy głos
w tej dyskusji przedstawicieli Okręgu Mazowieckiego.
Kolejne opinie, na które liczymy, będą udostępniane na łamach czasopisma w jego następnych
wydaniach. Mamy świadomość, że standardy są tym elementem pracy architekta, który wymaga
„czasu do ich upowszechnienia”, a tym samym przekonania całego środowiska architektów
o potrzebie i zaletach ich wprowadzenia oraz powszechnego stosowania. Koncyliacja dla takiego
dokumentu jest wyznacznikiem jego uniwersalnej rangi w naszym środowisku zawodowym.

Standardy – tak, ale tylko
z regulaminem honorariów
W związku ze zbliżającym się zjazdem krajowym Rada Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów
przesłała do redakcji Z:A swoje stanowisko w sprawie projektowanych „Standardów”.

D

Dlaczego uchwalenie Standardów Wykonywania Zawodu i Zakresu Usług Architekta
jako uzupełnienia Kodeksu Etyki Zawodu
Architekta jest złym pomysłem? Ponieważ
wiązanie Standardów Wykonywania Zawodu
i Zakresu Usług Architekta z Kodeksem Etyki
rodzi poważne zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa i warunków wykonywania zawodu.
Pamiętajmy, że Kodeks Etyki Zawodowej
Architekta jest dokumentem, który stanowi
podstawę dla rozstrzygnięć Sądu Dyscyplinarnego, a w dalszych instancjach – sądów
powszechnych Standardy Wykonywania
Zawodu połączone z KEZA, w tym nawet ich
pozornie błahe zapisy, mogą być wykorzystane w sądzie przez klienta lub administrację
publiczną przeciwko architektowi, i to niezależnie od stopnia zaniżenia honorarium i treści
umowy, którą z architektem podpisano. Weźmy na przykład pierwszy, niegroźny punkt
każdego ze standardów: „określenie potrzeb
i wymagań klienta”. Wyobraźmy sobie jak ten
zapis wykorzystają prawnicy klienta, który nie
płaci. Klientowi się nie podoba – honorarium
się nie należy.
Standardy mogą ułatwić obejście reguły
4.11 Kodeksu Etyki Zawodu Architekta
(„Architekci nie działają na rzecz pozbawienia

innego architekta przyrzeczonej mu pracy lub
zawartego kontraktu”). Już teraz silne biura
bezkarnie odbierają klientów i pracę biurom
słabszym. Najlepszym pretekstem jest
niespełnianie przez słabszego standardów
i zakresu pracy. Oczywiście niezależnie od
honorarium i zapisów umowy. Dziś reguła 4.11
ma jeszcze jakąś niewielką siłę odstraszania.
Po dołączeniu Standardów do KEZA możemy
tę regułę praktycznie zlikwidować.
Standardy Wykonywania Zawodu i Zakres
Usług Architekta stanowią w oczywisty
sposób jedność z Regulaminem Honorarium
Architekta, a nie z KEZA. Standardy odnoszą się do dokładnie tych samych zagadnień
– rodzaju i zakresu prac, które wykonuje
architekt. Tak jak to ma miejsce w każdym
kontrakcie na prace projektowe, rzecz polega
na ustaleniu co i za ile ma być wykonane.
Kwestie te reguluje co prawda rozporządzenie Ministra Infrastruktury (dla projektu
budowlanego) i umowa pomiędzy klientem
a architektem, ale skoro Izba ma pogląd na
to, jakie powinno być honorarium architekta,
to może również określić, co w ramach tego
honorarium architekt powinien wykonać.
Standardy mogą być jednak uchwalone wyłącznie jako załącznik do Regulaminu Honora-

rium lub jako jego uzupełnienie. Dzięki temu
mogą uzyskać status dokumentu prawnego
obowiązującego Architektów tylko łącznie
z Regulaminem Honorarium.
Na razie, tak jak Regulamin, Standardy
byłyby jedynie uchwałą zjazdu, zarekomendowane do stosowania przez członków Izby.
W przyszłości, jeśli pojawiłyby się prawne
i polityczne warunki, Regulamin Honorarium
Architekta wraz ze Standardami i Zakresem
Usług mógłby stać się dokumentem obowiązującym. To byłoby w naszym wspólnym
interesie.
Proponowane Standardy Wykonywania
Zawodu i Zakres Usług Architekta są lepsze
od obecnie funkcjonującego dokumentu Izby
(Standardy z 2006 r). Jednak dopiero po ich
pełnym powiązaniu z Regulaminem Honorarium Architekta, mogą ten dokument zastąpić
i służyć nam architektom pomocą w określeniu zakresu i honorarium wykonywanej przez
nas pracy. 

Rada Mazowieckiej Okręgowej
Izby Architektów RP
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arch. Sławomir Żak
architekt IARP

Hasło „strategia potrzebna od zaraz”
powtarzamy od kadencji do kadencji,
w całym zbiorze cyrkowych pokazów,
zachęt i prowokacji wobec recenzentów
urbanistycznego pospolitego nieporządku
i niesprawnych monokultur funkcjonujących w komercyjnym sposobie gospodarowania przestrzenią.
To pisanie kodeksu budowlanego ma także
swoją kadencję wytrzymałości.
Zbyt wiele było pobożnych życzeń i zbyt
mało realnej możliwości pogodzenia fundamentalnego zbioru praw planowania,
urbanistyki i budownictwa jako biznesu.
Zabrakło logicznego łącznika, którym jest
słowo architektura, traktowana jako zadanie strategiczne i bliskie konsumentowi.

Wrocław, 17.11.2014

Lęk legislatorów czy świadoma gra na
przywłaszczenie sobie podzielonych już
wcześniej pól władania? A może słabość
dziedziny ogarniętej upowszechnieniem
słowa architektura bez wskazania na związany z nią zawód i jego profesjonalizm...
Przyczyn, dla których kodeks skrzętnie
omija słowa kluczowe dla jakości kultury
rodaków – można doszukiwać się również
w braku liczniejszej formalnej reprezentacji zawodu w składzie pisarzy kodeksowych prawideł. Legislator w tym wypadku
nie próbował dopuścić koncyliacji ze wskazaniem na zawód architekta, ograniczając
się do konsultacji kodeksu z Samorządem
architektów i używania zdecydowanie
administracyjnego języka w opisywaniu
polityki dla środowiska zbudowanego.
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Skoro konstytucyjne prawo do zabudowy
uprawiane jest przez amatorów własnej
miedzy i zawłaszczonych tym prawem
poglądów estetycznych – mamy to, co
mamy, czyli wieczny niedomówiony bałagan i polską pstrokaciznę, którą trudno
definiować jako pochwałę różnorodności.
Ustalanie winnych tego stanu nie ma
sensu, bo muszą minąć pokolenia, którym
nie przeszkadza śmietnik pod oknem, byle
za granicą własnej działki.
Miejmy bowiem świadomość, że pogląd
na wolność zabudowy kojarzony wprost
z własnością gruntu, jest zwykłą konsekwencją demonstrowania zakorzenionej
w rodakach mentalnej zasady sprzeciwu
dla wszelkich narzucanych norm, w tym
także porządkowo-estetycznych.
W tym sensie edukacja poprzez ograniczenie planem, staje się dziś jedynym
rozsądnym rozwiązaniem wobec
możliwości manipulowania uznaniową
decyzją o warunkach zabudowy.

Brak racjonalnego wyjścia z tej patowej
sytuacji, to wynik braku dostrzeżenia
w kodeksie podstawowej – koordynacyjnej
roli architekta, godzącego prawo planistyczne z czysto budowlanymi zasadami
techniczno-ekonomicznego projektowania, organizowania i realizacji inwestycji.
Po to, aby tę zasadniczą funkcję architekta odbudować w zapisach prawa – należy
systematycznie i równolegle odbudowywać warsztat zawodowy architekta,
uzbrajając go w argumenty prawa powszechnego. Standard projektu urbanistyczno-architektonicznego to dobry
omen, lecz jednocześnie zaledwie część
recepty na pozytywne dla logiki urbanistycznej (i w tym kontekście architektury)
zszywanie planowania i budowania. Druga
część kuracji systemu polegać powinna na
naprawie etyki zawodowej, zdemolowanej przez rynkową konkurencję wyścigu
na ceny – jako najważniejszej wartości
w przyjętych prawem kryteriach wyboru.
Cena to nie wszystko – a jednak niestety,
zdaniem kadencyjnej polskiej polityki
budowlano-przetargowej, zbyt mało
popularne to hasło w relacji do krajowej średniej możliwości kredytowych
społeczeństwa. Na inne zachcianki, jak
chociażby estetyka i porządek otoczenia
w skali urbanistyczno-architektonicznej,
trzeba jeszcze poczekać. W takim stanie
spraw, architekt i jego rola obrońcy cnót
rozsądku i równowagi rozwoju, jawi się
jako ekstrawagancja dla bogatych, a nie
biednych i nieświadomych. W dodatku
często świadomie niedoinformowanych.
Przyjmując, że 1 procent populacji ma
w posiadaniu 40 procent bogactwa tego
świata – mamy jednak wątpliwości,
kto powinien być naszym klientem do
wyleczenia. W takiej sytuacji lepiej mieć
zawsze jakąś politykę i... odbezpieczony
pistolet w kieszeni.

ILUSTRACJA: ARCHIWUM AUTORA

P

Przyglądając się wewnętrznej debacie
nad pisarską męczarnią przygotowywania
publicznego tekstu kodeksu budowlanego,
mam przekonanie, że polityka kolejny raz
pokazuje swoje ulubione oblicze – najskuteczniejszego gracza na arenie próżnego
trudu.

