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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.

Redakcja

TYTUŁEM Z:APROSZENIA

Wakacje legis
Upalne lato nie jest w tym roku łaskawe. Zachęcony opiniami ekspertów – szukając
przyjaznej przestrzeni do pracy – kilka razy próbowałem wychodzić z redakcji na tak
zwane łono przyrody, by na ławce, przy uregulowanym nabrzeżu Odry, korzystać z atutów
technologii i mobilności. Nie miałem tam jednak szansy, by redagować lekkie, wakacjami
pachnące teksty, co pozwalałoby równocześnie czerpać z kanikuły, chłonąć słońce i czasami
relaksacyjnie zerkać w kierunku rzeki...
Z myślą o przygotowaniu do druku trafiały bowiem do redakcji zupełnie niewakacyjne
materiały. Dlatego zwykle wracałem po godzinie, dwóch może, wybierając jednak biurko
w chłodzie grubych, ceglanych murów...
Tak, właśnie – absolutnie nie narzekam w tym miejscu na upał! Brak łaskawości
tegorocznego lata wyznaczyła nie aura, lecz kaliber materiałów, z którymi przyszło się
mierzyć. Dawno nie przeczytałem takiej ilości paragrafów, opinii i komentarzy opisujących
w tylu różnych aspektach problemy tworzenia dobrego prawa. Mogę się tylko domyślać jak
wielu jeszcze osobom tegoroczny lipiec kojarzyć się będzie subtelnie z terminem „vacatio
legis”... Choć, nomen omen, nie próżnowały.
Lipcowe kalendarium obejmowało bowiem:
	konsultacje społeczne dotyczące projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego,
w terminie wyznaczonym na 7 lipca 2014 r.,
	trwające prace nad tzw. małą nowelizacją Prawa budowlanego (przygotowywaną
do przyjęcia przez rząd prawdopodobnie już w sierpniu),
	dostosowanie wewnętrznych regulaminów samorządu architektów do zmian
wynikających z wejścia w życie ustawy „deregulacyjnej” (zjazd nadzwyczajny IARP
w dniu 1 sierpnia, wejście ustawy w życie od 10 sierpnia),
	prace rządowe i burzliwe konsultacje środowiskowe w temacie rozporządzenia
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (w toku).
Wiele materiałów będących wynikiem tego wakacyjnego kalendarza legislacyjnego
publikujemy w numerze. Na inne przyjdzie Wam jeszcze, Drodzy Czytelnicy, poczekać.
Mimo to z pewnością otrzymujecie w Z:A_#39 porcję solidnej lektury. Moim skromnym
zdaniem naprawdę wiele i intensywnie się działo od 30 maja 2014 roku, kiedy to
delegaci Krajowego Zjazdu IARP wyłonili nową Krajową Radę, na rozpoczynającą się
właśnie kadencję.

Sebastian Osowski
redaktor naczelny
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Oszczędne
i higieniczne mycie

nastawione na 3 litry na minutę, co
pozwala na ponad 90% oszczędno-

Armatura elektroniczna Tempoma-

ści wody w porównaniu z tradycyj-

tic 4 firmy Delabie to gama produk-

ną armaturą. Aby przeciwdziałać

tów łącząca nowoczesny dizajn, so-

stagnacji wody (brak użycia

lidność i łatwość instalacji. Posiada

armatury przez 24 h), każdy model

zintegrowany w korpusie moduł

elektroniczny Delabie jest wypo-

elektroniczny i hydrauliczny, a dwie

sażony w program spłukiwania

wersje podłączenia elektroniczne-

okresowego „przeciw proliferacji

go bez skrzynki ułatwiają montaż.

bakteryjnej”. Jeśli minie doba od

Szczególnie polecana jest do

ostatniego użycia, następuje auto-

budynków użyteczności publicznej,

matyczne spłukiwanie przez 45 s.

ponieważ zapewnia oszczędność

Rozmnażaniu się bakterii przeciw-

wody, higienę i komfort. Uruchamia

działa również nowy opatentowany

się automatycznie

elektrozawór bez membrany. Higie-

przez detekcję

niczność Tempomatic 4 podnosi też

podczerwie-

specjalne sitko wypływowe oraz

ni. Wy-

wężyk zasilający Pex odporny

pływ wody
następuje po

na dezynfekcję termiczną
i chemiczną.

Prosty sposób
na ciekawy sufit
W projektowaniu wnętrz ważna

CD 60 Ultrastil® (do wypełnień
monolitycznych). Dzięki odpowiedniej kombinacji elementów

jest fantazja i możliwość wyko-

możemy tworzyć wyspy o róż-

rzystania typowych elementów

nych rozmiarach, uwzględniając

do jej urzeczywistniania. System

wymiary modułu (600 x 600 mm).

rąk pod detektor

wysp sufitowych Rigips Insula 76

Wyspa sufitowa stanowi ciekawe

obecności, dzięki

jest świetnym sposobem na proste

rozwiązanie estetyczne, dzięki któ-

czemu zarazki nie

realizowanie nawet najbardziej

remu możemy złamać monotonię

przenoszą się przez dotyk.

wymyślnych aranżacji. Składa się

płaszczyzny sufitu i zaakcentować

Natomiast tuż po odsunięciu

on z 6 elementów profili brzego-

najważniejszą część pomieszcze-

rąk, woda przestaje płynąć, co

wych oraz 6 elementów konstrukcji

nia. Jednocześnie poprawia też

znacznie ogranicza jej zużycie.

nośnej. Większość tej konstrukcji

komfort akustyczny i reguluje czas

Dodatkowo Tempomatic 4 jest

stanowią standardowe profile T24

pogłosu.

wyposażony w sitko wypływowe

(do wypełnień kasetonowych) lub

> www.rigips.pl

podstawieniu

> www.delabie.pl

W księgarniach

• Bielajewo. Zabytek przyszłości

• Historia mebli. Od starożytności

• Polska w podróży to monograficz-

• Homebook Design 2014 to bogato

Kuby Snopka to opowieść o pozornie

do XIX wieku Michaela Huntleya jest

ny album zdjęć Zofii Chomętowskiej,

ilustrowany album i zarazem przewod-

zwyczajnym moskiewskim osiedlu,

zbiorem artykułów publikowanych

wybitnej przedwojennej fotografki.

nik po współczesnych trendach wnę-

które jednak zdaniem autora powin-

wcześniej w magazynie Furnitu-

W 1936 roku Chomętowska wygrała

trzarskich. Publikacja powstała pod

no uzyskać status zabytku. Standar-

re&Cabinetmaking. Autor zabiera

konkurs Wydziału Turystyki Mini-

egidą portalu homebook.pl i zawiera

dowe blokowisko wzniesione zostało

czytelnika w podróż do świata za-

sterstwa Komunikacji na etatowego

projekty pod różne gusta, potrzeby

w ramach wielkiego chruszczowow-

bytkowych mebli, którą rozpoczyna

fotografa tej instytucji. Do jej zadań

i preferencje stylistyczne. Książka

skiego programu mieszkaniowego,

w czasach starożytnych, a kończy na

należało sfotografowanie atrakcyj-

opatrzona fotografiami realizacji,

a jednak jest inne — stało się bowiem

przełomie XIX i XX wieku. Podając

nych turystycznie miejsc na terenie

inspirować może zarówno posiadaczy

scenerią pojawienia się, rozkwitu

wiele informacji historycznych,

II Rzeczpospolitej. Zbiór tych zdjęć

mieszkań lub domów zbierających

i zniknięcia moskiewskich koncep-

ujawnia tajemnice starych mebli

w 2012 roku został zdigitalizowany

pomysły na odświeżający remont, jak

tualistów. Ta ciekawie napisana

z różnych epok oraz uczy, na co

oraz dokładnie opisany. Album

i osoby dopiero planujące zakup wła-

książka powstała na bazie projektu

należy zwracać uwagę przy ocenie

wydany przez NCK zawiera wybór

snego M. Na pewno warto tę pozycję

Belyayevo Forever, prowadzonego

ich wartości. Książka jest bogato

całości liczącej 1300 fotografii, który

zabrać na spotkanie z niezdecydowa-

przez Rema Koolhaasa w 2011 roku

ilustrowana kolorowymi fotografia-

został podzielony według obszarów

nym klientem.

w moskiewskim Instytucie „Strelka”.

mi, a także rysunkami.

geograficznych.

> 7 9 zł / www.homebook.pl

> 36 zł / www.sklep.beczmiana.pl

> 59 zł / www.arkady.com.pl

> 79 zł / www.nck.pl
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PIERWSZY POLSKI KOMIKS ARCHITEKTONICZNY / WWW.GRUPAARCHISLAWA.PL / WWW.FACEBOOK/GRUPAARCHISLAWA / scenariusz: BARTOSZ WOKAN / RYSUJE: WOJCIECH MALART

/ COPYRIGHT: ORIA MEDIA

Ciekawostki ZE ŚWIATA PRZYRODY
Albo, że największe
skupisko aktywnych
wulkanów – aż 167
- znajduje się w Indonezji?

Słyszałeś, że liczba
owiec w Australii
trzykrotnie przewyższa
liczbę ludzi?

Tak i słyszałem też,
że są kraje, w których
architekt otrzymuje
za swoje usługi 10%
wartości inwestycji...

www.grupaarchislawa.pl

A o tym, że jezioro
Bajkał mieści 20%
słodkiej wody
świata?

scenariusz: BARTOSZ WOKANRYSUJE: WOJCIECH MALART

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

PARTNERZY:

MECENAS ODCINKA:

Oria
Media

Z:A _#39

011

informacje

Okno współdziałające
ze słońcem

pięciokomorowego profilu klasy A

Firma Internorm wprowadziła do

o głębokości 93 mm składającego

Nieszablonowa konstrukcja

swojej oferty okno KV 440 wypo-

się z materiału PVC, pianki termicz-

sażone w nowatorską technologię

nej oraz zewnętrznej nakładki alu-

I-tec Zacienienie, dzięki której

miniowej gwarantuje najwyższą na

nie ma już konieczności montażu

rynku jakość. Izolacyjność cieplna

przewodów zasilających elektryczną

okna może wynosić nawet

żaluzję międzyszybową. Energię

Uw = 0,64 W/m²K w przypadku

potrzebną do sterowania żaluzją

pakietu z czterema taflami szkła,

zapewnia bowiem fotowoltaiczny

dzięki czemu produkt można wy-

moduł, pobierający ją ze słońca.

korzystywać również do budynków

Przy naładowanym akumulatorze

pasywnych. Dźwiękoszczelność okna

pozwala na ok. 100 cykli pracy.

KV 440 też jest na znakomitym po-

Żaluzja świetnie ochroni przed

ziomie, ponieważ dochodzi do 44 dB.

niepożądanym zaglądaniem

Wygląd okna przypadnie do

z zewnątrz oraz umożliwia kontrolę

gustu osobom lubiącym minimali-

ilości światła wpadającego do

styczny dizajn. Oprócz ukrytych okuć

pomieszczeń.

oraz szerokiego wyboru kolorów,

Od tego roku okno może być

dodatkowym wyróżnikiem modelu

wyposażone również w techno-

KV 440 jest skrzydło od zewnątrz

logię I-tec Wentylacja. Jest to

w całości zrobione ze szkła z czar-

system automatycznej wentylacji

nym obramowaniem i umieszczone

z wymiennikiem ciepła. System

w jednej płaszczyźnie z ramą okien-

ma 4 poziomy regulacji przepływu

ną, co zapewnia ekskluzywny efekt

powietrza. Pierwszy poziom wymie-

wizualny. Również żaluzja może być

ni 8 m³ powietrza w ciągu godziny,

wykonana w jednym z kilkudziesięciu

drugi – 15 m³, trzeci – 30 m³ , nato-

kolorów z palety Internorm.

miast czwarty – nazwany trybem

> www.internorm.pl,

turbo – nawet do 40 m³ na godzinę.

www.okna-pasywne.pl

Ściana jak z kamienia

interesujące tło dla minimali-

Cairo, nowość w ofercie firmy

stycznego wystroju.

Stegu, to płytka gipsowa o wy-

Płytka Cairo jest dostępna

jątkowej kamiennej fakturze

w dwóch odcieniach, które nawiązują

i neutralnej kolorystyce. Charakte-

do kolorystyki budowli starożytnego

rystyczny regularny rysunek

Egiptu. Dzięki stonowanej kolorysty-

imituje strukturę bloku skalnego.

ce sprawdzi się również we wnętrzach

Powierzchnia pokryta płytkami

tradycyjnych, którym nada unikalny

z wyraźnie zaznaczonymi krawę-

klimat. Doskonale komponuje się

Dach szanujący tradycję

ną dachu. Ponadto pełni funkcję

dziami to idealne uzupełnienie

z drewnianą podłogą oraz elegancki-

Stalowa blacha na rąbek Ruukki

powłoki antykondensacyjnej, dzięki

nowoczesnego wnętrza. Tak wy-

mi meblami z naturalnego drewna.

Classic Premium powlekana powłoką

czemu przed zamontowaniem blachy

kończona ściana będzie stanowiła

> www.stegu.pl

Pural Mat o wytłaczanej strukturze

nie trzeba było układać specjalnej

została wykorzystana na dachu ho-

maty strukturalnej. Ruukki Classic

telu Marina Golf Club w Sile k. Olsz-

Premium ma fabrycznie podgiętą

tyna. Obiekt otwarty w 2013 roku

krawędź startową, co pozytywnie

zlokalizowany jest na półwyspie

wpływa na estetykę połączenia

otoczonym przez Jezioro Wulpińskie,

poprzecznego i pozwala na zmianę

stąd pokrycie dachu miało harmonij-

długości arkusza w zależności od

nie wpisywać się w otaczającą przy-

temperatury. Takie rozwiązanie gwa-

rodę. Zastosowana blacha nawiązuje

rantuje również lepszą szczelność

do tradycyjnego stylu warmińskiego,

i trwałość połączenia z pasem nad-

a jednocześnie jest dopasowana do

rynnowym. Wytłaczana struktura

nowoczesnej architektury obiektu.

blachy zwiększa sztywność pokrycia,

Spodnią stronę arkuszy pokryto

dzięki czemu zastosowano arkusze

specjalną włókniną, która znacząco

o długości blisko 10 m.

zwiększa izolacyjność akustycz-

> www.ruukkidachy.pl
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Kreatywne i akustyczne

oceniony zgodnie z normą SS 52569,

Jednym z częstych problemów we

gwarantującą wysoką jakość i dźwię-

współczesnych biurach jest hałas.

kochłonność, zapewnia dobre wa-

Firma Kinnarps opracowała rozwią-

runki. Dzięki elastycznej i moduło-

zanie, które ma go zminimalizować.

wej konstrukcji umożliwia tworzenie

System ścianek działowych Prim,

niepowtarzalnych konfiguracji, które

zaprojektowany przez Christiana

można rozbudowywać lub zmniej-

Halleröda, składa się z elementów

szać w zależności od potrzeb. Jest

wolnostojących oraz montowanych

przyjazny dla środowiska – warstwę

do sufitu lub do blatu biurka. Nazwa

dźwiękochłonną stanowi materiał

tej serii wywodzi się z terminologii

Re:fill wykonany z tekstylnych od-

muzycznej, gdzie „prima” oznacza

padów produkcyjnych oraz tworzyw

pierwszy czysty dźwięk po interwale.

z recyklingu.

Produkt przetestowany i pozytywnie

> www.kinnarps.pl

Nowe bramy,
nowe możliwości

coś dla siebie znajdą z pewnością

W ofercie firmy Hörmann pojawiło się

osoby lubiące rustykalne ciepło,

ostatnio kilka nowych wzorów bram

poszukujące ciekawych efektów

segmentowych. W katalogu znaleźć

estetycznych, ale też przywiązane

można bramy z powierzchnią idealnie

do klasycznych rozwiązań. Warto

gładką (Silkgrain), lekko chropowatą

dodać, że bramy serii Silkgrain

(Sandgrain), z lekko falistym tłocze-

są teraz produkowane z jeszcze

niem (Micrograin) czy o powierzchni

grubszej blachy, co sprawia, że

imitującej strukturę drewna (Wood-

mają większą trwałość, sztywność

grain). Bogata paleta oklein Decograin

i odporność na uszkodzenia. Dzięki

została poszerzona o nowy wzór

temu elegancki wygląd łączą ze

drewnopodobny Winchester Oak oraz

stabilnością konstrukcji.

nowy kolor Titan Metalic CH 703.

> www.hormann.pl
rekl ama

Wśród nowych propozycji

informacje

Dolomitowe tynkowanie

i ochronne wykończenie systemu

Tynk mineralny Cermit ND to nowy

ociepleń domów termoizolowanych

produkt w ofercie firmy Atlas.

styropianem, XPS lub wełną mine-

Wzbogacona polimerami mieszanka

ralną. Dzięki niskiej nasiąkliwości

kruszywa dolomitowego i wysoko-

i wysokiemu pH, tynk zabezpiecza

gatunkowego cementu zapewnia

przed korozją biologiczną, jest za-

doskonałe parametry robocze

lecany jako wykończenie budynków

i użytkowe, a dobra przyczepność do

narażonych na osadzanie się glonów

podłoża pozwala zminimalizować

i grzybów oraz wymagających

straty materiałowe. Dodatkowo

zachowania wysokiej paroprze-

plastyczna struktura nowego tynku

puszczalności. Produkt Atlasa nie

usprawnia stworzenie równomier-

przyciąga kurzu, brudu i pyłków

nej, powtarzalnej faktury baranka

roślin, a wraz z wełną mineralną

i ewentualne malowanie.

tworzy niepalny system izolacji

Cermit ND idealnie sprawdzi

Prime wśród bram

się jako wytrzymałe, dekoracyjne

cieplnej ścian.
> www.atlas.com.pl

bramy. Panel ma grubość 60 mm

Prime to nazwa nowej generacji

i posiada bardzo dobre parametry

bram garażowych marki Wiśniowski,

termoizolacyjne – jego współczyn-

stanowiących doskonałe rozwiąza-

nik przenikania ciepła wynosi

nie pod względem funkcjonalności,

0,37 W/m2K, co w połączeniu z sys-

innowacyjności oraz dizajnu.

temem uszczelnień obwodowych

Bazą do stworzenia nowych

i międzypanelowych przekłada się

bram był panel Innovo. To jego no-

na świetny parametr całej bramy

wotarsko zaprojektowany kształt

na poziomie 0,9 W/m2K (dla bramy

pozwolił na zastosowanie specjal-

o wymiarach 3000 x 3000 mm).

nego systemu maskującego, a co za

Dzięki temu brama Prime może być

tym idzie, ukrycie elementów me-

z powodzeniem stosowana w bu-

chanicznych oraz całej przestrzeni

downictwie energooszczędnym.

ruchomej pomiędzy segmentami

> www.wisniowski.pl

Urok staromiejskiego
bruku

sprawia wrażenie wyrzeźbionej przez
czas, który jednak obszedł się z nią

Kostka brukowa Naturyt z oferty

bardzo łaskawie. Inną ciekawą pro-

firmy Bruk-Bet to propozycja dla

pozycją produktową z firmy Bruk-Bet

najbardziej reprezentacyjnych

jest wielkoformatowa kostka Parkiet,

nawierzchni. Stanowi rekonstruk-

dobrze sprawdzająca się na przydo-

cję staromiejskich, wyślizganych

mowych podjazdach oraz w prze-

bruków wykonanych z naturalnego

strzeni miejskiej. Układane rzędowo

kamienia. Charakteryzuje się gładką,

smukłe, prostokątne elementy

a jednocześnie wyobloną powierzch-

porządkują i harmonizują optycznie

Stylowe chłodzenie

kształt płaskiego panelu, wyposażo-

nią, z różnorodnie ukształtowanymi,

przestrzeń, będąc jednocześnie

LG Electronics wprowadziło do

nego w trzykierunkowy nawiew, który

delikatnymi wgłębieniami. Dzięki

idealnym tłem dla modernistycznej

swojej oferty nowe modele jednostek

sprawnie chłodzi całe pomieszczenie.

nieregularnym krawędziom, również

architektury.

wewnętrznych – innowacyjne kli-

Jest podświetlany w technologii LED,

w obrębie tych samych formatów,

> www.bruk-bet.pl

matyzatory pokojowe z serii Artcool

a kolor podświetlenia można m.in. do-

Inverter V – Slim i Stylist. Model

stosować do temperatury nawiewu.

Slim doskonale wpisuje się w wystrój

Obydwa modele pracują w tech-

każdego nowoczesnego wnętrza.

nologii BLDC. Wentylator z silnikiem

Posiada gustowny panel w kształ-

prądu stałego BLDC, w porównaniu

cie ciemnego, ruchomego lustra,

z silnikami zasilanymi prądem zmien-

który oprócz walorów wizualnych,

nym, zapewnia przy niskich prędko-

zapewnia cichą pracę i właściwą

ściach do 40% oszczędności energii,

jakość powietrza. Niezbędne dane

a przy większych prędkościach do

pokazuje elegancki wyświetlacz LED.

20%. Również sprężarki pracujące

Również model Stylist charaktery-

w BLDC osiągają znacznie wyższą

zuje się niepowtarzalnym dizajnem

wydajność niż te tradycyjne.

połączonym z funkcjonalnością. Ma

> www.klimatyzacja.lge.pl
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Płyty Nida Aku i Nida Aku

Nowe gipsowe modułowe płyty

Decor mają wymiary 60 x 60 cm oraz

sufitowe Nida Aku i Nida Aku Decor

o grubość 12,5 mm i montuje się je

pomagają architektom aranżować

na konstrukcji typu modułowego.

przestrzeń publiczną estetycznie

Dzięki temu stanowią alternatywę

oraz zgodnie ze współczesnymi

dla standardowych mineralnych

wymaganiami akustyki. Dobrze

płytek sufitowych o takich samych

pochłaniają dźwięki o niskich i wy-

wymiarach.

sokich częstotliwościach, co czyni je
doskonałym materiałem dźwięko-

Perforacja dostępna jest w kilku
wzorach (okrągła, kwadratowa

chłonnym. Wskaźnik pochłaniania

i podłużna o różnym rozmieszcze-

dźwięku αw wynosi w zależności

niu). Płyty Nida Aku są białe, a Nida

od perforacji od 0,5 (przy 9,8%

Aku Dekor wykończono laminatem

powierzchni perforacji płyty) do 0,6

imitującym drewno (brzoza, dąb

(przy 16,4% powierzchni perforacji

i kasztan) lub stal.

płyty).

> www.siniat.pl

Jeden system,
trzy rozwiązania

szych konstrukcji okiennych i dają
możliwość stosowania pakietów

Firma Aluplast wprowadziła na rynek

szybowych o szerokości do 51 mm,

nowe drzwi unoszono-przesuwne

co pozwala uzyskiwać bardzo dobre

HST 85 mm, dostępne w trzech

właściwości w zakresie izolacyjności

różnych wariantach, w zależności od

cieplnej. Nowością w tym segmencie

wymagań stawianych izolacyjności

jest modułowy charakter konstruk-

cieplnej: Basic, Standard i Premium.

cji umożliwiający trzy dowolne

Drzwi stanowią odpowiedź
na trend tworzenia coraz więk-

konfiguracje produktu, w zależności od oczekiwanych parametrów
cieplnych.
W wersji Basic próg został
wykonany z aluminium i PVC,
prowadnica z aluminium, a wzmocnienie z podwójnej rury stalowej
o przekroju prostokątnym. Standard
to wersja, w której próg zrobiony
jest z aluminium i PVC z podziałem
termicznym, prowadnica z aluminium, a wzmocnienie jest aluminiowe z podziałem termicznym.
I wreszcie wersja Premium oferuje
próg tworzywowy GFK wypełniony
pianką, prowadnicę tworzywową
GFK i wzmocnienie aluminiowe
z podziałem termicznym.
> www.aluplast.com.pl
rekl ama

Sufit tłumiący hałas

IZBA ARCHITEKTÓW

ZZ

Ustawowa deregulacja w zawodzie architekta nie może
prowadzić do uprawnienia inżynierów budownictwa
i techników budowlanych do wykonywania zawodu
architekta. Powinna za to – i w taki sposób działania oraz
plany Ministerstwa postrzegają architekci – poprzez
uporządkowanie kompetencji zawodowych, ułatwiać dostęp do
zawodu architekta oraz poszerzać możliwość wejścia na rynek
pracy absolwentom wydziałów architektury i urbanistyki.

Deregulacja: nie można
„deregulować” architekta
inżynierem budownictwa
Sebastian Osowski, na podstawie informacji IARP

Nie można deregulować jednego zawodu drugim. Otwarcie takiej furtki legislacyjnej
byłoby zawołaniem: „idźcie na jakiekolwiek studia, a potem zapiszcie się do architektów”.
To nieuczciwe w stosunku do studentów architektury i urbanistyki.

I

Izba Architektów RP stanowczo zareagowała na ostatnie wypowiedzi Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa, w których PIIB
powraca do pomysłów rozszerzenia ograniczonych uprawnień do projektowania poprzez
próbę likwidacji ograniczeń tzw. zabudowy
zagrodowej.
– Nie po to kształci się w Polsce inżynierów budownictwa, aby wykonywali zawód
architekta. Po to kształci się w Polsce
architektów – brzmi główne przesłanie
oficjalnego stanowiska IARP przekazanego
do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
Izba Architektów RP wyjaśnia w piśmie, że
zawody architekta i inżyniera budownictwa
są odmienne pod wieloma względami i w obszernych załącznikach po raz kolejny opisuje
podstawowe różnice, opierające się przede
wszystkim na:
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	odmiennych umiejętnościach podczas
rekrutacji na studia,
	odmiennym systemie szkolenia i programie
nauczania,
	odrębnym zakresie wykonywanych obowiązków zawodowych,
	odmiennej roli w procesie planowania,
projektowania i realizacji inwestycji,
	odmiennych definicjach ustawowych,
	odmiennym statusie w odniesieniu do
pojęcia zawodu zaufania publicznego,
	odmiennych regulacjach unijnych, zwłaszcza w zakresie automatycznego uznawania kwalifikacji zgodnie z Dyrektywą
2005/36/UE.
Stanowisko IARP zostało poparte analizami
porównawczymi (m.in. system kształcenia
wyższego, rola w procesie inwestycyjnym,

odpowiedzialność społeczna), a jednym
z załączników jest nawet raport samej PIIB
na temat wymagań stawianych zawodowi
architekta przez Dyrektywę UE, w którym
dokładnie widoczne są różnice w programach
studiów na obu kierunkach.

Proces deregulacji
i porządkowanie kompetencji
Zainicjowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości proces deregulacji zawodów dawał Izbie
Architektów RP nadzieję, że absolwenci architektury poprzez uporządkowanie kompetencji
zawodowych będą mieli szerszą możliwość
wejścia na rynek pracy. Do tej pory bowiem,
rynek ten był sztucznie ograniczany przed
dostępem wykwalifikowanej kadry poprzez
dopuszczenie do wykonywania zawodu architekta przez reprezentantów obcego zawodu

IZBA ARCHITEKTÓW

Pomysły uprawnienia inżynierów budownictwa
i techników budowlanych do projektowania architektury
miast są niepokojące, ponieważ opierają się na
niewiedzy lub nieświadomości na poziomie pojęć.
Jeśli ktoś nie rozumie różnicy między projektowaniem
architektonicznym a projektowaniem elementów
konstrukcyjnych budynku, to w jaki sposób chciałby
wypełniać zadania architekta?

arch. Piotr Gadomski,
wiceprezes Izby Architektów RP

Bezrobocie młodych
architektów
aspekty
urbanistyczne

aspekty
krajobrazowe

aspekty
architektoniczne

Architekt

aspekty
społeczne
i socjologiczne

aspekty
techniczne
(inżynierskie)

Inżynier
budownictwa

Aktualnie tylko ok. 30% osób rozpoczynających
edukację podejmuje faktyczną pracę w zawodzie architekta. Jedną z przyczyn takiego stanu
rzeczy, w opinii IARP, jest funkcjonowanie na
rynku usług architektonicznych przedstawicieli
innych zawodów, korzystających właśnie z furtki
ograniczonych uprawnień i bezpodstawnego
uznawania kierunku studiów inżynierii budowlanej
jako „pokrewnego” do kierunku architektura.

Uprawnienia ograniczone
a architekt i inżynier
aspekty
prawne
Kompetencje architekta
i inżyniera budownictwa
w istniejących aspektach
procesu inwestycyjnego

inżyniera budownictwa. Między innymi to jest
przyczyną wysokiego bezrobocia wśród absolwentów architektury (tylko ok. 30% rozpoczynających edukację podejmuje faktyczną pracę
w zawodzie architekta).
Funkcjonowanie na rynku usług architektonicznych przedstawicieli innych zawodów
odbywało się właśnie poprzez wspomnianą
furtkę ograniczonych uprawnień i uznawania
kierunku studiów inżynierii budowlanej jako
pokrewnego do kierunku architektura. Za tym
bardziej niepokojące IARP uznaje dochodzące
do środowiska architektów sygnały, nie tylko
o utrzymywaniu tego niedopuszczalnego
rozwiązania, ale również o próbach jego
dalszego rozszerzania – bo tak odbierane jest
wystąpienie PIIB zmierzające do likwidacji
ograniczeń tzw. zabudowy zagrodowej. Wystąpienie to jest o tyle zaskakujące, że w ra-

mach spotkania uzgodnieniowego w gmachu
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w dniu
30 stycznia 2014 roku doszło pomiędzy
Prezesem Izby Architektów RP Wojciechem
Gęsiakiem oraz Prezesem Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa Andrzejem Rochem
Dobruckim, w obecności przedstawicieli
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz
Ministerstwa Sprawiedliwości, do porozumienia, którego elementem było zachowanie
obecnego status quo w obrębie zabudowy
zagrodowej.

Konkurencja i rynek,
a kultura i przestrzeń
Emocje inżynierów budownictwa w kontekście
żądania, aby poprzez furtkę legislacyjną mogli
oni podejmować się projektowania architektury budynków o kubaturze do 1000 m³ nie tylko

W momencie powstawania w Polsce samorządów zawodowych w budownictwie, w naszym szkolnictwie
nie był jeszcze wprowadzony System Boloński – czyli
dwustopniowych studiów wyższych. Konieczne było
więc wówczas „umiejscowienie” techników budowlanych posiadających tzw. uprawnienia ograniczone.
Takie osoby przypisano więc do izby inżynierów,
w izbie architektów pozostawiając miejsce wyłącznie
dla osób z uprawnieniami nieograniczonymi.
Ustawa o samorządach funkcjonuje bez
nowelizacji w tym zakresie od 2001 roku. System
Boloński zaczął być w Polsce wdrażany od roku
2004, natomiast Ustawa o szkolnictwie wyższym, wprowadzająca konieczność dwustopniowej struktury studiów na większości kierunków,
została uchwalona w 2005 r.
Prawdziwymi poszkodowanymi tej sytuacji
są tak naprawdę nie inżynierowie budownictwa,
ale właściwie absolwenci I stopnia architektury,
ponieważ poprzez „ograniczone uprawnienia do
projektowania w specjalności architektonicznej”
zostali ujęci w jednej grupie z inżynierami
budownictwa nieprzygotowanymi w wystarczającym stopniu do szerszej działalności w dziedzinie
architektury. Dla przykładu: dysproporcja w liczbie
godzin projektowania architektonicznego na jednej
z polskich politechnik – dla magistra inżyniera
budownictwa wynosi 75 godzin, dla inżyniera
architekta (I stopień studiów) aż 1085 godzin.
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radca prawny mec. Marta Strzelak,
Celej Strzelak Kancelaria
Adwokacko-Radcowska s.c.

na terenach zabudowy zagrodowej (którą
mogą projektować obecnie), ale również
w naszych miastach, ich centrach, a nawet na
obszarach zabytkowych, są bowiem wprost
elementem agresywnej walki o rynek. A jednocześnie próbą nieuzasadnionego wejścia
bez odpowiedniego wykształcenia w kompetencje innego zawodu, na dodatek zawodu
o wyżej ustawionych wymaganiach podczas
kwalifikacji na studia.
– Jeśli chcemy żyć w kraju o wysokiej
kulturze i jakości przestrzeni, należy skończyć
z zalewem domów jednorodzinnych projektowanych przez techników budowlanych – mówi
arch. Ryszard Gruda, prezes Izby Architektów
RP. – Tymczasem propozycja inżynierów
jest próbą bezpodstawnego wymuszania na
ministerstwie powrotu do rozwiązań rodem
z PRL-u. Inspiracja takiego rozwiązania wywodzi się z powojennego sposobu uzupełniania
braków kadrowych w obliczu konieczności
odbudowy kraju. Rozwiązanie to było także
stosowane w okresie „gomułkowskiej” Polski
Ludowej, częściowo z powodu wymienionych
braków kadrowych, częściowo jako przejaw
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Należy mieć świadomość skutków pomysłu rozszerzenia
uprawnień ograniczonych przez zniesienie ograniczenia
do tzw. zabudowy zagrodowej, czyli niewielkich budynków
na terenach wiejskich. Przede wszystkim nastąpiłoby
zakłócenie podziału kompetencji w procesie inwestycyjnym
i przewartościowanie znaczenia zawodów dla usługobiorców.
Zagrażałoby to także systemowi kształcenia na wydziałach
architektury i urbanistyki oraz zablokowałoby dostęp do
rynku pracy młodym architektom. To nie jest prawidłowe
legislacyjnie rozwiązanie.

walki z kulturą reprezentowaną przez architekturę. Zdumiewa i przeraża kontynuacja tych
pomysłów w obecnych realiach historycznych
i cywilizacyjnych.
Należy pamiętać, że obiekty o kubaturze
do 1000 m³, czyli przede wszystkim domy
jednorodzinne, stanowią zasadniczą część wizerunku naszego kraju, wpływając na poprawę
ładu przestrzennego, a tym samym standardu
życia. Poprawie tego wizerunku z pewnością
nie posłuży przyznanie kompetencji do jego
kształtowania osobom bez odpowiedniego
wykształcenia i zawodowego przygotowania. Takim przygotowaniem dysponują tylko
architekci. To architekci wykonują zawód
polegający na „współtworzeniu kultury przez
projektowanie architektoniczne obiektów
budowlanych, ich przestrzennego otoczenia
oraz ich realizację, nadzorze nad procesem
ich powstawania oraz na edukacji architektonicznej” (art. 2 ust. 1 Ustawy o samorządach
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów).
– Projektowanie architektoniczne nie
jest projektowaniem ustawienia przegród

budowlanych, czyli ścian, okien i dachu. Jest
procesem budowania kultury, tworzenia
ładu przestrzennego w uwarunkowaniach
środowiskowych i sąsiedzkich, z uwzględnieniem aspektów historycznych, socjologicznych, społecznych i psychologicznych
– wyjaśnia arch. Urszula Szabłowska, delegat krajowy Izby Architektów RP. – Architekci są kształceni do takiej misji na studiach
humanistyczno-technicznych. Inżynierowie
są dobrzy z matematyki – potrafią liczyć
przegrody i znakomicie je budować. Trzeba
jednak dostrzegać różnice.
Izba Architektów przypomniała także,
że myślenie o „pokrewieństwie” zawodów
oraz przepisy o „ograniczonych uprawnieniach” wywodzą się z okresu powojennej
odbudowy kraju. W dzisiejszych realiach
nikt już nie wpadnie na koncepcję, aby np.
z powodu niedoboru lekarzy medycyny
nadać ograniczone uprawnienia do leczenia
ludzi osobom, które posiadają nie tylko
pokrewne, ale nawet bardzo pokrewne
wykształcenie – np. farmaceutom czy
pielęgniarkom.

IZBA ARCHITEKTÓW

Architekt i inżynier:
zasady kształcenia,
regulacje UE

TABELA 1. Podstawowe różnice pomiędzy zawodami architekta
i inżyniera budownictwa
> odmienne umiejętności podczas rekrutacji na studia
(wyższe wymagania dla kandydatów na wydziały architektury)
> odmienny system szkolenia i program nauczania na studiach
(zgodnie ze specyfiką kształcenia w krajach członkowskich UE)
> odrębny zakres wykonywanych obowiązków zawodowych
(patrz: tabela 2 Odpowiedzialność architekta i inżyniera budownictwa według Prawa budowlanego)
> odmienna rola w procesie planowania, projektowania i realizacji inwestycji
(patrz: rysunek Kompetencje architekta i inżyniera budownictwa w istniejących aspektach procesu inwestycyjnego)
> odmienne definicje ustawowe
(patrz: tabela 3 Różnice między architektem i inżynierem budownictwa według ustawy samorządowej)
> odmienny status w odniesieniu do pojęcia zawodu zaufania publicznego
(status zawodu inżyniera budowlanego, w odróżnieniu od zawodu architekta, nie jest objęty w Unii Europejskiej żadną szczególną
regulacją prawną)
> odmienne regulacje unijne
(zwłaszcza w zakresie automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych, zgodnie z Dyrektywą 2005/36/UE)

TABELA 2. Odpowiedzialność architekta i inżyniera budownictwa
według Prawa budowlanego

Zakres odpowiedzialności w obszarze kompetencji

Architekt

Inżynier
bud.