Gdy słyszę słowo polityka...
odbezpieczam pistolet

Technologia suszenia rąk Airblade™
w baterii umywalkowej
Suszarka do rąk Dyson Airblade Tap umożliwia zarówno mycie jak i suszenie
dłoni w umywalce, dzięki czemu woda z umytych rąk nie kapie na podłogę.
Napędzana jest cyfrowym silnikiem Dyson V4 – jednym z najmniejszych
na świecie, w pełni zintegrowanym silnikiem o mocy 1600W. Jego niewielki
rozmiar i duża gęstość mocy umożliwiły powstanie naszej najnowszej
technologii zastosowanej w suszarkach do rąk.

Dowiedz się więcej na temat najnowszej technologii Airblade™ na stronie
www.dysonairblade.pl

fot. © Meganeura | Dreamstime.com
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Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe/ Siemaszko Zbyszko

Polskie wnętrza
do jedzenia

Wnętrze restauracji „Orbis” w budynku warszawskiego
Dworca Gdańskiego, zdjęcie najprawdopodobniej z lat 60.

Bartosz Wokan

„Losy narodów zależą od ich sposobu odżywiania się” – napisał Anthelme Brillat-Savarin we wstępie do
„Fizjologii smaku”. Tę żartobliwą myśl można trochę rozszerzyć, albowiem nie tylko sposób odżywiania jest
istotny, liczy się przecież także miejsce, w którym spożywa się posiłek. Obecnie liczba restauracji w Polsce
nieprzerwanie rośnie, na co z pewnością ma wpływ, lansowana przez telewizję i książki, moda na gotowanie.
Jednak czy w ślad za jakością potraw serwowanych przez coraz lepszych szefów kuchni, idzie też podnoszenie
standardów aranżacji wnętrz polskich restauracji?

D

Dane statystyczne dotyczące rynku gastronomicznego w Polsce charakteryzują się pewną
ambiwalencją. Z jednej strony obserwujemy
nad Wisłą ciągły wzrost liczby restauracji:
w 2005 roku było ich 9716, w 2012 już 15883
(Mały Rocznik Statystyczny 2013). Z drugiej,
jak wynika z raportu „Polska na talerzu 2013”
(opracowanego w lutym 2013 roku na zlecenie
firmy Makro Cash&Carry przez Instytut Badania Opinii „Homo Homini”), co trzeci Polak
w ogóle nie stołuje się poza domem, a 17,1%
naszych rodaków do restauracji czy innych
punktów gastronomicznych zagląda sporadycznie, raz na kwartał. Jedzenie w lokalach
to także jedna z pierwszych przyjemności
ograniczanych w przypadku cięć domowych
budżetów. Wniosek z tego taki, że restau-
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ratorzy powinni o klientów walczyć wszelkimi sposobami – nie tylko serwując coraz
smaczniejsze potrawy, ale także zapewniając
jedzeniu tych potraw doskonalszą oprawę
w postaci wystroju wnętrza i stołu. Zanim
jednak przyjrzymy się, jak wyglądają dzisiaj
polskie restauracje, zapraszamy na małą
podróż w przeszłość.

Od zajazdu do restauracji
W początkach rozwoju cywilizacji, miejsca,
w których można było zjeść poza domem,
miały rzecz jasna inny charakter niż dzisiaj.
Istnienie takich przybytków związane było
przede wszystkim z podróżą. Właśnie przy
drogach i gościńcach powstawały punkty,
gdzie można było zatrzymać się na nocleg, ale

także zjeść posiłek w wydzielonej sali. W Ostii,
dawnym porcie morskim Rzymu archeolodzy
natrafili na (dzisiaj częściowo zrekonstruowane) pozostałości starożytnej gospody – z ladą
od ulicy i piecem na węgiel drzewny, służącym
do przyrządzania potraw. Takiego wnętrza nie
powstydziłaby się niejedna dzisiejsza restauracja o minimalistycznej stylistyce...
Standard obsługi gości w dawnych czasach
był jednak niezbyt wysoki, żeby przytoczyć
słowa Petera Mundy’ego, XVII-wiecznego
podróżnika, który po nocy w przydrożnej gospodzie stwierdził: „Koniec końców, znacznie
lepsza gościna dla koni niż dla ludzi”. Około
wieku XVI wprowadzono podział gospód na
te służące podróżnym przy drogach (inns)
i karczmy (taverns) obsługujące najbliższe

Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe
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Sala restauracyjna w krakowskim Grand Hotelu, 1928 rok

sąsiedztwo, szczególnie w miastach. Te
ostatnie można określić mianem pierwszych
restauracji.

Restauracje w centrum świata
Prawdziwy rozwój sztuki gastronomicznej
i lokali przeznaczonych do jej admirowania
zawdzięczamy nikomu innemu jak rzecz jasna
Francuzom. To w Paryżu, centrum XVIIIi XIX-wiecznego świata, zaczęły powstawać
pierwsze restauracje. Jak pisze Brillat-Savarin:
„Około 1770 roku, po wiekopomnym panowaniu Ludwika XIV, szelmostwach Regencji
i długim spokoju za ministerium kardynała
Fleury, cudzoziemcy w Paryżu mieli bardzo
niewielkie możliwości, jeśli idzie o dobry stół.
Musieli żywić się w oberżach, gdzie
jedzenie było na ogół kiepskie. Pewne hotele
prowadziły co prawda kuchnie, ale wyjąwszy
kilka z nich, podawano tam tylko to, co najkonieczniejsze i jedynie w ustalonych godzinach.
(...)
Wreszcie znalazł się człowiek z głową na
karku, który pojął, że przyczyna tak ważka nie
może być bez skutku; że skoro ludzie doznają
co dzień o tych samych godzinach tej samej
potrzeby, stawią się tłumnie tam, gdzie ta
potrzeba zostanie mile zaspokojona, że jeśli

ów, co zjawi się pierwszy zażąda piersi ptaka,
kto inny zadowoli się udkiem; że ukrojenie
w kuchni plastra mięsa nie pohańbi reszty; że
klient zamknie oczy na nieco wyższy rachunek, jeśli będzie dobrze, szybko i schludnie
obsłużony, że nie dojdzie się nigdy do ładu,
jeśli konsumenci będą mogli podawać w wątpliwość cenę i jakość zamówionych dań, że
w końcu rozmaitość potraw w połączeniu ze
stałymi cenami tę ma zaletę, że odpowiada
każdej kieszeni.
Człowiek, który to wszystko przemyślał,
rozważył również wiele innych rzeczy, łatwych
do odgadnięcia. Był on pierwszym restauratorem i stworzył profesję, która przynosi
fortunę, ilekroć w jej uprawianiu uczestniczy
dobra wola, zmysł ładu i umiejętność”.

Krótki żywot eleganckich lokali
W Polsce rozkwit lokali gastronomicznych
nastąpił w dwudziestoleciu międzywojennym.
Odzyskana po 123 latach niepodległość miała
wpływ na pozytywne nastroje – tę radość,
witalność widać w ówczesnej sztuce i literaturze. Mieszkańcy nowej Polski z pewnością
mieli większy apetyt na życie, ale też smaczne
dania. Jak można przeczytać w książce „Smaki
dwudziestolecia” Mai Łozińskiej:

„Po teatrze, operze, kabarecie, rzadziej
kinie, które uchodziło za nieco plebejską
rozrywkę, obowiązywała jeszcze kolacja, najlepiej w eleganckim lokalu, znanym nie tylko
z dobrej kuchni, lecz także z solidnie zaopatrzonej piwniczki”.
Cóż znaczyło wtedy określenie „elegancki lokal”? Z pewnością każdy ma jakieś
skojarzenia, jak przed wojną wyglądały
takie miejsca: kryształowe żyrandole,
kotary, ciężkie krzesła, nieskazitelnie białe
obrusy, palmy w donicach, scena, na której
tańczono bądź przygrywał zespół, kelnerzy
w czarnych frakach. Warto zacytować fragment powieści „Zaklęte rewiry” Henryka
Worcella, napisanej na podstawie doświadczeń autora, który przeszedł wszystkie
szczeble restauracyjnej kariery od pomywacza do kelnera w krakowskim „Grand
Hotelu”. Oto jak bohater opisuje wygląd
swojego miejsca pracy:
„Sala restauracyjna, piękna, ściany białe,
lakierowane, powały nie było, tylko od razu
dach z różnobarwnych szyb — ze środka
zwisał pająk ze szklanymi gruszkami żarówek. Bufet zimny — prawdziwe cacko: lada
marmurowa, gablotka szklana i błyszczący od
stalowych obramowań”.

Z:A _#41

103

fot. 'Fr Lawrence Lew, O.P
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Wnętrze starożytnej gospody w Ostii,
mieście portowym Rzymu

Niestety ten świat został wkrótce zmieciony z powierzchni ziemi. I miał już nigdy nie
wrócić.