Spełnienie wymagań podstawowych (art. 5.1.)
a) bezpieczeństwo konstrukcji

+

b) bezpieczeństwo pożarowe

+

c) bezpieczeństwo użytkowania

+

d) odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska

+

e) ochrona przed hałasem i drganiami

+

f) odpowiednia charakterystyka energetyczna budynku oraz racjonalizacja użytkowania energii

+

+

Spełnienie warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu (art. 5.2)
4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego
+
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się
na wózkach inwalidzkich
5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy

+

7) ochrona obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną
konserwatorską

+

8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej

+

9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych
interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej

+

TABELA 3. Różnice między architektem i inżynierem budownictwa
według ustawy samorządowej
> Art. 2. 1. Wykonywanie zawodu architekta polega na współtworzeniu kultury przez projektowanie architektoniczne obiektów
budowlanych, ich przestrzennego otoczenia oraz ich realizację, nadzorze nad procesem ich powstawania oraz na edukacji
architektonicznej.
> Art. 2. 2. Wykonywanie zawodu inżyniera budownictwa polega na projektowaniu obiektów budowlanych, ich realizacji, nadzorze
nad procesem ich powstawania, utrzymaniu tych obiektów oraz na edukacji w tym zakresie.

[…] Zawód „architekt” jest zawodem regulowanym, objętym specjalnymi regulacjami w dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie
uznawania kwalifikacji zawodowych. Art. 46 ww.
dyrektywy określa zasady i warunki kształcenia
w zawodzie architekta w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Trwające wiele lat prace
nad przygotowaniem jednolitych schematów
kształcenia w zawodzie inżyniera budownictwa
dla wszystkich państw członkowskich Unii
Europejskiej zakończyły się wnioskiem, iż nie
jest możliwe wypracowanie jednolitych zasad
kształcenia dla inżynierów budownictwa, które
uwzględniałyby specyfiki kształceń wszystkich
krajów członkowskich Unii Europejskiej. A zatem
w świetle dyrektywy 2005/36/WE nie jest
możliwe nadawanie inżynierom budownictwa
uprawnień do projektowania w specjalności
architektonicznej właśnie z uwagi na zakres
kształcenia. Jednocześnie należy wyjaśnić, iż
aktualnie obowiązujący podział na specjalności
w ramach samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie oraz zakres kompetencji
izb samorządu zawodowego jest efektem
wypracowania kompromisu aprobowanego przez
środowiska. […]”
minister Janusz Żbik (Ministerstwo Infrastruktury,
obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) w piśmie
z dnia 29 czerwca 2011 do Marszałka Sejmu (fragmenty)

Zawód architekta
w skrócie
Zawód architekta łączy w sobie dwie sfery:
architektoniczną (humanistyczną) oraz
inżynierską (techniczną), dlatego jest zawodem
komplementarnym, wymagającym specjalnych predyspozycji, co powoduje konieczność
prowadzonych na wyższych uczelniach rekrutacji
opartych o egzamin wstępny.
Wysokie wymagania rekrutacji nie oznaczają
jednak blokowania dostępu do tego zawodu.
Każdy ma prawo ubiegania się o przyjęcie na
studia na kierunku architektura i po spełnieniu
odpowiednich wymogów ma prawo studiować
ten kierunek.
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Architektura to o wiele więcej
arch. Wojciech Gwizdak, architekt IARP

Architektura to nie przegrody budowlane, fundamenty czy ściany. Architektura to przestrzeń,
pomieszczenia i powierzchnie. To ich wzajemne relacje, bezpieczeństwo i wygoda. To szczęście i zdrowie
zamieszkujących je osób. Czyli dalece więcej niż tylko techniczne wykonanie elementów budynku.

P

Przyglądając się dyskusji na temat uprawnień
architektonicznych, trudno mi uwierzyć, że
władze Izby Inżynierów poważnie traktują
swoje argumenty, które mają przemawiać za
tak dramatycznym rozszerzeniem uprawnień
architektonicznych w ograniczonym zakresie
przysługującym m.in. inżynierom budownictwa. Jeśli ktoś tak bardzo deprecjonuje
rolę i funkcję architekta znaczy to, że nie
ma świadomości, jak poważne są jego braki
w wykształceniu. A co gorsza nawet, jeśli ktoś
został źle wykształcony i nie rozumie istoty
procesu inwestycyjnego, nie zwalnia go to
z właściwej percepcji rzeczywistości – tego,
co się działo i dzieje wokół niego.
Podczas swej drogi zawodowej każdy
inżynier budownictwa powinien uzupełnić braki
ze studiów na temat roli architekta w procesie
inwestycyjnym. Brak tej wiedzy może wynikać
z dwóch powodów: albo inżynierowie udają,
że nie wiedzą po co jest architekt, bo chcą swą
masą i siłą wymusić podniesienie swoich uprawnień, albo nie rozumieją budownictwa. Obie
te możliwości nie świadczą dobrze o osobach
domagających się uprawnień bez poparcia tego
przywileju odpowiednim wykształceniem. I nie
ma znaczenia, czy jest to brak wiedzy, czy pycha.
Zawód architekta różni się zasadniczo od
zawodów inżynierskich w budownictwie. Nasi
koledzy inżynierowie zapominają, że budynki
są wznoszone dla funkcji, którą mają pełnić,
stąd też aspekt użytkowy jest najważniejszy
przy projektowaniu i wznoszeniu budynków.
Dlatego już u zarania cywilizacji wykształcił
się zawód architekta jako osoby, która czuwa
od samego początku nad powstawaniem siedziby ludzkiej, by rezultat wszystkich działań
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prowadził do jak najdoskonalszej użytkowej
funkcji budynku. I dlatego to właśnie architekt jest dla inwestora partnerem, doradcą,
konsultantem i zastępcą, który dzięki swoim
umiejętnościom, wykształceniu, zdolnościom
i wiedzy zamienia oczekiwania i potrzeby
użytkowe na rozwiązania przestrzenne.
Architekt optymalizuje szukając najlepszych rozwiązań funkcjonalnych i użytkowych, tak by z ekonomicznego i technicznego
punktu widzenia osiągnąć najlepszy efekt, minimalizując koszty, a maksymalizując efekty.
Takiej roli nie spełniają inżynierowie, których
zadanie sprowadza się do wypełnienia i rozwiązania problemów technicznych budynku,
tak by to, co zaplanował architekt korzystając
ze swojej interdyscyplinarnej wiedzy, spełniało założone przez niego wymagania.
To architekt wymyśla konstrukcję budynku, konstruktor ją liczy, wymiaruje, rozwiązuje i jeśli założenia architekta są nierozwiązywalne, to architekt – a nie konstruktor – ma
znaleźć rozwiązanie. To architekt decyduje
o funkcji poszczególnych pomieszczeń, a te
decyzje są podstawą do pracy dla instalatorów
sanitarnych i elektrycznych. To architekt decyduje, gdzie dać branżom swobodę w rozwiązywaniu ich problemów technicznych, a gdzie
leżą granice, których nie mogą przekroczyć.
Dlatego inżynierowie mają punktową,
chociaż na pewno fachową, wiedzę w wąskich
dziedzinach. Nie mają jednak sumy wiedzy potrzebnej do projektowania budynków. Można
więc sobie wyobrazić budynek zaprojektowany w zgodzie z wiedzą techniczną i spełniający
wszystkie przepisy, a nie nadający się do
użytkowania, zaprojektowany nieekonomicz-

nie (np. z przerostami komunikacyjnymi),
nieprzyjazny i niebezpieczny dla użytkownika.
Czytając argumenty oficjalne i fora
inżynierów budownictwa, można odnieść
wrażenie, że inżynierowie uważają swoją wiedzę o liczeniu, funkcjonowaniu przegród i ich
łączeniu za wystarczającą do projektowania
architektonicznego. To nieprawda.
Architektura to nie przegrody budowlane, fundamenty czy ściany. Architektura to
przestrzeń, którą te ściany wydzielają, to pomieszczenia i powierzchnie, jakie otrzymujemy po postawieniu ścian, stropów i dachów,
to ich wzajemne relacje przestrzenne, bezpieczeństwo i wygoda. To szczęście i zdrowie
zamieszkujących je osób. To wartość dla
porządku przestrzennego, bo dobra architektura podwyższa wartość działki własnej
i okolicznych. Sama umiejętność technicznego
wykonania i znajomości funkcjonowania tych
elementów budowlanych jest dalece niewystarczająca, by wyczerpać zagadnienie jakim
jest architektura i jej tworzenie.
Jeżeli inżynierowie uważają, że ich argumenty są słuszne, to powinni spodziewać
się, że ich wyjątkowe kompetencje techniczne zostaną podważone przez pracowników
budowlanych po zawodówkach. W końcu kto
miesza ten beton? Jakiś inżynier inteligencik
czy praktyk łopatolog?

Wojciech Gwizdak

architekt IARP

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

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

Wyciąg ze stanowiska IARP z dnia 21 sierpnia 2013 r.
(...)
Korzystając z ustawowej definicji1 należy wskazać, że każda inwestycja,
niezależnie od rodzaju, charakteru, skali czy lokalizacji ma aspekt:
krajobrazowy, urbanistyczny, architektoniczny, inżynieryjny, społeczny
i prawny. W zależności od konkretnych uwarunkowań inwestycji aspekty
te występują w różnych proporcjach i w różnej wadze względem siebie,
ale występują zawsze, immanentnie związane z procesem inwestycyjnym
i jego skutkami.
Wszystkie one – choć w różnym stopniu – znajdują się w zakresie, najpierw
edukacji a dalej, odpowiedzialności zawodowej architekta. W zakresie
edukacji i odpowiedzialności zawodowej inżyniera budownictwa znajduje
wyłącznie aspekt inżynierski inwestycji.
Te właściwości zawodu architekta i zawodu inżyniera budownictwa oraz
odpowiadający im zakres kształcenia, muszą być podstawowym kryterium
ustalania zakresu uprawnień, czy to w drodze tworzenia nowych przepisów,
czy też w drodze zmian, takich jak te wynikające z procesu deregulacji.
(...)
Przedmiotowa zmiana zakresu uprawnień2 jest niezasadna i przeczy
definicji podstawowych pojęć teorii architektury i urbanistyki. Izba
Architektów RP zwracała na to uwagę w przesłanym wcześniej piśmie
z dnia 27 czerwca 2013. W naszej ocenie uzasadnienie Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa opiera się na postawieniu znaku równości
pomiędzy zabudową zagrodową a zabudową w przestrzeni zurbanizowanej.
Znak równości postawiony przez Inżynierów w uzasadnieniu może więc
oznaczać tylko dwie rzeczy: albo niekompetencję w przedmiocie,
do którego chcieliby mieć uprawnienia, albo cyniczną próbę zawłaszczenia
dla siebie, ponad faktycznymi kompetencjami, tej części procesu
inwestycyjnego, która wynika z rozszerzenia zakresu ograniczonych
uprawnień. Każda z tych ewentualności dyskwalifikuje wniosek
i Wnioskodawcę, a w rezultacie samą proponowaną zmianę.

1_w łaściwości zawodów określone są w art. 2 ustawy
o samorządach zawodowych w budownictwie
2_proponowane przez PIIB rozszerzenie uprawnień
ograniczonych
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Plusy dodatnie,
minusy ujemne
arch. Ryszard Comber, architekt IARP, przewodniczący Pomorskiej Okręgowej IARP

Zaproszenie przez redakcję Z:A do wypowiedzi o planach kadencyjnych zdopingowało mnie do
podsumowania na piśmie naszych pomorskich przemyśleń i dyskusji. Bez diagnozy sytuacji trudno
bowiem mówić o planowaniu. Od analizy zaczynamy przecież każde projektowanie. Pozwólcie, że
podzielę się z Wami „rozpoznaniem schorzeń”.

C

Chciałbym na początek krótko odnieść się do
działalności Izby Architektów RP w minionej kadencji. Dzisiaj, patrząc już z pewnej
perspektywy czasowej na ostatnie 4 lata,
w świetle dokonanych nowelizacji zapisów
prawa, należy uznać je za bardzo udane.
Istotne zmiany przeprowadzone w wyniku
deregulacji, między innymi wynikająca z nich
likwidacja niepotrzebnego dualizmu w postaci przynależenia do dwóch izb w ramach
wykonywania jednego zawodu, przywracają logikę prawną. Z kolei reaktywowanie
nadawania architektonicznych uprawnień
wykonawczych przez Izbę Architektów jest
oczywistym wypełnieniem obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy o samorządach zawodowych. W sposób niewątpliwy
wpłynie to na poprawę standardów i jakości
rozwiązań architektonicznych, zapewni
również możliwość współtworzenia kultury
przez architekta na każdym etapie realizacji
inwestycji.
To przyjemny, ale niestety lekki tylko
powiew optymizmu. Zastanawiająca jest
bowiem sytuacja, w której proces inwestycyjny, z natury kierujący się zdroworozsądkową
logiką, został w naszym kraju tak niezmiernie skomplikowany. Przyczyn takiego stanu
rzeczy należy upatrywać między innymi
w stanowionym prawie, braku jego spójności,
nadmiernej biurokracji czy też w wymaganym
pozwoleniu na budowę o nieuzasadnionej
obszerności zakresu opracowania. Również

022

Z:A _#39

zleceniodawca publiczny nie poszedł w swoich
regulacjach z duchem czasu i nie dostosował
procedur do zachodzących zmian, dziejących
się głównie na rynku gospodarczym.

Rola i obowiązki architekta
Jedną z istotniejszych przyczyn źle funkcjonującego procesu inwestycyjnego pozostaje również fakt niezrozumienia roli architekta, jako
koordynatora całości, będącego głównym
gwarantem realizacji przesłanek wywodzących się z obowiązku uprawiania zawodu
zaufania publicznego, polegającego w dużej
mierze na współtworzeniu kultury, dbaniu
o dobro przestrzeni publicznej.
Niezrozumienie roli architekta wynika
głównie z niewiedzy. Często sami sobie
stawiamy pytanie, co należy do obowiązków architekta? Jak dalece powinien on być
zaangażowany w proces inwestycyjny? Gdzie
przebiega granica podziału kompetencji pozostałych uczestników procesu inwestycyjnego?
Jakie regulacje prawne określają i normują te
wzajemne stosunki?
W rozumieniu europejskiego modelu
zakresu usług architekta, w momencie
zawarcia umowy z inwestorem architekt
staje się jego fachowym doradcą. Do zadań
architekta należy opracowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego od koncepcji poprzez
ZTE (Założenia Techniczno-Ekonomiczne),
projekt budowlany, wykonawczy, pomoc
przy opracowaniu przetargów, opracowanie

detali, koordynacja opracowań projektów
branżowych, nadzór nad realizacją. Poza tym
architekt troszczy się o kontakty z firmami
wykonawczymi, nadzoruje rozwój inwestycji
w aspekcie kosztów i jakości. Jego zadania
sięgają dalej – jako fachowy doradca jest on
zobowiązany wobec inwestora do udzielenia
mu wyjaśnień, porad, wskazania obowiązków wynikających z prowadzonego procesu
inwestycyjnego.
Być może ktoś tę wyliczankę zripostuje:
Prawda, ale nie u nas! Pamiętajmy jednak,
że nasz zawód należy do zawodów regulowanych sektorowo, co w istotny sposób
przekłada się na uznawanie kwalifikacji
w procesie migracji zarobkowej. W przypadku
zawodów regulowanych systemu sektorowego uznawanie kwalifikacji do wykonywania
zawodu w obrębie Unii Europejskiej odbywa
się automatycznie. Oznacza to, że jeżeli ktoś
kształcił się w zawodzie architekta i uzyskał
adekwatny dyplom, może bez problemu podjąć pracę w dowolnym kraju UE i Szwajcarii.
Zawody systemu sektorowego muszą więc
być reglamentowane w każdym państwie
w identyczny sposób. Unia Europejska wprowadziła precyzyjne, i co istotne, jednolite
dla całej Wspólnoty Europejskiej wymagania, umożliwiające uzyskiwanie uprawnień
zawodowych w tych profesjach. Konsekwentnie pojawią się więc te same obowiązki, jak
również wynikająca z nich odpowiedzialność
za usługi.
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W Unii Europejskiej już nie tylko cena!
Sytuacja prawna w Polsce wygląda dziś następująco: w przetargach publicznych nie funkcjonuje żadna regulacja poza najniższą ceną.
Zostało to spowodowane atakiem UOKiK na
Izbę Architektów, kiedy urząd antymonopolowy zarzucił Izbie działalność niezgodną
z regulacjami unijnymi. W konsekwencji Izba
wycofała się planów przyjęcia obligatoryjności stosowania regulaminu honorarium. Stało
się tak, pomimo że regulacja cen w żaden sposób nie naruszała swobody świadczenia usług
wynikającej z zasad dyrektywy usługowej
Unii Europejskiej. Zostało to jednoznacznie
dowiedzione w oparciu o działania prawne
wykonane na zlecenie jednego z członków Unii
Europejskiej. W tej sprawie użyto następującej argumentacji: „regulacje dotyczące wyceny
za prace architekta stanowią sferę kultury
każdego z państw członkowskich i są sprawą
wewnętrzną, krajową. Zasady dyrektywy usługowej UE nie mają zastosowania w sytuacji
czysto wewnętrznej (krajowej)”. Ta sytuacja
prawna została potwierdzona i zaakceptowana przez Brukselę. Dlatego dziś bez problemu
w 1/3 państw UE posługujemy się cennikami
za usługi architekta.
Wprowadzenie cen regulowanych automatycznie rozwiązałoby problem najniższej ceny,
często dumpingowej, uprościłoby z pewnością
przeprowadzanie przetargów publicznych
i uczyniłoby rynek przejrzystym.

Architekt wolnego zawodu
Niezmiernie istotne jest przywrócenie pojęcia
architekta wolno tworzącego. Praca wykonywana przez architekta wolno tworzącego nie
jest pracą o dzieło, nie jest robotą budowlaną.
Wolno tworzący architekt wykonując usługę,
podobnie jak lekarz czy też adwokat, uprawia
swój wolny zawód. Jedną z istotnych cech wykonywania wolnego zawodu jest nawiązanie
szczególnego związku między zleceniodawcą
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a zleceniobiorcą. Architekt wolno tworzący
jest zobowiązany reprezentować interesy
inwestora wobec pozostałych uczestników
procesu inwestycyjnego tak dalece, jak to
tylko jest możliwe, mając jednak ciągle na
uwadze aspekt estetyczny, techniczny, gospodarczy i prawny wykonywanych prac.
Regulamin honorarium architekta ma na
celu zapobieganie powstawaniu zależności
gospodarczej między inwestorem a architektem i powinien prowadzić do uniknięcia
kłopotliwego „targowania się” o wysokość
wynagrodzenia. Regulamin honorarium musi
być przejrzysty i dawać stronom poczucie
bezpieczeństwa gospodarczego.

Przetarg złą procedurą
dla usług projektowych
Obowiązująca ustawa Prawo zamówień
publicznych w zastosowaniu do przetargów
na usługi projektowe nie działa prawidłowo.
Posługując się najczęściej jedynym tylko
kryterium – najniższej ceny – bezpośrednio
prowadzi do obniżenia standardów prac
wykonywanych prac projektowych, a następnie również realizacyjnych. To efekt sposobu
w jaki ustawa PZP – błędnie – traktuje prace
projektowe, zupełnie nie bacząc na istotę
procesu projektowania, który ma charakter
czynności wybitnie intelektualnej w przeciwieństwie do robót budowlanych.
Równie chętnie wykorzystuje się możliwość stawiania architektom dodatkowych
ograniczeń w postaci wymagań wykonania
w okresie ostatnich 3 lat konkretnych tematów projektowych, co w sposób ewidentny
pozostaje w sprzeczności z obowiązującym
prawem. Architekt posiadający uprawnienia do
projektowania bez ograniczeń i przynależący
do Izby Architektów RP ma prawo projektować
wszystko, a więc jakiekolwiek inne ograniczenia prowadzą do zawężenia jego ustawowych
kompetencji. W ten sposób ustawa PZP nie

uwzględnia również interesu małych biur
projektowych i początkujących architektów,
wyjątkowo ważnego elementu w ramach rozwoju zawodowego społeczeństwa.

Antidotum: konkurs,
lecz dobrze sędziowany
Konkurs był i jest najlepszą formą przetargu
na prace projektowe. W dziedzinie architektury z powodzeniem organizowane są już
konkursy architektoniczne czy urbanistyczne
lub mieszane, w celu osiągnięcia najlepszej
koncepcji, która prowadzi do uzyskania
optymalnych rozwiązań funkcjonalnych, ekonomicznych i estetycznych dla konkretnego
obiektu. Nie będzie truizmem, jeśli powiem,
że często, pomimo istniejących bardzo
dobrych precyzyjnych zapisów i wytycznych
programowych dla konkursu (które mogą się
wydawać ograniczeniem), udaje się znaleźć
jeszcze lepsze i nowatorskie rozwiązania ku
ogólnemu pożytkowi. Nie mówiąc już o tym,
że rozwiązania konkursowe łatwiej znajdują
zrozumienie społeczne. Z tego właśnie powodu w wielu krajach UE większość zleceń natury
publicznej odbywa się w oparciu o rozwiązania
konkursowe.
Pamiętajmy też, że istotą konkursu jest
ocena prac przez fachowych i niezależnych
sędziów. Atrybuty niezawisłości i niezależności sądu konkursowego są spełnione, kiedy
skład sędziowski minimum w 51% składa się
z osób posiadających kwalifikacje nie mniejsze
niż wymagane od uczestników oraz pozostaje
niezależny od ogłaszającego konkurs, również
w co najmniej 51%. 

Ryszard Comber
architekt IARP
> napisz do autora:
rcom1@wp.pl

Nowość: Pilkington Suncool™ 60/31
– szkło przeciwsłoneczne o niższej refleksyjności
Nowy typ wysokoselektywnego szkła przeciwsłonecz-

o refleksyjności na poziomie 19%. Niski poziom odbicia świa-

60/31 wyróżnia się bardzo

tła szkła Pilkington Suncool™ 60/31 przekłada się z jednej

niską refleksyjnością. Współczynnik odbicia światła

strony na dobre doświetlenie wnętrz światłem dziennym,

na poziomie 11% idzie w parze z niską przepuszczal-

z drugiej zaś na „neutralność” szklanych elewacji.

nego: Pilkington Suncool

™

nością energii słonecznej, wysoką przepuszczalnością
światła i niskim współczynnikiem przenikania ciepła.

Jednocześnie nowe niskorefleksyjne szkło przeciwsłoneczne

Nowe szkło znakomicie nadaje się do neutralnych

Pilkington Suncool™ 60/31 charakteryzuje się bardzo dobry-

przeszklonych fasad o niskiej refleksyjności i dosko-

mi parametrami świetlnymi i energetycznymi. Posiada wysoką

nałych parametrach świetlnych i energetycznych.

przepuszczalność światła LT = 60%, niską przepuszczalność
energii słonecznej g = 32% i niski współczynnik przenikania

przeciwsłonecznych

ciepła Ug = 1,0 W/m²K. Dzięki takim właściwościom zastoso-

Pilkington Suncool to kilkanaście produktów zapewniają-

wanie szkła Pilkington Suncool™ 60/31 zapewnia efektywną

cych skuteczną ochronę przed nadmiernym nasłonecznie-

ochronę przed słońcem i dobrą izolacyjność cieplną przy jed-

niem. Do tego bogatego asortymentu dołącza teraz nowy

noczesnym dostępie dużej ilości światła dziennego do po-

produkt – szkło Pilkington Suncool 60/31, które odpowiada

mieszczeń.

na zapotrzebowanie rynku w zakresie wysokoselektywnych

Więcej informacji na stronie www.pilkington.pl

Grupa

wysokoselektywnych

szkieł

™

™

szkieł przeciwsłonecznych o obniżonej refleksyjności. Nowe
szkło o współczynniku odbicia światła LR = 11% zastępuje swojego poprzednika: szkło Pilkington Suncool™ 60/30

fot. Mikomax Smart Office
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BIU

Biura generacji Y
Gabinety, open space’y, hot
desking czy telepraca? A może
jeszcze inne rozwiązania?
O aktualnych trendach
w projektowaniu przestrzeni
biurowych oraz przyczynach
obserwowanych zmian
rozmawiamy z ekspertami
z firm konsultingowych
i dostawcami systemów
meblowych.
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Zawód:Architekt: Najprostsze, a może
najtrudniejsze pytanie na świecie:
nowoczesne biuro. Czyli jakie i jak
zorganizowane miejsce do pracy?

> Monika Rajska-Wolińska, Colliers: Jeszcze
niedawno nowoczesne biuro kojarzono z nowinkami technologicznymi. Biuro wyposażone
w kontrolę dostępu, sprzęt konferencyjny,
a nawet klimatyzację, w końcówce lat 90.
wydawało się nowoczesne. Dziś podejście do
przestrzeni zmieniło się diametralnie. Myśląc
o nowoczesnym biurze, przede wszystkim
myślimy o jego funkcjonalności. Co ważne
– centralnym punktem stał się człowiek i jego
potrzeby. Starając się je spełnić, tworzymy
przyjazną przestrzeń do pracy. W związku
z tym coraz większe znaczenie zyskują też
zielone rozwiązania i idące za tym poszanowanie środowiska naturalnego.
> Karina Kreja, CBRE: To prawda, rozwój
technologii znacząco przyczynił się do zmian

we współczesnych biurach. W czasach, gdy
duża część tradycyjnych zadań może być
wykonywana z niewielkiego, przenośnego
urządzenia, całkowicie zmienia się funkcja powierzchni biurowych. Nowoczesne biuro jest
definiowane poprzez różnorodne typologie
stanowisk pracy oraz miejsc i pokoi spotkań,
które wspierają interakcję i współpracę. Musi
być ono miejscem, gdzie istnieją odpowiednie
warunki do rozmowy i wymiany myśli.
> Konrad Krusiewicz, Cushman & Wakefield:
Zwróciłbym tu uwagę na elastyczność pracy.
Nowoczesne biuro daje możliwość wykorzystywania różnorodnych, wielofunkcyjnych
przestrzeni do różnego typu zadań. To wnętrze, które daje pracownikowi pełną mobilność – dziś pracuje tu, jutro tam, dziś z tym
zespołem – jutro z innym.
> Tomasz Węclewski, Martela: Projektując nowoczesne biuro, należy uwzględnić
wszystkie aspekty jego funkcjonowania od
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elementów tzw. twardych, finansowych, po
tzw. miękkie, związane z funkcjonowaniem
organizmu społecznego, jakim jest organizacja. Oznacza to, że nowoczesne biuro może
mieć również tradycyjny wygląd, jeśli jest to
najlepsze rozwiązanie dla specyfiki wykonywanej pracy, wewnętrznej komunikacji
i budowania wizerunku firmy np. kancelarii
prawniczej.
> Katarzyna Konkel, Nowy Styl Group:
Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że
każdy inaczej definiuje słowo „nowoczesny”.
Dla nas w Grupie Nowy Styl, nowoczesne
biuro oznacza takie, które tworzone jest
wspólnie z klientem i uwzględnia kluczowe trendy. Mówiąc trendy nie mamy na
myśli tylko bryły mebla czy krzesła, jego
wykończenia czy kolorystyki. Myślę raczej
o uwzględnianiu trendów obserwowanych na
rynku pracy, o tym kto i w jaki sposób będzie
w tym biurze pracował.

Katarzyna Konkel, Nowy Styl Group
menadżer marketingu w Polsce
Grupa Nowy Styl jest czwartym największym
producentem krzeseł i mebli biurowych w Europie
(wg rankingu FEMB). Swoje produkty dostarcza
do ponad 100 krajów na całym świecie, posiada
19 departamentów i 15 zakładów produkcyjnych.

Są w branży meblowej środowiska, które wręcz
wieszczą śmierć biura. Nasze doświadczenia
i analizy pokazują raczej jego głęboką przemianę.
Najwięcej elementów tej ewolucji kryje się
w stwierdzeniu, iż aktualnie nie tworzymy już
stanowiska pracy, ale przestrzeń, w której
pracują ludzie.

Skoro o trendach mowa... Jakie są
obserwowane przez państwa aktualne
kierunki w projektowaniu biur oraz jak
odpowiadają one na potrzeby najemców?

> Zuzanna Mikołajczyk, Mikomax: Coraz
więcej firm rezygnuje z modelu, w którym
pracownikowi przypisane jest konkretne
biurko. Dzieje się tak nie tylko ze względu
na rozwój technologii mobilnych, ale także
z powodu wejścia na rynek pracy pokolenia Y,
które szczególnie ceni sobie indywidualizm
i nieszablonowe rozwiązania. Firmy rekrutujące pracowników z tej grupy mogą wykorzystać
wygląd swojej siedziby jako element budowania wizerunku pracodawcy. W odpowiedzi
na potrzeby młodych ludzi firmy chętnie
udostępniają nie tylko przestrzeń do pracy, ale
także obiekty rekreacyjne, chill-out roomy czy
sale treningowe.
> Katarzyna Jasińska, Bene: Światowe trendy
zdecydowanie zmierzają w stronę elastyczności i mobilności. Firmy coraz częściej chcą iść
na rękę pracownikom, oferując im tolerancyjne podejście do czasu i miejsca pracy. Przekłada się to na zwiększoną liczbę hot desków,
nieformalnych miejsc spotkań oraz stanowisk
do pracy, które w niczym nie przypominają
tradycyjnych biurek. Nie oznacza to jednak, że
biura kompletnie rezygnują z pracy stacjonarnej. W każdej firmie są stanowiska wymagające tradycyjnie rozumianego miejsca pracy.

Karina Kreja, CBRE
zastępca dyrektora w dziale doradztwa budynkowego,
odpowiedzialna za strategię środowiska pracy
CBRE Group z siedzibą w Los Angeles jest największą
na świecie firmą świadczącą usługi konsultingowo-inwestycyjne na rynku nieruchomości komercyjnych
(wg danych z roku 2013). Zatrudnia ok. 44000 pracowników
w 350 biurach na całym świecie

Coraz więcej organizacji przyjmuje zadaniowy
styl pracy, gdzie stanowisko w korporacyjnej
hierarchii zostaje zastąpione poprzez funkcję,
jaką pracownik przyjmuje w konkretnym
projekcie. W związku z tym potrzeby związane
z powierzchnią zależą od bieżącego zadania,
a nie jednego, narzuconego z góry przeznaczenia.
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Projektując nowoczesne biuro, należy więc
wziąć pod uwagę wszystkie te czynniki.
> Monika Rajska-Wolińska, Colliers: Wciąż
popularne są powierzchnie typu open space,
ale podejście do tzw. klasycznego open space’u już się zmieniło. Najnowszym trendem
jest koncepcja flexible workplace. Odrzuca ona
tradycyjny model aranżacji powierzchni biurowej. Opiera się na założeniu, że biuro powinno
spełniać różne funkcje. W nowoczesnych
biurach powstają przestrzenie przeznaczone
do pracy grupowej i indywidualnej, spotkań
z klientami, telekonferencji, nieformalnej
wymiany informacji, czy wreszcie równie
istotne, szczególnie dla młodego pokolenia,
wspomniane już strefy relaksu.
> Anna Krześniak, JLL: Nie ma jednego rozwiązania, które byłoby dobre dla wszystkich
najemców. Funkcjonalne biuro będzie najczęściej kombinacją różnych opcji. Nie skreślałabym jednak tradycyjnego układu, który
znakomicie sprawdza się w wielu sytuacjach.
Proporcje pomiędzy powierzchnią podzieloną
na gabinety a open space, pomiędzy biurkami
przypisanymi a współdzielonymi, powinny
być wypadkową kultury organizacyjnej całej
firmy, wielkości zatrudnienia oraz specyfiki
pracy poszczególnych zespołów.
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Czym w takim razie kierują się firmy
dopasowując do swoich wymagań
przestrzeń biurową? I w jakich branżach
najbardziej zauważalne jest przechodzenie
do nowoczesnych form organizacji pracy?

> Monika Rajska-Wolińska, Colliers: Prawdę
mówiąc, potrzeby najemców są bardzo
zróżnicowane. Firmy z branż IT, telekomunikacyjnej czy reklamowej są bardziej otwarte
na nowinki. Trzeba jednak pamiętać, że nawet
w obrębie jednego sektora, mogą się trafić
klienci z różnymi oczekiwaniami.
> Jonathan Steer, CBRE: Elastycznymi
rozwiązaniami zainteresowane są również
firmy z sektorów ekonomii wiedzy i usług dla
biznesu, które rozumieją zalety tego systemu
i wiedzą, jak silne przełożenie ma jakość
środowiska biurowego na wyniki pracy ich
zespołów.
> Katarzyna Jasińska, Bene: Zmieniając
przestrzeń biurową, firmy kierują się przede
wszystkim strukturą organizacji i przyjętym
modelem biznesowym. Biuro powinno być
możliwie komfortowe i funkcjonalne – w tym
właśnie kierunku idzie większość zmian.
Z drugiej strony, coraz częściej zgłaszają
się do nas klienci, którzy chcieliby odmienić
środowisko pracy, obudzić w pracownikach

większą kreatywność, stworzyć im warunki
do nieskrępowanej dyskusji, czyli czynnika
zmian upatruje w samym zespole. Każda motywacja, która przekłada się na realne zmiany,
jest cenna. Rośnie zatem potrzeba tworzenia
tzw. inkubatorów kreatywności, czyli pokojów
projektowych, w których pracownicy mogą
wspólnie rozwiązywać problemy i tworzyć
nowe pomysły. Zauważamy również, że
klienci kładą coraz większy nacisk na rozwiązania akustyczne zastępujące tradycyjne
sale meetingowe, które zajmują zbyt duże
powierzchnie. Dużą zaletą takich systemów
jest wielofunkcyjność – tworzą przestrzeń
do spotkań, miejsce wyciszenia czy choćby
do spokojnej rozmowy telefonicznej. Badania
pokazują, że w ponad 80% spotkań organizowanych w biurze uczestniczą nie więcej niż
cztery osoby.
> Konrad Krusiewicz, Cushman & Wakefield:
Trzeba pamiętać, że każdy projekt wymaga
uwzględnienia innej zasady działania danej
organizacji. Głównie jednak chodzi o efektywność. Najczęściej zauważanym sposobem
aranżacji jest przeznaczenie przestrzeni
otwartych w biurze dla wszystkich użytkowników – pracownicy, kierownicy, a czasem
i prezesi umieszczani są razem. Pojawia się
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również dużo nieformalnych miejsc spotkań
czy relaksu. Oczywiście jest to zależne tak od
branży, jak i od wielkości firmy.
> Anna Krześniak, JLL: Dominujący dziś trend
otwierania przestrzeni jest w dużej mierze
podyktowany poszukiwaniem oszczędności,
ale tam, gdzie jest to jedyny powód do zastosowania takiego rozwiązania, zmiana może się
niekorzystnie odbić na produktywności pracowników, a co za tym idzie – finansach firmy.

Pomówmy o pracownikach. W jaki
sposób organizacja biura wpływa na ich
pracę? Jakie cechy tych elastycznych
rozwiązań są najbardziej znaczące?
> Jonathan Steer, CBRE: Największą zmianą
zachowań skutkuje oderwanie od stałych
stanowisk pracy. Choć w pierwszym odruchu
przez wielu postrzegane jest to jako zagrożenie, w rzeczywistości dla większości użytkowników okazuje się rozwiązaniem korzystnym.
Dzielenie biurek skutkuje całym wachlarzem
nowych zachowań, takich jak praca bez
dokumentów papierowych (tzw. digitalizacja),
łatwy przepływ wiedzy i informacji pomiędzy
członkami jednego zespołu, ale też pomiędzy
członkami różnych zespołów.
> Katarzyna Konkel, Nowy Styl Group:
Hot desking jest szczególnie ważny w firmach
i organizacjach, których część pracowników
działa mobilnie, odwiedza klientów i partnerów w terenie, czy realizuje zadania w trybie
home office. W takich przypadkach nie ma
sensu utrzymywanie liczby stanowisk pracy
zgodnej z liczbą aktualnie zatrudnionych
osób. Rozwiązania technologiczne sprawiają,
że pracujemy w różnych strefach czasowych
i biura nie funkcjonują tylko od 8 do 16 czy od
9 do 17. W branżach takich jak informatyczna, gdzie mówimy raczej o rynku pracownika
niż pracodawcy – absolutnie konieczne są
przestrzenie relaksu. Można zauważyć, że
te sektory, w których istotna jest kreatywność, znacznie szybciej wdrażają rozwiązania
realizujące zasady work& life balance, sięgają
po ergonomiczne krzesła i myślą o wielofunkcyjności przestrzeni. Ponieważ według badań
rynek pracy będzie się zmieniał w stronę
dominacji pracowników umysłowych i stale
wzrastać będzie zatrudnienie w biznesach
kreatywnych i usługach publicznych – trzeba
będzie liczyć się z upowszechnieniem tych
rozwiązań.

Katarzyna Jasińska, Bene
dyrektor zarządzający w Polsce
Bene jest liderem rynku austriackiego i jedną z najbardziej
znanych w Europie firm specjalizujących się w kompleksowej
aranżacji przestrzeni biurowej. Oferta obejmuje zarówno
analizę potrzeb klientów i prace koncepcyjne, projektowanie,
jak i produkcję wyposażenia.

Każde nowoczesne biuro powinno być
zaaranżowane w taki sposób, aby pracownik mógł
z niego korzystać w intuicyjny sposób. Wygodne
biurka i krzesła, akcesoria ułatwiające pracę oraz
odpowiednie oświetlenie to minimalne wymagania,
jakim powinno sprostać wnętrze. Nie jest to
przesadny luksus, tylko detale, które pomagają
znacząco podnieść komfort i efektywność pracy.

Anna Krześniak, JLL
starszy konsultant w dziale reprezentacji najemcy
JLL (Jones Lang LaSalle) jest międzynarodową firmą doradczą
świadczącą kompleksowe usługi na rynku nieruchomości
komercyjnych. Obsługuje klientów w 75 krajach, zarządza
obiektami o łącznej powierzchni ok. 280 mln mkw.

Nowoczesne biuro nie jest bezrefleksyjną kopią
podpatrzonych rozwiązań, ale ma przemyślany
układ, biorący pod uwagę realne potrzeby firmy
i pracowników. Projektowanie aranżacji takiego
biura poprzedza zbieranie informacji na wszystkich
szczeblach organizacyjnych oraz obserwacja
rzeczywistej dynamiki pracy w firmie, jako że teorie
i pragnienia dość często rozmijają się z praktyką
i faktycznymi potrzebami.
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> Tomasz Węclewski, Martela: To wszystko
zależy od sposobu pracy danej firmy. Jedno
jest wspólne – oczekiwania wzrostu efektywności pracy i oszczędności miesięcznych na
wynajmie powierzchni. Ujmując to w jedną
całość, wskazałbym na projektowanie oparte
na koncepcji Activity Based Office, czyli biura,
którego przestrzeń i funkcja są ściśle ze sobą
powiązanie i oparte o rodzaj pracy i jej zakres.
Taki sposób aranżacji wymaga poświęcenia
dużej ilości czasu na przygotowanie do projektowania. Konieczne są bardzo dobrze przeprowadzone konsultacje odnośnie funkcji biura,
zespołów i pracowników. Źle zaprojektowane
biuro może spowodować dramatyczne skutki.
Oszczędności mogą okazać się porażką, za
którą przyjdzie słono zapłacić – zwłaszcza
jeśli przestrzeń zaprojektują osoby bez odpowiedniego doświadczenia i nie posiadające
stosownych narzędzi analizy. Dla przykładu, źle zaprojektowany open space będzie
sprawiał, że ludzie będą mieli wrażenie pracy
w tzw. tramwaju, gdzie jest głośno i ciasno jak
w przysłowiowej puszce sardynek.
> Zuzanna Mikołajczyk, Mikomax: Jak już
zauważono, trudno mówić o konkretnym
rozwiązaniu, które sprawdzałoby się zawsze
i w przypadku wszystkich firm. Dlatego opra-
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cowując projekty dla konkretnych organizacji,
korzystamy z metodologii opartej na ankiecie
online. Pozwala ona zebrać opinie pracowników na temat czynności, jakie najczęściej
podejmują w biurze, stopnia, w jakim miejsce
pracy wspiera ich w realizacji tych działań oraz
oczekiwań co do wyglądu i aranżacji przestrzeni. Jeśli jednak miałabym wskazać rozwiązania,
które sprawdzają się uniwersalnie, byłoby to
z jednej strony zapewnienie stanowisk do pracy
w skupieniu, a z drugiej – przestrzeni do zadaniowych i nieformalnych spotkań. W nowoczesnych firmach, choć wciąż największą część
zadań wykonujemy samodzielnie, dużą rolę
odgrywa współdziałanie. Jak wynika z naszych
badań, koncepcyjną pracę zespołową uznaje za
ważną 58% młodszych (26-35 lat) i 76% starszych (36-45 lat) ankietowanych. Możliwość
uczenia się od innych jest wartością dla około
70% badanych w obu grupach wiekowych.
Jak oceniają państwo intensywność
przechodzenia do bardziej elastycznych,
mobilnych systemów organizacji pracy
biurowej? Czy są zauważalne w Polsce?

> Karina Kreja, CBRE: Według naszych
badań na koniec 2013 roku jedynie 3% firm
w Polsce działało w systemie sharedeskin-

gu. Z naszych obserwacji wynika jednak, że
coraz więcej podmiotów dostrzega korzyści
elastycznego i wielofunkcyjnego biura, choć
może nie wszyscy chcą bądź mogą wprowadzić system dzielenia biurek. W wielu firmach,
które ze względu na różne ograniczenia nie
decydują się na mobilne stanowiska pracy,
sprawdzają się inne rozwiązania elastycznego
biura związane z przestrzenią do współpracy.
> Tomasz Węclewski, Martela: Dzisiaj elastyczny system organizacji pracy to coraz bardziej widoczny trend na rynku, również w Polsce. Wspomniane rozwiązania coraz częściej
oznaczają zarówno lepszą efektywność pracy
poprzez poprawę komunikacji, jak też znaczące obniżenie kosztów najmu. Jest to sytuacja
win-win w relacji pracodawca – pracownik.
Intensywność przechodzenia na systemy mobilne zwiększa się z miesiąca na miesiąc. Jest
wiele branż, które za chwilę zaczną dostrzegać
taką potrzebę, już ją dostrzegają, czy nawet
już ją wdrażają. Zarządzający są coraz bardziej
świadomi możliwych rozwiązań, nie dziwią
się już tzw. budkom telefonicznym, mobilnym
salom konferencyjnym czy wielofunkcyjnym
kantynom. Wczoraj były to elementy wzbudzające zainteresowanie, a dzisiaj są niezbędnym elementem projektowania biura.
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> Monika Rajska-Wolińska, Colliers: Najemcy coraz częściej przyglądają się nie tylko
aranżacji wnętrz. Patrzą szerzej i analizują po
prostu sposób organizacji pracy. Część firm
z powodzeniem wdraża systemy pozwalające na pracę z domu lub w terenie. Do tego
niezbędna jest odpowiednia technologia: od
zapewnienia pracownikom laptopów, smartfonów i tabletów, po systemowe rozwiązania
informatyczne pozwalające na zdalny dostęp
do zasobów sieciowych firmy. Z drugiej strony,
dla dużej części firm tego typu rozwiązania są
zbyt radykalne. Wolą pozostać przy bardziej
tradycyjnych modelach organizacji pracy.
> Katarzyna Jasińska, Bene: Proces ten wymaga czasu, odwagi ze strony kierownictwa firm
oraz otwartości samych pracowników. Potrzebne jest wypracowanie pewnych standardów zachowań opartych na zaufaniu, bo jak powiedział
Tom Lloyd „Pracownik siedzący na sofie dalej
pracuje”, a takie podejście jest jednak sprzeczne
z korporacyjnym reżimem wielu firm.
Do tego dochodzą też zasady wzajemnego
szacunku do współpracowników i miejsca
pracy – takie jak ściszenie głosu podczas rozmów i wykonywania telefonów w przestrzeni
open space, czy dbanie o porządek na biurku,
bo jutro może być ono wykorzystywane przez
kogoś innego. Jak wiemy, człowiek z założenia nie lubi zmian, a przejście ze statycznej
organizacji pracy na bardziej elastyczną może
wydawać się przełomowe. Dlatego nasza
firma przywiązuje bardzo dużą wagę do edukacji pracowników biurowych, do pokazania
jak dostosować biuro do wielozadaniowego
i wielopokoleniowego zespołu.
Z naszych obserwacji wynika, że w Polsce stopniowo zmienia się podejście do
aranżowania biur, a najlepszym przykładem
takiego trendu jest pojawienie się firm prowadzących analizę efektywności przestrzeni
w miejscu pracy.
> Zuzanna Mikołajczyk, Mikomax: Wydaje się, że pracodawcy jeszcze nie do końca
zdają sobie sprawę ze znaczenia, jakie ma
odpowiednia aranżacja przestrzeni biurowej,
chociaż faktycznie świadomość na ten temat
stale rośnie. Jak pokazują badania przeprowadzone przez nas wśród firm z sektora
usług dla biznesu, zdaniem 65% respondentów, wygląd i organizacja stanowiska pracy
są ważne, ale tylko co piąty zgadza się ze
stwierdzeniem, że jego obecne biuro wspiera

Monika Rajska-Wolińska, Colliers International
partner zarządzający w Polsce
Colliers International jest globalną firmą doradczą działającą
w obszarze rynku nieruchomości komercyjnych. Posiada sieć
485 biur w 63 krajach i zatrudnia ponad 15800 osób.

Często mówimy o tzw. efekcie Google czy
potrzebach Generacji Y. Tego typu trendy, dzięki
globalnym korporacjom, podbijają świat. Tu jednak
należy pamiętać, że światowe trendy należy
dopasowywać do lokalnej specyfiki. Nachalne
narzucanie rozwiązań żywcem przeniesionych
z firm technologicznych może się skończyć
kompletnym niedopasowaniem przestrzeni do
realnych potrzeb jej użytkowników.

Tomasz Węclewski, Martela
dyrektor ds. marketingu i sprzedaży
Martela to firma z blisko 70-letnią tradycją,
specjalizująca się w kompleksowych rozwiązaniach
do biur i przestrzeni publicznych. Jest największym
przedsiębiorstwem w swojej branży w Finlandii,
i jednym z trzech największych w krajach nordyckich.

Koszty osobowe i koszty najmu powierzchni
stanowią często 60-80% kosztów funkcjonowania
firmy. Skoro wyspecjalizowanym pracownikom
trzeba płacić więcej, należy uzyskiwać lepsze
efekty ich pracy, przy obniżeniu kosztów stałych,
czyli lepszym wykorzystaniu powierzchni
biurowej – wynajmować mniej, ale przy wyższych
nakładach na powierzchnię i jej wyposażenie.
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go w efektywnym działaniu. Dla 85% miejsce,
w którym przebywają, mogłoby lepiej odpowiadać na ich zawodowe potrzeby. Myślę jednak, że w najbliższych latach sytuacja będzie
się systematycznie poprawiać.
Dostawcom mebli i wyposażenia biur udaje
się sprostać nowym potrzebom w związku
z zachodzącymi zmianami?

> Katarzyna Konkel, Nowy Styl Group: Jako
dostawcy mebli, producenci i doradcy tworzący przestrzenie pracy wspólnie z pracodawcami, nie tylko odpowiadamy na potrzeby, ale
staramy się je przewidywać. Dlatego od dawna
w naszej ofercie proponujemy różnorakie rozwiązania, które pozwalają na szybką reorganizację przestrzeni, na zwiększenie liczby miejsc
w sali konferencyjnej, czy wygospodarowanie
kolejnego obszaru dedykowanego pracy grupowej albo krótkim, nieformalnym spotkaniom.
Rozwijamy także rozwiązania ergonomiczne,
które nie sprowadzają się jedynie do odpowiedniego krzesła, ale pozwalają stworzyć
ergonomiczne stanowisko pracy i sprzyjającą
organizację całej przestrzeni biurowej.
Myślimy o różnych formach aktywności
biurowej, wychodząc znacznie poza zestaw
biurek, krzeseł i ścianek działowych. Biuro
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dla nas to zawsze przestrzeń dla konkretnych
ludzi, którzy preferują konkretne formy aktywności zawodowej, a nasze meble, krzesła,
oświetlenie, wykładziny mają te aktywności
wspierać. Czasami tworzymy miejsce cichej
pracy, czasami przestrzeń kreatywnych
spotkań, a uzupełniamy to wyrafinowanymi
gabinetami i dającym swobodę zapleczem
kuchennym – w tej współpracy chodzi o elastyczność i wychodzenie naprzeciw potrzebom konkretnych ludzi, w konkretnej sytuacji.
> Katarzyna Jasińska, Bene: Mając na uwadze
różne struktury organizacyjne firm i ich różne
potrzeby, nasza firma zdywersyfikowała swoją ofertę nowoczesnych rozwiązań biurowych.
Z jednej strony, wspierając elastyczne miejsce
pracy, oferujemy personalne, mobilne kontenery z szeregiem funkcji wspomagających organizację służbowych zadań – kompaktowe,
mobilne miejsca pracy, czy wspomniane wcześniej miękkie „akustyczne” siedziska z małym
blatem roboczym i gniazdkiem elektrycznym,
spełniające rolę miejsc do pracy ad hoc.
Z drugiej strony, staramy się również odpowiedzieć na potrzebę aranżacji przestrzeni
dla pracownika stacjonarnego, który ceni sobie
spokój i posiadanie wszystkich przydatnych
rzeczy pod ręką. W systemach zagospodaro-

wania przestrzeni biurowej firmy Bene pracownik może poczuć się niemalże jak w kokpicie
samolotu – dzięki biurkom zintegrowanym
z szafami ma dostęp do niezbędnych zasobów
biurowych, ale jest też oddzielony od bodźców,
które mogą go rozpraszać.
> Anna Krześniak, JLL: W Polsce nie ma
problemu z zaopatrzeniem biur w rozwiązania meblarskie, także rodzimej produkcji,
które wpisują się w różne style organizacyjne.
Jednak warto pamiętać, że wprowadzenie
nowego systemu pracy nie musi oznaczać
konieczności ponoszenia dużych kosztów na
wyposażenie biura. Często nawet relatywnie
niewielkie zmiany w układzie przestrzennym,
np. dodanie tablic w salach konferencyjnych,
stworzenie stref pracy cichej, przemieszczenie departamentów względem siebie,
zmiana układu komunikacyjnego sprzyjająca
spotkaniom i wymianie poglądów, mogą
przełożyć się na zwiększoną produktywność
pracowników.
> Konrad Krusiewicz, Cushman & Wakefield:
Rzeczywiście widzimy, że producenci mebli
odpowiadają na powstające zapotrzebowanie błyskawicznie. Wraz z pojawianiem się
kolejnych trendów dostarczają szereg bardziej
lub mniej trafnych rozwiązań. Obecnie są to
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wszelkiego typu „budki telefoniczne”, systemy sof z wysokimi wygrodzeniami, meble
mobilne, nietypowe siedziska czy wielofunkcyjne stoły.
A kto tak naprawdę kreuje trendy,
o których rozmawiamy? Deweloperzy
biurowców? Najemcy powierzchni?
Architekci? Dostawcy systemów mebli?
Kto jest liderem opinii, trendsetterem?

> Tomasz Węclewski, Martela: Wszyscy po
trochu jesteśmy trendsetterami. Inwestorzy,
architekci, producenci mebli, szefowie firm oraz
w coraz większym stopniu sami pracownicy. To
system naczyń połączonych, w którym ludzie
potrzebują nowej organizacji pracy i przestrzeni. Architekci to obserwują, po czym tworzą
odpowiednie rozwiązania. Coraz częściej
pracują też razem z firmami, które posiadają analityczne zaplecze i szerokie portfolio
produktowe, ułatwiające pracę projektanta.
Dzisiaj dla każdej firmy meblowej istotnym
celem jest posiadanie kolekcji, która w praktyce
oznacza nieograniczoną swobodę projektowania dla architekta. W dzisiejszych projektach
deweloperskich od razu dopasowuje się nowy
budynek do tego, jakie będą nowe formy biura.
> Konrad Krusiewicz, Cushman & Wakefield:
Trendy są wynikiem potrzeb najemców w połączeniu ze zmianami społecznymi i technologicznymi. Oszczędności, ukierunkowanie na
podniesienie wydajności, obniżenie średniej
wieku pracownika czy pełna mobilność przepływu informacji i możliwości wykonywania
pracy – te czynniki wpływają na kształtowanie się kierunku projektowania. Architekt to
wszystko zbiera w całość, aby przy pomocy
narzędzi dostarczonych przez deweloperów
i dostawców wyposażenia stworzyć optymalne środowisko pracy.
> Katarzyna Konkel, Nowy Styl Group:
Trendy kreuje społeczeństwo globalne, jeśli
możemy je tak nazwać. I należy podkreślić, że
trendy w naszej branży to znacznie więcej niż
efektowny projekt krzesła. Jeśli produkujemy
meble i rozwiązania biurowe, nie możemy myśleć jedynie o estetyce czy modzie – to mało
dojrzałe. Konieczne jest podejście takie, jakie
realizuje klasyczne wzornictwo, w którym nie
ma rozdźwięku pomiędzy funkcją a estetyką.
Przestrzeń biura to obszar, w którym o właściwych i aktualnych rozwiązaniach decyduje
znacznie więcej niż gust jednostki czy moda.

Konrad Krusiewicz, Cushman & Wakefield
architekt w dziale zarządzania projektami
Cushman & Wakefield jest jedną z wiodących firm
świadczących usługi doradcze na rynku nieruchomości
komercyjnych. Założona w 1917 r., zatrudnia ponad 16000
pracowników w 253 biurach w 60 krajach.

Zauważalnym trendem jest wprowadzanie
zasady biura społecznego, ukierunkowanego
na kontakt i współpracę. Otwarte przestrzenie
swobodnej pracy, huby projektowe czy sale
spotkań „nieformalnych” – to elementy, które
coraz częściej znajdują się w obrębie biura.
Dążenie do przestrzeni typu Collaborative Office
to głównie domena bardzo świadomych najemców
(managerów), których jest coraz więcej.

Zuzanna Mikołajczyk, Mikomax Smart Office
dyrektor marki, członek zarządu
Mikomax Smart Office jest polską rodzinną firmą z ponad
22-letnim doświadczeniem w zakresie aranżacji przestrzeni
biurowych. Posiada 16 salonów w Polsce, 3 salony za granicą
oraz 11 zagranicznych partnerów.

Nowoczesne i efektywne biuro to dziś coś
więcej niż tylko sprzęt i meble. To konkretne
rozwiązania, które w realny sposób przekładają
się na poprawę efektywności pracy i wspierają
proces zarządzania. Jednak każda firma ma
swoje specyficzne DNA, dlatego rozwiązania
standardowe, jak np. open space, nie w każdym
przypadku się sprawdzą.
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ARCHITEKCIE, KTO CIĘ ROZUMIE?

arch. Piotr M. Glegoła
architekt IARP
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Ja znam się na ludziach. Jak klient wchodzi, to
od razu wiem, czy mu się spodoba gerbera czy
lilia... A co mnie się spodoba za 20 złotych? –
zadałem sam sobie pytanie. Może trzy róże?
Tylko skąd wiedzieć, ile kosztuje przybranie?
Sprzedawca rozgadał się. Pani słuchała go
z rozbawieniem. Stanowiliby ładną parę…

No właśnie. Przyjaciel opowiadał mi o swojej
żonie, która uważała, że jako architekt świetnie zarabia. Żony nie lubią jednak kryzysów,
zwłaszcza gospodarczych... W pozwie rozwodowym określiła wysokość jego zarobków na
30 tys. zł miesięcznie i zażądała alimentów
w wysokości 8 tysięcy, płatnych co miesiąc.
Mówił, że trzymając w ręku pozew, myślał, że
patrzy na literówkę. Okazało się jednak, że nie.
Przed sądem długo udowadniał, że nigdy tyle
nie zarabiał – owszem obrót jego pracowni był
kilka razy większy, ale koszty ogromne. Przedłożył roczne pity, pokazał faktury... Sąd jakoś
to przekonało, ale żonę nie – powiedziała na
koniec rozprawy, że przecież miał dochody
ukryte, nie ujęte w fakturach i jak się je zsumuje, to wychodzi co miesiąc te 30 tysięcy...
Co gorsza, tak samo myślą młodzi architekci. Biedne dzieci wybierają ten zawód
w przekonaniu, że wystarczy jakoś prześlizgnąć się przez studia i już... 30 tysięcy
miesięcznie! Oczywiście przeboleć trzeba tę
nikomu niepotrzebną praktykę, gdy trzeba się poniżyć do tego, aby zarabiać jakieś
kilka marnych tysięcy na miesiąc... Ale teraz

będzie lepiej, bo przecież zderegulowali nasz
zawód. Więc może od razu po studiach będzie
30 tysięcy z etatu na rękę? Widzieli w polskich
komediach romantycznych! Niestety w realu
następuje w tym miejscu dziwnie wyraźna
rozbieżność...
Zauważyłem też, że moi byli pracownicy,
którzy kiedyś tak kłócili się ze mną o wysokość pensji, gdy ich spotykam po latach,
uśmiechają się z pokorą na to wspomnienie.
Ten zbankrutował, ten właśnie zawiesił
działalność, a inny zrezygnował z wolnego
zawodu i zatrudnił się na budowie... I uwierzcie: wcale nie mam satysfakcji, że zrozumieli
dopiero teraz.
Tymczasem kwiaciarz perorował dalej
– ...A przybranie też ma znaczenie... jedni
chcą takie pstrokate, a inni eleganckie. Po
pani widać, że pani gust jest wybredny – ja
jestem świetnym psychologiem i znam się na
ludziach... – klientka zarumieniła się, musiała
być kiedyś piękną kobietą... No właśnie kobiety... W tym pokaleczonym świecie coraz więcej jest ludzi, którzy chcą odnaleźć się znowu.
Na każdym spotkaniu towarzyskim zawsze
jest ktoś po bolesnych przejściach, kto ma nadzieję na nowe życie. Odnotowałem przy tym,
że zawód architekta nadal jest synonimem
blichtru, awangardy i dostatku finansowego,
więc jego przedstawiciele budzą zainteresowanie. Doszło do tego, że aby mieć święty
spokój – nie reklamuję się z moim zawodem.
Zawodem, z którego taki jestem dumny i tak
go kocham. Smutne... Ktoś w końcu zauważy
przecież, że król jest nagi...
Spojrzałem na zegarek. Ciocia zapewne
nalewa już zupę... Chcąc zwrócić w końcu
na siebie uwagę rozgadanego sprzedawcy
kwiatów, przerwałem mu lekko zirytowanym
tonem: Jak pan tak się zna na ludziach, to
niech pan powie, co myśli o mnie!? Kwiaciarz niechętnie obrócił się w moją stronę,
wyraźnie niezadowolony, że przerywam mu
pogawędkę, lecz szybko się zreflektował,
szelmowsko uśmiechnął do klientki i rzucił
w moim kierunku głosem znawcy: Ja to się
znam na ludziach, a po panu widać, że ma pan
pieniądze...

FOT. KUBA PAJEWSKI

C

Ciągle ktoś mi udowadnia, że jest mi dobrze,
a ja zupełnie bez sensu marudzę i narzekam.
Mówią, że piszę te felietony i wciąż w nich
wspominam o pieniądzach, udowadniając, że
ich nie mam. A przecież wiadomo, że mam,
więc po co się wygłupiam? Oczywiście każdy
moment, w którym stawiam tezy, że jako
architekt nie mam gotówki jest felietonowo śmieszny, ale ile razy można powtarzać
ten sam dowcip, jak powiedziała mi pewna
znajoma.
Zaczęło mi się wydawać, że żyję w jakiejś innej niż całe otoczenie rzeczywistości.
Przecież to chyba jakaś choroba – wszyscy
uważają, że mam coś, czego nie mam. Diagnoza psychiatry nic jednak nie wniosła (nie
stwierdził zaburzeń) prócz tego, że problem
znowu się pogłębił. Otóż zapłaciłem za wizytę
180 złotych, a fakt ten skłonił mnie do refleksji
l’esprit de l’escalier, że mógłbym za tę kwotę
kupić oryginalny tusz do drukarki albo nowy
numer jakiejś światowej gazety architektonicznej. Właściwie to nie wiem, dlaczego kosztowało mnie to właśnie tyle... Przecież znajomy
polecający ten gabinet zapewniał, że za wizytę
płacił 120 zł. Nie powinienem chyba zakładać,
że ma to związek z głębokim „aaaaa...” pana
doktora, kiedy pod koniec sesji odpowiedziałem na pytanie o zawód jaki uprawiam...
Nadspodziewany wydatek miał swoje
konsekwencje, bo po psychiatrze wybierałem
się na imieniny cioci, a w ten sposób zostało
mi tylko 20 złotych z 200, które miałem przed
chwilą. Tymczasem trzeba przecież było kupić
cioci kwiaty. Może trudno Wam w to uwierzyć
(znowu), ale konto miałem puste, bo klient
powiedział mi poprzedniego dnia, że akurat
nie ma pieniędzy, właśnie kupił nową działkę,
ale jak tylko wróci z Karaibów, to zapłaci za
tę przeterminowaną fakturę. Oprócz tego
dodał rubasznie w przekonaniu, że serwuje mi
świetny dowcip: Przecież nie zbiednieje pan,
wy architekci to macie takie ceny...
Wszedłem do kwiaciarni. Sprzedawca,
starszy pan, perorował w kierunku zarumienionej po uszy eleganckiej staruszki, prezentując właśnie skomponowany bukiet... Ładny,
co? Wiedziałem, że będzie się pani podobał.

il. © Lineartestpilot

Jestem królem
z bajki
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BIU WT

LEED, BREEAM, DGNB...
a warunki techniczne WT2014
W kategorii proekologicznych budynków biurowych architekci i inwestorzy na jednym biegunie
mają do spełnienia „państwowe” Warunki techniczne, na drugim zaś dobrowolnie dążą do
zdobywania certyfikatów w systemach takich jak LEED, BREEAM czy DGNB. O tym czy istnieją
i jakie są relacje pomiędzy celami i procedurami projektowania w tych podejściach rozmawiamy
z arch. Rafałem Schurmą, prezesem stowarzyszenia PLGBC.

W

W obowiązujących od 1 stycznia 2014 r. Warunkach technicznych jakim odpowiadać mają
budynki (...) mamy do spełnienia dwa warunki: izolacyjność termiczną przegród (U) oraz
wskaźnik energii pierwotnej (EP). Obydwa
warunki związane są z dążeniem do poprawienia efektywności energetycznej budynków,
a warunek EP także z ograniczeniem emisji
CO2 i wpływem budynków na środowisko.
Na drugim (lub po prostu: innym) biegunie
funkcjonują tworzone przez niezależne
organizacje systemy wielokryterialne (np.
LEED, BREEAM czy DGNB), służące w Polsce
głównie do oceny budynków biurowych, handlowych i produkcyjnych pod kątem wpisywania się w definicję zrównoważonego rozwoju.
A zatem także związanych m.in. z kryteriami
efektywności energetycznej.

asesorów BREEAM, starając się wewnętrznie
rozwiązać sporą część zagadnień związanych
z procesem certyfikacji. Dywersyfikuje się
również podstawowa funkcja obiektu podlegającego certyfikacji, i choć w dalszej mierze
prym wiodą budynki biurowe, a zaraz za nimi
handlowe i produkcyjne, to wyraźnie widać
wzrost zainteresowania certyfikacją wśród
innych typów budynków (np. hotelowych czy
użyteczności publicznej).

Panie Rafale, zacznijmy od pytania
o głównych klientów certyfikacji
wielokryterialnych, czyli systemów oceny
budynków promowanych przez kierowane
przez pana Polskie Stowarzyszenie
Budownictwa Ekologicznego (Polish Green
Building Council PLGBC), skupiające
między innymi podmioty świadczące usługi
konsultingowe w tym zakresie.

> Zielone certyfikaty często wyprzedzają
w wielu dziedzinach wymagania WT, bo takie
właśnie jest ich zadanie – są całkowicie dobrowolne i służą do wykazania, że w odniesieniu do budynków typowych (referencyjnych)
pozytywnie wyróżniają się w określonych
aspektach.
Bywa, że spełnienie wymagań warunków
technicznych w danym kraju automatycznie
przekłada się na spełnienie jakichś konkretnych (krytycznych lub punktowanych) kryteriów certyfikacji. Częściej jednak certyfikacje
obejmują obszary nieregulowane WT czy też
normami, bądź też znacznie je rozszerzają.
Przykładowo sam współczynnik U dla
przegród zewnętrznych czy też wskaźnik EP
w rozumieniu polskich przepisów nie mają tak
prostego i bezpośredniego przełożenia na wymagania certyfikacji LEED, choć oczywiście do
zagadnienia energoefektywności podchodzi

> Klientami firm świadczących usługi konsultingowe w procesie uzyskiwania certyfikatów dla „budynków zrównoważonych” są
w głównej mierze duże zachodnie korporacje.
Pojawiają się również pierwsze krajowe
podmioty zainteresowane certyfikacją np.
Mennica Polska, PKO BP czy Urzędy Marszałkowskie. Coraz więcej deweloperów, inwestorów czy zarządców budynków decyduje
się na wzbogacenie swoich zasobów ludzkich
o akredytowanych profesjonalistów LEED czy
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Czy wśród tych klientów można już
zaobserwować zainteresowanie
– obok certyfikatów zrównoważonych
– koniecznością spełnienia nowych
Warunków technicznych? I czy biurowce
z „zielonym” certyfikatem automatycznie
spełnią warunek wskaźnika energii
pierwotnej EP?

się tu wyjątkowo poważnie. Aby uzyskać miarodajne wyniki przy projektowaniu nowopowstałych budynków podlegających certyfikacji,
buduje się dynamiczne modele energetyczne.
Przeprowadzane całoroczne cogodzinne
symulacje dla budynku projektowanego
i referencyjnego biorące pod uwagę wszystkie
zmienne jakie jesteśmy w stanie wprowadzić (m.in. współczynniki U dla wszystkich
przegród) prowadzą do uzyskania informacji
o energii końcowej przeliczanej na złotówki
(czyli to, co najbardziej interesuje właściciela
bądź też użytkownika budynku). Uwzględnia się również obciążenia użytkowe (czyli
te generowane przez ludzi) i zainstalowane
w budynku urządzenia. Dokładność tych obliczeń bywa zadziwiająco wysoka, a w wypadkach kiedy rzeczywistość odbiega od obliczeń,
dzięki dokładnemu opomiarowaniu, łatwo
sprawdzić, czy błąd leży po stronie projektanta, wykonawcy, czy też użytkownika.
Certyfikaty również aktualizują standardy,
do których się odwołują. LEED jest teraz w fazie
przejściowej, tzn. że można używać wersji 2009
lub V4 do czerwca 2015 roku. Opierają się one
kolejno na wersji ASHRAE 90.1-2007 oraz 2010.
Uważa się, że nowa wersja jest ok. 15-25%
bardziej restrykcyjna od poprzedniej.
Uaktualniana w zeszłym roku wersja
BREEAM International New Construction 2013
do niższych poziomów ciągle dopuszcza stosowanie krajowych świadectw charakterystyki
energetycznej, jednak osiągnięcie poziomu
Excellent bez modelowania dynamicznego nie
jest już możliwe.
Wracając do podstawowego pytania, zdarzają się owszem klienci pytający o zgodność
z aktualnymi warunkami technicznymi, są
również i tacy, którzy traktują to proaktywnie,

fot. Maciej Lulko
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Green Towers, Wrocław
Biurowiec zaprojektowany przez
Maćków Pracownię Projektową,
budowany w latach 2010-2013.
Pierwszy polski kompleks biurowy
z certyfikatem LEED Platinum,
który otrzymał m.in. za technologie
ograniczające zużycie energii i wody
oraz zapewniające optymalne warunki
pracy, np. energooszczędne silniki
klimakonwektorów wentylatorowych,
adiabatyczne nawilżanie za pomocą
mgły wodnej czy wykorzystanie szkła
kontroli słonecznej
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odwołując się do planowanych progów z 2017
i 2021 roku. Takie ćwiczenia są niezwykle
interesujące. Okazuje się, że to, co w przypadku okien PVC jest już prawie standardem, dla
fasad w budynkach biurowych może stanowić
pewne inżynierskie wyzwanie. Współczynnik
szkła Ug na poziomie 0,9 dla szyby jednokomorowej (dwukomorowe stanowią spore
ograniczenia dla wielkości i ceny fasad) jest
dostępny w ofertach kilku firm, jednak tylko
jeden na kilkunastu zapytanych producentów
fasad potrafił sprostać warunkowi U w, czyli
dla całego okna, na poziomie 0,9.
Uda się wskazać punkty wspólne
w projektowaniu zrównoważonym według
certyfikacji i w projektowaniu według
WT? Co jest podobne, a co diametralnie
inne? Może nie tylko w obszarze
wymagań dla projektowanego budynku,
ale też na poziomie organizacji procesu
projektowania, optymalizacji rozwiązań,
kontroli jakości i kosztów...

> Choć zarówno Warunki techniczne, jak
i certyfikacje adresują pewne wspólne zakresy
problemów i dążą do podobnego celu, to
zdecydowanie różni je podejście do tych
zagadnień. Podobne analogie można znaleźć
nawet pomiędzy Kodeksem pracy a certyfikacją (np. w zakresie wymagań doświetlania
światłem dziennym). W przypadku Kodeksu
pracy jest to po prostu stosunek powierzchni
okien do powierzchni podłogi (1:8 lub więcej).
W przypadku certyfikacji to jedna z dynamicznych symulacji mogąca kosztować inwestora
nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Cel ten sam, natomiast metodologię ciężko
porównywać.
Na temat poprawności metodologii
obliczeniowej świadectw charakterystyki
energetycznej na łamach Z:A napisano już
wiele. Przykład ze światłem dziennym analogicznie oddaje próbę rozwiązania tego samego
problemu często w skrajnie odmienny sposób.
Mógłby pan podać nam więcej podobnych,
konkretnych przykładów?

> WT podają wymiary i rozmieszczenie
stanowisk parkingowych – certyfikacja skupia
się na ograniczeniu ich ilości (w celu promo-
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wania alternatywnych środków transportu),
specjalnego oznakowania preferencyjnych
miejsc dla samochodów promujących ideę
Car Share, samochodów niskoemisyjnych, ze
stacjami ładowania elektrycznego, parkingów
dla rowerów itp.
WT podają wymiary i lokalizację miejsc na
gromadzenie odpadów stałych oraz odległości od okien – certyfikacja zwiększa te
wymagania: wyższe odległości, odległości od
czerpni świeżego powietrza, miejsca na segregację odpadów, wgląd do kontraktów z ich
odbiorcami, rodzaju odpadków podlegających
recyklingowi w trakcie budowy, jak i użytkowania budynku, ale również jego potencjalnej
rozbiórki.
WT warunkują konieczność zaadresowania wód powierzchniowych i nieczystości
– certyfikacje adresują ich minimalizację,
stopień ponownego wykorzystania i czystości wody sztormowej, deszczowej i ściekowej.
WT warunkują udogodnienia dla osób
niepełnosprawnych – niektóre certyfikacje
(jak niemiecka DGNB) robią z tego warunek
krytyczny, mocno punktując wykraczające
poza normę dodatkowe udogodnienia.
WT warunkują bezpieczeństwo pożarowe
budynku – niemiecka certyfikacja punktuje
np. dodatkowe ponadnormatywne zabezpieczenia wyraźnie poprawiające bezpieczeństwo pożarowe budynku. Przykłady można
by mnożyć. Reasumując odpowiedź na pytanie – ogólnie części wspólne to zazwyczaj
podobny nadrzędny cel (np. bezpieczeństwo
pożarowe), diametralnie inne zazwyczaj
są metodologia oceny danego rozwiązania
i jego zakres.
Zatem można przyjąć, że analizy
projektowe przeprowadzone dla potrzeb
uzyskania certyfikatu „zrównoważonego”
będą miały wpływ na łatwiejsze spełnienie
WT? A może także odwrotnie – spełnienie
WT ułatwi uzyskanie certyfikatu LEED lub
BREEAM?