Upadek i wzlot polskich restauracji
W okresie PRL-u standardy restauracyjne (zarówno smakowe, jak i wnętrzarskie) wyraźnie
podupadły. Spowodowane to było przede
wszystkim przez braki na rynku artykułów
żywnościowych i reglamentację żywności
na potrzeby gastronomii. Przypomnijmy, że
w marcu 1947 roku minister aprowizacji i handlu wydał rozporządzenie, które normowało
spożycie pieczywa i tłuszczu w gastronomii.
Odtąd do jednego posiłku można było podać
jedną kromkę chleba lub jedną bułkę oraz
10 gramów tłuszczów zwierzęcych.
Ale wpływ miała także ideologia tamtego systemu, która w odwiedzaniu starannie
urządzonych wnętrz i jedzeniu pięknie podanych dań przez „panującą” klasę robotniczą
dopatrywała się pozostałości burżuazyjnych
nawyków.
Jak pisze Andrzej Garlicki w artykule „Przygody kulinarne w PRL”:
„Po zwycięskiej »bitwie o handel« te prywatne restauracje i kawiarnie zaczęły znikać
z krajobrazu miast. Zastępowały je bezdusz-
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ne punkty zbiorowego żywienia. Niektóre
miały nazwy, niektóre tylko numery. Kucharze
z prawdziwego zdarzenia uciekali z zawodu,
a ich miejsce zajmowały osoby bez kwalifikacji, lecz z przekonaniem, że gotować każdy
potrafi”. W dalszej części tekstu Garlickiego
czytamy, że remedium na problemy aprowizacyjne miały być bary mleczne. Pierwszy w powojennej Polsce powstał w Krakowie w 1948
roku (pięć lat później w grodzie Kraka było ich
już 17!). Wystrój wnętrz tych przybytków był
prosty, często ograniczony do minimum.
W latach 1945-1989 przywiązywano mniejszą wagę do wyglądu wnętrz – właśnie bar
mleczny stał się ówczesnym symbolem lokalu
gastronomicznego, a standardy obsługi okazały się doskonałym tematem żartów i komediowych gagów (któż nie pamięta przykręcanych
na śruby talerzy w „Misiu”?). We wnętrzach
stawiano przeważnie na siermiężną prostotę,
chociaż oczywiście pojawiają się od tej reguły
nieliczne wyjątki (szczególnie w modernistycznych latach 50. i 60.) i tak np. lepiej prezentowały się lokale pod egidą „Orbisu”, ponieważ ich
wygląd miał znaczenie reprezentacyjne, wszak
tam właśnie, podczas wizyt w Polsce, stołowali
się cudzoziemcy. Co ciekawe styl peerelowski
święci obecnie nad Wisłą triumfy i jak grzyby

po deszczu wyrastają kolejne lokale, których
wystrój inspirowany jest tamtą epoką.
Rok 1989 przyniósł wolność i kres problemów ze skompletowaniem składników nawet
najbardziej wymyślnych dań. Ale początek
transformacji oznaczał również dla restauracji wnętrzarski brak gustu, spowodowany
zachłyśnięciem się zachodnim stylem życia.
To upodobanie do tandety bardzo często
widać było właśnie w polskich restauracjach,
szczególnie na początku lat 90.
***
A jak wyglądają wnętrza, w których jemy
dzisiaj? Od czternastu lat jesteśmy członkiem
UE i przez ten czas zdążyliśmy już pozwiedzać
świat i napatrzeć się jak wyglądają wnętrza restauracji zagranicznych. Wiele z tych
inspiracji przeniknęło nad Wisłę. Na kolejnych
stronach prezentujemy aranżacje wybranych
przez redakcję wnętrz polskich restauracji.

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

Fot. Arch. Restauracja Amber Room
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Restauracja Amber Room
Al. Ujazdowskie 13, Warszawa
Restauracja zlokalizowana w Pałacu Sobańskich,
w samym centrum stolicy. Lokal oferuje wyborną
kuchnię, ze smakiem łącząc światowe trendy
kulinarne takie jak metoda sous vide czy slow
food, z polską tradycją oraz szczyptą kuchni
molekularnej. Najwyższej jakości składniki
sezonowe, własne wypieki oraz wyjątkowe
wina są chlubą restauracji. Przy restauracji
funkcjonuje jedyna w Polsce Ambasada Krug
– ekskluzywny salonik, mieszczący do 12 gości,
w którym dostępne jest specjalne menu, idealnie
skomponowane do degustacji wszystkich rodzajów
szampana Krug.
Restauracja Amber Room ma rekomendację
Przewodnika Michelin 2014 (otrzymała 4 komplety
sztućców), znajduje się też na liście Najlepszych
Polskich Restauracji 2014.
Nad projektem wnętrz restauracji pracowało
kilka osób, ale w proces powstawania projektu
zaangażowani byli także właściciele.
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Fot. Mattias Lindbäck
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Restauracja Nazdrowje
Edövägen 2, Sztokholm
Sztokholmska restauracja, w której serwowana
jest kuchnia polska. Nazwa lokalu to fonetyczna
wymowa znanego nadwiślańskiego toastu.
Lokal powstał w dawnym garażu, a jego wnętrze
zaprojektował architekt Richard Lindvall, który
w poszukiwaniu inspiracji odwiedził nawet Polskę.
Co ciekawe, nie uznał za interesujące sielskowiejskich czy dworkowych inspiracji – najbardziej
spodobały mu się opuszczone polskie fabryki.
Dlatego zdecydował się stworzyć wnętrze w stylu
industrialnym i jednocześnie minimalistycznym.
Pozostawił betonowe ściany i podłogi, z betonu
zrobił też bar, stoły i ławki zamontowane na
ścianach. Za barem oraz w łazience zastosowano
białe, ceramiczne płytki (zapewne nie było to
zamierzenie autorskie, ale kojarzą się one także
z pustymi peerelowskimi sklepami mięsnymi).
Siedzi się na metalowych, prostych w formie
taboretach. Lampy pochodzą ze zlikwidowanej
czeskiej fabryki. Ważnym elementem tworzącym
nastrój miejsca są miedziane rury, wykorzystane
przez projektanta w wielu różnych funkcjach: jako
kaloryfery, oprawy żarówek, rury wodociągowe,
ochrona dla kabli elektrycznych.
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Fot. arch. Restauracja Papaya
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Restauracja Papaya
ul. Foksal 16, Warszawa
Restauracja serwująca dania kuchni tajskiej, gdzie
można zjeść m. in. tajską zupę Tom Yum Kung,
stek Kobe, doradę zapiekaną w soli morskiej czy
kaczkę prawie po pekińsku serwowaną z plackami.
W lokalu podaje się też sushi. Lokal składa się
z trzech pomieszczeń: sali górnej, dolnej i sali
Teppanyaki, w której znajdują się stoły z grillem
japońskim – goście bezpośrednio obserwują
przygotowywanie dań na gorącej blasze, co jest
prawdziwym kulinarnym show. Przy wejściu wita
nas akwarium z homarami oraz jedyne w Polsce
akwarium z żywymi ostrygami. Dania w restauracji
przygotowywane są według oryginalnych receptur,
przez kucharzy pochodzących z Tajlandii.
Pierwszym architektem, który projektował
wnętrza restauracji był Robert Grzybek. Jednak
rok temu lokal przeszedł zmianę wystroju, za którą
odpowiada projektant Szymon Tarnowski (górna
sala oraz Teppanyaki – sala dolna pozostała bez
zmian).
– Wnętrze było dobrze zaprojektowane, ale po
kilku latach wymagało odświeżenia i nadania
indywidualnego wyrazu – mówi Tarnowski.
– Opracowując projekt, zrezygnowaliśmy
z popularnych beżów i brązów na korzyść ciemnych
grafitów, szarości i bieli. Skontrastowaliśmy
surowość kamienia na ścianach z delikatnością
wiszących tkanin. Rozjaśniliśmy drewnianą
podłogę, a owale sufitów podkreśliliśmy
energetyczną zielenią.
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Fot. Tomasz Kurek www.tomirriphotography.com
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Restauracja Althaus
ul. Świętojańska 81, Gdynia
Bawarska restauracja w centrum Gdyni.
Tradycyjne dania kuchni bawarskiej (np. golonka,
sznycel wiedeński, prosiak pieczony w całości,
sałatka ziemniaczana) są tutaj podawane w wersji
nowoczesnej. Na półkach niemieckie wina i książki
kucharskie, a obsługa krąży między stolikami
w bawarskich strojach. Pomysł na wnętrze polegał
na połączeniu klasycznych elementów kojarzących
się z Bawarią i najnowszych trendów estetycznych.
Projekt jest autorstwa Studia Architektonicznego
PB Studio z Sopotu i architekta Filipa Kozarskiego.
Althaus to jedyna restauracja z Polski, która
dostała się do finału prestiżowego konkursu
Restaurant & Bar Design Awards 2013 – lokal
znalazł się na tzw. krótkiej liście wśród 190 lokali
z całego świata. Polacy, których nominowano
w kategorii „Europa: restauracje” (w sumie jest
27 kategorii), stanęli w szranki z wnętrzami
z Rumunii, Belgii, Niemiec, Danii, Włoch i Hiszpanii.
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Fot. Rafał Kłos
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Restauracja Belvedere
ul. Agrykoli 1, Warszawa
Restauracja mieści się w Nowej Pomarańczarni,
160-letnim budynku w Łazienkach Królewskich,
przestrzeni łączącej w sobie funkcje palmiarni
ze zbiorem egzotycznych roślin oraz lokalu
gastronomicznego, który w przeciągu ostatnich
lat stał się jej integralną częścią. Koncepcja menu
związana jest ze zmieniającymi się porami roku
i wykorzystuje świeże, głównie lokalne produkty.
Potrawy przygotowywane są pod okiem szefa
kuchni Adama Komara, który serwuje przede
wszystkim dania kuchni polskiej w nowoczesnej
interpretacji. W 2014 r. wnętrze restauracji zostało
poddane kapitalnemu remontowi. Za projekt aranżacji
opracowany w 2012 roku odpowiada Boris Kudlička
i pracownia architektoniczna WWA Architekci (Natalia
Paszkowska, Marcin Mostafa, Jolanta Szybiak, Dorota
Wilczyńska, współpraca: Mateusz Morski, Małgorzata
Niedzielska i Michał Bartnicki). Nową identyfikację
wizualną restauracji opracowało biuro projektowe
Lange&Lange, czyli Aleksander i Gustaw Lange.
Podstawowym komponentem organizującym wnętrza
jest perforowana konstrukcja ze stali (Corten),
tworząca szkielet dla pnączy. Zielona ściana stała
się tłem dla egzotycznych drzew w Pomarańczarni
oraz kryje w sobie kameralne balkony – „gniazda”.
Antresole pośród koron drzew generują ciekawą
relację pomiędzy nową tkanką architektoniczną
a zielenią. Te szczególne miejsca umożliwiają
osiągnięcie nowej perspektywy widokowej na wnętrze
i unikalny punkt obserwacyjny na zrewitalizowany
ogród dzięki ogromnym oknom typu porte-fenênatre.
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Fot. Rehau

O kuchni XXI wieku

Monika Jankowska, Piotr Matuk

Jak w kuchni połączyć dizajn i funkcjonalność? Na to pytanie odpowiedzi szukali uczestnicy panelu
dyskusyjnego zorganizowanego przez Rehau i WFM Kuchnie, który odbył się w październiku w salonie
firmowym WFM. Dyskusja oparta była na przykładzie kuchni Cristallo, która jest wspólnym projektem
obu firm. Przytaczamy niektóre wnioski z raportu stworzonego po debacie.