> W większości przypadków informacje
pochodzące z certyfikatu mogą być wykorzystane do poznania zgodności z WT.
A czy odwrotnie – spełnienie WT ułatwi
uzyskanie certyfikatu? Może znalazłby się

jakiś wspólny mianownik. Z całą pewnością
zwiększenie wymagań co do energoefektywności pomaga poprawić wyniki modelowania
energetycznego.
Na gorąco przychodzą mi do głowy dwie
sytuacje... Ustalona przez WT konieczność
podawania procentu powierzchni biologicznie czynnej na PZT pomaga w odniesieniu
się do wymagań certyfikacji LEED odnośnie
maksymalizowania otwartej powierzchni
w kategorii Zrównoważonej Lokalizacji SSc5.2.
I druga – polskie normy w zakresie strumienia objętości powietrza wentylacyjnego
w pomieszczeniach przeznaczonych na stały
pobyt ludzi automatycznie spełniają wymagania krytyczne certyfikacji LEED w zakresie
minimalnej jakości powietrza wewnętrznego.
Pewnie można by znaleźć jeszcze kilka ciekawych przykładów.
Szukając dalszych analogii... Czy
w systemach wielokryterialnych brane
są pod uwagę i jak są traktowane
(punktowane) takie elementy budynku
jak: wentylacja grawitacyjna, system
zasilania dla potrzeb c.o. i c.w.u, przegrody
przeszklone?

> Tak, to bardzo ważna część wszystkich
certyfikacji. Wszystkie wymienione powyżej
aspekty wpływają na omawiany wcześniej
model energetyczny, w związku z tym zmieniają jego wynik, a co za tym idzie również
punktację. Przykładowo w certyfikacji LEED
(zależenie od jej typu) na 110 możliwych
punktów za model uzyskać można aż do
19 (lub 21) punktów (nie wliczając punktów
innowacyjnych i pozostałych kredytów energetycznych).
Osobne punkty można uzyskać za produkowaną w obrębie działki energię odnawialną czy też kupowaną zewnętrznie zieloną
energię.
Być może podobieństwa są również
w sposobie prowadzenia projektów? Czy
możliwe jest wykorzystanie procedur
projektowania zintegrowanego w celu
spełnienia także przepisów WT?

> Systemy certyfikacji to nic innego jak metodologia prac projektowych. Tak naprawdę

fot. Piotr Krajewski
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Plac Unii, Warszawa
Kompleks handlowo-biurowy
powstał według projektu
architektów z pracowni APA
Kuryłowicz & Associates i był
budowany w latach 2010-2013.
Obiekt uzyskał certyfikat BREEAM
very good. Wśród zastosowanych
w biurowcu nowoczesnych
rozwiązań technologicznych, można
wyróżnić: czujniki przecieków
wody, monitoring jakości powietrza,
kontrolę nasłonecznienia oraz
intensywności świetlnej po
zmroku czy obniżoną poniżej 35 dB
wydajność akustyczną budynku
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każdy projektant zetknął się już wybiórczo
z zagadnieniami poruszanymi w certyfikacjach wielokryterialnych. Chodzi o to, aby
jednoczenie adresować wiele z nich, a certyfikację traktować jak listę kontrolną, przypominającą nam o wielu zagadnieniach, które
później wejdą do naszej praktyki projektowej.
Zatem metody pracy zorganizowanej,
projektowania zintegrowanego, podążania
za wytycznymi listy kontrolnej – zdecydowanie tak, można je wykorzystać w celu
spełnienia przepisów WT. Przede wszystkim
kompleksowy projekt i interdyscyplinarne
problemy wymuszają zintegrowane podejście
do zagadnień projektowych. Tak postawiona,
wcześnie na etapie projektowym, organizacja
i koordynacja prac projektowych przyczynia
się nie tylko do uzyskania certyfikacji, ale
ogólnie do zakończenia procesu projektowego
i wykonawczego w terminie i zgodnie z oczekiwaniami inwestora.
Myślę, że warto skorzystać z okazji
i powiedzieć kilka słów o tych procedurach
oraz metodach pracy... Jak się projektuje,
by projekt miał szanse uzyskać certyfikat?

> Rzeczywiście warto, ponieważ w Polsce
podejście do projektowania zintegrowanego
delikatnie mówiąc pozostawia jeszcze wiele
do życzenia. Najpoważniej podchodzą do
tego firmy, które zdają sobie sprawę z wagi
takiego procesu, wśród nich np. Skanska
czy Arup.
Dla przykładu – w USA istnieją standardy dla projektowania zintegrowanego tj.
ASHRAE Standard 189.1 czy ANSI/MTS 1.0
Whole Systems Integrated Process Guide
(WSIP) – 2007 for Sustainable Buildings
& Communities.
W swojej praktyce zagranicznej niejednokrotnie miałem przyjemność uczestniczyć
w spotkaniach projektowania zintegrowanego
tzw. design charette. Na początku strasznie
trudno uzmysłowić inwestorowi, że będzie
obciążony wysokimi kosztami miękkimi
– czyli za dodatkowy czas podczas spotkań,
na których roboczogodziny specjalistów
często liczyło się w setkach dolarów. Na
końcu jednak zgodnie przyznawali, że to
były ich najlepiej wydane pieniądze, które
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zaoszczędziły wielu niedomówień, jak również kosztów twardych. A co najważniejsze
angażowały od samego początku wszystkie
strony (łącznie z inwestorem) w rozwiązanie
konkretnych problemów.
W chwili obecnej staramy się nie tylko
wykorzystywać tamte doświadczenia, ale
również, zgodnie z duchem czasów, wspomagać je specjalnie do tego celu przygotowanymi
software’ami koordynacyjnymi.
Jak ocenia pan kierunek wprowadzanych
zmian warunków technicznych WT2014
wraz z planowanym ich zaostrzaniem
w latach 2017 i 2021? Czy azymut
przepisów państwowych lepiej sprawdzi
się w procesie projektowania i wznoszenia
budynków efektywnych energetycznie niż
certyfikacja wielokryterialna?

> Nie obawiam się zaostrzenia planowanego
w WT na lata 2017 i 2021. Nie odbierze to również zainteresowania samymi certyfikacjami,
które z racji adresowania do liderów rynku
muszą zawsze wyprzedzać sytuację o kilka
kroków. Jest to metoda „kija i marchewki”. Ja
się zajmuję wyłącznie marchewkami.
Jednak tylko jednoczesny postęp wymagań minimalnych oraz dobrowolnej certyfikacji transformuje rynek budowlany w kierunku
rozwoju zrównoważonego. Wiele jest zdań
krytycznych i dowodów na niemożność
sprostania zaostrzonym wymaganiom szczególnie w zakresie EP. Fascynują mnie takie
wyzwania, gdyż zawsze znajduje się jakieś
rozwiązanie.
Podobała mi się wypowiedź pana Jerzego
Zembrowskiego w Z:A #38 o tym jak bez
większych trików rozwiązał wymagania
co do EP w domach jednorodzinnych, przy
rozwiązywaniu których audytorzy po prostu
się poddali. Na tydzień przed przeczytaniem w Z:A #37 hipotetycznego przykładu
z pływalnią oraz wyników analizy dla szkoły
z basenem, słuchałem prezentacji na temat
doskonałych wyników szkoły z basenem
w Markach, gdzie wyniki EP dla samej części
basenowej dalece wykraczają poza wymagania EP (nawet te na rok 2021). Z całą
pewnością trudno porównywać te projekty
bez wchodzenia w bardziej szczegółowe

porównanie samych założeń, lecz wyjątkowo
sprzeczne sygnały dają sporo do myślenia.
Jestem optymistą i wiem, że inżynierom
należy postawić jedynie cel i termin. Oczywiście zawsze pozostaje pytanie, czy będzie to
akceptowalne cenowo i technologicznie. Od
tego jest wolny rynek i konkurencja, aby możliwie szybko znaleźć szeroko akceptowalne
formy i rozwiązania systemowe.
Muszę jeszcze dodać, że przeraża mnie to
wyłączne skupienie na efektach energetycznych. Wiemy, jak wygląda termomodernizacja
przy źle funkcjonującej wentylacji. Zarówno
budynek, jak i zdrowie oraz komfort użytkowników mogą zostać poważnie nadszarpnięte, gdy zlekceważymy jakość środowiska
wewnętrznego w budynku. Idziemy bardzo
daleko z jednym łatwomierzalnym aspektem
zielonego budownictwa, jakim jest energoefektywność. Mam poważne obawy, że brak
holistycznego spojrzenia na budynek jako
miejsce przebywania ludzi – może nas poważnie cofnąć.
Skoro wspomniał pan o rynku
i konkurencji... Systemy certyfikacji
wielokryterialnej nieźle sprawdzają się
w marketingu powierzchni biurowych. Czy
spełnienie WT2014 może uzyskać podobny
wpływ na rynek?

> W chwili obecnej łącznie blisko 400 budynków w Polsce przechodzi (bądź zakończyło
już) proces certyfikacji. Większość z nich to
budynki biurowe, handlowe i produkcyjne.
W kontekście krajowego rynku nowopowstałych biurowców klasy A w dużych miastach
– faktycznie możemy uznać, że systemy certyfikacji wielokryterialnej nieźle wpływają na
rynek. To nie jest już pytanie, czy certyfikować,
tylko w jakim systemie i na jakim poziomie.
Pod względem liczby obiektów podawanych
certyfikacji ustępujemy w Europie jedynie
Wielkiej Brytanii, Niemcom i Francji. Jednak
obraz przeciętnego nowopowstałego budynku
dalece odstaje od zachodnich odpowiedników.
To pewne, że WT będą miały wpływ na rynek.
Z całą pewnością jednak nietrafne byłoby
stwierdzenie o ogólnym wpływie systemów
certyfikacji na cały rynek budowlany, głównie
ze względu na skalę ich zastosowania.

BRONZE

il. Transparent City / André Rocha

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

O potencjale przestrzeni i ziemi, czyli martwym kapitale
i sposobach jego uwalniania, pisał Hernando de Soto
w swojej książce „Tajemnica kapitału”.
Pozycję tę należałoby polecić decydentom i urzędnikom
podejmującym decyzje w zakresie przestrzeni.
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Cenność przestrzeni
/ potencjał dla inwestorów,
projektantów i decydentów
arch. Jerzy Adamiczka, architekt IARP

Analizując wartość przestrzeni jako nieruchomości, na którą składa się teren, budynek, architektura,
przeznaczenie, funkcja..., trzeba mieć świadomość, że jest to jedno z najbardziej skomplikowanych
dóbr na rynku. Prawidłowa wycena wymaga szerokiej wiedzy rzeczoznawcy i wyboru odpowiedniej
metody analizy. Warto przy tym pamiętać, że na zmianę wartości nieruchomości wpływają także
decyzje o zmianie jej przeznaczenia.

I

Ile warta jest przestrzeń? Zacznijmy od
ustalenia pojęć. Przestrzeń, której wartość
możemy analizować, ujęta jest w ramy
prawne poprzez pojęcie nieruchomości. To
grunt podzielony na działki oraz to, co nad
nim lub pod nim istnieje i zostało lub może
zostać wybudowane. Czasem grunt wraz
z rozpoczętą na nim inwestycją, a czasem
wraz z istniejącą na nim, funkcjonującą
zabudową.
Oceniając wartość nieruchomości (na
którą składa się teren, budynek, architektura, funkcja...), trzeba mieć świadomość, że
jest to jedno z najbardziej skomplikowanych
dóbr na rynku. Nie ma bowiem dwóch takich
samych nieruchomości, a immanentną ich
cechą jest rzadkość i niepowtarzalność.
Właśnie z tego powodu tak trudno porównywać do siebie działki czy budynki – zwłaszcza „skomplikowane”. I dlatego wycena
rzeczoznawcy stanowi zawsze (a przynajmniej powinna stanowić) kluczowy element
doradztwa w zakresie decyzji majątkowych
związanych z nieruchomością. Powinien to
być również nieodłączny element podczas
projektowania i decydowania o przeznaczeniu nieruchomości w otaczającej ją przestrzeni. Odrębną kwestią jest odpowiedni wybór
metody szacowania wartości interesującej
nas nieruchomości...

Co znaczy wartość nieruchomości?
Wydawałoby się, że znaczenie pojęcia „wartość” jest oczywiste. Każde dobro warte jest
tyle, ile rynek (czyli uczestnicy tego rynku)
jest skłonny za nie zapłacić. Warto jednak
pamiętać, że przypadek nieruchomości jest
szczególny – jest ona warta tyle, ile wart jest
tkwiący w niej potencjał, a nie tylko stan
aktualny.
Wyjaśnię to na przykładzie. Jeśli ustalamy
wartość pojedynczego lokalu mieszkalnego,
w miarę łatwo znajdziemy podobny, którego
cena i cechy o niej decydujące są znane i na
ich podstawie możemy dokonać wyceny. Gdy
jednak szacujemy wartość całej kamienicy, dla
której możemy dodatkowo zmienić funkcję
użytkową, sprawa zaczyna być nieco bardziej
skomplikowana...
Jeśli nauczymy się w prawidłowy sposób
określać potencjał tkwiący w nieruchomościach bardziej złożonych niż lokale mieszkalne i właściwie go wartościować, to rynek
stanie się bardziej transparentny. Dzięki temu
będzie mniej bankructw, mniej nadmiernych, nagłych wzbogaceń, mniej afer z tym
związanych, a kryzysy będą mniej dotkliwe
i przebiegać będą łagodniej. I co równie
ważne – osoby zaangażowane w procesy
decyzyjne dotyczące przeznaczenia nieruchomości, a więc przestrzeni nas otaczającej,

będą mogły podejmować decyzje w oparciu
o racjonalne przesłanki związane z wartością
tej przestrzeni.

Finansowe skutki uchwalania mpzp
Dyskutując o wartości i potencjale przestrzeni
(rozumianej przez pryzmat nieruchomości
i architektury), powinniśmy również zdawać
sobie sprawę z mocy sprawczej tych, którzy
decydują o jej kształcie: tych, którzy projektują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (mpzp), tych, którzy je uchwalają,
a także tych, którzy wnioskują o wydanie oraz
mają wpływ na kształt decyzji o warunkach
zabudowy (wzizt).
Projektanci i decydenci powinni pamiętać,
że w ramach procesu projektowego tworzą
potencjalne fortuny, a czasem, jedną decyzją
zmieniającą przeznaczenie nieruchomości,
mogą potencjalnych bogaczy strącić z piedestałów. Z tego faktu wszyscy zdajemy sobie
sprawę, ale już z tego, ile warte będą poszczególne przestrzenie (nieruchomości) po uchwaleniu mpzp, nie zawsze, a raczej – zdecydowanie zbyt rzadko. Brak takiej wyprzedzającej
wiedzy prowadzi do konfliktów i rozczarowań
właścicieli nieruchomości. A próby omijania
prawa miejscowego najczęściej kończą się
chaosem przestrzennym. Widzimy go wszyscy, wystarczy wyjrzeć przez okno...
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*
Analiza porównawcza
Artykuł 153.1. Ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi: Podejście porównawcze polega na
określeniu wartości nieruchomości przy założeniu,
że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za
nieruchomości podobne, które były przedmiotem
obrotu rynkowego. Ceny te koryguje się ze względu
na cechy różniące nieruchomości podobne od
nieruchomości wycenianej oraz uwzględnia się
zmiany poziomu cen w skutek upływu czasu.
Podejście porównawcze stosuje się, jeżeli są znane
ceny nieruchomości podobnych do nieruchomości
wycenianych.

Działając na rzecz
uzyskania ładu
przestrzennego,
który powinien być
wynikiem projektowania
urbanistyki
i architektury, należy
pamiętać o wartości
całej tworzonej
przestrzeni i tkwiącym
w niej potencjale.
A więc także o tym, że
decyzje o zmianie jej
przeznaczenia powodują
m.in. zmiany wartości
poszczególnych
nieruchomości.

**
Analiza pozostałościowa
Analiza pozwalająca określić rynkową wartość
nieruchomości, które mogą podlegać rozwojowi
i posiadają rozwojowy potencjał. To jednocześnie
narzędzie pozwalające określić opłacalność
planowanej lub realizowanej właśnie inwestycji.
Jest to dopuszczona prawem metoda rynkowej
wyceny nieruchomości opisana szczegółowo w Powszechnych Krajowych Zasadach Wyceny (PKZW)
Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców
Majątkowych (PFSRM). Patrz także: ramka Nota
interpretacyjna PFSRM.

***
Analiza wrażliwości
Analiza pokazująca wrażliwość ostatecznej, końcowej wartości na zmianę danych wejściowych do
modelu wyceny. Najczęściej ujmuje się to w formie
tabeli macierzowej, w której możemy zobaczyć,
jak będzie zmieniać się wynik wyceny w zależności
od zmiany dwóch parametrów mających kluczowy
wpływ na końcową wartość. Jest to dopuszczone
prawem narzędzie do analizy ryzyka związanego
z wartością nieruchomości m.in. przy wycenie nieruchomości dla celu zabezpieczenia wierzytelności.
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produktów – takich jak 1 PUM (powierzchnia
użytkowa mieszkań) lub 1 m2 powierzchni
komercyjnej.
Niestety najczęściej brakuje dostępu do
wiedzy i danych pozwalających na ustalenie
ekonomicznej produktywności gruntów czy
nieruchomości inwestycyjnych, które zostały
sprzedane i których ceny zanotowano na
rynku. Rzeczoznawcy rzadko więc próbują
określić tę cechę i w 95% wycen tradycyjną
metodą porównawczą* zostaje ona pominięta, a przecież ma największy wpływ na
ceny płacone przez nabywców w segmencie
nieruchomości komercyjnych.

Wycena z minimalizacją ryzyka

Wydaje się więc niezbędne, aby w procesie
uchwalania mpzp uwzględniane były skutki
finansowe, do czego zobowiązuje zresztą
ustawodawca w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Niestety często
analizy dotyczące tych skutków nie sięgają
(w wystarczającym stopniu) do zasobów wiedzy o wycenie wartości nieruchomości.

Potencjał nieruchomości
celem inwestora
Inwestor dokonuje zakupu, na ogół, dla
potencjału nieruchomości, planując tam
konkretną inwestycję zgodną z prawem,
fizycznie i technicznie możliwą do wykonania
i dającą najwyższą ekonomiczną opłacalność. A my – w procesie wyceny – staramy
się odzwierciedlić jego zachowania rynkowe.
Zatem w pierwszej kolejności rozważamy
i badamy rynek, szukając popytu na konkretne, dopuszczone prawem przeznaczenie,
determinujące rodzaj inwestycji możliwej do
realizacji. Następnie analizujemy chłonność
rynku, potrzebny czas do realizacji danej
inwestycji oraz wszelkie koszty związane
z planowanym rozwojem.
Kupując teren inwestycyjny, inwestor
chciałby brać pod uwagę przede wszystkim
jego produktywność. Rozważa zatem przydatność działki dla potrzeb własnych lub dla
osiągnięcia korzyści ekonomicznej związanej
z rozwojem tej nieruchomości, a następnie jej sprzedażą lub wynajmem gotowych

Jaką zatem metodą wyceniać „skomplikowane” nieruchomości? Na rynkach rozwiniętych kluczowa przy podejmowaniu decyzji
majątkowych i planistycznych jest analiza
pozostałościowa** we wszystkich jej odmianach. Modele pozostałościowe, poszerzone
o inne narzędzia pomagające zarządzać
wartością, takie jak analiza wrażliwości***,
analiza SWAT, czy model analizy niepewności,
są instrumentami, bez których trudno sobie
wyobrazić racjonalne podejmowanie decyzji
planistycznych i majątkowych.
Metodę tę powinien docenić inwestor,
który dokonuje analizy opłacalności inwestycji nie tylko na początku, przy nabywaniu
nieruchomości, lecz na każdym etapie jej
realizacji. Takie podejście pozwoli mu bowiem
elastycznie reagować na zmieniające się
warunki rynkowe, w sposób ograniczający
ryzyko, które jest nieodłącznie związane
z każdym procesem inwestycyjnym i każdą
próbą wydobycia potencjału tkwiącego w nieruchomości.
Z kolei gminie metoda pozostałościowa
pozwoliłaby precyzyjnie analizować skutki
uchwalania poszczególnych planów miejscowych w zależności od zmieniających się
warunków makro- i mikroekonomicznych
oraz odpowiednio wcześniej przewidywać
ewentualne scenariusze awaryjne. Zamiast
zderzać się nieoczekiwanie z problemami
i konfliktami, można by reagować wyprzedzająco i unikać sytuacji, w których mpzp staje się
źródłem sporów, choć powinien być podstawowym elementem tworzącym harmonię
przestrzeni.

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

Błędy pozornego podobieństwa
Zdarza się często, że nieruchomości o podobnej wielkości, podobnie położone, posiadające podobne wyposażenie w urządzenia
infrastruktury technicznej i o podobnych na
pierwszy rzut oka pozostałych cechach
fizycznych i prawnych, mogą posiadać (z takich czy innych powodów) znacznie różniący
się od siebie potencjał inwestycyjny
– np. liczbę PUM-ów możliwych do wybudowania. Wpływ na to mogą mieć zapisy prawa
budowlanego i warunków technicznych, jakim
muszą odpowiadać budynki.
W pewnej konkretnej sytuacji rynkowej
„linijka słońca” autentycznie „wycięła”
z budynku projektowanego na wycenianej
nieruchomości ok. 30% powierzchni mieszkalnej(!). Sprzedane sąsiednie nieruchomości, choć „podobne”, wolne były od takiego
mankamentu i dlatego uzyskały odpowiednio
wyższe ceny transakcyjne.
Tego wszystkiego nie dowiedzą się
wyceniający w trakcie ustalania wartości
nieruchomości „standardowymi” metodami
porównawczymi*. Wycena w podejściu porównawczym nie daje bowiem „prawdziwej”
odpowiedzi na pytanie o wartość nieruchomości, która w powyższym przypadku została
zawyżona o ponad 40%. Dopiero wykonana
dodatkowo analiza pozostałościowa** pozwoliła uniknąć błędu pozornego podobieństwa. I tu zaczynamy dochodzić do sedna...
Praktyka wskazuje bowiem, że w skomplikowanych sytuacjach pokazanie faktycznego
potencjału planowanej inwestycji wymaga
przeprowadzenia szczegółowej analizy
pozostałościowej, uwzględniającej wszystkie
zalety i wady nieruchomości, poprzedzonej
analizą HABU (Highest and Best Use). Przy
czym, kluczowe jest wykonanie szczegółowej
analizy zarówno w zakresie kwot możliwych
do uzyskania za produkt końcowy planowanego rozwoju, jak i wszystkich kosztów, które
będą konieczne do poniesienia przy realizacji
planowanego rozwoju z uwzględnieniem
rynkowego zysku inwestora, jak i kosztów
kapitału niezbędnych do poniesienia według
aktualnego ich poziomu na rynku.

Metoda wyceny a koniunktura rynku
Wybór metody oceny wartości nieruchomości
wiąże się także z aktualną sytuacją go-

Na rynkach rozwiniętych
przy podejmowaniu
decyzji majątkowych
i planistycznych
kluczową metodą
wyceny jest analiza
pozostałościowa
we wszystkich jej
odmianach. Modele
pozostałościowe,
poszerzone o narzędzia
takie jak analiza
wrażliwości, analiza
SWAT, czy model
analizy niepewności, są
bowiem instrumentami
pozwalającymi na
pokazanie faktycznego
potencjału planowanej
inwestycji. Bez ich
wykorzystania trudno
wyobrazić racjonalne
podejmowanie decyzji
inwestycyjnych.
Zwłaszcza
w przypadkach
„skomplikowanych”
nieruchomości.

spodarczą. W okresach rozrastania się bańki
cenowej, inwestorzy chcą nabyć nieruchomość
za wszelką cenę, w obawie by nie uciekła
im „okazja”. Sprzedaje się wówczas prawie
wszystko i za prawie każdą cenę. Jest to faza
cyklu koniunkturalnego, po której najprawdopodobniej nastąpi przesilenie, czego rezultatem będzie spadek cen.
W rzeczywistości ceny nie spadają jednak
od razu. Początkowo mamy do czynienia
z fazą, którą moglibyśmy nazwać fazą próby
sił. Nabywcy przestali już kupować za wygórowane ceny, a sprzedający nie chcą jeszcze
tych cen obniżyć. Następuje wzajemne
oczekiwanie na to, która strona pierwsza
ustąpi. W takich sytuacjach deweloperzy
często zamrażają kapitał w „bankach ziemi”,
czekając na moment, kiedy analiza opłacalności inwestycji wykaże ekonomiczny

Porównawcza czy
pozostałościowa?
/Test praktyczny
W ramach eksperymentu niezależni rzeczoznawcy
(specjaliści w swoich dziedzinach) dokonali wyceny
wartości konkretnej nieruchomości inwestycyjnej
znajdującej się na terenie Poznania, stosując
kolejno podejście porównawcze i metodę pozostałościową. Wyceniana nieruchomość stanowiła obszar
inwestycyjny przewidziany pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami towarzyszącymi,
której potencjał nie był oczywisty, ani jednoznaczny.
Spodziewano się, że wartość określona metodą pozostałościową będzie wyższa, zgodnie z obiegowym
poglądem, że określa się za jej pomocą wartość
maksymalną. Okazało się jednak że wartość
określona „pozostałościowo” była zdecydowanie
niższa niż określona klasycznym podejściem
porównawczym.
Udowodniono w ten sposób, że wyceniając metodą pozostałościową, nie zawsze uzyskujemy
wartość maksymalną, natomiast pokazuje ona
maksymalną kwotę możliwą do zapłacenia przy
konkretnych warunkach rynkowych. Oznacza to,
że wycena w podejściu porównawczym dała (w tym
przypadku) wartość zawyżoną ponad maksymalną,
ekonomicznie uzasadnioną kwotę – możliwą do
zapłacenia przez inwestora. Mogło wynikać to
z braku możliwości wystarczającego rozpoznania
cech, które wpłynęły na ceny zapłacone przez
inwestorów za nieruchomości, wyglądające na
pierwszy rzut oka na podobne, podobnymi faktycznie jednak nie będące. Na wynik eksperymentu
mógł wpływać także fakt przepłacenia za nieruchomości przez kupujących w okresie rozrastania
się bańki cenowej (patrz rozdział: Metoda wyceny
a koniunktura rynku).
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Nota interpretacyjna
Zastosowanie metody
pozostałościowej
w wycenie nieruchomości
(wyciąg: założenia ogólne)
3.1. M
 etodę pozostałościową można stosować do
określenia wartości rynkowej nieruchomości,
jeżeli nieruchomość ta podlegać ma rozwojowi
polegającym w szczególności na budowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, modernizacji, adaptacji, montażu lub
remoncie obiektu budowlanego.
3.2. M
 etodę pozostałościową najczęściej stosuje się
do określania wartości rynkowej nieruchomości, w przypadkach braku odpowiedniej liczby
transakcji sprzedaży nieruchomości podobnych
do nieruchomości szacowanej pozwalającej na
zastosowanie podejścia porównawczego do wyceny lub jeśli zgromadzone dane nie pozwalają
na określenie wartości rynkowej w podejściu
dochodowym.
3.3. Zastosowanie metody pozostałościowej do
określenia wartości rynkowej nieruchomości
wymaga określenia najkorzystniejszego sposobu użytkowania nieruchomości, która podlega
wycenie, zgodnie z punktem 3.6 KSWP1.
3.4. Stosując metodę pozostałościową do określania wartości rynkowej nieruchomości przyjęte
założenia i dane, uwzględnione w wycenie,
muszą mieć charakter rynkowy i powinny
wynikać z przeprowadzonej analizy rynku.
3.5. M
 etoda pozostałościowa wymaga zgromadzenia różnorodnych danych oraz przyjęcia założeń
dotyczących rynku nieruchomości, procesu
rozwojowego i rynku finansowego. Rzeczoznawca majątkowy powinien zachować szczególną
ostrożność w przyjmowaniu założeń, gdyż
nawet niewielki e zmiany w danych wejściowych do wyceny mogą, po skumulowaniu,
mieć znaczący wpływ na określaną wartość
nieruchomości. Przyjęcie danych wejściowych
do wyceny powinno zostać uzasadnione.
Nota interpretacyjna do Powszechnych Krajowych Zasady
Wyceny została uchwalona przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych dnia 21.09.2009 r.
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Jeśli istnieją jakieś
ograniczenia dotyczące
rozwoju nieruchomości
wycenianej lub
nieruchomości
przyjmowanych do
porównania w zakresie
możliwości ich
zagospodarowania, to
w wycenie podejściem
porównawczym
takie ograniczenia
rzadko zostają
ujawnione. W metodzie
pozostałościowej
pokazane są
natomiast wszystkie
zalety wycenianej
nieruchomości, ale
również wszystkie
wady obniżające jej
wartość. Dodatkowo
metoda pozostałościowa
natychmiast reaguje
na wszelkie zmiany
koniunktury rynku.

sens realizacji nowych inwestycji z uwzględnieniem cen zapłaconych za grunty w okresie
hossy. Jednak porównywanie cen może być
w takich okresach dosyć mylące, dlatego
najbardziej racjonalną metodą wyceny kolejny
raz okazuje się metoda pozostałościowa. Metoda ta natychmiast reaguje na zmiany rynku
– koryguje wartość w górę, gdy rynek znajduje
się w rosnącej fazie cyklu koniunkturalnego,
oraz w dół w spadkowej fazie cyklu.
Tymczasem w „tradycyjnym” podejściu
porównawczym, siłą rzeczy, korzystamy
przecież z transakcji historycznych – jeszcze z okresu boomu gospodarczego. Na
załamującym się rynku mamy więc resztkowe transakcje zawyżone lub w ogóle brak
transakcji, a korzystamy z tych z minionego
okresu hossy. Z formalnego punktu widzenia
dokonujemy więc określenia wartości rynkowej, lecz w rzeczywistości większość wycen
wykonywana w podejściu porównawczym
jest wtedy przeszacowana.

A przecież posiadanie informacji o potencjale nieruchomości jest kluczowe dla
inwestora, który zamierza ją nabyć. Jest
też kluczowe dla sprzedającego, ponieważ
pozwala mu na ustalenie maksymalnej ceny,
jakiej może zażądać, żeby nieruchomość była
jeszcze „sprzedawalna”.
Jeśli nie mamy do porównania wiarygodnych transakcji dotyczących podobnych nieruchomości, a ponadto, gdy zmieniają się lub
mogą za chwilę się zmienić warunki rynkowe
– w skali makro i w skali mikro (stopy zwrotu
na rynkach alternatywnych, koszty kredytu,
koszty budowy i stawki najmu) – to jak podejmować decyzje majątkowe? Jak planować
rozwój nieruchomości? Jak udzielać kredytu,
czy w końcu jak uwzględniać skutki finansowe
uchwalania planów miejscowych?
***
Okazuje się zatem, że wartość rynkowa nieruchomości powinna być rozumiana jako wartość tkwiącego w niej potencjału, określanego w konkretnej sytuacji rynkowej i prawnej.
Jedynie w ten sposób możemy ocenić i realnie
skwantyfikować cenność tej przestrzeni.
W przypadku nieruchomości inwestycyjnych, metodą najbardziej adekwatną do
określenia wartości rynkowej i z jednej strony
pokazującą potencjał jej wykorzystania,
a z drugiej – pozwalającą uchronić inwestora
przed ryzykiem przeinwestowania, wydaje
się analiza pozostałościowa. Jak wspomniano wyżej: na rozwiniętych rynkach bez jej
wykonania nie podejmuje się żadnych decyzji
majątkowych i planistycznych.
Natomiast monitorowanie zmiany
wartości nieruchomości można przeprowadzić przy pomocy analizy wrażliwości***,
która pomoże wskazać graniczne wielkości
danych wejściowych, przy których wartość
pozostaje ciągle jeszcze w akceptowalnym
zakresie.

Jerzy Adamiczka
architekt IARP, MSc MRICS REV,
architekt i rzeczoznawca majątkowy
> jerzy@adamiczka.pl

Posiadacze starszych wersji
programu proszeni są o kontakt
Cairns Family Health and Bioscience Research Complex | Canada
www.architectsalliance.com | Fot. Ben Rahn/A-Frame

z najbliższym sprzedawcą

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.

www.archicad.pl

FELIETON

arch. Wojciech Gwizdak
architekt IARP

S

Sny to ważna rzecz. W historii ludzkości odgrywały niekiedy wielką rolę. Wystarczy wspomnieć liczne sny opisane w Biblii np. sen faraona o siedmiu krowach, za którego wyłożenie
niejaki Józef został egipskim namiestnikiem.
Idąc dalej tą drogą – sam cesarz Konstantyn
Wielki przed bitwą z Maksencjuszem przy
moście Mulwijskim miał sen, w którym ujrzał
krzyż i napis „pod tym znakiem zwyciężysz”.
Czyż nie ten właśnie sen sprawił, że chrześcijaństwo ustanowione zostało religią Cesarstwa Rzymskiego?
Laureat Nagrody Nobla, fizyk Niels Bohr
nie wymyślił, lecz wyśnił model atomu wodoru. Z marzeń sennych korzystali Paganini,
Beethoven, Schumann. Podobno opera „Tristan i Izolda” narodziła się podczas krótkiej
drzemki Richarda Wagnera. Dimitrij Mendelejew w fazie REM zobaczył układ okresowy. James Watson w objęciach Morfeusza
wymyślił strukturę podwójnej spirali DNA.
Paul McCartney zapisał melodię jaka się mu
przyśniła i ludzkość zyskała przebój Beatlesów „Yesterday”. Pomysły na „Frankensteina”
oraz „Doktora Jeyklla i pana Hyde’a” też są
wynikiem snów, choć tu – koszmarnych. Gdyby nie nocne imaginacje, twórczość Goethego
czy surrealistów byłaby dużo uboższa.
Ja też miałem sen, może nie tak twórczy,
ale widocznie każdy ma taki sen na jaki zasługuje. Przyśnił mi się hinduistyczny bóg Sziwa,
który jak sam stwierdził, objawił się by wyjaśnić, że moja teoria twierdząca, iż za ciężki los
polskich architektów odpowiada Tajna Organizacja Pragnąca Zniszczyć Świat 1 jest nieprawdziwa. Ucieszyłem się, bo oznaczało to, iż
nie jestem już dłużej współodpowiedzialny
za obecny chaos. To, co usłyszałem, sprawiło
jednak, że szybko zapomniałem o TOPZS.
Łaskawy Sziwa oznajmił, że tam u nich, na
górze, od pewnego czasu jest problem z reinkarnacją. Jak wiadomo wędrówka dusz w dużym skrócie polega na migracji dobrych dusz
przez kolejne wcielenia do coraz lepszych,
wyższych bytów aż do osiągnięcia stanu
nirwany. Te złe natomiast spadają w hierarchii niżej, by odpokutować plugawe uczynki
z poprzedniego żywota. W dawnych, dobrych
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czasach dla ukarania dusz nikczemników przemierzających złe ścieżki, niebiosa miały cały
wachlarz możliwości. Złoczyńca zostawał np.
czyścicielem szamb, niewolnikiem w kamieniołomie, galernikiem czy kopaczem rowów.
Rozwój techniki spowodował jednak
drastyczny zanik, tych jakże potrzebnych profesji. Hinduistyczni bogowie, w swej nieskończonej mądrości, wybrali więc nowy zawód, by
skazywać na niego byłych złoczyńców i niegodziwców. Padło na architektów w Polsce. Sziwa wyjawił mi, że każdy polski architekt po-

pełnił w poprzednim życiu wiele złych czynów
i dlatego w obecnym – musi je odpokutować.
Większość z nas była mordercami, politykami,
oszustami, okradaliśmy bezbronne staruszki...
Choć nie zawsze. Na przykład panujący nam
prezes Izby kol. arch. Ryszard Gruda (oby żył
wiecznie) w poprzednim wcieleniu wynalazł
plastikowy siding, a prezes SARP-u kol. arch.
Mariusz Ścisło był potentatem w produkcji
prefabrykowanych ogrodzeń betonowych.
Wiceprezes Izby kol. Piotr Gadomski to dusza
szewca Herostratesa, podpalacza Świątyni
Artemidy w Efezie – więc trochę jeszcze musi
pocierpieć. Kolega Glegoła, autor poczytnych
felietonów, w poprzednim życiu dopuścił
się ...[ocenzurowano, Kodeks Etyki Zawodowej Architekta, reguła 4.13]... i zrobił to aż
3 razy. Mamy w izbie pokutujące dusze Adolfa
Hitlera i Józefa Stalina, co przyjąć by można

już bez zaskoczenia, gdyby nie fakt, że pracują
razem będąc współwłaścicielami całkiem
poważnej pracowni...
Słuchałem i słuchałem słów Sziwy, gdy
wymieniał tych wszystkich znanych i nieznanych mi architektów, prawiąc o niegodziwościach, jakich dopuścili się w poprzednim
wcieleniu. Przejęty całą sytuacją zadałem
tylko jedno pytanie: Czy w takim razie Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego i prof.
Niewiadomski działają na polecenie hinduistycznych bogów i idą w kierunku przez nich
wyznaczonym?
– Mój umysł raduje się wielce, że moje
święte słowa rozproszyły mroki twej niewiedzy i w końcu pojąłeś istotę rzeczy – odparł
Sziwa. – Twoje przypuszczenie jest prawdziwe
i właśnie dlatego wasza walka o proste prawo
budowlane skazana jest na niepowodzenie. Nie
macie co negocjować, ani się przeciwstawiać.
Owoców nie przyniesie wysiłek wkładany w korektę Kodeksu Budowlanego, bo jego prawdziwy cel jest inny niż prozaiczna regulacja spraw
związanych z budownictwem, gospodarką
przestrzenną, ładem i porządkiem kraju.
Na koniec Sziwa oznajmił, że kiedy architekt nie będzie miał co do garnka włożyć, to
właśnie jest jego karma. Po przebudzeniu,
postanowiłem, że na wszelki wypadek od
jutra zacznę przeprowadzać staruszki przez
jezdnię, a może zasłużę by w przyszłym życiu
zostać urzędnikiem.
PS
Wychodząc do pracy, w skrzynce na listy
znalazłem „polecony” od Tajnej Organizacji
Pragnącej Zniszczyć Świat – w likwidacji.
Syndyk w opieczętowanym piśmie wyjaśnia,
że TOPZS nie jest odpowiedzialna za los architekta w naszym kraju, ponieważ już wcześniej
zmuszona była ogłosić upadłość. Okazało
się, że świat zmierza w złą stronę szybciej, niż
Organizacja była w stanie nadążyć i stała się
wręcz hamulcem tego procesu. Jej założycielom nie pozostało więc nic innego jak tylko
samorozwiązanie...
1_C zytaj: Z:A_#38, Tajny plan zniszczenia świata, str. 60

IL. © snapgalleria

Sorry, taką
mamy karmę

KOMFORT W RĘKACH ARCHITEKTA

fot. M.Ryba

studium przypadku

Kubatura i natura – o hotelu
Double Tree w Wawrze
arch. Maciej Ryba, architekt IARP

Na przełomie maja i czerwca 2014 roku w warszawskiej dzielnicy Wawer, został oddany do
użytkowania nowy hotel Double Tree sieci Hilton zaprojektowany przez biuro KiR architekci.
Partner cyklu

Inwestycja od początku budziła kontrowersje, między innymi przez swoją lokalizację. Na etapie
projektowania padało wiele pytań o celowość tak dużej inwestycji w takim miejscu. Teraz jednak,
kiedy hotel jest otwarty i od pierwszego dnia ma pełne obłożenie, można już z większym spokojem
stwierdzić, że decyzja o jego powstaniu była słuszna.