W

Współczesna kuchnia jest multifunkcyjna.
Spełnia już nie tylko rolę przestrzeni do
gotowania, ale jest także miejscem spotkań
z rodziną, z przyjaciółmi, przez co staje się
niejako centrum domu.

Od projektu do realizacji
Punktem wyjścia w procesie projektowania
jest rozmowa z klientem o jego potrzebach
i oczekiwaniach. Istotnym aspektem jest
ocena profilu użytkowników – przyzwyczajeń,
stylu i standardu życia. Pytania dotyczące
wielkości rodziny, zwyczajów związanych
z gotowaniem i żywieniem, częstotliwością
i wielkością zakupów, a nawet dotyczące
sposobu pracy (prawo- czy leworęczność) pomagają zaprojektować kuchnię w sposób jak
najbardziej indywidualny. Na indywidualność
projektu mają także wpływ rosnące i coraz
bardziej zróżnicowane dochody klientów. Na
rynku dostępnych jest wiele różnorodnych
produktów, pozwalających rozwiązać kuchenne wnętrze na rozmaite sposoby. Dlatego
tak ważna jest rola architektów, którzy mogą
wskazać właściwy kierunek. Ograniczony wybór znacznie ułatwia podejmowanie decyzji.
Drugim etapem projektowania jest analiza
przestrzeni dostępnej do wykorzystania. Decydujący jest zarówno zarys ogólny pomieszczenia, jak i jego charakterystyka, m.in.:
	dane o przyłączach,
	wymiary i wysokość parapetów i okien,
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	ewentualne spiżarnie oraz pomieszczenia
gospodarcze,
	umieszczenie stołu,
	powierzchnia kuchni.
Kolejny etap to ergonomia kuchni, czyli rozmieszczenia szafek i sprzętów w poszczególnych strefach takich jak: zmywanie, gotowanie,
przygotowywanie itp.
Ostatnim etapem projektowania kuchni jest
zadbanie o estetykę i wygląd pomieszczenia
z uwzględnieniem dotychczasowych ustaleń.
I tutaj pojawia się pytanie:

Dizajn czy funkcjonalność?
Architekci poszukują rozwiązań efektownych
i zarazem łatwych w codziennej eksploatacji.
Pogodzenie strony estetycznej z funkcjonalną bywa nie lada wyzwaniem. Dużo zależy
od jakości materiałów, z których będziemy
korzystać.
W zakresie estetyki projektu ważnym
elementem kuchni są fronty. Klienci preferują spokojne, ponadczasowe rozwiązania.
Świetnym akcentem są drewnopodobne blaty,
które zdecydowanie ocieplają kompozycję.
Struktura frontów – połysk czy mat – zależy
tylko od preferencji inwestora. Szkło przestaje
być popularne, ponieważ w kuchni nie jest zbyt
praktyczne. Coraz częściej stosowany jest
natomiast tzw. akryl w optyce szkła. Jest to
tworzywo do złudzenia przypominające szkło,

jednak o wiele bardziej odporne na uszkodzenia. Na szczególną uwagę zasługują fronty
Cristallo z dużo większą głębią połysku. Polimerowe rozwiązanie, które nie ma odpowiedników na rynku, posiada znaczną przewagę
nad frontami szklanymi.
Elementem, który w największym stopniu
odróżnia amatorskie produkcje kuchenne od
profesjonalnych, jest jakość wykończenia
obrzeża. Powinno ono jak najlepiej harmonizować z blatem czy frontem. W tym aspekcie
producenci, tacy jak Rehau, proponują niekonwencjonalne rozwiązanie – obrzeża nakładane
laserem, których spoina jest praktycznie
niewidoczna.

Złoty środek
Dizajn można znakomicie połączyć z funkcjonalnością, ale wymaga to przemyślanych rozwiązań. Gdyby kierować się tylko względami
użytkowymi, wszystkie kuchnie wyglądałyby
od strony układu tak samo. Tu więc olbrzymia rola architektów, którzy powinni szukać
udanego kompromisu pomiędzy pięknem
a praktycznością. 

W dyskusji panelowej uczestniczyli:
Lidia i Radek Ostrowscy (Ostrowscy Design Poznań), Renata Szkudlarek (inwestor, Poznań), Maciej Szkudlarek (architekt), Rafał Majewski,
Bartosz Burnat, Krzysztof Wichłacz (projektanci z salonów WFM
Kuchnie), Marcin Konicki (UA Poznań), Monika Jankowska, Michał
Reck i Andrzej Dubil (Rehau), Ireneusz Szczypski i Piotr Matuk (WFM
Kuchnie). Prowadzący prof. Henryk Mruk (UE Poznań).

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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fot. martela

wnętRZa od środka

Architektoniczny
cykl życia przestrzeni

1

Krzysztof Pogorzelec

Przestrzeń to żywy organizm. Nie bez przyczyny mówi się o niej w kategoriach biologii: środowisko.
Nowoczesna architektura nie polega już bowiem na tworzeniu pięknej, lecz martwej przestrzeni,
ale na kreowaniu czegoś znacznie więcej – habitatu odnajdującego się w czasie, w procesie ewolucji
i przede wszystkim odpowiadającego na różne potrzeby. Przestrzeń, z chwilą gdy powstaje na nią
zapotrzebowanie, jak w przyrodzie, rozpoczyna swój cykl życiowy.

P

Przestrzeń biurowa to szczególny rodzaj
środowiska, w którym łączą się ze sobą
potrzeby wielu stron: klient chciałby pogodzić
maksymalną użyteczność z oszczędnościami,
jego pracownicy myślą przede wszystkim
o funkcjonalności i komforcie swojej pracy, zaś
architekt pragnie nie tylko spełnić te oczekiwania, ale jeszcze nadać im piękną formę.
Drogę do osiągnięcia tego celu, określaną
przez nowoczesną behawioralną koncepcję
aktywnej architektury, stanowi cykl życia
przestrzeni.

Rozpoznanie potrzeb
Karol Darwin, po latach badań, doszedł do
wniosku, że największe sukcesy odnosi nie
ten organizm, który jest najsilniejszy, ale
ten który najłatwiej adaptuje się do zmian.
Aby odnieść sukces architektoniczny, trzeba
zatem dokładnie określić, jakie są i jakie będą
w przyszłości potrzeby użytkowników. To
pierwszy z etapów cyklu życia przestrzeni.
Nowoczesne podejście wymaga metodycznego i dokładnego zbadania, czemu ma
służyć projektowane biuro. W Skandynawii
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i Europie Zachodniej architekt, wspomagany
przez doradców z odpowiednim doświadczeniem, wykonuje w tym celu serię badań. Są
to kwestionariusze badań ilościowych oraz
wywiady prowadzone z kluczowymi osobami
w firmie klienta, decydentami i szefami poszczególnych zespołów i, co nie mniej istotne,
z samymi pracownikami, czyli użytkownikami
końcowymi. Takie rozpoznanie daje wgląd
w oczekiwania na wszystkich poziomach,
a także pozwala określić założenia, jakie są
fundamentem do aranżacji. Następnie bada
się życie biura z punktu widzenia obserwatora
zewnętrznego, konfrontując to co mówią
użytkownicy z ich rzeczywistymi zachowaniami. Ludzie mają bowiem tendencję do
przeceniania lub niedoceniania niektórych
aspektów własnej pracy, na przykład czasu
spędzanego przy biurkach, potrzeby pracy
w skupieniu, wykorzystania sal konferencyjnych czy wagi spotkań nieformalnych oraz
prac grup projektowych, a przede wszystkim
rzeczywistej potrzeby wielkości powierzchni.
Z takich badań powstaje rzeczywisty obraz
sytuacji.

Projektowanie w oparciu o wiedzę
Architekt uzbrojony w wiedzę o kliencie, zarówno co do tego, jak ma funkcjonować oczekiwane środowisko pracy, jak i co do efektywności
wykorzystania powierzchni i kosztów, może
zacząć drugi etap cyklu życia przestrzeni,
jakim jest pro-aktywne projektowanie. Trzeba
zaznaczyć, że zdobyta wiedza to konkretna
korzyść także dla architekta, gwarantująca mu
bezpieczeństwo i komfort pracy, w której nie
musi on zgadywać „co klient miał na myśli”,
a każde rozwiązanie ma uzasadnienie w informacjach od klienta.
Dla sukcesu projektu, konieczne jest zaangażowanie, do pewnego stopnia, w proces tworzenia powierzchni także samego inwestora.
Takie pro-aktywne podejście pozwala architektowi już na bardzo wczesnym etapie wytworzyć zrozumienie dla proponowanej koncepcji
i szczegółowo wytłumaczyć, dlaczego niektóre
elementy aranżacji są niezbędne, a inne niekoniecznie muszą się znaleźć w ostatecznym
projekcie. Zaangażowanie klienta pozwala
paradoksalnie na szybszą pracę, gdyż wykorzystuje drobne, ciągłe ulepszenia zamiast zmian
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w projekcie, nad którym trzeba by pracować
przez dłuższy czas, na jego końcowym etapie.
Oczekiwania inwestora co do wpływu na
proces powstawania przestrzeni to także efekt
ewolucyjnych zmian w relacjach między twórcą
a ostatecznym odbiorcą.
Dobrze jest skorzystać z pomocy konsultantów dysponujących zarówno szeroką gamą
rozwiązań meblowych, jak też aranżacji ścian,
podłóg i sufitów. Dla dobrej współpracy muszą
oni także posiadać doświadczenie w badaniu
behawioralnych potrzeb klienta i zarządzaniu
biurem. Takie wsparcie ułatwia pracę i pozwala
skupić się architektowi, na tym, co w kreowaniu koncepcji przestrzeni jest najistotniejsze.