Z

Zamiast niedużego hoteliku
Kiedy po raz pierwszy pojechałem na teren
Centrum Edukacyjnego Platon obejrzeć działkę
pod nowy hotel, byłem pod wrażeniem rozmachu planów inwestora, ale również pełen obaw
w kwestiach lokalizacji, otoczenia, dojazdu
itp. Zadawałem sobie pytanie, czy powstanie
takiego obiektu w miejscu istniejącego niedużego hoteliku z kilkoma salkami spotkań ma
sens? Warto nadmienić, że za każdym razem
kiedy tam byłem, CE Platon miało pełne
obłożenie i to nie tylko w budynku, ale również
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w namiotach letnich. Trudno się dziwić: piękna
działka ze starymi, wysokimi drzewami,
urokliwym parkiem oraz stawem faktycznie
doskonale nadaje się na organizację szkoleń,
imprez integracyjnych czy wesel. Przygotowując projekt, postanowiliśmy ochronić tradycyjny charakter tego miejsca.

Kluczowe funkcje
Opracowując założenia dla budynku, od
początku rozmawialiśmy o możliwości wykorzystania dla nowego hotelu rozpoznawalnej

marki. Wcześniej projektowaliśmy już hotele
Blue Hilton i Westin, więc dzięki tym doświadczeniom wiedzieliśmy jak wygląda manual
brand (katalog marki) dla obiektu hotelowego
tej wielkości. Nasze propozycje od razu sprostały więc wymaganiom inwestora. Inwestycja
z tak dużym programem, ambitna i w takiej
lokalizacji, musi posiadać kilka kluczowych,
przyciągających gości punktów charakterystycznych. Zaproponowaliśmy zatem dużą
salę konferencyjną o powierzchni 2000 m2 i do
tego kilkanaście mniejszych sal, aby powstało

studium przypadku

wygodne centrum konferencyjne. Kolejną
ważną, zaproponowaną przez nas funkcją
było SPA dostępne nie tylko dla gości, ale
również dla klientów zewnętrznych. Do tego
sala balowa, centralne schody i park. Całość
przedsięwzięcia została spięta w dokładny
plan działania, brakowało tylko przysłowiowej
kropki nad „i”. Wtedy, dzięki działaniom inwestora, została nawiązana współpraca z marką
Hilton. To był punkt, w którym inwestycja
przybrała swój ostateczny kształt – pozostało
tylko ją zrealizować.

Hotel jako katalizator
W trakcie prac wielokrotnie ze strony współpracujących z nami firm i współpracowników padały pytania o gabaryty i otoczenie
hotelu: Czy nie za duży? Czy tu pasuje? Czy
będzie działał? Jak dojechać? Przygotowując projekt, chcieliśmy na kilka z tych pytań
odpowiedzieć.
Przede wszystkim postanowiliśmy
ochronić cały teren. Budynek, który zaproponowaliśmy, miał być niższy niż znajdujące się
tam drzewa, dzięki czemu patrząc od strony
parku nie odczuwa się ogromu kubatury. Od
strony dojazdów nie ma jednak drzew, więc
staraliśmy się jak najbardziej ukryć wielkość
budynku, chowając ostatnią kondygnację
pokoi w dachu.
Kształt budynku został tak przygotowany
aby: po pierwsze stworzyć zamknięcie od
strony Traktu Lubeskiego i ulicy Skalnicowej,
po drugie zamykać swoją bryłą park, który
był na terenie i po trzecie uniknąć wycinki
drzew. Wykorzystując spadek ulicy Skalnicowej, umieściliśmy parking pod salą balową
– dzięki temu nie musieliśmy wykonywać
ramp i zaoszczędziliśmy powierzchnię
otoczonego budynkiem dziedzińca, który
pozostał terenem zielonym.
Okazuje się, że rozmiar w niektórych
przypadkach ma znaczenie. Dzięki inwestycji
w Wawrze oraz zabiegom inwestora nastąpił
szybszy rozwój infrastruktury w tym rejonie.
Wielkość przedsięwzięcia wpłynęła na decyzje m.in. o przebudowie dróg lokalnych. Oczywiście były one zaplanowane wcześniej, ale
decyzja o ich przyspieszonej realizacji miała
swój katalizator w postaci budowy Hiltona.
Hotel położony pomiędzy planowanym mo-

mgr inż. Władysław
Pawłowski – doradca
sprzedaży projektowej Isover

mgr inż. Anna Gil
– kierownik Biura Doradztwa
Technicznego Isover

W przypadku projektu Double Tree by Hilton
w Wawrze musieliśmy rozwiązać problem
izolacji akustycznej ścian wewnętrznych.
Należało zagwarantować odpowiednią akustykę
pomieszczeń: sal konferencyjnych i pokoi, tak
aby zapewnić wysoki komfort odpoczynku
i pracy. Ze względu na ich lokalizację np. obok
pomieszczeń technicznych czy wzdłuż korytarzy,
konieczne było, biorąc pod uwagę konstrukcję
ścian (lekkie – łatwe w montażu), zastosowanie odpowiednich rozwiązań. Ich zasadność
i poprawność pod względem izolacyjności akustycznej była sprawdzana przez Biuro Doradztwa
Technicznego Isover przy użyciu oprogramowania
AcouS STIFF, które umożliwia obliczenie izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych
dla przegród poziomych i pionowych z wykorzystaniem produktów Isover. W obiekcie tym
zastosowano również Polterm Max Plus gr. 15 cm
jako izolację fasady wentylowanej.

W Komitecie Technicznym KT 253 ds. akustyki
Polskiego Komitetu Normalizacji kończą się właśnie
prace nad normą PN-B-02151-4 (nowa) zawierającą
wymagania dotyczące warunków pogłosowych
i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz nad
normą PN-B-02151-3 (nowelizacja starej, z roku
1999) określającą wymagania dotyczące minimalnej
izolacyjności ścian wewnętrznych, drzwi, stropów
i przegród zewnętrznych oraz maksymalnego poziomu dźwięków uderzeniowych przenikających do
pomieszczeń chronionych w budynkach. Obie normy
wejdą w życie przed końcem tego roku. Isover już
przygotował odpowiednie materiały dla projektantów
w tym zakresie, zaczynając od wydawnictwa FloorMatrix, które umożliwia prosty dobór systemów
podłogowych ze względu na izolacyjność akustyczną
przegród i wytrzymałość posadzki. Dzięki niemu
projektanci mogą łatwo wybrać rozwiązanie
stropu i podłogi, zapewniające odpowiedni komfort
akustyczny w pomieszczeniu.

stem południowym a pozostałymi dojazdami
do centrum Warszawy już teraz ma dobrą
lokalizację, a po wybudowaniu nowego mostu
do lotniska na Okęciu będzie można dojechać
zaledwie w kilkanaście minut.

***
Wbrew początkowym obawom lokalizacja
hotelu jest doskonała i na pewno stanowi atut
tej inwestycji. Wiele osób organizujących tu
spotkania chwali sobie fakt, że w bezpośrednim sąsiedztwie mają doskonałe centrum konferencyjne z zapleczem hotelowym (lub hotel
z centrum konferencyjnym) i jednocześnie
zieloną przestrzeń o charakterze rekreacyjnym
znajdującą się na terenie obiektu. Organizatorzy mogą więc zaprosić swoich gości na
prelekcję lub szkolenie, a potem zorganizować imprezę w zaciszu ogrodu na otwartej
przestrzeni. Taka lokalizacja jest naturalnym
następstwem rozwoju miasta oraz doskonałej
synergii pomiędzy rozrostem centrum a stopniowym przekształcaniem się przedmieść.

Dla komfortu klienta
Zwykle przy każdej budowie pojawia się
pytanie – co zrobić z instalacjami? Przede
wszystkim nie powinno się na nich oszczędzać, ponieważ ich wydajność i jakość mają
znaczący wpływ na komfort użytkowania,
a co za tym idzie na liczbę klientów i rentowność inwestycji. Jednym z istotnych
aspektów w przypadku instalacji jest także
wykonanie właściwych izolacji akustycznych.
W Wawrze rozwiązania izolacyjne dostarczyła firma Isover.
Dzięki tym produktom oraz ciągłemu nadzorowi zarówno ze strony doradców technicznych firmy Isover, ale też naszemu, mogliśmy
zapewnić doskonały komfort użytkowania,
nawet w pokojach zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie maszynowni.

Maciej Ryba
architekt IARP,
pracownia KiR architekci
> m.ryba@kir-architekci.com
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Rysowane ręką mistrza
Budynek Muzeum Rysunku Architektonicznego w Berlinie wyróżnia się nie tylko niebanalną bryłą,
ale też niepowtarzalną fasadą pokrytą reliefem idealnie odwzorowującym znacznie powiększone,
oryginalne szkice architektoniczne. Dzięki temu już sam obiekt stanowi zapowiedź tego, co czeka nas
po przekroczeniu jego progów.

A

Architekt Sergei Tchoban zafascynował się
rysunkiem architektonicznym już w czasie
studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Sankt
Petersburgu. Od kilkunastu lat tworzył
kolekcję, która przez ten czas rozrosła się
do kilkuset dzieł z różnych epok, od XVI w.
do czasów współczesnych, od du Cerceau
po Franka Gehry’ego. Pod koniec 2009 roku
założył Fundację Tchoban, która ma na celu
wzbudzenie zainteresowania rysunkowym
przedstawianiem architektury oraz odkrywanie nowych talentów w tej dziedzinie.
Kuratorium Fundacji razem z założycielem
tworzą dr hab. Kristin Feireiss (założycielka
Forum Architektonicznego Aedes) oraz dr Eva
Maria Barkhofen (kierowniczka archiwum
sztuki budowniczej Akademii Sztuk Pięknych
w Berlinie). Kolejnym krokiem w promowaniu
idei Sergeia Tchobana była koncepcja stworzenia muzeum, w którym nie tylko znajdzie
się miejsce na zgromadzoną kolekcję, ale będą
również wystawiane eksponaty wypożyczone
od partnerów z całego świata. Udało się ją
zrealizować i w ubiegłym roku prywatne Muzeum Rysunku Architektonicznego rozpoczęło swoją działalność. Co roku przewidziane są
trzy wystawy. Dotychczas zobaczyć można
było, oprócz dzieł własnej kolekcji eksponaty
ze zbiorów np. Muzeum Johna Soane'a w Lon-
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dynie, Ermitaż w Sankt Petersburgu i Ecole
Nationale Superieure z Beuax Arts w Paryżu.

Dom dla rysunków na Pfefferbergu
Siedzibę muzeum zlokalizowano w jednym
z najpopularniejszych miejsc berlińskiej sceny
kulturalnej – przy Pfefferbergu, gdzie w zabytkowych budynkach mieszczą się liczne studia,
pracownie, galerie i miejsca wydarzeń kulturalnych wraz z renomowanym Forum Architektonicznym Aedes oraz z Centrum KonferencyjnoBadawczym Aedes Network Campus Berlin.
Projekt budynku stworzył właściel kolekcji
Sergei Tchoban razem z Sergeyem Kuznetsovem (wspólnie prowadzą moskiewskie
biuro projektowe Speech Tchoban & Kuznetsov).
Obiekt, który z jednej strony stanowi zamknięcie szeregu starych kamienic, a z drugiej
przylega do budynków wejściowych na teren
Pfefferbergu, musiał wpisać się w zastaną
zabytkową architekturę.
Wykusze muzeum na nowo interpretują
motywy wykuszów starych budynków. Kształt
i wykończenie elewacji kontrastują ze starym,
klinkierowym browarem na Pfefferbergu.
Zaprojektowany został 4-kondygnacyjny
budynek ze szklaną nadbudową, który prowadzi dialog z otoczeniem, ale jego charakter jest
wyraźnie nowoczesny.

Wyzwaniem była też niewielka działka
(8 x 12 m), która wymusiła bardzo zdyscyplinowany program przestrzenny. Udało się na
niej wznieść budynek o powierzchni 490 m²,
który mieści w sobie oprócz dwóch sal wystawowych, recepcję, magazyn i nad nimi szklaną
salę spotkań.

Betonowe szkice
Jednym z głównych założeń twórcy muzeum
było to, aby jego wygląd zewnętrzny odzwierciedlał zgromadzone w nim zasoby. Z tego
względu zarówno bryła, jak i wykończenie fasady nawiązują do rysunków architektonicznych.
Sylwetka budynku, przypominająca luźno
ułożone na siebie bloki, stanowi metaforę wieży z kartonów archiwalnych. Jedna
z powierzchni żłobionych fasady uformowana
została na kształt stosu kartek.
Na tym nawiązania do muzealnych
zbiorów się nie kończą. O niepowtarzalnym charakterze elewacji zadecydowało
pokrycie jej efektownym reliefem, który
dokładnie odwzorowuje powiększone
fragmenty rysunków autorstwa Pietro di
Gottardo Gonzagi oraz Angelo Toselliego,
które są eksponatami zbioru Fundacji
Tchobana, a jeden z nich stanowił początek
całej kolekcji. Wrażenie dopełnia kolory-
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Budynek muzeum został wpisany pomiędzy
dawny browar a zabytkowe kamienice

styka elewacji, która przywodzi na myśl
stary papier albo pergamin.
Stworzenie takiej fasady było możliwe
dzięki wykonaniu jej z betonu architektonicznego przy zastosowaniu technologii Reckli.
Beton jest współczesnym materiałem,
który najbardziej odpowiadał zaplanowanemu wyrazowi architektonicznemu. Co więcej,
tworzy nieprzepuszczającą wody powierzchnię, co było ważne z uwagi na konieczność
stworzenia odpowiednich warunków do
przechowywania tego typu zbiorów.
Wszystkie ściany zewnętrzne Muzeum
Rysunku Architektonicznego zostały
wzniesione w technologii betonu monolitycznego (odlewanego na miejscu budowy)
jako ściany samonośne i konstrukcyjne, które
są wodoszczelne. Każda ściana składa się
z 27-centymetrowej warstwy betonu oraz
10-centymetrowej warstwy szkła piankowego (pianoszkła). Następnie znajduje się
11,5-centymetrowa warstwa z cegły silikatowej pokryta 1,5-centymetrową warstwą
tynku wapienno-cementowego. Cegła i tynk
stanowią warstwę wewnętrzną i służą regulacji mikroklimatu, ponieważ mają zdolność
wchłaniania i oddawania wilgoci, natomiast
ściany betonowe i pianoszkło są w zasadzie
szczelne dla pary wodnej.

Jak powstawał relief
Relief uzyskano dzięki technologii Reckli,
która polega na użyciu elastycznych matryc
szalunkowych. Matryce te są wyprodukowane
z płynnego tworzywa sztucznego, jakim jest
poliuretan. Wyjątkowość tego materiału wynika ze specjalnego, opatentowanego składu,
który przez lata badań został dostosowany do
betonów architektonicznych i strukturalnych.
Oryginalne rysunki zostały przekształcone
na format cyfrowy, przygotowane graficznie
i przeniesione za pomocą frezarki CNC na
specjalną płytę modelarską w pozytywie,
czyli tak jak są widoczne na betonie. Model
taki powstaje z dokładnością do 1 mm i jest
obrabiany ręcznie. Model pozytywowy zalano
tworzywem sztucznym, tworząc w ten sposób
negatyw motywów fasadowych. Dzięki płynnej postaci poliuretan oddaje każdy szczegół modelu, w związku z czym projektant
ma w zasadzie nieograniczone możliwości
kreowania dowolnych rodzajów powierzchni
i struktur na betonie.
Na poszycie szalunku systemowego nabito
prasowaną sklejkę wodoszczelną, na którą
została naklejona matryca z negatywowym
motywem rysunków. Po postawieniu całego
szalunku, jego styki uszczelniono silikonem.
Podczas rozszalowania najpierw zostały

zdjęte szalunki systemowe, a następnie
sklejki z przyklejonymi do nich matrycami.
Umiejscowienie ściągów było dopasowane
do motywów i z góry ustalone. Otwory po
ściągach zostały zaślepione korkami z dopasowanego kolorystycznie betonu zbrojonego
włóknem szklanym. W ten sposób odbywało
się betonowanie piętra w całości, co miało
na celu wykluczenie możliwości pojawienia się różnic w jakości betonu w obrębie
kondygnacji. Ściany betonowe fasady i klatki
schodowej spełniają wymogi najwyższej klasy
betonu licowego SB4 (Sichtbetonklasse 4).
W celu ochrony przed zabrudzeniami i graffiti,
wszystkie ściany wewnętrzne i zewnętrzne
zostały zabezpieczone środkiem opartym na
nanotechnologii.
Technologia Reckli, którą zastosowano
w tym obiekcie, pozwala stworzyć modele, z których największe mogą mieć nawet
powierzchnię 10 x 4 m. Oznacza to, że możliwe
jest wyprodukowanie formy, z której można
uzyskać element betonowy bez jakiegokolwiek
zaburzenia ciągłości o powierzchni 40 m².

Reckli Polska
www.reckli.pl
biuro@reckli.pl
andrzej@reckli.pl
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Zabezpieczenie umowy
część 1

a skuteczne dochodzenie roszczeń
Bartłomiej Król, radca prawny

Architekt pracujący na własny rachunek, jak każdy przedsiębiorca, ponosi ryzyko gospodarcze związane
z brakiem pewności co do zapłaty należności przez kontrahentów. Jak się przygotować, aby skutecznie
uzyskać wynagrodzenie? W dwóch częściach artykułu opisujemy rodzaje zabezpieczeń umownych,
wskazujemy ich charakter, zalety i wady.

K

Konsekwencje zawarcia wadliwej umowy
(w szczególności umowy ustnej) są bardzo
istotne. Nawet w przypadku dobrej kondycji
majątkowej zamawiającego, źle skonstruowana umowa może uniemożliwić uzyskanie
wynagrodzenia, a w najlepszym wypadku
zmuszać do wszczęcia sporu sądowego, co
wiąże się z długotrwałym dochodzeniem swoich roszczeń oraz dodatkowymi kosztami. Natomiast w przypadku złej kondycji majątkowej
inwestora, źle zabezpieczona umowa może
uniemożliwić odzyskanie należnych pieniędzy,
nawet pomimo skutecznego przeprowadzenia
postępowania sądowego i poniesienia jego
kosztów.

Odpowiednie zabezpieczenie umowy
Praktyka wskazuje, że korzystniej jest
zainwestować pieniądze w skonstruowanie
dobrych i dostosowanych do potrzeb
konkretnego przedsiębiorcy umów, niż
bezpowrotnie je stracić w wyniku źle
zabezpieczonych kontraktów. Korzystniej
jest również ponieść koszty przygotowania
dobrej umowy niż koszty dochodzenia swoich
należności, ponieważ windykacja rozwiązuje
jedynie pojedynczy przypadek niepłacącego
kontrahenta, a nie ogólny problem
przedsiębiorcy ze złym zabezpieczeniem
własnych interesów.
Podczas zawierania umów lepszą pozycję
ma ten z przedsiębiorców, który przygoto-
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wuje umowę i przedstawia ją do podpisania
drugiej stronie. Zwykle ponosi on również
koszty przygotowania dokumentu, zakładając jednak, że będzie on stosowany w wielu
podobnych transakcjach, wydatki te szybko
się zwracają. Ponadto strona przygotowująca
umowę zwykle zawiera w niej postanowienia
korzystne dla siebie.
W gorszej sytuacji jest natomiast ten
przedsiębiorca, który otrzymuje do podpisania
gotowy projekt umowy, co często ma miejsce
w przypadku relacji architekt – deweloper lub
inwestor instytucjonalny. W zależności od
relacji pomiędzy stronami niekiedy można
bardzo szeroko negocjować i zmieniać umowę,
lecz bywa, że zmiany w niej mogą być jedynie
kosmetyczne. Architekt, który otrzymuje
do podpisu gotowy tekst umowy, powinien
dokładnie przeanalizować jej zapisy. Można
w ten sposób uniknąć wielu ryzyk. Natomiast
w sytuacji, gdy istnieje możliwość negocjowania zapisów umowy, należy zdecydowanie
z niej skorzystać.
Sposobów zabezpieczania umów jest wiele,
a ich zastosowanie powinno być dopasowane
do charakteru dokonywanej transakcji tak,
aby w sposób optymalny zwiększyć szanse
skutecznego dochodzenia roszczeń. Równolegle z należytym zabezpieczaniem kontraktów
należy zwrócić uwagę na postępowanie w relacjach z zamawiającymi, które niejednokrotnie
ma kluczowe znaczenie. Brak odpowiedniego

zachowania może doprowadzić do zniweczenia
zabezpieczeń ustanowionych w umowie.

Zachowanie wierzyciela, czyli
architekt jako wykonawca usługi
Podstawową praktyką przedsiębiorców
powinno być zawieranie umów w formie
pisemnej, ewentualnie pisemne potwierdzanie ustaleń dokonywanych ustnie. W praktyce
bardzo często zawiera się umowy ustne,
które formalnie są w pełni skuteczne i wiążące, jednak w przypadku powstania sporu
– trudno udowodnić, jaki był zakres zlecenia,
jakiej jakości towary lub usługi miały zostać
dostarczone oraz w jakiej wysokości zostało
przez strony ustalone wynagrodzenie. Przy
większych kwotach należy zatem bezwzględnie zawierać umowy na piśmie. W przypadku mniejszych kwot bardzo zalecane jest
chociażby pisemne potwierdzenie zakresu
zlecenia, ustalonego wynagrodzenia oraz
innych istotnych ustaleń. W ostateczności
należy przynajmniej e-mailowo potwierdzić
ustalenia poczynione ustnie, aby pozostał ich
ślad w wersji elektronicznej.
Niezwykle ważnym czynnikiem mającym
wpływ na skuteczność dochodzenia roszczeń
jest również stałe monitorowanie płatności ze
strony kontrahentów. Jeżeli klient nie dokonał
przelewu w terminie, należy niezwłocznie zareagować, aby miał on świadomość, że opóźnianie płatności nie będzie dla niego opłacalne.

fot. © IvanMiladinovic
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Architekt, który otrzymuje do podpisu
gotowy tekst umowy, powinien dokładnie
przeanalizować jej zapisy. Można w ten sposób
uniknąć wielu ryzyk. W sytuacji, gdy istnieje
możliwość negocjowania zapisów umowy,
należy zdecydowanie z niej skorzystać.
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W praktyce bardzo często można się
zetknąć z sytuacją wynikającą ze „świadomej
strategii”, zgodnie z którą przedsiębiorcy,
którzy nie są w stanie lub nie chcą uregulować należności na rzecz wszystkich swoich
kontrahentów, dokonują płatności na rzecz
tych wykonawców, którzy stosują wobec nich
konsekwentne zasady ściągania należności. Najlepsze rezultaty daje przypominanie
o płatności już w przypadku powstania
kilkudniowego opóźnienia. Gdy opóźnienie
przekracza 14 dni, należy podjąć bardziej kategoryczne działania prawne, obejmujące wysłanie przedsądowego wezwania do zapłaty
oraz skierowanie pozwu o zapłatę. Statystyki
pokazują, że dużo większe szanse na pełne
zaspokojenie należności daje podjęcie działań
windykacyjnych już po 14 dniach opóźnienia,
niż po powstaniu opóźnienia 30-dniowego.
Doświadczenia z firmami, które znalazły
się w stanie niewypłacalności lub ogłosiły
upadłość pokazują, że w najgorszej sytuacji
finansowej są ci kontrahenci niewypłacalnego
przedsiębiorcy, którzy czekali na zapłatę nie
podejmując aktywnych działań windykacyjnych. Przedsiębiorca zagrożony niewypłacalnością, w pierwszej kolejności reguluje
bowiem należności publicznoprawne (Urząd
Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych), następnie należności pracownicze oraz
finansujące działalność gospodarczą (banki,
firmy faktoringowe itp.), a dopiero na końcu
wierzytelności na rzecz innych podmiotów.
Przy czym w pierwszej kolejności regulowane
są należności na rzecz tych podmiotów, które
aktywnie prowadzą windykację.

Postanowienia umowne, czyli
architekt jako strona umowy
Najprostszym sposobem zabezpieczania
umów jest takie konstruowanie standardowych postanowień umownych (postanowień,
które występują w każdej umowie), aby
zabezpieczyć prawidłowe wykonanie umowy
z obu stron. Warto więc mieć przygotowane
własne standardowe zapisy, charakterystyczne np. dla usług projektowania architektonicznego, ale także dla zabezpieczenia
rozliczeń należności. Takie wzory mogą
stanowić zarówno podstawę do skonstruowania umowy z inwestorem, jak również
„listę kontrolną”, którą dokładnie sprawdzimy przed startem w przetargu czy konkursie,
w którym organizator do warunków postępowania załącza własny, gotowy wzór umowy
ze zwycięzcą.
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Przy większych
kwotach należy
bezwzględnie
zawierać umowy
na piśmie.
W przypadku
mniejszych bardzo
zalecane jest
chociażby pisemne
potwierdzenie
zakresu zlecenia
i ustalonego
wynagrodzenia.

Zwykle strona dostarczająca towar lub
usługę wykonuje umowę wcześniej niż strona
dokonująca zapłaty. Zatem to zleceniobiorca
(zwłaszcza wykonujący usługę czasochłonną, np. projekt architektoniczno-budowlany)
powinien zwrócić większą uwagę na postanowienia umowy!
Praktyka pokazuje jednocześnie, że im bardziej indywidualna specyfika i stopień skomplikowania usługi (co jest charakterystyczne
dla prac projektowych, twórczych, kreatywnych), tym większą uwagę i pieczołowitość
należy poświęcić podpisywanej umowie.
Zatem jakie sposoby zabezpieczeń
umownych stosować, aby zminimalizować
ryzyko straty i jak najskuteczniej egzekwować
należne płatności?

Zabezpieczenie:
wynagrodzenie etapami
Przykładowym postanowieniem dobrze
chroniącym dostawcę towarów lub usług jest
zapis o dokonywaniu płatności wynagrodzenia etapami, każdorazowo po wykonaniu
samodzielnej części usługi lub dostarczeniu
samodzielnej części towaru. Takie rozwiązanie
skutkuje koniecznością dokonania zapłaty za
każdy wcześniejszy etap, aby otrzymać kolejną
część towaru lub usługi. Tego rodzaju warunki
można uzupełnić o prawo odstąpienia od
umowy, jeżeli druga strona nie ureguluje którejś z poszczególnych płatności. Etapowanie
nie jest typowym sposobem zabezpieczenia
umowy, ale polega na takim ukształtowaniu
standardowych postanowień umownych,
które faktycznie stanowią zabezpieczenie
interesów strony świadczącej usługi lub
dostarczającej towary.

Zabezpieczenie: weksel
Weksel to uniwersalny sposób zabezpieczenia, który w przypadku braku zapłaty
należności może być łatwo wykorzystany.
Sposób ten nie wymaga również ponoszenia żadnych kosztów. Strona, która ma
w przyszłości zapłacić określoną należność,
podpisuje weksel oraz wydaje go drugiej
stronie umowy. W samej umowie lub osobnym dokumencie (deklaracji wekslowej)
powinny zostać określone zasady wykorzystania weksla.
Posiadacz weksla, w przypadku braku płatności, ma możliwość szybkiego
przeprowadzenia postępowania sądowego,
a następnie prowadzenia egzekucji z majątku dłużnika w pełnym zakresie. Czas od
złożenia pozwu do chwili, kiedy możliwa jest
egzekucja należności za pośrednictwem komornika sądowego wynosi ok. 6-10 tygodni,
co jest bardzo krótkim terminem, biorąc pod
uwagę standardową długość postępowań
sądowych.
W praktyce stosuje się również bardzo często weksel in blanco, który jest tylko częściowo
wypełniony, nie zawiera m.in. kwoty należności. Dzięki temu weksel tego rodzaju może
zabezpieczać szereg kolejnych transakcji, jeżeli
nie został wykorzystany. Dopiero w chwili,
gdy wystawca weksla nie ureguluje jakiejś należności, posiadacz weksla może go wypełnić
na kwotę zaległych płatności i wykorzystać
w postępowaniu sądowym.
Warto jednak pamiętać, że weksel jedynie
przyspiesza postępowanie sądowe. W przypadku, gdy dłużnik nie posiada majątku,
który można byłoby zlicytować, weksel będzie
całkowicie nieprzydatny. Samo posiadanie
weksla nie jest zatem pełnym zabezpieczeniem. Trzeba bowiem na bieżąco monitorować
sytuację majątkową dłużnika i w razie opóźnień w płatności jak najszybciej podejmować
czynności windykacyjne.
W drugiej części artykułu przedstawimy opisy kolejnych
szczegółowych sposobów zabezpieczania umów:
poręczenie, ubezpieczenie, gwarancja bankowa
lub ubezpieczeniowa, przewłaszczenie na zabezpieczenie,
hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy, poddanie się egzekucji,
inne sposoby zabezpieczeń

Bartłomiej Król
radca prawny,
partner w „Błaszak Zawiślak Król.
Adwokaci i radcowie prawni”
> bartlomiej.krol
@kancelariabzk.pl

Skontaktuj się z nami:
+48 22 879 8907
poland@flowcrete.com
FlowcretePolska

Deckshield - posadzki parkingowe i garażowe

Systemy posadzkowe Deckshield
to powłoki parkingowe i garażowe
na bazie żywicy poliuretanowej
przeznaczone do zabezpieczenia płyt
nowych parkingów, a także renowacji
starych, zniszczonych nawierzchni.
Posadzki Deckshield charakteryzują się
bardzo wysoką wytrzymałością
mechaniczną, chemiczną i termiczną.

Więcej informacji znajdziesz na stronie

www.flowcrete.com.pl/posadzki-parkingowe

PROMOCJA

Jak poprawić warunki
pracy w biurze?

BIU

fot. siniat

TECHNIKA W ARCHITEKTURZE

Maciej Januszewski

Duże otwarte przestrzenie biurowe, choć są popularne, mają swoje niezaprzeczalne wady. Ciągły ruch,
szum urządzeń biurowych i odgłosy rozmów, a co za tym idzie trudności w koncentracji i narastające zmęczenie
– to ujemne strony open space’ów. Dlatego poszukuje się zarówno alternatywnych sposobów aranżacji
przestrzeni biurowej, jak też produktów, które pozwolą zminimalizować hałas.

P

Przestrzeń biurowa kształtowana jest przez
trendy w architekturze oraz w biznesie.
W latach 90. w Polsce zaczęto odchodzić od
biur podzielonych na kilkuosobowe pokoje
oraz salki konferencyjne na rzecz tzw. open
space’ów. To rozwiązanie miało wspierać
kreatywną pracę zespołu, znosić bariery
w hierarchii w przedsiębiorstwach, ułatwiać
nadzór nad pracownikami, a także być tańsze
w budowie i utrzymaniu niż klasyczne biura.

Wady open space’ów
Open space’y, których historia sięga czasów
amerykańskiej rewolucji przemysłowej pod
koniec XIX wieku, są obecnie coraz częściej
krytykowane. Nie tylko niezadowoleni pracownicy, ale i psychologowie zauważają, że
hałas, ciągły ruch, rozmowy i szum urządzeń
biurowych powodują trudności w koncentracji
oraz zbędny stres.
Dlatego na początku XXI wieku zaczęto poszukiwać rozwiązań, dzięki którym
zapewni się pracownikom lepsze warunki
pracy, a w związku z tym zwiększy się nie
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tylko ich zadowolenie, ale także wydajność
i kreatywność. Jak pokazują doświadczenia np.
dużych firm informatycznych, które nie boją
się odważnych koncepcji podziału przestrzeni
biurowej, we współczesnych biurach sprawdza
się układ mieszany, z podziałem na strefy: komunikacji między pracownikami, pracy zespołowej i pracy w skupieniu. Niezmiernie ważna
jest także osobna przestrzeń do wypoczynku
i spożywania posiłków. Rozwiązania wykorzystujące strefowanie bez wątpienia mogą
sprzyjać skupieniu pracowników biurowych,
nie zmiania to jednak faktu, że model open
space nadal funkcjonuje. Konieczne jest więc
również poszukiwanie metod zwiększenia
komfortu pracy w przestrzeniach otwartych.

Maksymalny czas pogłosu
w nowej polskiej normie
Problem hałasu w takich miejscach zauważają
także akustycy. Właśnie dobiegają końca prace
nad nową polską normą jaką jest PN-B-02151-4
Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem
w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące

warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy
w pomieszczeniach. Ma być ona uzupełnieniem
wymagań technicznych zawartych w przepisach
prawa i określić właściwości krytyczne ochrony
przed nadmiernym pogłosem.
Wymagania opisane w normie będą
dotyczyły głównie biur wielkoprzestrzennych,
otwartych pomieszczeń (czyli open space)
oraz innych pomieszczeń o zbliżonej funkcji,
np. call center.

Nowe produkty tłumiące hałas
Zaostrzone przepisy i zmieniające się tendencje
w urządzaniu biur wymagają odpowiednich
materiałów budowalnych. Jednym z produktów,
których stosowanie może pomóc architektom
aranżować tę przestrzeń nie tylko estetycznie,
ale i zgodnie ze współczesnymi wymaganiami
akustyki, są nowe gipsowe modułowe płyty
sufitowe Nida Aku i Nida Aku Decor.
Produkty z tej serii uzupełniają ofertę firmy Siniat w zakresie materiałów tłumiących
hałas pochodzący z emisji głosu i redukujących zjawisko pogłosu, czyli odbicia dźwię-

Technika w architekturze

Charakterystyka
i parametry płyt

Płyty Nida Aku Decor są dostępne
w różnych wzorach i wykończone laminatem
imitującym drewno lub stal

ku. Wprawdzie obecna wcześniej w ofercie
Siniat płyta gipsowo-kartonowa Nida Sonic
spełnia tę samą funkcję, ale ma inne wymiary
(120x200-240 cm) i montuje się ją tak jak klasyczne płyty gipsowo-kartonowe, czyli jako
sufit bezspoinowy.
Płyty Nida Aku mają natomiast wymiary
60x60 cm oraz o grubość 12,5 mm i montuje
się je na konstrukcji typu modułowego. Dzięki
temu stanowią doskonałą alternatywę dla
standardowych mineralnych płytek o takich
samych wymiarach, które są najczęściej stosowane do sufitów podwieszanych.