Realizacja projektu
„A co to za rokokoko? Miało być nowocześnie…” – łapie się za głowę architekt, bohater
pewnej reklamy, widząc co klient robi z jego
projektem podczas realizacji. Etap trzeci
w cyklu życia to fizyczna realizacja koncepcji
architektonicznej. Tu powstają nie tylko ściany
i wszystkie instalacje, ale także pusta przestrzeń jest wypełniana rozwiązaniami meblowymi. To krok ku temu, aby wnętrze, które żyło
do tej pory w głowach twórcy i użytkowników,
stało się realnym, fizycznym środowiskiem.
A że diabeł tkwi w szczegółach, architekci coraz
częściej samodzielnie nadzorują ustawienia
biurek i szaf, mobilnych sal konferencyjnych czy
przestrzeni wspólnych lub jeśli nie mogą tego
robić, polegają na sprawdzonych partnerach.
Realizacja projektu to także wdrożenie
użytkowników w korzystanie ze stworzonej
przestrzeni. Bardzo wiele nowoczesnych
projektów architektury wnętrz poniosło
klęskę nie dla tego, że były złe, ale dlatego,
że były za dobre, innowacyjne i dotykały
rozwiązań przyszłości. Z drugiej strony klient
biznesowy oczekuje, aby aktywizacja nowego
środowiska pracy wpisała się w jego proces
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zarządzania zmianą. Stąd tak wielka rola
architekta w realizacji, gdy z pomocą firm,
które meblowały powierzchnię, przeprowadza on prezentacje i ćwiczenia. Dzięki nim
pracownicy odnajdą się w nowym biurze,
będą potrafili korzystać z jego poszczególnych rozwiązań i zrozumieją, jak poprawia
ono ich komfort pracy. Takie działanie jest
szczególnie ważne w przypadku nowoczesnych biur opartych o filozofię Activity Based
Office, gdzie architekt stosuje mobilne sale
konferencyjne, hot deski, miejsca do spotkań
nieformalnych, budki telefoniczne czy inne
rozwiązania akustyczne, a także przeznacza
przestrzeń socjalną do wsparcia efektywności
pracy użytkowników. Wszystkie te aspekty,
oczywiste dla architekta, muszą zostać wyjaśnione pracownikom firmy klienta – inaczej
poczują się oni w nowej przestrzeni obco
i odrzucą ją jako niesprzyjające środowisko.

Co dalej z przestrzenią?
Do tej pory najczęściej rola architekta kończyła
się na nadzorze nad realizacją jego projektu.
Jednak zmieniające się oczekiwania klientów
i użytkowników spowodowały, że rola architekta rośnie, obejmując także to, co dzieje się
z jego przestrzenią podczas całego okresu jej
życia. Jak wiadomo, sukces odniesie ten, kto
zaadaptuje się do zmian.
Etap czwarty, czyli utrzymanie powierzchni można podzielić na dwa obszary.
Pierwszy, czysto fizyczny, należy do zarządcy
powierzchni i obejmuje oczywiste czynności,
takie jak utrzymanie w czystości, naprawy
i utrzymanie sprawnych mebli czy bieżącą
obsługę najemcy.
Obecnie coraz silniej kształtuje się jednak
drugi obszar, który można nazwać utrzymaniem koncepcyjnym powierzchni. Polega on na
aktywnym uczestnictwie architekta zarówno
we wprowadzeniu użytkowników do danego

środowiska, jak i monitorowaniu zmian, jakie
w nim potem zachodzą. Firmy i organizacje
zmieniają się i ewoluują. Dobrze zaprojektowane wnętrze, oparte na dokładnej analizie
potrzeb behawioralnych, jaki i organizacyjnych
czy kosztowych, pozwala architektowi na
dokonywanie korekt służących utrzymaniu
koncepcji, jaką miał przy kreowaniu aranżacji.
Architekt coraz częściej spotyka się ze swoimi
klientami np. po roku użytkowania i dokonuje
analizy faktycznego wykorzystania przestrzeni, uwzględniając zmiany, jakie zaszły w organizacji w ostatnim czasie. Na tej podstawie
proponuje, zwykle niewielkie, korekty, dzięki
którym środowisko pracy lepiej adaptuje się do
nowej sytuacji.
Ewolucje zachodzące w firmach i organizacjach, czy to dotyczące sposobu pracy, wpływu
nowych technologii, zmian pokoleniowych
pracowników czy ewolucji biznesu, z czasem
pogłębiają się. Wtedy powstaje potrzeba
dokonanie większych zmian architektonicznych i przemodelowania środowiska pracy do
nowych realiów lub wręcz zaproponowania
kolejnego miejsca na przestrzeń do pracy. Architekt monitorujący swojego klienta wychwyci
ten moment i może wkroczyć w kolejny etap:
rozpoznanie potrzeb. W ten sposób architektoniczny cykl życia powierzchni biurowej zamyka
się i jednocześnie otwiera na nowo. Przestrzeń,
ten żywy organizm, odnawia się przez adaptowanie do zachodzących zmian. 
Na zdjęciach:
1_Biurowa budka telefoniczna Framery O
2_Mobilna sala konferencyjna Framery Visia
3_Stanowisko pracy PodWork

Krzysztof Pogorzelec
Martela
> napisz do autora:
krzysztof.pogorzelec@martela.pl
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Alternatywa dla dywanu
Tomasz Bagrowski

Materiał do tej pory stosowany w biurach trafia do domów. Płytki dywanowe są trwałe, łatwe w układaniu
i utrzymaniu w czystości oraz zapewniają możliwość indywidualnego kształtowania wyglądu podłogi.

J

Jaki materiał wybrać do wykończenia podłogi?
To pytanie pojawia się już na pierwszym
etapie projektowania wnętrza domu. Rodzaj
materiału nie tylko wpływa na komfort
użytkowania pomieszczeń, lecz również na ich
charakter. Na rynku dostępne są różnorodne
produkty na posadzki – naturalne drewno,
panele, płytki ceramiczne, gres, kamień, a od
niedawna również płytki dywanowe. Obecnie
popularność tych ostatnich stale rośnie. Dawniej kojarzyły się przede wszystkim z wnętrzami biurowymi, teraz są chętnie stosowane
w domach i mieszkaniach.

industrialnych wnętrzach, jak i w bardziej klasycznie urządzonych przestrzeniach.

Właściwości i walory użytkowe
Płytki dywanowe są alternatywą dla tradycyjnych dywanów i mają nad nimi istotną przewagę – są znacznie trwalsze i bardziej odporne na
uszkodzenia. Dlatego materiał dobrze sprawdzi
się zarówno w pokoju wypoczynkowym,
z którego korzysta cała rodzina, jak i w jadalni,
sypialni czy pokoju dla dziecka.

Bogate możliwości aranżacyjne
Płytki dywanowe są zazwyczaj dostępne w formie kwadratów lub prostokątów. Przycinanie
i dopasowywanie do załamań ścian jest prostsze niż w przypadku deski, płytek ceramicznych
czy kamienia. Łatwo więc je ułożyć w pomieszczeniach o nieregularnych kształtach.
Stosując obok siebie elementy o odmiennej
strukturze i kolorach, zyskujemy oryginalne
podłoże i możemy łatwo wyznaczyć różne
strefy we wnętrzach. Na rynku można znaleźć
wiele różnorodnych produktów. W ofercie
firmy Coniveo znajduje się 12 rodzajów płytek
dywanowych. Wśród nich są płytki welurowe,
pętelkowe i igłowane. Produkty dostępne są
w wielu kolorach, od stonowanych beży po
nowoczesne, żywe kolory i odcienie stalowe.
Dzięki temu można tworzyć na podłodze
dowolne, oryginalne wzory, a tym samym
budować charakter pomieszczenia. Płytki
dywanowe dobrze sprawdzą się jako materiał
wykończeniowy zarówno w minimalistycznych,
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W sytuacji, gdy zniszczeniu ulegnie
fragment podłogi, istnieje możliwość łatwej
wymiany pojedynczych elementów. Z kolei
w przypadku silnych zabrudzeń, można odkleić
płytkę i oddać ją do specjalistycznego czyszczenia. Sprzątanie takiej podłogi jest niezwykle proste – wystarczy oczyścić powierzchnię
za pomocą domowego odkurzacza.
Płytki charakteryzują się właściwościami
antyalergicznymi i antypoślizgowym oraz są
ognioodporne, dlatego mogą być bezpiecznie

stosowane również w domach. Sprawdzają się
w miejscach, gdzie w podłodze umieszcza się
np. okablowanie teleinformatyczne. Infrastruktura zostaje estetycznie ukryta, a w razie
konieczności naprawy, można łatwo zdemontować kilka elementów, aby naprawić usterkę.

Szybki montaż
Ze względu na regularny kształt – kwadratów lub prostokątów – montaż wykładziny
w płytkach jest łatwiejszy niż w przypadku
wykładziny w rolce. Wystarczy dociąć jedynie
elementy przy krawędziach pomieszczenia.
Prostsze jest również mocowanie materiału
– podłoże pokrywa się odpowiednim preparatem antypoślizgowym. Można to zrobić bez
pomocy ekipy instalatorskiej. Oczywiście, jeśli
zaprojektowano oryginalny, nieregularny wzór,
warto skorzystać z pomocy profesjonalistów.
W trakcie układania wykładziny w płytkach nie
stosuje się długo schnących klejów, zatem od
razu po instalacji można korzystać z pomieszczenia, np. ustawiać meble.
Ze względu na różnorodność dostępnych
materiałów, bogatą kolorystykę oraz właściwości płytki dywanowe, szeroko stosowane do
tej pory głównie w obiektach biurowych, mają
szansę stać się popularnym materiałem wykończenia podłóg w domach i mieszkaniach. 
Tomasz Bagrowski
product manager
kolekcji Home & Small
Business w firmie Coniveo
> tomasz.bagrowski@coniveo.pl

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

Śród takich pól przed laty, nad brzegiem ruczaju,
Na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju,
Stał dwór szlachecki, z drzewa, lecz podmurowany;
Świeciły się z daleka pobielane ściany,
Tym bielsze, że odbite od ciemnej zieleni
Topoli, co go bronią od wiatrów jesieni.
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz

Pustynia
czy rajski ogród?
arch. Bożena Nieroda, architekt IARP, arch. Wojciech Gwizdak, architekt IARP

W czasach, w których nie wynaleziono jeszcze słowa „ekologia” – ludzie sadzili drzewa. Od połowy
XX wieku ten jakże przyjazny dla człowieka obyczaj zaczął w Polsce zanikać. Szum liści z wysokich konarów
osłaniających domy to teraz często już tylko fikcja literacka. Czy jest to efekt wadliwego prawa, czy tylko
nowej ludzkiej mentalności?

Ł

Łysiejące krajobrazy
Historycy opisujący losy krajobrazu akcentują
jego zmiany od form pierwotnych, poprzez naturalne – do coraz bardziej zdewastowanych.
Ostatnia obserwowana faza to zalew betonowego bruku i coraz bardziej karłowatych
roślin. Chociaż dla wielu osób ogród to synonim raju utraconego, z polskiego krajobrazu
znikają wysokie drzewa, a tereny przedmieść
coraz częściej przypominają jałowe, puste
nieużytki. Wieś przestała być kompozycją
wtopionych w zieleń zagród. Przy domach nie
sadzi się już lip, klonów czy grabów. Zanika
tradycja zakładania alei. Bogactwo krzewów
zastępuje płaszczyzna trawy. Pomimo zbiorowych marzeń o nieskażonej naturze, postępuje masowy odwrót od stosowania wszystkich
form wyższej zieleni 1 , 2 , 3 , 4 .

A kiedyś było tak pięknie
Jeszcze nie tak dawno waga zieleni w strukturach urbanistycznych była na różne sposoby
akcentowana. Od XIX w. wraz z rozbudową
miast i zwiększaniem odległości pomiędzy gęsto zabudowywanymi dzielnicami centralnymi
a zewnętrznymi terenami rolniczymi – podej-
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mowane były czynności mające na celu wprowadzanie zieleni do środka obszarów zurbanizowanych. Działaniom w sferze teorii (np. wizja
miast-ogrodów), towarzyszyły przepisy prawa
(np. art. 173 rozporządzenia z 1928 r. o prawie
budowlanem i zabudowaniu osiedli, stanowiący
iż „Ulice jako też i place, przeznaczone do użytku publicznego, powinny być według możności
zadrzewione”). Ślady ówczesnych zielonych
koncepcji widoczne są w niektórych miejscach
do dzisiaj. W wielu wypadkach przetrwały tylko
dlatego, że w czasach współczesnych zyskały
status terenów specjalnie chronionych 5 , 6 .
Typowy współczesny zabudowany krajobraz naszego kraju nie powiela wcześniej
wypracowanych „zielonych” zasad. I niestety
nie oferuje w ich miejsce podobnie dobrych nowych reguł. Stopniowy zanik zieleni wysokiej
jest odwrotem od polskiej tradycji kulturowej, ale i stratą natury ekologicznej. Każde
drzewo to nie tylko wertykalny element kompozycji, ale także dawca tlenu, zmniejszający
prędkość wiatrów regulator temperatur oraz
pochłaniacz wielu zanieczyszczeń gazowych
i pyłowych, a także skuteczny rozpraszacz
dźwięków, tłumiący miejski hałas.

Natura pod nadzorem?
Znikające z krajobrazu drzewa są częścią
przyrody, a ta podlega prawnej ochronie.
Funkcjonujący w naszym kraju system
prawny znaczącą część przepisów dedykuje
ochronie środowiska naturalnego. Ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
posiada 162 artykuły, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska liczy
442 artykuły, a ustawa z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i leśnych zawiera
37 artykułów. Ustawom towarzyszą liczne
akty wykonawcze. Ponadto art. 74 Konstytucji
RP zobowiązuje władze publiczne do ochrony
środowiska, zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego oraz wspierania działań obywateli
na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.
Wielość norm prawnych chroniących środowisko naturalne może sugerować, iż przepisy są wystarczające. Jednakże obserwacja jak
z krajobrazu wsi, miast i miasteczek w coraz
większym tempie znikają drzewa – nasuwa
pytanie, czy polskie przepisy przyczyniają
się do wzmocnienia roli zieleni w przestrzeni
zurbanizowanej, czy też ochrona przyrody
jest tylko iluzoryczna?

defekty prawa inwestycyjnego

Obserwacja jak z krajobrazu polskich
wsi, miast i miasteczek znikają drzewa
nasuwa pytanie o skuteczność ustawy
o ochronie przyrody. Wśród mechanizmów
regulacyjnych dominują zezwolenia, zakazy
i kary. Zaś w wyrokach sądów czytamy
historie, w których ludzie stali się ofiarami
nadmiernie restrykcyjnych przepisów.
Efekt? Trudności z uzyskaniem urzędowej
zgody na usunięcie drzewa (bo według tzw.
uznania administracyjnego) i drakońskie
kary za „nielegalną” wycinkę odstręczają
od sadzenia nowych. Ludzie obserwując
zmagania sąsiadów – uczą się, by własnych
drzew nie sadzić...

Prawdopodobnie skuteczniejszym proekologicznie działaniem
byłoby zastąpienie kar – systemem zachęt. Na przykład obniżeniem
stawek podatku dla właścicieli nieruchomości, podejmujących trud
zasadzenia i utrzymywania drzewa oraz przywrócenie im prawa
do decydowania o jego losach.
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Kult zezwolenia, zakazu i kary
Dość powszechna wiedza o znaczeniu zieleni
oraz ugruntowane w społeczeństwie przekonanie o wielości przepisów chroniących środowisko każą przypuszczać, że problem drzew
został rozpoznany i właściwie uregulowany.
Czy tak jest w istocie?
Przeglądając ustawę z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody, czytamy w art. 2, że
w rozumieniu ustawy ochrona przyrody polega
na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu
oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników
przyrody, w tym „zieleni w miastach i wsiach”
oraz, że celem ochrony przyrody jest m.in.
„ochrona walorów krajobrazowych, zieleni
w miastach i wsiach oraz zadrzewień”.
Ponieważ pro-ochronna ustawa działa od
wielu lat, a z naszego krajobrazu zurbanizowanego znikają drzewa – warto zbadać, dlaczego metody, którymi posługuje się ustawa
przy realizacji takich celów jak zachowanie
i odnawianie zasobów zieleni w miastach
i wsiach – okazały się mało skuteczne.
Analiza przepisów ustawy o ochronie
przyrody pokazuje, że wśród mechanizmów
działania regulujących problematykę zieleni
dominują zezwolenia, zakazy i kary. Art. 83.1.
stanowi, że „Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta
miasta...” (ust. 2 i 2a dotyczą zabytków i pasa
drogowego). Natomiast art. 84.1. stanowi, iż
„Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za
usunięcie drzew lub krzewów”. Opłaty te wg art.
85.1. „ustala się na podstawie stawki zależnej
od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa”
i nie są one małe. Szczegółowe stawki opłat za
usunięcie drzew opisane są w corocznie aktualizowanym rozporządzeniu Ministra Środowiska
w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew. Opłaty za usunięcie
krzewów wprowadza art. 85.5 ustawy, gdzie
„stawkę za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami ustala się
w wysokości 200 zł”.
Nie w każdej sytuacji opłaty są wymagane.
Ustawa w art. 86. wprowadza opis przypadków, w których nie jest pobierana opłata za
usunięcie drzew i krzewów. Dotyczy to np.
drzew i krzewów:
	na których usunięcie nie jest wymagane
zezwolenie,
	na których usunięcie osoba fizyczna
uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej,
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	które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub
mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń,
o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu
cywilnego,
	które obumarły lub nie rokują szansy na
przeżycie, z przyczyn niezależnych od
posiadacza nieruchomości.
Za nieprzestrzeganie przepisów ustawa
wprowadza bardzo dotkliwe administracyjne
kary pieniężne. Według art. 88.1. karę taką
wymierza wójt, burmistrz albo prezydent miasta m.in. za usuwanie drzew lub krzewów bez
wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie
drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów
pielęgnacyjnych. Art. 89.1. stanowi, że taką
karę ustala się w wysokości trzykrotnej opłaty
za usunięcie drzew lub krzewów ustalonej na podstawie stawek, o których mowa
w art. 85 ust. 4-6.
Wprowadzenie tak rygorystycznych
przepisów przyniosło wyraziste konsekwencje. Opowieści o nich znaleźć można w prasie
codziennej, w tym rozpowszechnianej poprzez
Internet. Jako przykład posłużyć mogą następujące cytaty:
• „Nielegalne wycięcie drzewa to kara sięgająca
nawet kilku milionów złotych”,
• „Jeśli już kupiłeś piłę i szykujesz się do
porządkowania swojej działki, to lepiej wrzuć
na luz. Kary za nielegalne wycięcie jednego
drzewa sięgać mogą kilkudziesięciu, a nawet
kilkuset tysięcy złotych. Prawo chroni nawet
krzewy i trawniki.”,
• „Za nielegalne wycięcie drzewa można zapłacić kilkaset tysięcy złotych”,
• „Wycięcie drzewa na swojej posesji, bez
wcześniejszego uzyskania zezwolenia od
urzędników może doprowadzić do ruiny
finansowej”.
Takie artykuły wywołują na forach internetowych liczne dyskusje. Przykładowe wypowiedzi cytujemy poniżej.
• „Wniosek jest taki, że lepiej na swojej
działce mieć pustynię – bez drzew – bo gdy
kiedyś trzeba by drzewo wyciąć (może rosnąć
w niewłaściwym miejscu) to taniej byłoby
kupić nową działkę wraz z domem. Absurd
naszego prawa.”,
• „W obecnym kształcie ta ustawa jest szkodliwa dla przyrody – bo na prywatnych działkach coraz więcej ludzi już nie chce sadzić
drzew, bo nie chcą mieć kłopotów.”,