Stabilność wymiarów – płytki są praktycznie niewrażliwe na temperaturę otoczenia, zgodnie z normą
EN 12114 i pozostają praktycznie obojętne na wilgoć.
Właściwości antybakteryjne – specjalna biała farba
stosowana w wykończeniu płytek redukuje rozmiary
kolonii szczepów bakteryjnych, pleśni i grzybów,
a dodatkowo spełnia najbardziej wymagające normy
dotyczące tej kwestii. Zapewnia to brak oznak
starzenia się i żółknięcia w długim okresie czasu.
Powierzchnia płyt Nida Aku Decor wykonana jest
w technologii Bio-Prüf™, polegającej na aplikacji do
winylu dodatków chemicznych, które chronią przed
degradacją mikrobiologiczną.
Emisje do powietrza wewnątrz pomieszczeń/budynków – płyty Nida Aku i Nida Aku Decor spełniają
najwyższe wymagania klasy A+, czyli najwyższej
klasy w zakresie braku emisji związków lotnych
(ang. A+ VOC class).
Zastosowanie – modułowe gipsowe perforowane płyty Nida Aku i Nida Aku Decor stosowane są w biurach
(szczególnie w open space’ach), a także w kinach,
teatrach, salach wystawowych, restauracjach,
kawiarniach, hotelach, centrach kongresowych, salach
wykładowych, bibliotekach, sklepach, centrach handlowych, siłowniach, centrach sportowych, szpitalach.

Wymiary – płyty Nida Aku i Nida Aku Decor mają
wymiar 60x60 cm oraz grubość 12,5 mm.
Perforacja – okrągła, kwadratowa i podłużna.
Fizelina – do tylnej części płyt przyklejona
jest fizelina akustyczna w kolorze czarnym lub
białym. Jej zadaniem jest polepszenie parametrów
współczynnika pochłaniania dźwięku i stworzenie
przeszkody dla kurzu i zanieczyszczeń.
Waga – 9,8 kg/m2.
Kolorystyka / wykończenie – płyty Nida Aku są
białe, a Nida Aku Decor wykończone są laminatem
imitującym drewno (brzoza, dąb i kasztan) lub stal.
Komfort akustyczny – w porównaniu z innymi
materiałami akustycznymi wykazują doskonałe
dostosowanie zarówno do wysokich, średnich, jak
i niskich częstotliwości.
Reakcja na ogień – Nida Aku: A2-s1 d0, Nida Aku
Decor: B-s2 d0, czyli klasyfikowane jako niepalne
(zgodnie z normą EN 13501-1 dla wykończeń
z użyciem białej farby).
Przewodność cieplna – gips w porównaniu z innymi materiałami ma niski współczynnik przenikania
termicznego.

Współczynnik pochłaniania dźwięku αw
1,00
0,90
0,80
0,70

Wszystkie zalety systemu Nida Aku
Z architektonicznego punktu widzenia, kluczem do poprawnej akustyki w pomieszczeniu
są jego geometria i poziom pochłaniania
dźwięku zastosowanych materiałów budowlanych. Dlatego dla komfortu przebywających
tam osób, tak ważny jest ich właściwy dobór.
Perforowane modułowe płyty gipsowe
Nida Aku i Nida Aku Decor charakteryzuje
bardzo wysoki współczynnik pochłaniania
dźwięku, dlatego idealnie sprawdzają się
w pomieszczeniach o szczególnych wymogach
w zakresie komfortu akustycznego.
Modułowe płyty gipsowe Nida Aku i Nida
Aku Decor łączą w sobie cechy:
1. materiałów porowatych i włóknistych,
które dobrze pochłaniają dźwięki o wysokich częstotliwościach (dzięki zastosowaniu
płyty gipsowej z perforacją oraz fizeliny od
strony wewnętrznej),
2. s ystemów bazujących na rezonatorach,
które pochłaniają dźwięki o niskich częstotliwościach.
Czyni je to doskonałym materiałem dźwiękochłonnym. Wskaźnik pochłaniania dźwięku αw
wynosi w zależności od perforacji od 0,5 (przy
9,8% powierzchni perforacji płyty) do 0,6 (przy
16,4% powierzchni perforacji płyty).
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Wyniki badania współczynnika pochłaniania dźwięku płyt Nida Aku

Techniczne właściwości perforowanych płyt
sufitowych oferowanych przez firmę Siniat to
jednak nie wszystko. Są one również ozdobą
i ciekawym detalem architektonicznym
wnętrza, a to za sprawą perforacji dostępnej
w kilku wzorach (otwory okrągłe, kwadratowe i podłużne o różnym rozmieszczeniu),
jak również kolorystyki. Płyty Nida Aku są
białe, natomiast Nida Aku Decor wykończono
laminatem imitującym drewno (brzoza, dąb
i kasztan) lub stal.
Na uwagę zasługuje również niezwykle prosty sposób montażu tego systemu.
Polega przede wszystkim na zamocowaniu

konstrukcji nośnej typu modułowego na całej
powierzchni sufitu, a następnie ułożeniu na
niej kwadratowych płyt. Mogą być one w każdej chwili w prosty sposób wyjmowane. Dzięki
temu uzyskujemy bardzo łatwy dostęp do
instalacji zamontowanych powyżej modułowego sufitu podwieszanego.

Maciej Januszewski
kierownik produktu
> napisz do autora:
maciej.januszewski@siniat.com
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Krakowski biurowiec
z niepalną fasadą

BIU

Robert Madej

W Krakowie u zbiegu ulic Kapelanka i Kobierzyńskiej powstał nowy kompleks biurowy klasy A
zaprojektowany przez bytomską pracownię Medusa Group. Kapelanka 42 składa się z dwóch budynków
o całkowitej powierzchni najmu ok. 30 tys. m2. Na fasadzie obiektu wykorzystana została płyta
kompozytowa Alucobond®, której dystrybutorem na terenie Polski jest firma ThyssenKrupp Energostal.

K

Każdy z budynków kompleksu Kapelanka 42
posiada dziewięć kondygnacji naziemnych
i trzy podziemne. Inwestorem jest znana na
rynku budowlanym firma Skanska Property
Poland. Podczas projektowania oraz budowy
biurowców wykorzystywano rozwiązania
zrównoważone pozwalające zminimalizować
wpływ inwestycji na środowisko naturalne.

Ogromny, ale lekki
Ciekawy pomysł na bryły budynków i zastosowane materiały elewacyjne sprawiły, że
udało się idealnie wkomponować biurowce
w otaczającą je przestrzeń, a ich ogromne
rozmiary nie są tak przytłaczające. Dodatkowo, z racji kątów ostrych między ścianami,
budynek oglądany z naprzeciwka w odpowiedniej perspektywie sprawia zaskakujące
wrażenie – jakby nie miał ścian bocznych i był
surrealistyczną płaską makietą. Kompleks Kapelanka 42 posiada rys lekkości, na co wpływ
ma także zabieg zlicowania ślusarki okiennej
ze ścianą. Całość realizuje początkowe założenie architektów, którym było stworzenie
prostej i funkcjonalnej bryły. Warto także
wspomnieć, że to pierwszy w grodzie Kraka
budynek posiadający certyfikat środowiskowy
– został precertyfikowany w systemie LEED
na poziomie Gold.

Rdzeń między aluminium
Ze względu na obowiązujące przepisy przeciwpożarowe fasadę powyżej 25 m należało
pokryć materiałem niepalnym. Architekci po
konsultacji z inwestorem wybrali płytę kom-
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pozytową Alucobond® A2, która taką właśnie
klasę posiada. Okładzina ścian budynku w niższych partiach wykonana została natomiast
z płyt Alucobond® Plus. Całkowita powierzchnia fasady to 9500 m2.
Płyta Alucobond® składa się z dwóch
warstw aluminium połączonych rdzeniem.
Budowa rdzenia jest zróżnicowana i uzależniona od wymaganej klasy palności płyty.
Powierzchnię dekoracyjną pokryto lakierem
PVDF – to tworzywo elastyczne, przenoszące
naprężenia związane z rozszerzalnością liniową aluminium (eliminuje ryzyko powstawania
mikropęknięć), odporne na działanie promieni
UV i stanowiące powłokę antygraffiti.
Zaplanowana w biurowcach Kapelanka 42
konwencja kolorystyczna została zrealizowana w oparciu o gamę kolorów Alucobond®
Spectra. W tym wypadku płyty pokrywa
biel 919 przeplatana bardzo delikatnym
złotym odcieniem. Dzięki zastosowaniu tej
barwy materiał okładzinowy zmienia swój
kolor w zależności od pogody i kąta padania
światła.

Materiał był dostarczany do siedziby firmy
Skanska Czechy i tam poddawany obróbce
polegającej na cięciu i frezowaniu kompozytu,
a następnie gotowe płyty były przewożone
do Krakowa. Czeski partner dobrze się spisał,
a efekty jego pracy można już podziwiać w całości, przechodząc krakowską ulicą.
***
Na stronie internetowej firmy ThyssenKrupp
Energostal (www.thyssenkrupp-energostal.
pl/materialy_dla_architektow.html) znajduje
się zakładka przeznaczona dla architektów.
Można tam znaleźć informacje i materiały
w plikach pdf i dwg dotyczące rozwiązań
wykorzystywanych przy projektowaniu elewacji wentylowanych. Warto także odwiedzić
stronę producenta płyt: www.alucobond.pl. 
Do Państwa dyspozycji na terenie naszego kraju są również
dwaj doradcy techniczni:
1_Region Północ, Arkadiusz Kołodziejczyk,
akolodziejczyk@tk.energostal.pl
2_Region Południe, Robert Madej, rmadej@tk.energostal.pl
Bezpośredni kontakt do Lecha Godlewskiego – przedstawiciela
producenta płyt Alucobond® i doradcy technicznego:

Udana współpraca
Doradcy techniczny z firm 3A Composites
i ThyssenKrupp Energostal od początku
uczestniczyli w konsultacjach dotyczących
rozwiązania elewacji krakowskiego obiektu.
Generalny wykonawca powierzył realizację
fasady firmie zza naszej południowej granicy
– Skanska Czechy. Jest to pierwszy projekt,
przy którym dystrybutor płyt współpracował
z firmą montażową pochodzącą z tego kraju.

lech.godlewski@alug.pl

ThyssenKrupp Energostal SA
ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń
tel. 56 611 94 94, faks 56 611 95 75
www.thyssenkrupp-energostal.pl
e-mail: biuro@tk.energostal.pl

Nośny element termoizolacyjny Schöck Isokorb® K.
Sprawiamy, że ciepło pozostaje w domu.

Schöck Isokorb® to idealne połączenie dla elementów żelbetowych
konstrukcji budynku. Łącznik termoizolacyjny nie tylko przenosi
obciążenia ale również oddziela termicznie połączone ze sobą elementy.

Schöck Sp. z o.o. | ul. Jana Olbrachta 94 | 01-102 Warszawa | telefon: 022 533 19 16 | www.schock.pl
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Żaluzje międzyszybowe zasilane energią słoneczną
i sterowane przy pomocy tabletu lub smartfona

Okienne rewolucje
Karol Niespodziewański

Po innowacjach w zakresie energooszczędności i estetyki okien przyszła pora na ich automatyzację.
Dzięki systemowi wprowadzonemu przez Internorm sterowanie oknami stało się tak nowoczesne
i wygodne, jak korzystanie ze smartfona czy tabletu. Wystarczy ruch palca, aby je przesłonić lub
kontrolować dopływ powietrza z zewnątrz.

D

Dziś coraz więcej urządzeń posiada swoją wersję „smart” – inteligentne telefony
to standard, do którego dołączają kolejne
przedmioty codziennego użytku. Lodówka,
która sama zamówi jedzenie, zraszacz, który
sam podleje ogród czy odkurzacze-roboty,
które same posprzątają mieszkanie... To, co
jeszcze kilkanaście lat temu było jedynie wizją
przyszłości, dziś przestaje dziwić. Teraz do tej
grupy „inteligentnych przedmiotów” zaliczyć
można także nowoczesne okna.
I-tec SmartWindow firmy Internorm
to systemowe rozwiązanie, które pozwala
kontrolować funkcje okien przy pomocy
smartfona lub tabletu. Jest proste i intuicyjne w obsłudze dzięki darmowej aplikacji
na urządzenia z systemami iOS i Android.
Nasuwa się pytanie: czym można sterować
w przypadku okien? Otóż opcji jest naprawdę dużo.
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Nowe możliwości
I-tec to skrót, którym oznaczane są nowatorskie technologie przeznaczone do stolarki
otworowej Internorm. Jedną z nich jest I-tec
Wentylacja – elektroniczny system wentylacyjny zintegrowany z oknami. Pozwala nie
tylko na dopływ świeżego, oczyszczanego
z alergenów powietrza do budynku, ale dodatkowo zimą odzyskuje ciepło z niego uciekające. Wywietrznik wyposażony jest bowiem
w wymiennik ciepła, dzięki któremu można
odzyskać do 86% energii podczas wymiany
zużytego powietrza na świeże. Zwiększa to
i tak bardzo dobre wyniki okien Internorm
w zakresie energooszczędności. Elementy sterujące umieszczone są bezpośrednio w oknie,
wywietrznik można także zintegrować z inteligentnym systemem I-tec SmartWindow.
Kolejną unikalną opcją jest I-tec Zacienienie. Żaluzje wbudowane w okna zespolone

są zasilane energią słoneczną, nie wymagają
więc podłączenia do instalacji elektrycznej.
Rozwiązanie to pozwala na płynną regulację
docierającego do wnętrza światła słonecznego. Biorąc pod uwagę, że wszystkie okna
da się połączyć w jeden system, zyskujemy
praktyczne narzędzie do kontroli naświetlenia
domu, a co za tym idzie także temperatury
we wnętrzach. Efekt – jednym ruchem palca
można zamknąć lub otworzyć żaluzje, zmienić
poziom zacienienia, regulować przepływ
powietrza w wywietrzniku.

System uszyty na miarę
I-tec SmartWindow działa w oparciu o domową sieć Wi-Fi. Jest nie tylko prosty w instalacji (wystarczy wolny port przy routerze
WLAN) i łatwy w obsłudze, ale także można
go rozbudowywać o kolejne urządzenia.
Przykładowo stacja meteorologiczna pozwoli

Technika w architekturze

lepiej dostosować wentylację i zacienienie
do aktualnej pogody. W zagwarantowaniu
większego bezpieczeństwa pomoże monitoring otwarcia okien, dzięki któremu zawsze
będziemy mogli sprawdzić, czy wszystkie są
zamknięte, oraz czujnik dymu ostrzegający
przed niebezpieczeństwem pożaru. Dzięki współpracy Internorm z producentami
poszczególnych urządzeń, automatycznie
są one rozpoznawane przez aplikację, a ich
instalacja przebiega sprawnie.

Komfortowa kontrola
Co daje użytkownikowi taki system inteligentnych okien? Na pewno komfort i przyjemność obsługi. Szybko i łatwo można ustawić
zapamiętane sceny w pomieszczeniach
i wywoływać pożądany efekt jednym kliknięciem. Istnieje także możliwość stworzenia
listy zadań, którą system będzie odtwarzał
automatycznie. Jest to szczególnie przydatne
w sytuacji powtarzających się czynności.
Niejako „efektem ubocznym” działania takiego inteligentnego systemu jest też oszczędność energii, dzięki automatyzacji i ułatwieniu niektórych czynności. Inteligentne okna to
zatem kolejny krok w kierunku podniesienia
standardu codziennego życia. 

Wymiana powietrza bez utraty ciepła – innowacyjny system I-tec Wentylacja

Więcej informacji:
www.internorm.pl,
www.okna-pasywne.pl

Przełomowe innowacje
w historii Internorm
1966	rusza pierwsza fabryka produkująca okna
z tworzyw sztucznych pod marką Internorm
1979	wprowadzenie na rynek rewolucyjnych okien
PVC z trzema szybami i trzema uszczelkami
1984	rozpoczęcie produkcji szkła izolacyjnego
1994	Internorm jako pierwszy producent w Europie
opracowuje bezołowiową recepturę PVC
2001	wprowadzenie okien drewniano-aluminiowych docieplonych pianką
termiczną o pasywnej izolacyjności cieplnej
2002	wprowadzenie innowacyjnej technologii
FIX-O-Round (szyba wklejana na całym
obwodzie). Internorm staje się największą
europejską firmą produkującą okna
(10 mln okien rocznie)
2012	wprowadzenie rewolucyjnych technologii
I-tec Ryglowanie, I-tec Wentylacja,
I-tec Zacienienie

Żaluzja wewnętrzna zamontowana jest poza pakietem szyb zespolonych i osłonięta
dodatkową szybą zewnętrzną, dzięki czemu mamy do niej dostęp w każdej chwili
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Szybkie i wygodne murowanie

FOT.: ARCHIWUM XELLA POLSKA

Magdalena Jańczuk-Zdunek

Wapienno-piaskowe elementy murowe Silka Tempo umożliwiają skrócenie czasu prac budowlanych nawet
o 60 procent, a dzięki Ytong Panel jeden pracownik w ciągu dnia jest w stanie wykonać nawet 40 m² ścianek
gotowych do cienkowarstwowego wykończenia. Oznacza to jedno – znaczne oszczędności w budżecie inwestycji.

C

Częstym problemem polskich inwestycji
budowlanych są opóźnienia w realizacji.
Panaceum na takie sytuacje mogą stanowić
rozwiązania systemowe, takie jak wielkowymiarowe elementy Silka Tempo do murowania
ścian nośnych oraz Ytong Panel do wznoszenia
ścian działowych. Oba produkty powstają
z naturalnych, mineralnych surowców – piasku,
wody i wapna.

Wytrzymałe silikaty
Przegrody Silka Tempo charakteryzują się
dużą nośnością, bardzo dobrą izolacyjnością akustyczną, odpornością ogniową oraz
możliwością dowolnego wykończenia elewacji.
Masywna i pełna przegroda umożliwia swobodne mocowanie nawet ciężkich okładzin
kamiennych.
Pierwszą warstwę ściany układa się
z bloków Silka E24S, a kolejne z Silka Tempo.
Przy murowaniu z takich elementów używa
się mini-żurawia, który obsługiwany jest tylko
przez jednego wykwalifikowanego murarza.
Systemowe chwytaki umożliwiają murowanie jednocześnie dwóch bloków Silka Tempo
lub trzech bloków Silka E24S, dzięki czemu
w jednym cyklu powstaje nawet 0,6 m² ścian.
Uzyskana przegroda jest gładka i jednorodna.
Zużycie 3,33 szt./m², wysoka dokładność
wymiarowa, murowanie na cienką spoinę, zastosowanie mini-żurawia – wszystko to skraca
czas murowania. Szybsze oddanie inwestycji
to dla wykonawcy niższe koszty robocizny
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i budowy związane m.in. z utrzymaniem placu,
wynajmem sprzętu itp. Szybka realizacja dla
inwestora to przyspieszenie terminu, w którym inwestycja zacznie przynosić zyski.

Zalety systemu Silka Tempo:
	przegrody o odpowiedniej ochronie termicznej oraz ochronie przed hałasem,
	masywne przegrody o znakomitej nośności,
z niepalnego materiału, gwarantującego
skuteczną ochronę przeciwpożarową,
	optymalna temperatura wewnątrz budynku oraz zdrowy mikroklimat przez cały rok,
	najwyższa jakość wykonania – elementy
o dokładnych wymiarach,
	niższe koszty i przyspieszenie budowy,
dzięki dużym rozmiarom bloków,
	ograniczenie wysiłku murarzy.

Gładki beton komórkowy
Z kolei płyty Ytong Panel polecane są do wykonywania ścianek działowych w budynkach
mieszkalnych, handlowych, przemysłowych
i użyteczności publicznej. Czas wznoszenia
ścian działowych z tych elementów wynosi
zaledwie ok. 0,2 r-g/m².
Nie ma konieczności tynkowania ścian,
a równa i gładka powierzchnia zapewnia
możliwość bezpośredniego nakładania gładzi,
papierowych tapet czy płytek ceramicznych.
Dzięki temu prace wykończeniowe trwają krócej. Ściany zapewniają odpowiednią izolacyjność akustyczną już przy grubości 75 mm.

Do montażu płyt wystarczy jeden doświadczony pracownik. Efektywność i wydajność
prac poprawia specjalny wózek do transportu
pojedynczych płyt oraz ustawiania ich w pionie. Od góry mocuje się je do stropu za pomocą
systemowych kotew i łączy specjalną zaprawą. Nadproża można wykonać przy pomocy
dociętej płyty i systemowych kątowników.
Wysoka wytrzymałość materiału umożliwia
mocowanie do takiej ściany nawet ciężkich
przedmiotów.

Zalety płyt Ytong Panel:
	bardzo szybki montaż,
	oszczędność powierzchni, dzięki ściankom
o grubości zaledwie 75 mm,
	możliwość cienkowarstwowego wykończenia dzięki gładkiej powierzchni,
	całkowita niepalność płyt,
	wysoka izolacyjność akustyczna
i termiczna.
Zachęcamy Państwa do kontaktu w celu omówienia możliwości
konkretnej realizacji z wykorzystaniem bloków Silka Tempo lub Ytong
Panel. Więcej informacji: www.budowane.pl

Nasi Doradcy Techniczni są do Państwa
dyspozycji pod numerem telefonu:
801 122 228
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Sposób na nowoczesne biuro

BIU
Krzysztof Pogorzelec

Wpływ technologii mobilnych, wejście na rynek pokolenia Y oraz rosnące wymagania inwestorów
sprawiły, że system pracy we współczesnych biurach ulega radykalnym zmianom. Widząc to, architekci
coraz częściej sięgają do filozofii Activity Based Office, czyli biura, którego przestrzenie i funkcje są
ściśle powiązane z rodzajem aktywności, jakie wykonują pracownicy w danym miejscu.

P

Projektanci stoją dziś przed koniecznością tworzenia miejsc pracy, które uwzględniają wszystkie aspekty organizacyjne, społeczne, ekonomiczne, ergonomiczne i estetyczne, a także
współtworzą atmosferę pracy. Takie aranżacje
powinny pomagać w zarządzaniu ludźmi, brać
pod uwagę interesy inwestora, kreować wizerunek firmy i organizować przestrzeń.
Przy projektowaniu biur, zwłaszcza
w koncernach międzynarodowych, niezwykle istotne jest, aby cały proces tworzenia
oparty był na ścisłej współpracy architekta
z wynajmującym i najemcą, a nawet z pracownikami, którzy mają wykorzystywać
wynajmowaną powierzchnię. Architekt tworzy
biuro z uwzględnieniem indywidualnych
potrzeb użytkowników, wykorzystując zasady
i produkty z koncepcji Activity Based Office,
co pozwala na wykreowanie powierzchni
zarówno o tradycyjnym, jak i nowoczesnym
charakterze. Koncepcja bazuje na słuchaniu,
obserwowaniu i kwantyfikowaniu sposobów
wykorzystania przestrzeni przez ludzi oraz
analizie zadań, jakie mają do wykonania.
W efekcie użytkownicy mają bezpośredni
wpływ na realizację koncepcji projektowej
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oraz wygląd i funkcjonowanie biura. Takie podejście pozwala połączyć interesy wszystkich
stron procesu inwestycyjnego: wynajmującego, inwestora, użytkownika oraz architekta.

Na początek – analiza
Aby sprostać rosnącym wymaganiom, architekci coraz częściej pracują z firmami, które
posiadają analityczne zaplecze i szerokie
portfolio produktowe ułatwiające pracę projektanta. Zaplecze analityczne umożliwia zebranie
i przetworzenie ogromnej liczby danych
dotyczących sposobu pracy poszczególnych
osób i zespołów, wykorzystania przestrzeni,
zapotrzebowania na systemy pracy mobilnej,
sale konferencyjne, rozwiązania akustyczne
czy nieformalne miejsca spotkań. Raporty
z takich badań architekt traktuje jako bazę do
aranżacji przestrzeni, ponieważ tworzą one
holistyczny obraz tego, jakie cele ma spełniać
projektowana przestrzeń.

Kompleksowe rozwiązania
Wsparty dokładną wiedzą architekt musi mieć
możliwość wyboru rozwiązań z jak najszerszego
portfolio. To nakłada wymogi na producentów,

którzy dzisiaj powinni posiadać bardzo rozbudowaną kolekcję lub specjalizować się w określonej
części i współpracować z dystrybutorami, dzięki czemu zapewnią kompleksowe rozwiązanie.
Dobrym przykładem jest zmieniająca się koncepcja produktowa firmy Martela, która kilka
lat temu opierała się na własnych produktach,
a dzisiaj współpracuje z ponad 15 producentami, posiadając ich kolekcje w stałej ofercie dla
architektów. Dzięki takiemu systemowi firma
Martela nie ogranicza się jedynie do wyposażenia meblowego, ale włącza w proponowane rozwiązania np. materiały do wykończenia podłóg
czy okleiny ścienne. Z pewnością jest to droga
do lepszej i pełniejszej współpracy na rynku.
Dopiero połączenie tych elementów gwarantuje
stworzenie przestrzeni, która odzwierciedli
koncepcję architektoniczną oraz zapewni satysfakcję inwestorowi i użytkownikom, nie tylko
w krótkim, ale i długim okresie.
Krzysztof Pogorzelec
Martela
> napisz do autora:
krzysztof.pogorzelec@martela.pl
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BIM. Czy naprawdę
tego potrzebujecie?
Paweł Chłosta

Szansa na stworzenie wielobranżowego projektu budynku, który można na bieżąco modyfikować.
Symulacja parametrów technicznych po zastosowaniu wariantowych rozwiązań. Dostępność aktualnych
danych zarówno na etapie projektowania i realizacji obiektu, jak i jego użytkowania. To tylko niektóre
możliwości zapewniane przez programy w technologii BIM. Polski system ArCADia stworzony został na
lokalny rynek budowlany i dostosowany do obowiązujących w naszym kraju norm.

B

BIM to skrót od Building Information Modeling,
co oznacza modelowanie informacji o budynku, czyli proces tworzenia i zarządzania
wszystkimi parametrami budynku podczas
jego projektowania, budowy i późniejszej eksploatacji. Pomysł ten powstał już w połowie
lat 60. XX w. i stopniowo był uszczegóławiany
w latach 70. i 80. Jednak brak wystarczających
mocy obliczeniowych ówczesnych komputerów
dostęnych dla zwykłych użytkowników uniemożliwiał jego realizację. Ważnym ograniczeniem był też brak systemów informatycznych
wspomagających pracę architekta. W praktyce
można było prowadzić tylko teoretyczne badania i rozważania koncepcyjne. Nadal w biurach
projektowych korzystano z deski kreślarskiej
i dużej liczby pracowników kadry pomocniczej,
zajmującej się głównie przerysowywaniem
rzutów i przekrojów budynków.

Więcej niż program CAD
Głównym założeniem technologii BIM jest
skalowalny, rozszerzalny i dostępny w każdym
miejscu na kuli ziemskiej komputerowy model
budynku. Powinien on zawierać wszystkie,
zawsze aktualne dane dotyczące geometrii
budynku, jego położenia geograficznego,
warunków klimatycznych, warstw przegród
i parametrów użytkowania, takich jak temperatura, wilgotność, wentylacja. Dodatkowo
model powinien pozwalać na umieszczenie
wewnątrz budynku instalacji oraz podłączenie
ich do sieci przesyłowych i informacyjnych,
np. alarmowych czy sterowniczych.
W połowie lat 90. XX w. powstały pierwsze
profesjonalne programy komputerowe typu
CAD, ułatwiające proces projektowania
poprzez wyeliminowanie deski kreślarskiej i zastąpienie ołówka elektronicznym wskaźnikiem.
Jednak projektanci nadal operowali liniami
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reprezentującymi ściany, stropy, dachy, drzwi,
okna, a nie rzeczywistymi obiektami, posiadającymi indywidualne własności geometryczne
i fizyczne. Co więcej, wszystkie obliczenia, np.
cieplne, wymagały wielokrotnego ponownego
wprowadzania tych samych danych do wielu
różnych, zupełnie od siebie niezależnych programów komputerowych. Było to rozwiązanie
czasochłonne i mało efektywne. Choć proces
projektowania uległ pewnemu przyspieszeniu,
był to zaledwie jeden krok na drodze do całościowego modelowania budynku, jakim jest
BIM. Dopiero na początku XXI wieku pojawiły
się realne możliwości udostępnienia biurom
projektowym odpowiednich narzędzi BIM.

Wszystkie informacje
w jednym miejscu
Technologia BIM polega na tworzeniu inteligentnych projektów, dostępnych na każdym
etapie projektowania dla wszystkich uczestników, co zapewnia szansę równoległej pracy.
Oczywiście ze względów bezpieczeństwa musi
istnieć możliwość nadania indywidualnych
uprawnień dostępu do wybranych fragmentów lub całego projektu każdej upoważnionej
osobie. Zabezpiecza go przed niepowołanymi
zmianami i zapewnia przejrzyste rozdzielenie
kompetencji projektantów. Dzięki takiemu
rozwiązaniu projektowanie budynków staje
się bezpiecznym, elastycznym i dynamicznym
procesem, zapewniającym spełnienie założeń
projektowych.
Technologia BIM umożliwia już na początkowym etapie przeprowadzenie symulacji
wszystkich funkcji budynku, temperatur,
wentylacji, oświetlenia. Ułatwia np. optymalizację rodzaju użytych materiałów, grubości
i innych parametrów (oporu cieplnego, gęstości, pojemności cieplnej) ocieplenia czy wybór

warstw konstrukcyjnych przegród w celu
spełnienia wymagań zużycia energii i emisji
zanieczyszczeń. Nanoszenie zmian i poprawek
w projektach architektonicznych, konstrukcyjnych lub instalacyjnych w budynku może teraz
przebiegać w czasie rzeczywistym. Wprowadzając żaluzje okienne, zmieniając współczynniki przenikania ciepła okien czy powierzchni
oszklenia, można od razu zobaczyć, jaki ma
to wpływ na emisję CO2, zapotrzebowanie
na energię na cele ogrzewania lub chłodzenia
budynku oraz parametry instalacji, np. moc
kotła, pomp obiegowych, a nawet długości
i średnice przewodów elektrycznych.
Dodatkową zaletą jest natychmiastowy
dostęp do zawsze aktualnych raportów, kosztorysów i zestawień materiałów na etapie
projektu budowlanego, prowadzenia prac budowlanych i na końcu zadań związanych z rzeczywistym użytkowaniem i monitorowaniem
budynków. Efektem jest pełna optymalizacja
kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych,
a także zarządzania budynkiem.
Zapewnienie pełnej wizualizacji 3D ogranicza liczbę błędów w zakresie projektowania
instalacji (wykrywanie kolizji, skrzyżowań,
zbliżeń), pomaga w wyborze sposobu wykończenia elewacji i pomieszczeń wewnętrznych
oraz w określeniu rodzaju i liczby elementów
wyposażenia budynku, a także w wykonaniu
napraw i konserwacji urządzeń (harmonogramy pracy). Nie ma oczywiście problemu
z przechowywaniem i zabezpieczeniem dokumentacji technicznej, która jest w wersji elektronicznej, przez co praktycznie nie zajmuje
miejsca i może być powielona oraz bezpiecznie
przechowywana w wielu kopiach.
Od kilku lat niektóre państwa Europy rozpoczęły prawne przygotowania do powszechnego wdrożenia technologii BIM. Nowe prze-
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Stworzyliśmy pierwszy
polski, wyjątkowy także
w skali światowej, obiektowy
system modelowania
informacji o budynku (BIM),
wspomagający przygotowanie
dokumentacji budowlanej. Od
dziś projektowanie nabiera
nowego wymiaru

SIECI
TELEKOMUNIKACYJNE

Przekazywanie bryły budynku
interfejsem IFC z innych programów
architektonicznych

pisy unijne rekomendują używanie technologii
BIM przy składaniu zamówień publicznych
i zawieraniu umów koncesyjnych (dyrektywa
unijna 2014/24/EU dotycząca m.in. stosowania BIM w procesie zamówień publicznych
została przyjęta 15 stycznia 2014 r. i opublikowana 28 marca 2014 r., państwa UE mają
2 lata na jej implementację do krajowych
przepisów – przyp. red. Z:A).

Raj dla polskich projektantów
ArCADia jest polskim systemem BIM, dostosowanym do obowiązujących w naszym kraju
norm. Program typu CAD pozwala na tworzenie projektu budowlanego od koncepcji, przez
projekt architektoniczny, po projekty instalacyjne (w formacie DWG). W trakcie tworzenia
projektu można porównać zmiany w dokumentach, znaleźć kolizje między instalacjami
czy stworzyć zestawienia. System ArCADia
to pierwszy polski BIM obsługujący branżę
architektoniczną, konstrukcyjną i instalacyjną.
System posiada własny, niezależny silnik graficzny, ale może również być zainstalowany na
innych programach (np. AutoCAD, ArCADiaIntellicad) jako nakładka.
Technologia BIM zawarta w systemie
ArCADia pozwala na tworzenie całościowych
projektów wykonywanych przez projektantów różnych branż budowlanych – zarówno
od podstaw, jak i importując dane z innych
programów architektonicznych, wykonując
wyłącznie projekty instalacji. Projekty można

R3D3-Rama 3D
Generator więźby dachowej

ArCADia-TERMO
Świadectwa i audyty

importować po zapisaniu w obiektowym
formacie IFC, który przenosi wszystkie informacje o elementach budowlanych i pozwala
zachować bryłę budynku oraz pracować
na niej w dalszych etapach projektu. Jeśli
branżysta otrzyma projekt od architekta
korzystającego z programu np. ArchiCAD,
Allplan lub Revit, może on zaimportować cały
budynek jako bryłę IFC, nie tracąc większości
informacji o elementach budowlanych. Dalsza
praca odbywa się wówczas tak samo, jak na
projekcie od początku tworzonym w systemie.
Także dokument stworzony w ArCADii można
przenieść do innych programów architektonicznych obiektowym formatem IFC.

Wizualizacje 3D i zestawienia
W programie ArCADia tworzony jest projekt
architektoniczny poprzez rysowanie ścian,
wstawianie stolarki, nakładanie stropów,
dachów, wprowadzanie wyposażenia jako
obiektów 3D. Automatyczne wymiarowanie oraz zestawienia pomieszczeń i stolarki
przyspieszają pracę. Tworzenie przekrojów
i wizualizacji zarówno całego budynku, jak
i projektowanych wnętrz pozwala profesjonalnie przedstawiać efekt pracy. Zestawienia
stolarki lub elementów instalacji użytych
w projektach można zapisać w formatach RTF
i CSV lub przesłać bezpośrednio do programu
kosztorysującego Ceninwest.
Dodatkowo, wychodząc naprzeciw potrzebom i możliwościom technologicznym

Jarosław Chudzik
prezes INTERsoft
i ArCADiasoft

rynku, firma ArCADiasoft rozwija program,
stale wprowadzając nowe udogodnienia, np.
narzędzie służące do znajdowania różnic
w dwóch dokumentach tego samego projektu
lub obsługę dalmierzy (poprzez Bluetooth)
przy tworzeniu inwentaryzacji. Mierzone dane
są przejmowane przez program i przekładają
się na automatyczne rysowanie ścian. Projekt
może powstawać na różne sposoby w zależności od użytkownika, program zawsze
przechowuje i przekazuje dalej wszystkie
właściwości zastosowanych elementów.
Często słyszy się opinie, że wykorzystanie technologii BIM wydłuża niepotrzebnie
proces projektowania i w zasadzie użyteczne
jest jedynie przy dużych, skomplikowanych
obiektach, bo przecież doświadczony architekt jest w stanie zapanować nad całością
nieskomplikowanej inwestycji. Jednak nawet
przy prostych budynkach użycie technologii
BIM jest gwarantem poprawności wykonania i skutkuje skróceniem całego procesu
inwestycyjnego oraz zmniejszeniem kosztów
przedsięwzięcia. 