• „Przeszedłem taką gehennę, że wszystkie
przepisy mam w małym palcu, włącznie z interpretacjami, wyrokami sądów itp. Już nigdy
nie zasadzę żadnego drzewa!”,
• „Takie restrykcyjne prawo doprowadzi do
wręcz odwrotnych od zamierzonych skutków.
Miałem zamiar na wiosnę posadzić kilka
świerków na nowo zakupionej działce, ale
w tej sytuacji nie posadzę, bo jeżeli za kilka
lat będę potrzebował je wyciąć, stracę cały
majątek”.
Relacje dziennikarzy i czytelników budują
obraz bezdusznej, pozbawionej logicznych
zasad, rzeczywistości. W celu zbadania jak
bardzo uprawnione jest takie spojrzenie,
sięgnijmy do orzecznictwa sądowego.

Przykuty wyrokiem do drzewa
Lektura wyroków sądów administracyjnych,
które zapadają w sprawach dotyczących
ochrony zieleni, a zwłaszcza zieleni wysokiej
– budzi niepokój. Znaleźć tam można historie
ludzi, którzy świadomie lub nie stali się ofiarami systemu ochrony przyrody.
Przykładowo – w wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim (sygn. II SA/Go 716/10
z 16.12.2010 r.) opisana jest sprawa mężczyzny,
który usunął z własnej działki dwa modrzewie, nie mając wymaganego prawem zezwolenia, za co została mu wymierzona kara pieniężna w wysokości ponad 40 tys. zł. Pomimo
iż w odwołaniu od decyzji podnosił, że „drzewa
pochylone były w kierunku zabudowań i przy
silnym wietrze mogły uszkodzić altanę i zagrażać ludzkiemu życiu” oraz, że „wymierzona
kara jest stanowczo za wysoka i doprowadzi go
do niezwykle trudnej sytuacji życiowej, prawie
całą emeryturę przeznacza na leczenie i kary tej
nie będzie w stanie spłacić” – to Samorządowe
Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję argumentując, że organ jest
obowiązany do wymierzenia administracyjnej
kary pieniężnej w sytuacji, gdy spełnione
zostaną ustawowe przesłanki.
Trochę inna, ale podobnie drastyczna
historia, opisana została w wyroku NSA
(sygn. II OSK 810/11 z 19.07.2012 r.), a dotyczy
naliczenia współwłaścicielce nieruchomości
kary pieniężnej w wysokości ponad 25 tys. zł
za wycięcie bez wymaganego zezwolenia jednego klonu. Z zamieszczonej relacji wynika,
że drzewo rosło w postaci dwóch pni rozwidlających się na niewielkiej wysokości powyżej
poziomu terenu i jego usunięcie nastąpiło po
wichurze, podczas której „od drzewa odłamał

defekty prawa inwestycyjnego
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1
Tereny podmiejskie dużego
wojewódzkiego miasta.
Zabudowa z przełomu XX i XXI
wieku. Z krajobrazu zniknęły
majestatyczne drzewa.
Współczesna „zieleń wysoka”
to najczęściej niewielkie
gabarytowo drzewka.

2
Współczesna wieś,
województwo w Polsce
centralnej. Widoczny zanik
zieleni wysokiej.

3
Zabudowa jednorodzinna
zlokalizowana na terenie
sąsiadującym z dużą
miejską aglomeracją.
W ogrodach przydomowych
preferowana jest niska
i bardzo niska zieleń.

4
Współczesne miejskie
osiedle w północnej części
kraju. Ulicy towarzyszą
bardzo niskie drzewa.
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5
Stara dzielnica w Krakowie
(rejon ul. Gontyna). Układ
urbanistyczny z początku XX w.
W przestrzeni publicznej, wzdłuż
ulicy posadzono wysoko rosnące
drzewa, nadające dostojny
charakter prywatnej zabudowie
mieszkaniowej. Pragmatycznie
zaplanowany układ – z czasem
stał się symbolem wzorcowego
osiedla „miasta-ogrodu”.

6
W Krakowie w ramach
porządkowania miasta, z końcem
XIX w. zasypano zabagnione
koryto starej Wisły i wybudowano
reprezentacyjną aleję z szerokim
pasem zieleni z wysoko rosnącymi
drzewami, zwaną później
Plantami Dietlowskimi. W latach
70. XX w. pas zieleni „rozcięto”
torami tramwajowymi. Na zdjęciu
widoczna „resztka” dawnej alei.

się jeden pień i przewrócił na ogrodzenie
wykonane z siatki, a drugi pień przechylił się
w kierunku działki i stanowił zagrożenie dla
ludzi zamieszkujących na posesji”. Drzewo
złamało się w środę poprzedzającą długi
weekend, potrzebna była szybka reakcja.
Pomimo złożonego odwołania od decyzji z argumentacją, iż współwłaścicielka „usunęła
jedynie drewno pochodzące z drzewa zniszczonego przez siły natury oraz fragment złamanego pnia, z oddzieloną od niego (odłamaną)
koroną, a nie drzewo. Uprzątnięcie z terenu
posesji gałęzi, konarów i złamanych przez wiatr
pni – trwale oddzielonych od korzeni, nie było
usunięciem drzewa” – Samorządowe Kolegium
Odwoławcze utrzymało w mocy rozstrzygnięcie I instancji, a WSA w Łodzi (wyrok z dnia
10 grudnia 2010 r. sygn. akt II SA/Łd 1069/10)
skargę na decyzję SKO oddalił. Zdaniem WSA
„Ustawa o ochronie przyrody nie zawiera przepisów o stanie wyższej konieczności wyłączającym bezprawność deliktu administracyjnego
polegającego na usunięciu drzewa lub krzewu
bez wymaganego zezwolenia. (...) Sąd podzielił
pogląd organów obu instancji o konieczności
nałożenia na skarżącą obowiązku uiszczenia
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administracyjnej kary pieniężnej za wycięcie
drzewa bez wymaganego zezwolenia właściwego organu”. Pomimo wniesionej skargi
kasacyjnej – NSA stwierdził, że nie zasługuje
ona na uwzględnienie, ponieważ „nawet
usunięcie drzew, które obumarły lub nie rokują
szansy na przeżycie z przyczyn niezależnych od
posiadacza nieruchomości również wymaga
zezwolenia, taka sytuacja ma miejsce między
innymi wówczas gdy w wyniku wichury drzewo
zostanie złamane, uszkodzone”.
Po lekturze takich wyroków wydawać by
się mogło, że winą ludzi, na których nałożono
dotkliwe kary pieniężne, było niezwrócenie
się w odpowiednim czasie do odpowiednich
organów o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa. Jednakże jak wynika z analizy
kolejnych orzeczeń sądowych, zezwolenie nie
zawsze bywa właścicielowi udzielane i zależne jest od uznania organu.
W wydanym przez WSA w Gdańsku
wyroku (sygn. II SA/Gd 196/10 z 12.05.2010 r.)
przedstawiona jest sytuacja, w której Prezydent Miasta odmówił wydania zezwolenia
na usunięcie z terenu nieruchomości drzew,
a organ II instancji utrzymał w mocy taką de-