Intersoft sp. z o.o.
generalny dystrybutor ArCADiasoft
ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź
tel.: 42 689 11 11
www.intersoft.pl
intersoft@intersoft.pl
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Panele LVT na intensywnie
użytkowane podłogi
Mirosław Grodzicki

Projektanci wnętrz obiektów, w których występuje duże natężenie ruchu, nierzadko stają przed trudnym
wyborem – zdecydować się na podłoże trwałe i funkcjonalne, czy raczej postawić na jego estetyczny wygląd?
Od niedawna na polskim rynku dostępny jest materiał łączący w sobie te cechy. To podłogi winylowe LVT.

L

Luxury Vinyl Tiles – tak rozwija się skrót przytoczony powyżej, co można przetłumaczyć na
język polski dosłownie jako „luksusowe płytki
winylowe”. Nazwa nie jest przypadkowa, ponieważ powierzchnia pokryta tym materiałem
wygląda estetycznie, elegancko i rzeczywiście
nadaje wnętrzom luksusowy charakter. Z tego
względu podłoża z LVT częściej stosuje się
w miejscach, gdzie walory estetyczne podłogi
są równie ważne, jak ich funkcjonalność:
w galeriach handlowych, bankach, placówkach
użyteczności publicznej, eleganckich butikach
czy salach tanecznych.

o dużym natężeniu ruchu, np. w galeriach
handlowych. Przykładowo panele LVT Tajima
Corso zawierają poliuretanowe wzmocnienie
powłoki o grubości 0,55 mm, która chroni panel przed uszkodzeniami. Materiał charakteryzuje wysoka klasa użytkowa 23/33/42.
1
2
3
4

5

Warstwy odporności
LVT dostępne jest w formie sztywnych
paneli i płytek o różnych rozmiarach i kształtach – od podłużnych paneli (zbliżonych do
naturalnych desek) do kwadratowych płytek
(imitujących kamień). W strukturze tego materiału możemy wyróżnić kilka warstw:
1 	poliuretanowa (przezroczysta),
2 	użytkowa z tłoczonego PVC (przezroczysta),
3 	fotograficzna, tzw. film (to ona odzwierciedla wzór drewna lub kamienia),
4 	nośna zasadnicza,
5 	w zmacniająca.
Dzięki takiej budowie panele LVT charakteryzuje duża elastyczność, trwałość i wytrzymałość na ścieranie. Te właściwości są niezwykle
ważne w przypadku montażu w miejscach
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Przekrój podłogi LVT

Aranżacje do wyboru
Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów płytek winylowych LVT imitujących drewno lub
gres. Nierzadko, na pierwszy rzut oka, łatwo
pomylić je z naturalnym materiałem. Dzieje
się tak dzięki zastosowaniu warstwy fotograficznej, która odzwierciedla naturalne kolory
i strukturę drewna lub kamienia. W przypadku
wykładziny Tajima Corso możemy wybierać
spośród 10 wzorów naturalnego drewna. Są
wśród nich różne odcienie sosny, orzecha,
jesionu oraz klonu. Takie kolory dają bogate
możliwości aranżacyjne. Pasują zarówno do
nowoczesnych, minimalistycznych wnętrz, jak
i bardziej klasycznych, ciepłych przestrzeni.

Łatwy montaż, łatwe czyszczenie
Walory estetyczne oraz wysoka odporność
na czynniki zewnętrzne to jednak nie jedyne
zalety paneli LVT. Kolejnym plusem tego
rozwiązania jest łatwy i szybki montaż. Wystarczy odpowiednio przyciąć kawałki i ułożyć
na powierzchni. LVT, podobnie jak wykładziny
elastyczne, przykleja się do odpowiednio przygotowanego podłoża. Oczywiście wiele zależy
od jakości wykonania, dlatego do realizacji
należy wybierać profesjonalne firmy.
Atutem LVT, podobnie jak innych wykładzin elastycznych, jest także łatwość codziennego czyszczenia – wystarczy mycie wodą
ze środkiem czystości. Dodatkowo niektóre
panele LVT (np. Expona Design i Commercial)
mają poliuretanowe wzmocnienie powłoki, co
zwiększa ich odporność na zabrudzenia i ścieranie. Podłoża wykonanego z tego materiału
nie należy akrylować, ponieważ prowadzi to
do uszkodzenia zewnętrznej warstwy i utraty
unikalnych właściwości posadzki.
Podłogi winylowe LVT są stosunkowo nowym materiałem, ale dzięki licznym zaletom
ma on szansę, w niedługim czasie, stać się
popularnym produktem wykończeniowym
w obiektach o dużym natężeniu ruchu.

Coniveo
ul. Białostocka 7
03-741 Warszawa
tel. 22 810-99-16
www.coniveo.pl

FELIETON

JAK REDAKTOR Z REDAKTOREM

Maciej Nitka
WarsztatArchitekta.pl

@

@: Witaj Macieju, wróciłeś niedawno z podróży i napisałeś mi krótko: „W takim mieście jak
Wiedeń widać, że praca architekta i urbanisty
ma sens. Tu wszystko jest poukładane. I zapłacone.” Co zrobiło na Tobie takie wrażenie?

@: Streszczę je w słowie „poukładane”. Czy
spojrzysz na przestrzeń publiczną, układ zieleni, komunikację, czy nawet na miejską informację wizualną – widać, że zrobili to zawodowcy.
Dobrzy zawodowcy.
@: A skąd wiesz, że w Wiedniu dobrze płaci
się architektom?
@: O, tego wiedzieć nie mogę. Przypuszczam,
że panują tam zasady unijne – czyli wolna
konkurencja, która uniemożliwia stosowanie
cenników. Potwierdził to zresztą mój kolega
prowadzący biuro projektowe w tym mieście.
Powiem jednak krótko: po stopniu dopracowania szczegółów wielu miejskich realizacji
widać, że opracowywali je ludzie znający
swoją wartość.
@: Pomówmy zatem o cenach i wycenach.
Mój przykład: doradcom klienta Z:A zdarza się
słyszeć, że „ceny reklam Z:A są z kosmosu”.
Tymczasem są po prostu wynikiem kosztów
produkcji i pracy, czyli gwarancji jakościowych
i ilościowych, jakie dajemy partnerom. By
utrzymać wydawnictwo nie możemy sprzedawać poniżej poziomu opłacalności.
Twoim zdaniem lepiej odpuszczać czy
przyjmować zlecenia poniżej wartości kosztów
pracy i materiałów?
@: To ponury problem. Praca poniżej kosztów
rodzi się z potrzeby pokonania konkurencji.
Ale wyniszcza przecież samych „zwycięzców”.
Dlatego lepiej nie brać udziału w takim wyścigu. – Ba, łatwo powiedzieć. Stawką wszak
jest zlecenie – perswadują zwykle startujący.
Zalecałbym jednak spojrzenie z dystansu...
Przecież nie brakuje w mediach doniesień, jak
samobójcze są przetargowe oferty schodzące
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Sebastian Osowski
Zawód:Architekt

Kryptonim cena
do 20% zakładanej ceny. Ceny – przypomnę –
którą publiczny inwestor musi mieć zarezerwowaną, by mógł ogłosić przetarg.

comiesięczny ryczałt. Przecież pracujemy na
co dzień dużym zespołem i nie jesteśmy bankiem, aby kredytować waszą inwestycję”.

@: Właśnie – bo celem powinno być nie zdo-

@: Cóż...komfortowa sytuacja. Znam podobne
historie, ale nie sposób ich zweryfikować.
Zwłaszcza, że – jak przypuszczam – im bardziej
„gwiazdorska” obsada, tym ciekawsze potrafi
wynegocjować kontrakty. Gwiazdy zostawmy
jednak na boku. Powszechny rynek to realny
świat, w którym pracują świetni zawodowcy, ludzie z praktyką i wyobraźnią. I dla tych
specjalistów powinny się znaleźć godziwe
honoraria.

bycie zlecenia, lecz wygranie możliwości jego
zrealizowania z pozytywnymi efektami. To, co
mówiłeś o Wiedniu, w zestawieniu z budżetowaniem kosztów w przetargach musi wywołać
pytanie: dlaczego oferenci rezygnują z tych
zarezerwowanych pieniędzy?

@: „Magiczne” kryterium najniższej ceny
powoduje, że chcąc dostać zlecenie – musisz
być najtańszy. To prawda, ustawa dopuszcza
stosowanie innych kryteriów, ale – zwróć
uwagę – w słowie „dopuszcza” nie ma nakazu.
Próba zastosowania innych kryteriów jest
kłopotliwa dla organizatora, a „najniższa cena”
jakże łatwa do porównania i punktowania. To
nie uczestnik „rezygnuje” z tych pieniędzy.
Robi to ustawa – w jego imieniu…
@: A jednak to uczestnik ustala kwotę oferty.
Jeśli mu nie wystarczy na pokrycie kosztów, to
przecież straci zamiast zyskać. To podręcznikowa wiedza, że po „ofertach specjalnych” powrót do normalnych cen okazuje się niemożliwy. I przecież nie wszystko można sprzedawać
na zasadach „grouponu”...
@: Masz trochę racji. Architekci nie sprzedają
masowych usług. Powinniśmy więc chronić
naszą indywidualność. Społeczeństwo patrzy
na nas uważnie. Sprawdza, czy się cenimy.
Dlatego, gdy widzę ogłoszenie „zlecę projekt
domu, kto da najniższą cenę?”, to przyznam,
że coś się we mnie gotuje. Tak jakbym usłyszał
kwestię z kultowego serialu: „Szarik – bierz
go!”. A najgorsza jest świadomość, że ktoś pewnie odpowiada na takie haniebne anonsy.
@: Może warto próbować odwracać relacje?
Słyszałem o znanej zagranicznej pracowni,
która postawiła klientowi warunek: „Podejmiemy się zadania, jeśli będziecie płacić

@: Ja czasami zerkałbym jednak w gwiazdy...
Zarysowałeś tu nieciekawą sytuację. Architekci świadomie zjeżdżają po równi pochyłej,
jaką jest poziom cen za projekty. Tymczasem
inwestor ma pieniądze i jest świadom, że
uczestnicy przetargu „wezmą się za bary”.
A gdyby architekci – uczestnicy przetargu
– wytrzymali tę wojnę nerwów? Choćby pod
hasłem solidarności?
@: Dziś są inne czasy. Nie pora na romantyczne
gesty. Dobre obyczaje zanikają, zastępuje je
bylejakość. Żałuję, że znika też etos zawodu.
Kiedyś architektowi, inżynierowi pewnych
rzeczy zwyczajnie nie wypadało robić.
@: Tamte czasy wrócą? Dałbyś radę w to
uwierzyć?
@: Kilkanaście lat temu, kiedy pojawiły się
płyty kompaktowe, koledzy śmiali się z mojej
kolekcji „winyli”. Dziś mi zazdroszczą. Dlaczego
o tym wspominam? Bo dobry wyrób, dobry
zwyczaj, dobra idea – przetrwają. Trochę
w ukryciu, ale zawsze znajdzie się ktoś, kto je
tam odnajdzie. Jest tam też ukryty szacunek
dla własnego zawodu.
Warto pamiętać, że jakkolwiek nieraz trudno
o satysfakcję, to jednak reprezentujemy rzadką
profesję. Zatem – szanujmy się nawzajem.
Apeluję o trochę przedwojennej elegancji.

Na zewnątrz
czujne.

Wewnątrz
komfortowe.

Systemy wideo
Siedle.
www.siedle.pl

IZBA ARCHITEKTÓW

Przewodniczący Okręgów
o nowej kadencji 2014-2018
W roku 2014 rozpoczęła się czwarta kadencja działalności samorządu zawodowego
architektów. Na łamy Z:A zaprosiliśmy więc przewodniczących Rad Okręgowych, którzy
od wiosennych wyborów kierują pracami Okręgowych IARP. Opowiadają nie tylko
o programach i planach działań samorządu na rozpoczętą kadencję, ale także o sprawach
które uważają za aktualnie najważniejsze dla środowiska architektów.

Proces uzyskiwania pozwolenia na budowę,
wraz z późniejszym uczestniczeniem w pracach
inwestycyjnych, jest jednym z najważniejszych
elementów naszego zawodu. Pozwolenie jest istotne
dla architekta. Jest istotne dla inwestora. A dla
miasta? Urzędnicy powinni zrozumieć, że sprawny
proces inwestycyjny pozytywnie wpływa na wizerunek
miasta, czyniąc je przyjaznym inwestorom.

arch. Barbara Sarna
Przewodnicząca Podlaskiej
Okręgowej IARP
Założenia programowe. Uważam, że poza
obowiązkami statutowymi, Izba powinna
znaleźć czas, aby pomagać swoim członkom
w rozwiązywaniu ich podstawowych problemów codziennego życia zawodowego. Od
razu przychodzą mi na myśl, pewnie jak nam
wszystkim, „nieszczęsne” pozwolenia na
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budowę i pytanie: jak wypracować z administracją starostw i urzędów miast sprawniejszy sposób dochodzenia do ich otrzymywania. Inwestycje budowlane to ciężki wysiłek
finansowy, merytoryczny i logistyczny
jednostek współpracujących w tym procesie.
Jedną z nich są właśnie urzędy, a więc i one

powinny pracować nad tym, by te warunki
były bardziej przyjazne.
Bardzo ważna kwestia to zadbanie o wizerunek architekta i promowanie naszego
zawodu. Chodzi o edukację społeczeństwa
w taki sposób, by rosła świadomość istotnej
roli architekta w sferach przecież wszechobecnych dla każdego mieszkańca. Chcielibyśmy
uaktywnić wizerunek architekta w mieście,
uwydatnić, że jest to zawód zaufania publicznego wynikający – nie tylko z dyrektywy unijnej – ale z zadań, jakie na co dzień realizujemy.
Mam nadzieję na zacieśnianie kontaktów
z innymi Izbami Okręgowymi, by wymieniać
doświadczenia, korzystać z już wypracowanych, dobrze działających rozwiązań...
Najważniejsze dla zawodu. Potrzebny jest
lepszy dostęp do zleceń, które zależne są od
ustawy o zamówieniach publicznych. A bez
wyeliminowania „okresu trzech lat” zmuszeni jesteśmy co chwila zaczynać naszą drogę
zawodową tak jakby od nowa...
I jeszcze raz o wizerunku architekta.
Istotna jest promocja naszego zawodu
i zmiana jego postrzegania. Praca nad świadomością odbiorców, wskazywanie dobrych
przykładów realizacji, pokazywanie pozytywnych aspektów pracy z architektem.
Rynek usług architekta. Jest on zależny
od bardzo wielu czynników zewnętrznych,

IZBA ARCHITEKTÓW

Właściwe usytuowanie architekta w procesie
inwestycyjnym, z uznaniem jego wiodącej roli
na wszystkich etapach tego procesu, uważam
za najważniejsze dla naszego środowiska
zawodowego.

arch. Maria Balawejder-Kantor
Przewodnicząca Lubelskiej
Okręgowej IARP

począwszy od „ilościowej” edukacji na uczelniach, po niesprzyjające regulacje prawne.
Kryteria oceny w przetargach publicznych
powinny być rozszerzone o kryterium
doświadczenia, które jest teraz elementem
dopuszczającym do przetargu.
Ważną sprawą jest wprowadzanie do
sądów konkursowych większej grupy architektów, by decyzje nie były podejmowane
w ramach większości urzędniczej.
Nowe władze krajowe. Na naszym „regionalnym poletku”, na którym powinniśmy się
mobilizować w działaniach polepszających
warunki naszej codziennej pracy, jesteśmy
w stanie określać poszczególne zadania do
wykonania. Jednak bardzo ważna i budująca
jest informacja płynąca z Krajowej Rady IARP.
Z mojego krótkiego doświadczenia wiem, jak
bardzo istotny jest stały kontakt i przepływ
wiadomości. Zależy mi też na tym, aby do
architektów trafiało jak najwięcej informacji
o pracy w Izbie. Świadomość, że są sprawy,
nad którymi się pracuje, jest budująca.
arch. Barbara Sarna
Pracuje jako architekt. Prowadzi pracownię
autorską. 28 lat w zawodzie. Uprawnienia architektoniczne bez ograniczeń uzyskała w roku 1990.
Karierę rozpoczęła w Pracowni Konserwacji
Zabytków. Członek SARP. Dwie kadencje w Radzie
Podlaskiej Okręgowej IARP. Hobby: windsurfing
i inne sporty.

Założenia programowe. Nowa kadencja, dla
mnie druga w pełnieniu funkcji przewodniczącej Lubelskiej Okręgowej Rady IARP, stanowi zarówno kontynuację i rozwój działań,
jakimi zajmowaliśmy się do tej pory, jak też
pole do nowych wyzwań. W podstawowym
zakresie znajdują się obowiązki statutowe
samorządu zawodowego. Wymagają one
bieżącej, terminowo realizowanej pracy
członków organów statutowych przy udziale biura, systematycznie konsultowanej
i nadzorowanej przez osoby odpowiedzialne
za poszczególne działania.
Merytoryczny kierunek pracy Rady wyznaczył swoimi uchwałami III Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd LB OIARP.
Dotyczą one głównie warunków wykonywania zawodu architekta jako zawodu zaufania
publicznego, z całym bagażem związanych
z tym praw i obowiązków, których wzajemna równowaga tworzy klimat dla powstawania dobrej architektury i szeroko pojętego
ładu przestrzennego w skali regionu, miasta
czy wsi, ulicy, szkoły, miejsca pracy, domu...
Dużej aktywności wymagać będzie dążenie do poprawy współpracy z władzami terytorialnymi. Dotyczy to szerszego udziału
w opiniowaniu i rozwiązywaniu problemów
związanych z jakością architektury i planowania przestrzennego. Planujemy rozwijać
współpracę z SARP o. Lublin oraz z innymi
stowarzyszeniami i organizacjami, mającymi w obszarze swojego działania problematykę architektury i ładu przestrzennego.
Chcemy też wypracowywać i realizować lokalnie oraz włączać się w działania

krajowych struktur statutowych IARP
głównie w takich dziedzinach jak: legislacja,
szkolenia dla członków IARP, doskonalenie
programu kształcenia przyszłych architektów, rozwijanie współpracy ze szkołami
realizującymi program „Kształtowanie
przestrzeni”.
Istotne pole działań wszystkich organów
statutowych LB OIARP związane będzie
z wejściem w życie Ustawy z dnia 9 maja
2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.
Członkami IARP będą bowiem nie tylko
architekci z uprawnieniami do projektowania architektury bez ograniczeń, ale również
osoby legitymujące się ograniczonymi
uprawnieniami do projektowania architektonicznego. Ta sytuacja wymaga dużego
zaangażowania w podnoszenie świadomości wszystkich członków IARP w kwestii
konieczności przestrzegania etyki zawodu
architekta, w odniesieniu do odpowiedzialności za poziom opracowań projektowych i jakość tworzonej architektury oraz
w stosunku do dbałości o dobrze pojęty
interes klienta oraz dobrą opinię środowiska
zawodowego architektów.
Najważniejsze dla zawodu. Uważam, że
konieczne jest właściwe usytuowanie
architekta w procesie inwestycyjnym,
z uznaniem jego wiodącej roli na wszystkich
etapach tego procesu, począwszy od działań
planistycznych, poprzez projektowanie
obiektów kubaturowych, realizację, a także
eksploatację. Takie rozumienie roli architekta
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uzasadnia jego kreatywna rola w tworzeniu
dzieła architektonicznego oraz należna
mu funkcja koordynatora w całym procesie
inwestycyjnym.
Rynek usług architekta. Obecna sytuacja
pozostawia wiele do życzenia. Niestety
krótkowzroczność inwestorów skutkuje
niskim poziomem jakości architektury
i niezadowoleniem użytkowników. Nieliczne
przykłady dobrych realizacji nie rekompensują tego, co w sposób trwały niszczy
krajobraz i środowisko.
W przetargach publicznych dominującymi kryteriami wyboru są najniższa cena
i krótki czas przygotowania dokumentacji
projektowej. Jakie są szanse na tworzenie
dobrej architektury w takich warunkach?
Zarówno inwestor, jak i architekt wiedzą, że
znikome.
Drugą formą pozyskiwania zleceń na
prace projektowe są konkursy – tu wyboru dokonuje się na podstawie rozwiązań
proponowanych w projektach konkursowych. Jednak w tym zakresie też praktyka
wskazuje na konieczność zmiany na lepsze.
Zbyt często konkursy nie mają dobrze przygotowanych warunków oraz nie posiadają
profesjonalnych składów sędziowskich.
Architekt nie może też być ofiarą umowy,
która – jako dokument załączony do warunków konkursowych – jakże często z góry
pozbawia go praw autorskich do dzieła,
które ma stworzyć.
Wśród inwestorów niepublicznych
częstą praktyką jest nieodpłatne pozyskiwanie projektów koncepcyjnych, naruszanie
praw autorskich architektów czy samowolne wprowadzanie zmian w rozwiązaniach
projektowych. Powszechna jest presja
inwestorów na zawieranie umowy o prace
projektowe, z dalekimi od symetrii zapisami
o wzajemnych zobowiązaniach. Zdarza się
również nie wypłacanie honorariów.
Nowe władze krajowe. Zarówno Prezesa, jak
i wszystkich Członków Krajowej Rady IARP
czeka dużo pracy wynikającej z sytuacji na
rynku, w jakiej pracują członkowie Izby Architektów RP. Wyzwaniem jest również wejście
w życie wspomnianej już wyżej Ustawy
o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych oraz związana z tym konieczność zmian dotychczasowych zasad działania naszego samorządu.
Spodziewam się, że tak Prezes, jak i cała
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Krajowa Rada, dołożą starań prowadzących
do poprawy warunków wykonywania zawodu
architekta. Za wskazane postrzegam dążenia
do uregulowań na wzór niemiecki, gdzie rola
architekta w procesie inwestycyjnym jest
prawnie usankcjonowana i ma swoje odbicie
w zasadach określania honorariów przyjętych
przez władze państwowe.
Od Kolegów obdarzonych zaufaniem
w wyborach do organów statutowych
samorządu zawodowego, którzy pełnią
funkcje w krajowych strukturach IARP,
oczekuję działań integrujących środowisko
zawodowe architektów oraz kierowania się
zasadą dobra wspólnego. Bazą powinna
być praca całego środowiska architektów
nad podnoszeniem świadomości w zakresie
przestrzegania zasad etyki zawodu archi-

tekta i odpowiedzialności zawodowej, ustawicznego kształcenia oraz angażowania się
w działania wspólne. Odnoszę to również
do odpowiedzialności za jakość opracowań
projektowych i tworzonej architektury.
arch. Maria Balawejder-Kantor
Pracuje jako architekt. Współwłaścicielka i prezes
zarządu. 39 lat w zawodzie. Uprawnienia architektoniczne bez ograniczeń uzyskała w roku 1981.
Karierę rozpoczęła w Inwestprojekcie w Lublinie.
Członek SARP od 1975 r., pełniła m.in. funkcje
sekretarza Zarządu i wiceprzewodniczącej SARP
o. Lublin. W latach 2002-2010 kierownik biura
zjazdów, od 2010 r. przewodnicząca Rady LB IARP.
Współpraca autorska z architektami: A. Kasprzakiem, S. Gromowskim, A. Kantor-Kołodyńską, W.
Kołodyńskim, A. Kasprzak-Kożuchowską, rzeźbiarzem M. Zychowiczem, malarzem A. Brinckerem
i artystą T. Mysłowskim. Hobby: m.in. podróże,
książki, medycyna naturalna, zdrowa kuchnia.

Oczywiste jest, że konkursy architektoniczne są
najlepszą formą wyłonienia pracy projektowej.
Ale nim dojdzie do tego, że wszystkie instytucje
publiczne (a może i prywatne?) zaczną organizować
konkursy, spróbujmy ucywilizować przetargi
publiczne. Nie ma przecież wątpliwości, że zła
praktyka przetargowa przekłada się na zwyczaje
wszystkich inwestorów.

arch. Anna Pawlicka-Zabojszcz
Przewodnicząca Kujawsko-Pomorskiej
Okręgowej IARP
Założenia programowe. Na poziomie Izby
Okręgowej chcemy się zajmować likwidacją
uciążliwości procedur administracyjnych.
Zaczynamy od oceny stanu istniejącego,
czyli swego rodzaju rankingu urzędów wydających w naszym województwie pozwolenia
na budowę. Drugą istotną dla nas sprawą
jest sprawowanie nadzoru nad właściwym
wykonywaniem zawodu przez projektantów,

a w szczególności monitoring pozwoleń
na budowę. Posiadamy już całkiem spory
materiał do analizy, ponieważ już około
20 urzędów i starostw (a jest ich w naszym
województwie 23) dostarczyło nam kopie
pozwoleń na budowę i inne dokumenty.
Najważniejsze dla zawodu. Współczesna
praktyka przetargów publicznych pokazuje,
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że mimo licznych działań Izby, po drugiej
stronie brakuje partnera, który byłby gotowy na jakikolwiek postęp w tej sprawie.
Tak więc do pierwszej grupy ważnych spraw
zaliczyłabym wszystkie problemy związane
z relacjami pomiędzy architektem i jego
klientem, zarówno prywatnym, jak i instytucjonalnym. Oparcie tych relacji na złym
prawie i jeszcze gorszym zwyczaju powoduje głęboką frustrację obu stron i często
wymierne straty dla firm zaangażowanych
w proces budowlany.
Do drugiej grupy zaliczyłabym problemy
dotyczące relacji pomiędzy architektami,
zwłaszcza na polu szeroko rozumianego
prawa autorskiego. Czeka nas w najbliższym czasie renowacja, a raczej gruntowna
przebudowa, całych zdegradowanych obszarów miejskich i dostosowanie starszych
obiektów do wymogów współczesności.
Obiektów niejednokrotnie wartościowych, ale kompletnie nieprzystających
do współczesnych wymagań i warunków.
Brak przepisów wykonawczych, a także
utrwalonego i akceptowanego przez obie
strony sposobu postępowania w relacji autor utworu pierwotnego (ew. spadkobiercy)
i autor planowanej przebudowy powoduje,
że dla inwestora najprostszym wyjściem
jest rozbiórka albo pozostawienie budynku
bez modernizacji. Jeżeli już udaje się doprowadzić do przebudowy budynku, to rzadko
odbywa się to przy rzeczywistej współpracy
obu stron. Wciąż jeszcze dla architekta
najatrakcyjniejszym zleceniem jest duży
zespół budynków mieszkalnych „daleko od
szosy”. To z jednej strony oznacza brak problemów z istniejącą zabudową, z sąsiadami
(słynnym już zacienianiem itp.), z drugiej
strony - nie tak przecież powinna wyglądać
rozbudowa miasta.
Trzecią grupą są problemy z niejednoznacznością przepisów budowlanych
i uciążliwość procedur administracyjnych.
Tego wątku nawet nie będę uzasadniać, bo
jest aż nadto dla wszystkich oczywisty. Doszły do tego kolejne zmiany w Warunkach
technicznych, które sprawiły, że spełnienie
warunku na zachowanie energii pierwotnej
dla niektórych budynków nie jest fizycznie
możliwe, co sygnalizują nasi członkowie.
Rynek usług architekta. Poruszyć tu należy
sprawy przetargów i konkursów architektonicznych... Mimo wspomnianego braku
partnerstwa w dyskusji o ułomnościach

procedur przetargowych, nie można w żadnym wypadku zrezygnować z prób zmiany
istniejącego stanu rzeczy w obszarze zamówień publicznych. Zły przykład idzie z góry
i choćby dla powstrzymania pogarszających
się warunków wykonywania zawodu warto
podjąć tę walkę o zmiany.
Nowe władze krajowe. Od nowo wybranej
Krajowej Rady oraz Prezesa oczekujemy –
mówiąc ogólnie – działań zmierzających do
poprawy warunków wykonywania zawodu.
Natomiast jednym ze szczegółów, który
chcielibyśmy spróbować rozwiązać we
współpracy z Krajową Radą oraz innymi
Izbami Okręgowymi, jest problematyka
relacji pomiędzy architektami oraz pomiędzy inwestorami i architektami na polu
stosowania prawa autorskiego. Sposobem
wyjścia naprzeciw tym zagadnieniom
byłoby uruchomienie przy organach okręgowych sądów polubownych lub arbitrażowych, które pomagałyby w rozwiązywaniu

problemów we wczesnej fazie projektu lub
najlepiej na etapie planowania Inwestycji.
Sądy arbitrażowe mogłyby powstać przy
istniejących Okręgowych Sądach Dyscyplinarnych i składać się z tych samych sędziów, jedynie sposób ich działania miałby
odmienny charakter. Zdaję sobie sprawę,
że to nie rozwiąże całości problematyki
zarządzania prawami autorskimi architektów, ale oczekiwania naszych członków
są takie, że to właśnie Izba zajmie się tym
problemem.

arch. Anna Pawlicka-Zabojszcz
Pracuje jako architekt. Właścicielka pracowni
architektonicznej. 23 lata w zawodzie. Uprawnienia architektoniczne bez ograniczeń uzyskała
w roku 1996. Karierę rozpoczęła w Zakładzie
Stolarki Budowlanej Stolbud w Bydgoszczy
(zajmowała się projektowaniem i nadzorowaniem
wykonania budynków o konstrukcji drewnianej).
Wiceprezes SARP o. Bydgoszcz (w poprzednich
latach – członek zarządu). Od roku 2006 członek
Rady KP OIARP, przewodnicząca od 2010 r.
Hobby: muzyka, film.

Docierają do mnie informacje o problemach
wynikających z nowych Warunków technicznych.
Dotyczą one przede wszystkim decyzji inwestorów
o wstrzymywaniu inwestycji z uwagi na
konieczność spełnienia dodatkowych wymagań,
które czynią ich plany nieopłacalnymi.

arch. Krzysztof Frąckowiak
Przewodniczący Wielkopolskiej
Okręgowej IARP
Założenia programowe. Poza naszymi statutowymi obowiązkami, chcemy w najbliższej kadencji przede wszystkim pracować
nad odbudową społecznego prestiżu naszego zawodu. Planujemy zwiększenie obecności architektury i architektów w mediach.
Staramy się także odświeżyć kontakty
z przedstawicielami administracji publicz-

nej. Niektórzy z nich niestety demonstrują
swoje lekceważenie wobec nas, jest więc
w tej kwestii sporo do zrobienia.
Myślimy także o większym otwarciu się
na młodych. Ważna jest dla nas budowa
dobrze rozumianej solidarności zawodowej
oraz dążenie do zapewnienia godnych warunków wykonywania zawodu architekta.
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Najważniejsze dla zawodu. Bezwzględnie
kwestią, która wymaga obecnie zmiany,
są prawne warunki wykonywania zawodu regulowane przez Prawo budowlane
i Prawo zamówień publicznych. Naprawa
chorego prawa jest potrzebna nie tylko
architektom. Najgorsze jest to, że najprawdopodobniej wezmą się do tego biurokraci,
którzy kierując się dobrymi intencjami,
niczego w ostatecznym rachunku nie zmienią, poza kolejnym poszerzeniem zakresu
naszych obowiązków. Dlatego musimy
szukać sposobów skutecznego wpływu na
prawodawstwo.
Rynek usług architekta. Uważam, że najbardziej szlachetną formą rywalizacji zawodowej są konkursy. Prowadzą do poprawy
jakości otaczającej nas przestrzeni i umożliwiają pracę w ramach rozsądnego budżetu
na projekt. Dają też szansę startu zawodowego dla młodszych architektów. Udział
w konkursie jest jednak dużym obciążeniem
dla pracowni. W przypadku większych
tematów wskazane byłoby organizowanie
konkursów dwuetapowych i zapewnienie
zwrotu kosztów dla uczestników zakwalifikowanych do drugiego etapu.
Odrębnym tematem są kwalifikacje
sędziów. Moim zdaniem, należałoby oczekiwać od nich kompetencji i doświadczenia
porównywalnych z wymaganiami stawianymi konkurującym. Niestety, nie zawsze
tak bywa.
Nowe władze krajowe. Wszystkie wymienione wyżej działania powinniśmy realizować zarówno lokalnie, jak i we współpracy
z resztą naszej społeczności. Właściwą
ścieżkę trzeba dobierać w zależności od
potrzeb. Traktujemy Izbę jako jedność,
wspólnotę. Musimy więc działać razem,
dzielić się pomysłami, wspierać wzajemnie.
Jeżeli komuś lokalnie się coś uda, będzie to
pożytek dla nas wszystkich.
arch. Krzysztof Frąckowiak
Pracuje jako architekt oraz wykładowca na
Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej.
Członek Zarządu w pracowni architektonicznej.
33 lata w zawodzie. Uprawnienia architektoniczne
bez ograniczeń uzyskał w roku 1985. Rzeczoznawca w zakresie budynków użyteczności publicznej
i mieszkaniowych. Karierę rozpoczął w Inwestprojekcie Poznań. Członek SARP od 1982 r., od
2002 r. członek Zarządu poznańskiego oddziału
SARP. Od 2002 r. członek Rady WP OIARP, a od
2010 r. jej przewodniczący. Hobby: podróże,
fotografia, rower.
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Ogromna liczba firm świadczących usługi w zakresie
architektury w połączeniu z kryterium „najniższej
ceny”, wymuszają konkurowanie na poziomie
dumpingu. W efekcie nakręca się spirala, która
w obliczu istniejących kosztów pracy powoduje
konieczność wykonywania wielu zadań projektowych
w miejsce jednego, prawidłowo wycenionego.

arch. Maria Głowacka
Przewodnicząca Świętokrzyskiej
Okręgowej IARP
Założenia programowe. W okresie dwóch
ostatnich kadencji pełniłam w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Architektów funkcję
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej, na okres kadencji 2014-2018
wybrana zostałam na Przewodniczącą Rady
ŚW OIARP. Podejmując się pełnienia tej funkcji, przyjęłam założenia programowe, które na
poziomie Izby Okręgowej, dotyczą:
	działań na rzecz przywrócenia i budowania
rangi zawodu,
	działań w zakresie kształtowania świadomości społecznej w rozróżnieniu zawodu
architekta i inżyniera czy technika budowlanego jako twórców dzieła,
	działań na rzecz integracji środowiska
architektów,
	współpracy i współdziałania z uczelnią
w zakresie kształcenia architektów,
	zainteresowania odpowiednich środowisk
na swoim terenie (kuratorium oświaty,
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) programem „Kształtowanie Przestrzeni”.
Najważniejsze dla zawodu. W mojej ocenie,
aktualnie jednym z najistotniejszych problemów dla środowiska architektów jest brak
obowiązujących jednolitych zasad regulujących zakres i wielkość zadania projektowego
i odpowiadający temu minimalny koszt jego
opracowania.
Konsekwencje tego obciążają architekta, który wykonuje swoje zadanie często za
niegodziwie niską zapłatę, pracując nierzadko
po 14 godzin na dobę, ryzykując popełnienie

błędu w natłoku obowiązków narzuconych
prawem oraz żądaniami inwestora.
Finalnie konsekwencje tej sytuacji obciążają również inwestora, który nie zawsze ma
świadomość, że otrzymuje projekt, który jest
„zminimalizowany” w zakresie koniecznych
przemyśleń i zastosowanych rozwiązań.
Problem ten znacznie nabrzmiewa w świetle zmieniających się przepisów dotyczących
dostępu do zawodu. Bardzo wielu młodych
architektów, wobec braku alternatywy, podejmuje samodzielną działalność projektową,
często nie posiadając żadnego doświadczenia
zawodowego, w tym umiejętności zarządzania projektem. Decydując się na wykonanie
dokumentacji, często za cenę poniżej kosztów
jej opracowania, stają się bankrutami już na
stracie, niszcząc przy tym wizerunek zarówno
swój, jak i zawodu.
Rynek usług architekta. Przyczyną trudnej
sytuacji jest w dużej mierze Ustawa o zamówieniach publicznych, stosowana w zakresie
usług projektowych literalnie, pomimo tego że
stwarza uzasadnione możliwości odstępstw
w zakresie stosowania kryterium ceny. Niestety
uzasadnianie i konsekwencje finansowe stosowania tych odstępstw są w świetle obowiązujących przepisów tak dotkliwe dla inwestorów, że
rezygnują z nich dla „świętego spokoju”.
Najniższa cena natomiast powoduje najczęściej efekt, o którym wspomniałam wyżej,
czyli bankructwo twórcy lub „bubel” jako
wynik jego pracy.
Proces powstawania dzieła jako wytworu
pracy projektowej architekta jest pracochłon-
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ny i długotrwały, a jego finał – realizacja
– powinien uwzględniać także nadzór autorski
prowadzony do zakończenia inwestycji. Tymczasem często występującym problemem jest
wymuszanie przez inwestora wykonywania
obowiązku nadzoru nieodpłatnie lub ogłaszanie niezależnego przetargu na sprawowanie
nadzoru autorskiego, co jest sprzeczne z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
W mojej ocenie dobrym rozwiązaniem są
konkursy architektoniczne, które umożliwiają
stosowanie uczciwej konkurencji w dziedzinie
projektowania architektonicznego i pozwalają
na właściwe kreowanie wizerunku architekta.
Jednakże dotychczasowa forma konkursów,
związana często z rozbudowanym zakresem
opracowania narzuconym przez warunki
konkursowe, jest błędna. Sąd konkursowy
może dokonać prawidłowego wyboru również
w przypadku konkursu jednej planszy, który
pokazuje zasadę koncepcji i jej szkic programowo-przestrzenny.
Nowy problem, który zauważam na
podstawie doświadczenia z własnej praktyki projektowej, jak i docierających do mnie
sygnałów, dotyczy spełnienia obowiązujących
od 1 stycznia 2014 r. Warunków technicznych
w zakresie oszczędności energii i izolacyjności
cieplnej. Wymagana wartość wskaźnika EP
jest właściwie nieosiągalna i często zastosowanie nawet najbardziej energooszczędnych
rozwiązań technologicznych nie gwarantuje sukcesu. Niepokojąco dobry efekt daje
jedynie stosowanie jako czynnika grzewczego
biomasy.
Nowe władze krajowe. W zakresie współpracy pomiędzy OIARP oraz Krajową Radą
zakładam uczestnictwo we wszelkich działaniach na rzecz Izby. Mam nadzieję, że wybrany
Prezes IARP oraz nowo wybrana Krajowa
Rada IARP będą kontynuowali z sukcesem
prace na rzecz środowiska architektów oraz
rangi zawodu, rozpoczęte (i w dużej mierze
zaawansowane) przez poprzedniego Prezesa
oraz Krajową Radę w minionej kadencji.
arch. Maria Głowacka
Pracuje jako architekt oraz Inspektor w Urzędzie
Miasta w Starachowicach (odpowiedzialna za
analizę i projekty decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu). Właściciel i główny
projektant w pracowni projektowej. 36 lat w zawodzie. Uprawnienia architektoniczne bez ograniczeń
uzyskała w roku 1982. Karierę rozpoczęła w Miejskim Biurze Projektów w Krakowie. Wiceprezes
SARP w latach 2009-2013. W latach 2007-2014
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
IARP. Hobby: podróże, muzyka.
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Izba stoi przed koniecznością ponownego
zdefiniowania priorytetów. W myśl Konstytucji
oraz Ustawy o samorządach, do zadań Izby
należy również reprezentowanie architektów
oraz dążenie do poprawy warunków
wykonywania zawodu.