cyzję argumentując, że „Wydanie zezwolenia
na usunięcie drzew jest wyjątkiem od zasady
ich ochrony. Organ wskazał, iż z przepisu
art. 83 ustawy o ochronie przyrody nie wynika,
by organ właściwy do rozpatrzenia wniosku był
obowiązany do jego uwzględnienia (...). W niniejszym przypadku argumenty przedstawione
przez wnioskodawców we wniosku, a następnie
w odwołaniu nie są zdaniem organu odwoławczego przekonywujące”. Do takiego spojrzenia
przychylił się WSA stwierdzając, że skarga
wnioskodawcy nie zasługuje na uwzględnienie i wskazując, że „Podstawę wydania
zaskarżonej decyzji stanowił art. 83 ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (...) Norma ta nie określa żadnych
szczegółowych przesłanek określających
przypadki, które obligują organ administracji
do udzielenia takiego pozwolenia lub odmowy
jego wydania. Rozstrzygnięcie sprawy odbywa
się w tym przypadku w granicach tzw. uznania
administracyjnego. (...) Zezwolenie na wycięcie
drzew nastąpić może jedynie w sytuacji, gdy
przyczyna taka zostanie przez organ uznana
za przyczynę ważną, uzasadniającą rezygnację
z przewidzianej ustawą ochrony drzew”.
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W tym samych duchu sprawę wycięcia
drzew rozstrzygnął WSA w Warszawie (sygn.
IV SA/Wa 547/11 z dnia 25.05.2011 r.). W opisanej w wyroku sprawie Prezydent odmówił
wydania zezwolenia na wycinkę drzew, SKO
utrzymało w mocy decyzję Prezydenta, a Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę
podnosząc, że podstawą rozstrzygnięcia były
przepisy ustawy o ochronie przyrody, w tym
art. 83.1. natomiast „Z treści tego przepisu wynika, że decyzja w sprawie zezwolenia wydana
jest w ramach tzw. uznania administracyjnego,
bowiem organ administracji może wydać zgodę
na wycięcie drzew wskazanych we wniosku
strony, lecz nie ma takiego obowiązku”.
Jak kształtowane jest owo uznanie administracyjne przeczytać można przykładowo
w wyroku WSA w Gdańsku (sygn. II SA/Gd
196/10 z dnia 12.05.2010 r.), w którym opisano
odmowę udzielenia zgody na usunięcie drzew
z terenu prywatnej działki argumentując, że
„usunięcie drzew wpłynie negatywnie na otoczenie, działka sąsiaduje bezpośrednio z lasem,
a odsłonięcie ściany lasu, umożliwi wdzieranie
się wiatru do jego wnętrza”.
Pomimo protestu właścicieli, którzy
„uznali za niedopuszczalne chronienie innej
własności kosztem ich własności” – WSA
orzekł, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie, bowiem podstawę wydania zaskarżonej decyzji stanowił art. 83 ust. 1 ustawy
o ochronie przyrody, a „Norma ta nie określa
żadnych szczegółowych przesłanek określających przypadki, które obligują organ administracji do udzielenia takiego pozwolenia lub
odmowy jego wydania. (...) Cały drzewostan
położony jest w granicach obszaru miejskiego
(...) W ocenie Sądu, organy administracji prawidłowo zrealizowały wynikające z art. 83 ust. 1
ustawy upoważnienie do działania w granicach
uznania administracyjnego, właściwie rozważyły zarówno przesłankę interesu wnioskodawców jak i interesu publicznego, a następnie
rozstrzygnęły konflikt tych interesów na korzyść drugiego z nich, wskazując okoliczności,
przemawiające za takim rozwiązaniem”.
Powyższe przykłady to tylko fragment
utrwalonej linii orzecznictwa sądowego
w sprawach dotyczących usuwania drzew
z nieruchomości. Nie tędy chyba jednak
wiedzie droga do ochrony przyrody. Trudności
z uzyskaniem urzędowej zgody na usunięcie
drzewa i drakońskie kary za „nielegalną”
wycinkę odstręczają od sadzenia nowych.
Ludzie obserwując zmagania sąsiadów – uczą
się, by nigdy własnych drzew nie sadzić.

Z ostatniej chwili: tuż
przed zamknięciem
numeru Z:A w serwisie
www.tvn24.pl podano
informację o zawaleniu
się drzewa we Wrocławiu.
W czwartek straż
pożarna uznała, że jest
ono bezpieczne, w piątek
właściciel pobliskiego
sklepu złożył w urzędzie
formalny wniosek
o wycinkę. W poniedziałek
drzewo zwaliło się na dwa
zaparkowane mercedesy.
Mogło dojść do tragedii,
ale kierowcom na
szczęście nic się nie
stało. Wysokość szkód nie
została podana.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego
Życie pokazuje, że stosowanie wyżej cytowanych przepisów powoduje liczne negatywne
konsekwencje natury społecznej i ekonomicznej. Częste są sytuacje, w których ofiarami
nadmiernie restrykcyjnej ustawy o ochronie
przyrody stają się ludzie – a przecież i oni są
częścią natury, którą należy chronić.
Z uwagi na społeczną dyskusję wokół
ustawy, głos w sprawie zabrał Trybunał
Konstytucyjny, który w wyroku z dnia 1 lipca
2014 r. (sygn. akt SK 6/12) orzekł:
	Część I – Art. 88 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842)
przez to, że przewidują obowiązek nałożenia przez właściwy organ samorządu terytorialnego administracyjnej kary pieniężnej za
usunięcie bez wymaganego zezwolenia lub
zniszczenie przez posiadacza nieruchomości
drzewa lub krzewu, w sztywno określonej
wysokości, bez względu na okoliczności
tego czynu, są niezgodne z art. 64 ust. 1 i 3
w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

prawo

	Część II – Przepisy wymienione w części
I tracą moc obowiązującą z upływem 18
(osiemnastu) miesięcy od dnia ogłoszenia
wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioski legislacyjne
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego otwiera
nowy rozdział legislacyjny. Zmiany w ustawie
o ochronie przyrody będą musiały nastąpić
i kwestie ochrony być może zostaną rozwiązane w nowy, inny sposób. Zieleń przydomowa,
zwłaszcza w miastach, stanowi realną wartość wzbogacającą wszystkich mieszkańców.
Uważamy więc, że skuteczniejszym działaniem – zapewniającym (zgodnie z przesłaniem art. 2 ustawy o ochronie przyrody) nie
tylko zachowanie, ale i odnawianie zasobów
przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach
– byłoby zastąpienie restrykcyjnych kar odstraszających od nowych nasadzeń – systemem zachęt. Naszym zdaniem należałoby:
obniżyć stawki podatku dla właścicieli
nieruchomości, którzy podjęli się trudu
zasadzenia i utrzymywania drzewa, co
jest szczególnie kosztowne, ale i istotne,
na terenach aglomeracji miejskich,
przywrócić właścicielom nieruchomości
prawo do decydowania o losach drzewa,
w tym o jego usunięciu z posesji. Właściciel sam potrafi zadbać o swój interes,
a należy przypuszczać, że działka z ładną
zielenią wysoką jest więcej warta niż łysy
trawnik. Dlatego też jeśli pozwoli się na
swobodę w kształtowaniu przydomowej
zieleni ludzie wybiorą najlepsze przyrodniczo rozwiązanie.
Jeżeli obowiązujące prawo nie zostanie zracjonalizowane, to skończymy spacerując wśród
karłowatych egzemplarzy drzew sadzonych
w donicach, bo biorąc pod uwagę zachodzące
perturbacje przy ich wycinaniu – tylko ludzie
bogaci lub nieroztropni będą chcieli sadzić
nowe drzewa.
W tekście wykorzystano m.in.:
> obowiązujące przepisy prawa
> publikowane wyroki sądów administracyjnych
> zdjęcia własne autorów

Bożena Nieroda

Wojciech Gwizdak

> napisz do autorki:
bozenanieroda@izbaarchitektow.pl

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

architekt IARP

architekt IARP
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Domy dla pszczół

Vulkan Beehive to

Architektoniczne kartki

przyjazny pszczołom

Porigami to papierowe kartki projekto-

projekt studia Snøhetta

wane i tworzone ręcznie przez czeską ar-

Architects z Oslo. Ule

chitekt Terezę Hradilkovą. Projektantka

podobne do kominów

wykonuje sporo kartek architektonicz-

wulkanów ustawiono

nych – z pewnością wielu czytelników

na dachach domów.

Z:A chętnie zobaczyłoby takie na święta

Projekt zakładał prze-

w skrzynkach pocztowych...

niesienie uli do miast

Cena: 7-9 €

celem przybliżenia,

www.porigami.com

(również zwiedzającym
Norwegię turystom), co
można zrobić dla dobra
pszczół, przyczyniając
się do ochrony malejącej
w sposób zatrważający
populacji tego pożytecznego gatunku.
www.snohetta.com

Kwieciste siedzenie

Przysiadalny wynalazek

Krzesło Tulpi zostało zaprojektowane

Sitpack to praktyczny

przez (jakby inaczej) holenderskiego

przedmiot, dzięki któremu

dizajnera Marco Mandersa. Produkowane

można przysiąść i odpocząć

w dziewięciu kolorach z bezpiecznych

od długotrwałego stania.

i trwałych materiałów, obraca się o 360

Powstał w kopenhaskiej

stopni i składa automatycznie. Od teraz

pracowni mono+mono.

każdy może poczuć się trochę jak bohater-

Z pewnością przyda się na

ka znanej baśni Andersena.

koncercie, meczu, przystan-

www.tulpi.pl

ku czy dworcu kolejowym.
Do jego zalet można dodać
jeszcze taką, że po złożeniu
z łatwością mieści się choćby
do kieszeni.
Cena: 50 $
www.monoplusmono.dk

Do tablicy proszę!

Znana gra planszowa wykonana z aluminium, polero-

Wielofunk-

wanego niklu i czarnego chromu. Pionki poszczególnych

cyjna tablica

drużyn (anioły i diabełki) różnią się kształtem lub

z haczykami do

kolorem tak, by trudno je było pomylić na planszy. Jed-

wieszania kluczy,

nocześnie całość została utrzymana w surowym, nieco

miejscem do

gabinetowym dizajnie. Zaniepokojonych uspokajamy:

pisania kredą

zasady gry się nie zmieniły.

wiadomości dla

Cena: 454 zł

członków rodziny

www.czerwonamaszyna.pl

i przyczepiania
na magnes
karteczek z zapiskami. Wyżej, nad polem tablicowym,
za charakterystyczną „kopertą” jest też
sporo przestrzeni do wsuwania listów czy
rachunków.
Cena: 85 zł
www.czerwonamaszyna.pl
odpowiedź na pytanie ze strony 050: tym młodym
uzdolnionym architektem był Leonardo da vinci
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Chińczyk na bogato