arch. Marek Tarko
Przewodniczący Małopolskiej
Okręgowej IARP
Założenia programowe. Izba została powołana, jako reprezentacja grupy zawodowej,
wyposażona w kompetencje do sprawowania
pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu,
ale też do wspierania swoich członków oraz
upoważniona do działań na rzecz ochrony oraz
poprawy warunków wykonywania zawodu. Główne kierunki działań Małopolskiej
Okręgowej IARP to: ∙ aktywność w sprawach
zawodowych, ∙ wsparcie merytoryczne,
∙ sprawy członkowskie, ∙ współdziałanie
w ramach Izby, ∙ właściwe relacje z zewnętrznymi podmiotami.
W tym kontekście, można określić 3 główne
obszary realizowanych zadań:
1. uwarunkowania prawne:
	inicjatywy legislacyjne oraz opiniowanie
aktów prawnych (w relacji z Krajową Radą
IARP oraz Komisją Legislacyjną),
	problem nadinterpretacji, dążenie do
ujednolicenia stanowisk, czyli praktyczna
realizacja prawa inwestycyjnego,
	wewnętrzne regulacje Izby: Standardy wykonywania zawodu, Kodeks Etyki, Statut,
regulaminy, itd.
2. rynek architektoniczny:
	problem przetargów i konkursów, warunki
postępowań oraz umów,
	przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji,
zjawisko „autoryzacji” cudzych projektów,
3. wsparcie merytoryczne:

	pomoc w zakresie zagadnień prawnych oraz
w sprawach związanych z wykonywaniem
zawodu architekta,
	doskonalenie zawodowe: szkolenia oraz
warsztaty architekta,
	kontynuacja portalu: „Warsztat architekta”,
Ponadto, staramy się być aktywni w zakresie
edukacji architektonicznej oraz promocja architektury. Organizujemy konferencje problemowe, plebiscyt „Salon architektury”, wydajemy
publikacje, itd.
Jednakże warunkiem realizacji programu
jest współdziałanie. Oznacza to: ∙ pracę
w zespołach roboczych powołanych przy
Radzie Okręgowej, ∙ działania w grupach
roboczych tworzonych do określonych zadań,
∙ zaproszenie członków MP OIARP aby
przyłączali się do inicjatyw Izby, ∙ dostęp do
informacji o podejmowanych działaniach i ich
efektach.
Najważniejsze dla zawodu. Ranga zawodu
architekta oraz jakość przestrzeni, jako ważny
element kultury materialnej i niematerialnej
społeczeństwa.
Z tym wiąże się konieczność działań na
rzecz zmiany filozofii podejścia Komisji Kodyfikacyjnej do Kodeksu urbanistyczno-budowlanego oraz monitoring działań związanych
z tzw. małą nowelizacją Prawa budowlanego.
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Dążyć należy do zmiany zapisów „małej nowelizacji” w zakresie zgłoszeń.
Mocnej interwencji Izby wymaga zapis
w Warunkach technicznych dotyczący EP,
a także wątpliwa sytuacja odnośnie kompetencji w zakresie PZT w rozporządzeniu dot.
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto, przy okazji ustawy deregulacyjnej, wraz z Izbą Urbanistów, z Ustawy
samorządowej zostało „wykreślone” planowanie przestrzenne. Izba Architektów powinna
usilnie zabiegać, aby planowanie przestrzenne
stało się jej kompetencją i w ten sposób odzyskało swoją merytoryczną reprezentację.
W związku z wdrożeniem ustawy deregulacyjnej potrzebna będzie kompleksowa
nowelizacja regulacji wewnętrznych Izby, ze
Statutem włącznie.
Rynek usług architekta. Coraz trudniej o inwestora, który poszukuje architekta. Coraz częściej
bowiem poszukiwany jest jedynie ktoś, kto za
minimalne pieniądze dostarczy pozwolenie na
budowę. Dlatego tak ważna jest powszechna
edukacja architektoniczna, której celem powinno być zwrócenie uwagi na wartości, jakie niesie
ze sobą harmonijnie kształtowana przestrzeń.
Przetargi, w których jedynym kryterium
wyboru jest cena, w istocie nie dają szansy
wyboru. Przyjmując takie kryterium, inwestorzy zdają się wyłącznie na tzw. mechanizm
rynkowy. Tak, jakby nie zdawali sobie sprawy,
że stawką w tej „loterii” są losy inwestycji
i jakość przestrzeni publicznej.
Konkursy mogą być szansą dla inwestycji.
W tym celu należy wprowadzić wymóg certyfikowania konkursów przez Izbę Architektów.
Należy dążyć do wprowadzenia zasady
konkursów dwuetapowych (etap 1 – koncepcyjny, z ograniczonym zakresem wymagań, etap 2
– ze zwrotem kosztów za udział, adekwatnymi
nagrodami oraz gwarancją kontynuacji projektu
przez zwycięzcę konkursu).
Nowe władze krajowe. Izba stoi przed koniecznością ponownego zdefiniowania priorytetów.
Konieczna jest: ∙ otwartość i kolegialność
działań, ∙ reforma wewnętrznych regulacji
oraz procedur przepływu informacji, ∙ poszanowanie różnic, ∙ podmiotowość okręgów,
∙ dostrzeżenie, iż najważniejszym podmiotem
Izby jest architekt.
1. Niezbędne są działania na rzecz zmiany
niekorzystnych lub błędnych zapisów prawa.
Izba Architektów powinna zająć zdecydowane stanowisko w tej sprawie.

2. Potrzebna jest programowa i systematyczna
obecność Izby w mediach – wypracowanie
dobrej, mocnej „marki” opiniotwórczej Izby
Architektów w sprawach dotyczących nie
tylko naszych spraw zawodowych, ale też
jakości przestrzeni.
3. Krajowa Rada IARP powinna współdziałać
z Izbami Okręgowymi, wykorzystywać ich
potencjał intelektualny, uzgadniać z nimi projekty dokumentów i regulacji wewnętrznych
mających wpływ na wykonywanie zawodu
(Standardy wykonywania zawodu, KEZA itp.).
4. Niezbędne są jawność i otwarcie, przepływ
informacji w ramach IARP, zasada wysyłania
do wiadomości OIARP oficjalnych pism oraz
stanowisk IARP, umieszczanie oficjalnych pism oraz stanowisk IARP na stronie
internetowej Izby, a także uruchomienie
systemu wizualnej komunikacji internetowej
– „telemostów”.

5. Zmiany wymaga umowa grupowego ubezpieczenia OC, która powinna być dostosowana do specyfiki naszego zawodu.
Oczekiwania Małopolskiej Okręgowej Izby
Architektów oraz propozycja szczegółowych założeń programowych na IV kadencję
IARP zostały przekazane nowym organom
Krajowej Izby podczas zjazdu wyborczego
30-31 maja br.
arch. Marek Tarko
Pracuje jako architekt. Właściciel i główny projektant. 32 lata w zawodzie. Uprawnienia architektoniczne bez ograniczeń uzyskał w roku 1989,
urbanistyczne w roku 1991. Karierę rozpoczął
w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego
w Jeleniej Górze. Członek SARP w latach 1982-1988.
W latach 2002-2010 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego MP OIARP, w trzeciej kadencji był członkiem
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. Przez wszystkie
kadencje: delegat na zjazd okręgowy i krajowy.
Hobby: górskie wędrówki i pływanie.

Planujemy przyjęcie aktywniejszego i bardziej
zdecydowanego stanowiska w sprawach
wykonywania zawodu architekta, w tym jego ochrony.
Za konieczne uważamy opracowanie i wprowadzenie
standardów wykonywania zawodu architekta, co
z czasem powinno prowadzić do podjęcia kroków
w celu ustalenia zasad wyceny prac projektowych.

arch. Paweł Kochański
Przewodniczący Lubuskiej
Okręgowej IARP
Założenia programowe. Rada Okręgowa
Lubuskiej Okręgowej IARP nowej kadencji
planuje kontynuowanie wysiłków zmierzających do rozszerzenia współpracy z lokalnymi
samorządami, zwłaszcza z prezydentami
miast Gorzowa i Zielonej Góry, w zakresie
kształtowania przestrzeni architektonicznej
miast (w tych dwóch głównych miastach
naszego województwa brakuje funkcji architekta miasta).

Zakładamy aktywne uczestnictwo członków Izby w pracach wojewódzkiej, miejskich
oraz lokalnych komisjach architektonicznourbanistycznych. Zamierzamy wraz z SARP
o. Zielona Góra współpracować z Lubuskim
Urzędem Marszałkowskim w kwestii krajobrazu architektonicznego lubuskiej wsi (m.in.
przy organizacji konferencji „Architektura wsi
lubuskiej – dziedzictwo a współczesność”,
która ma odbyć się 25.10.2014 r.). Przewiduje-
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my też współpracę z Lubuską Okręgową Izbą
Inżynierów Budownictwa, zwłaszcza w zakresie wprowadzenia ustawy deregulacyjnej.
Najważniejsze dla zawodu. Uważamy, że
aktualnie konieczne jest podniesienie rangi
zawodu architekta i ponowne wypracowanie właściwiej jego pozycji w procesie
budowlanym. Izba Architektów powinna
cały czas uczestniczyć w pracach grup
i zespołów opracowujących zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych i szeroko
rozumianych przepisach budowlanych. Do
naszych celów należy także rozbudowanie
programu zawodowych szkoleń dla architektów – członków naszej Okręgowej Izby.
Rynek usług architekta. Planujemy przyjęcie aktywniejszego i bardziej zdecydowanego stanowiska w sprawach wykonywania
zawodu architekta, w tym jego ochrony. Za
konieczne uważamy opracowanie i wprowadzenie standardów wykonywania zawodu
architekta, co z czasem powinno prowadzić
do podjęcia kroków w celu ustalenia zasad
wyceny prac projektowych.
Będziemy także kontynuowali współpracę
z SARP o. Zielona Góra w Powszechnej Akcji
Architektów „Biały Styczeń”, której inicjatorem jest arch. Jerzy Gołębiowski, prezes
lokalnego oddziału SARP. Wiąże się to z monitorowaniem cen przetargów publicznych
w zakresie projektowania architektonicznego.
Nowe władze krajowe. Zależy nam na
zwiększeniu zainteresowania szerszego
grona członków LU OIARP sprawami Izby.
Konieczne jest podnoszenie ich świadomości
co do możliwości kształtowania Izby, wpływu
na jej oblicze, funkcjonowanie i rzeczywistość
architektoniczno-budowlaną. Lubuska OIARP
będzie również aktywnie uczestniczyła
w pracach zespołów i komisji przy radzie
krajowej. Przydatne dla członków Izby byłoby
przy tym zwiększenie przejrzystości zasad
funkcjonowania Krajowej Rady IARP.
arch. Paweł Kochański
Pracuje jako architekt. Właściciel pracowni
architektonicznej. 21 lat w zawodzie. Uprawnienia
architektoniczne bez ograniczeń uzyskał w roku
2010 r. Karierę rozpoczął w APA Projekt w Zielonej
Górze. Przez dwie kadencje wiceprezes SARP
o. Zielona Góra. Członek Wojewódzkiej Komisji
Architektoniczno-Urbanistycznej przy Lubuskim
Urzędzie Marszałkowskim oraz Komisji Form
Przestrzennych przy Urzędzie Miasta Zielona
Góra. Hobby: żeglarstwo, narciarstwo.
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W oparciu o działania prawne wykonane na zlecenie
jednego z członków UE zostało jednoznacznie
dowiedzione, że regulacje dotyczące wyceny za prace
architekta stanowią sferę kultury każdego z państw
członkowskich i są sprawą wewnętrzną, krajową.
Dowiedziono tym samym, że cennik honorariów
architekta nie narusza swobody świadczenia usług
wynikającej z zasad unijnej dyrektywy usługowej.

arch. Ryszard Comber
Przewodniczący Pomorskiej
Okręgowej IARP

Założenia programowe. Biorąc pod uwagę
aktualną sytuację – nadmiernie skomplikowany, źle funkcjonujący proces inwestycyjny, niezrozumienie roli architekta jako
koordynatora całości i doradcy inwestora
oraz potrzebę dokonania zmian wskutek
wejścia w życie ustawy „o deregulacji”
– zadania dla Izby na kadencję 2014-2018
są tego oczywistą konsekwencją.
Bez wątpienia należy do nich jak najszybsze przeprowadzenie regulacji wewnętrznych, polegających na wprowadzeniu
odpowiednich nowelizacji w statucie, regulaminach i wewnętrznych dokumentach prawnych samorządu zawodowego architektów,
które uwzględnić powinny zmiany dokonane
w prawie. To również konieczność wskazania
przez KR IARP na potrzebę przeprowadzenia
niezbędnych działań wykraczających poza
kompetencje Izby.
To nie wszystko. Stajemy dziś wobec
sytuacji przyjęcia do Izby członków o innym
statusie niż dotychczas miało to miejsce.
Głównie chodzi o osoby z uprawnieniami
o ograniczonym zakresie. Będzie to niewątpliwie wymagało stosownych regulacji,
może nawet wyodrębnienia różnych rodzajów grup członków w Izbie. W izbach wielu
krajów UE istnieją podobne rozwiązania, być
może jest to także alternatywa dla koleżanek i kolegów architektów-urbanistów?

Najważniejsze dla zawodu. Bez wahania
wskażę tu na kontynuację zmian prawa,
prowadzącą do przywrócenia suwerennej
pozycji i roli architekta w procesie tworzenia,
budowania. Z pełną świadomością mówię
„przywrócenia”, ponieważ w okresie międzywojennym w czasach II Rzeczypospolitej Polskiej z powodzeniem funkcjonowało prawo
budowlane wprowadzone Rozporządzeniem
Prezydenta RP z 1928 r., które sankcjonowało taką pozycję zawodu architekta.
Rynek usług architekta. Obowiązująca
ustawa Prawo zamówień publicznych w zastosowaniu do przetargów na projekt działa
źle. Posługuje się często jedynym kryterium
– najniższej ceny, co bezpośrednio prowadzi do
obniżenia standardów wykonywanych prac.
Należy również zaznaczyć, że PZP błędnie
traktuje prace projektowe, zupełnie nie bacząc
na istotę procesu projektowania, czyli tworzenia, kreacji – mającego charakter czynności
wybitnie intelektualnej w przeciwieństwie do
robót budowlanych. Ustawa nie uwzględnia
też w żaden sposób interesu małych biur
projektowych i początkujących architektów,
wyjątkowo ważnego elementu w ramach
rozwoju zawodowego społeczeństwa.
Tematem, nad którym chciałaby się
szczególnie pochylić Pomorska Okręgowa
Izba Architektów, będą prace nad cennikiem
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za usługi architekta. Od czasu polemiki IARP
z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta – powołującego się na antymonopolowe zakazy unijne, interpretacja sytuacji
prawnej przeprowadzona na wniosek
jednego z krajów członkowskich UE uległa
zmianie. Zostało to potwierdzone i zaakceptowane przez Brukselę. Wprowadzenie cen
regulowanych automatycznie rozwiązałoby
problem najniższej ceny, często dumpingowej, uprościłoby z pewnością przeprowadzanie przetargów publicznych i uczyniłoby
rynek przejrzystym.
Niewątpliwie jednym z ważniejszych
obowiązków spadających na Izbę jest również wskazywanie na potrzebę ograniczenia
ryzyka ponoszonego przez architekta, które
wynika z uprawianego zawodu. Konsekwencje sprawdzania projektów, dokonywanego
przez niezależnych rzeczoznawców, nie
mogą w żaden sposób obarczać architekta.
Być może taką weryfikację należałoby przeprowadzać w urzędach, przez odpowiednio
powołane gremia? Koszty tak czy inaczej
obciążają inwestora. Mieliśmy już podobne
rozwiązania, dlaczego z nich zrezygnowano?
Projektant musi mieć również możliwość
weryfikacji swojej pracy w aspekcie jej wykonalności, na każdym z etapów jej opracowania. Kto wie, czy nie powinniśmy wrócić do
uzgadniania koncepcji czy też założeń ZTE
do projektu (Założenia Techniczno-Ekonomiczne – przyp. red.).
Nowe władze krajowe. Nowo wybrany Prezes
i Krajowa Rada IARP posiadają duży potencjał
merytoryczny i są gwarantem demokratycznych działań Izby. Konieczne jest przyjęcie
nowych Standardów Wykonywania Zawodu
Architekta oraz Kodeksu Etyki Zawodu
Architekta. Wiadomo mi, że prace nad tymi
tematami są bardzo zaawansowane i w najbliższej przyszłości zostaną sfinalizowane.
Oczekiwałbym również uaktywnienia naszego
środowiska w jak największym zakresie.
arch. Ryszard Comber
Pracuje jako architekt. Prezes spółki projektowej,
37 lat w zawodzie. Uprawnienia projektowe i wykonawcze bez ograniczeń uzyskał w 1984 roku. Karierę
rozpoczął w Miastoprojekcie Gdańsk. Od 1978 roku
jest członkiem SARP. W latach 2006-2010 był przewodniczącym Komisji Standardów i Honorarium,
a od roku 2010 przewodniczy Pomorskiej Okręgowej
IARP. Członek Rady Honorowej przy Prezydencie
Miasta Sopotu, członek Konwentu Politechniki Gdańskiej, członek niemieckiej Izby Architektów. Hobby:
konie i szachy.

Przed nami wielka praca edukacyjna nad zmianą
społecznego postrzegania wizerunku architekta,
którego praca niejednokrotnie odbierana jest jako
zło konieczne, a zarobki – za tak zwane narysowanie
paru kresek – uważane są ogromne. Tylko my wiemy,
że to nieprawda, chcemy więc pokazać, jak trudny
i skomplikowany jest nasz zawód oraz jaka ciąży na
nas odpowiedzialność za te „kilka kresek”. Ludzie
nie zdają sobie z tego sprawy. Zamierzam to zmienić.
I mam do tego świetny zespół.

arch. Robert Szumielewicz
Przewodniczący Mazowieckiej
Okręgowej IARP
Założenia programowe. Najważniejszym
celem, który stawiam sobie jako przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej IARP, jest
przywrócenie wysokiej rangi zawodu architekta zarówno w odbiorze społecznym, jak
też wśród członków Izby Architektów.
Już na przełomie kwietnia i maja utworzyliśmy cztery zespoły „szybkiego reagowania” mające zająć się najbardziej palącymi
problemami w środowisku architektów.
Zaczęliśmy od przetargów i konkursów.
Zespół do Spraw Monitoringu Konkursów
i Przetargów, wspólnie z prawnikami Izby,
opracował zbiór najważniejszych uchybień
i łamiących prawo zapisów umieszczanych
w warunkach przetargów, które są krzywdzące dla architektów. Nie zgadzamy się m.in.
z dyktatem najniższej ceny i domagamy się
poszanowania naszych praw autorskich.
Wysłaliśmy już pierwsze pisma w tej sprawie
do organizatorów przetargów i konkursów.
Sprawy z obszaru procedur urzędowych
i jakości kontaktów na gruncie architekt
– projektant oraz architekt – urzędnik przejął Zespół do Spraw Wykonywania Zawodu,
który powołałem na początku maja bieżące-

go roku. Jego członkowie zajmą się również
monitoringiem wydanych do tej pory pozwoleń na budowę. Zamierzamy sprawdzić, czy
składający je projektanci mają odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
Poza tym pracujemy nad stworzeniem
listy, roboczo nazwanej Powszechnym
Spisem Architekta, gdzie znajdzie się lista
wszystkich niezbędnych dokumentów i wytycznych do projektu budowlanego – począwszy od uzgodnień, poprzez prawidłowo
opracowany rysunek PZT, na numerowaniu
stron w projekcie skończywszy. Właśnie
takie „drobiazgi” niejednokrotnie wydłużają czas uzyskania pozwolenia na budowę.
Powszechny Spis Architekta umieścimy
niebawem na stronie internetowej Mazowieckiej Okręgowej IARP.
Chcemy uświadomić wszystkim, czym
naprawdę jest zawód architekta. Będziemy więc o tym mówić w mediach. Zespół
do Spraw Mediów i Promocji Zawodu już
pracuje nad strategią medialną. Pojawią się
też wystawy, konkursy, panele dyskusyjne,
które będą informować społeczeństwo, jak
bardzo potrzebni są architekci w tworzeniu
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otaczającej nas przestrzeni. Będziemy dążyć,
by w każdym obszarze – gminie, starostwie,
dzielnicy, mieście – został powołany architekt mający rzeczywisty wpływ na świadome kształtowanie ładu przestrzennego.
Najważniejsze dla zawodu. Moim zdaniem,
kluczową kwestią jest wprowadzenie do
polskiego prawa zapisów, na wzór prawa
niemieckiego, ustanawiających maksymalną
i minimalną stawkę wynagrodzenia architekta za wykonany projekt.
Musimy też zająć się dostosowaniem naszych regulaminów wewnętrznych do nowych
regulacji prawnych (tzw. ustawa deregulacyjna), zmianą i uchwaleniem nowego Kodeksu
Etyki Zawodowej Architekta i pracą nad
standardami wykonywania naszego zawodu.
Rynek usług architekta. Jestem optymistą, dlatego uważam, że sytuacja na rynku
naszych usług powinna się poprawiać,
głównie ze względu na rosnącą liczbę zleceń.
Praca architekta stanie się lepiej opłacana,
jeśli uda się wprowadzić zmiany w ustawie
o zamówieniach publicznych, zwłaszcza te
dotyczące kryterium najniższej ceny.
Jednak widzę też negatywne tendencje,
szczególnie związane z pracami nad nowym
prawem budowlanym, tzw. Kodeksem urbanistyczno-budowlanym, który w obecnym
kształcie jest nie do przyjęcia.
Niepokoi mnie również narastająca
lawinowo biurokracja i mnożenie kolejnych
obowiązków dla architektów, które powstają w związku z nowymi uwarunkowaniami
prawnymi. Niektóre są wręcz niemożliwe
do spełnienia, jak np. zapisy dotyczące
energooszczędności budynków.
Nowe władze krajowe. Nową Krajową Radę
i nowego Prezesa czekają poważne wyzwania. Od prac związanych z usankcjonowaniem
cen za wykonanie projektu architektonicznego, przez prace nad nowym Kodeksem Etyki
Zawodowej Architekta i projektem Kodeksu
urbanistyczno-budowlanego. W trakcie
spotkań Konwentu Przewodniczących Izb
i Krajowej Rady, a także podczas ostatniego
Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego dużo mówiło się o samorządności Izby
Architektów, o wymianie doświadczeń między architektami, przedstawicielami poszczególnych Izb Okręgowych i Krajową Radą. Mam
nadzieję, że ten entuzjazm i duch współpracy
utrzyma się we wszystkich izbach.
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Mazowiecka Izba, jako największa Izba
Okręgowa, będzie aktywnie współpracowała
z Krajową Radą IARP. Delegowany jest do
tego nasz nowy Zespół do Spraw Legislacji
i Standardów Wykonywania Zawodu, który
wniesie swoje szerokie doświadczenia z największego obszaru inwestycji budowlanych
w Polsce.
Pracy przed nami bardzo dużo, dlatego
zapraszam członków Mazowieckiej Izby do
współdziałania. Zaangażowanie w prace
Izby jak największego grona osób jest nie-

zwykle istotne i pomocne dla całego środowiska. Czekamy na wszystkich chętnych do
współpracy!
arch. Robert Szumielewicz
Pracuje jako architekt. Współwłaściciel biura projektowego. 15 lat w zawodzie. Uprawnienia architektoniczne bez ograniczeń uzyskał w 2009 r. Karierę
rozpoczął w Autorskiej Pracowni Architektury APAR
Projekt. Pracował również jako scenograf i projektant wnętrz, był właścicielem klubu muzycznego
i firmy eventowej. (?) W latach 2010-2014 członek
Rady MA OIARP oraz Komisji Samopomocowej. Hobby: sztuka współczesna, snowboard, nurkowanie,
wspinaczka wysokogórska.

Należy edukować społeczeństwo na temat tego, jaka jest
rola architekta i jakie wzajemne korzyści przynosi dobra
współpraca architekt – inwestor. Często taka edukacja
jest też potrzebna architektom, którzy przyjmując
zlecenie za zbyt niskie wynagrodzenie, narażają siebie
i inwestora na niepowodzenie. Niestety za tym idzie
także negatywna opinia o całym środowisku.

arch. Jan Łukaszewski
Przewodniczący Zachodniopomorskiej
Okręgowej IARP

Założenia programowe. Wraz z nową kadencją nic szczególnie nie zmienia się w pracy naszej Izby Okręgowej. Będziemy nadal sumiennie i społecznie pracować na rzecz samorządu
zawodowego – z tą samą siłą i determinacją
– jak zaczynając 13 lat temu. Ustawodawca,
Sejm RP, ustalił nam ramy działania i staramy
się wypełniać zadania narzucone Ustawą
o samorządach zawodowych architektów,
inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
Szkoda tylko, że słowo „urbanistów” niebawem odejdzie już w przeszłość.
Założenia programowe na czwartą kadencję naszej Izby odnośnie wzajemnej niezbędnej
współpracy całej Izby Architektów RP w układzie „poziomym” i „pionowym”, dotyczyć
będą konieczności końcowego i ostatecznego

rozstrzygnięcia naszych wewnętrznych uregulowań i doprowadzenia ich do stanu zgodnego
z obowiązującymi przepisami prawa.
Jako Izba Okręgowa powinniśmy również
dopracować regulaminy i procedury w celu
poprawy sprawności działania.
Najważniejsze dla zawodu. Niezmiernie
istotna jest prawidłowo rozumiana jedność
naszego środowiska, przy zachowaniu
ustalonej przez ustawodawcę struktury
organizacyjnej naszej Izby. Część z naszych
kolegów myli niestety jedność z jednomyślnością, co zamiast stymulować do szukania
lepszych rozwiązań, powoduje konflikty.
Ważna jest też dobra i wzajemna współpraca
ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich,
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tak na szczeblu okręgów, jak i szczególnie
na szczeblu krajowym. Może część z nas już
nie pamięta, ale urodziliśmy się – jako Izba
Architektów – z SARP-u.
Kolejna kwestia to budowanie dobrych relacji ze wszystkimi uczestnikami procesów inwestycyjnych na wszystkich poziomach takiej
współpracy. Należy edukować społeczeństwo,
ale też samych architektów. Istotną inicjatywą, która powinna być kontynuowana, jest
świetnie zorganizowany i prowadzony program
edukacyjny „Kształtowanie przestrzeni”.
Rynek usług architekta. Uważam, że
obecna sytuacja jest nieciekawa. Przetargowo-cenowa forma rywalizacji pomiędzy
architektami niszczy nasz zawód, a brak
uregulowań w zakresie standardów i wycen
ten kryzys pogłębia. Obecnie Izba nie ma na
to wpływu – a powinna go mieć. Taka forma
„konkurencji” jest niekorzystna nie tylko
dla architekta, ale również, a może przede
wszystkim, działa na szkodę zamawiającego. Otrzymuje on za coraz niższą cenę, coraz
gorszą jakościowo usługę. Izba powinna
mieć narzędzia, aby temu przeciwdziałać.
Jak bowiem Izba ma dbać o jakość usług,
nie mogąc jej egzekwować od swoich członków? Jeśli nic z tym nie zrobimy, staniemy
się zawodem „braku zaufania publicznego”.
Nowe władze krajowe. Mam nadzieję na lepszą współpracę Krajowej Rady IARP z izbami
okręgowymi, poprawę transparentności i szybkości przekazu wewnętrznych izbowych informacji. Liczę, że od nowej Krajowej Rady IARP
oczekiwać możemy skuteczności i działania
zgodnego z prawem. Warto by Krajowa Rada
czuła się odpowiedzialną częścią samorządu
i jego reprezentantem, a nie przywódcą. Ufam
również, że nowa Rada podejmie szerokie
działania w kierunku zmiany warunków,
w których funkcjonują architekci, stawiając to
zadanie na pierwszym planie.
arch. Jan Łukaszewski
Pracuje jako architekt. Własna działalność, 30 lat
w zawodzie. Posiada uprawnienia architektoniczne:
projektowe bez ograniczeń (1987) i wykonawcze bez
ograniczeń (1994), oraz konstrukcyjno-budowlane
z ograniczeniami (1994). Rzeczoznawca budowlany. Biegły sądowy (2006-2010). Karierę rozpoczął
w Miastoprojekcie Szczecin. Członek SARP od 26 lat.
Wiceprzewodniczący ZP OIARP w latach 2002-2006,
w kolejnych kadencjach jej przewodniczący. Od
2003 r. członek PIIB. Pełnił funkcję Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Architekta
Miasta Szczecin. Hobby: podróże, kolekcjonerstwo,
modelarstwo lotnicze.
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Architekci nie zawsze chcą publicznie sygnalizować
swoje trudności w realizowaniu wszystkich
stawianych nam wymagań i przepisów. Nie oznacza
to jednak, że nie mają z tym problemów. Odnoszę
wrażenie, że przyzwyczailiśmy się już do tego,
iż jako projektanci musimy sobie radzić sami i to
wszelkimi sposobami. Na każdym kroku rozbijamy
się o rafy niejednorodności interpretacji przepisów.

arch. Andrzej Depa
Przewodniczący Podkarpackiej
Okręgowej IARP
Założenia programowe. Podstawowym
zadaniem Rady Podkarpackiej Okręgowej
IARP tej kadencji są i nadal będą działania
zmierzające do ułatwiania prowadzenia
działalności zawodowej i twórczej członkom
Izby. Chcemy, jak dotychczas, pomagać we
wszelkich aspektach tej działalności – od
spraw z zakresu obowiązującego prawa, po
propagowanie dobrych rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych.
Od kilku lat środowisko bezustannie boryka się z galopującymi zmianami w prawie,
a jeszcze bardziej ze swobodą jego interpretacji na każdym szczeblu administracyjnym.
Dlatego też przygotowujemy cykl szkoleń,
które mogą być pomocne w codziennej
pracy. W planach jest również zorganizowanie konferencji z udziałem przedstawicieli wydziałów architektury i nadzoru
budowlanego w celu ujednolicenia wymagań
formalnych oraz interpretacji często niejednoznacznych zapisów ustaw i rozporządzeń.
Konferencję taką chcemy przygotować
wspólnie z Izbą Inżynierów pod patronatem
Marszałka Województwa Podkarpackiego
już na jesieni bieżącego roku.
Planujemy ponadto kontynuowanie
programu edukacyjnego pod nazwą „Dni

Edukacji Architektonicznej”, skierowanego
do szkół podstawowych. Jak co roku, cykl
prezentacji prowadzonych przez naszych
kolegów w szkołach zwieńczony będzie
konkursem dla dzieci. Prace laureatów
prezentowane będą tradycyjnie w formie
kalendarza PK OIARP. Kolejnym zadaniem,
a jednocześnie niespełnionym marzeniem,
jest wypracowanie własnego, środowiskowego forum dyskusyjnego dotyczącego planowania przestrzennego i architektonicznego odnoszącego się do miast Podkarpacia.
W ścisłej współpracy z oddziałem SARP
angażujemy się w wiele inicjatyw związanych z propagowaniem zawodu i architektury jako społecznego dobra.
Większość wspomnianych planów
będziemy wprowadzać w życie na poziomie
lokalnym. Mamy już wypracowane schematy działania i grono naszych kolegów, którzy
corocznie pomagają w ich realizacji. Z całą
pewnością, będziemy musieli dostosować
organizację pracy Rady do nowych inicjatyw.
Najważniejsze dla zawodu. Bezsprzecznie
są to wszelkie regulacje prawne dotyczące
zasad wykonywania zawodu i ich odzwierciedlenie w przepisach Ustawy o ułatwie-
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niu dostępu do wykonywania niektórych
zawodów oraz projektu rozporządzenia
MIR w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. Kolejną
kwestią z pewnością jest proces legislacyjny
Kodeksu budowlanego. Nikłe uczestnictwo
naszego środowiska w organach władzy
ustawodawczej i wykonawczej powoduje
brak zrozumienia dla ważnych problemów
urbanistyczno-architektonicznych.
Rynek usług architekta. W większości przypadków w przetargach na usługi projektowe
brak jest stosowania pozacenowych kryteriów wyboru ofert. Zdając sobie sprawę
z problemów z określeniem innych kryteriów wyboru ofert, z niepokojem obserwujemy przetargi rozstrzygane za skandalicznie
niską cenę. Nie jest to głos wyłącznie
naszego środowiska. Z taką opinią zgadzają
się również zleceniodawcy, obawiając się
o jakość i terminowość wykonania zlecenia. Należy tu wyraźnie powiedzieć, że
niejednokrotnie składane oferty zawierają
ceny nieuczciwe, w kompletnym oderwaniu
od jakichkolwiek możliwości realizowania zadania za oferowaną kwotę. Słowo
„nieuczciwe” jest w tym wypadku uzasadnione, gdyż faktyczne koszty wykonania
dokumentacji projektowych przerzucane
są na np. potencjalnych wykonawców lub
inwestora w fazie realizacji.
Jeśli chodzi o konkursy, to odnoszę
wrażenie, że ich ilość i jakość jest ściśle
powiązana ze zrozumieniem tego sposobu
wyłaniania najlepszej pracy lub projektu
przez inwestorów, decydujących się na organizację konkursów. Bezsprzecznie można
stwierdzić, że ten sposób wyboru zespołu
opracowującego dokumentację projektową
ma największe szanse na dyskusję zawodową i szeroką konsultację, w tym społeczną.
Nowe władze krajowe. Od Prezesa i Krajowej Rady IARP oczekujemy prostej i sprawnej współpracy z Radami Okręgowymi, aby
naszej energii nie tracić na zbędne dyskusje
i konflikty wewnętrzne. Mamy nadzieję na
dobrą komunikację w obie strony. Z perspektywy Okręgowej Rady IARP, w nowej
kadencji chcielibyśmy usprawnić naszą
współpracę z Krajową Radą poprzez np.
częstsze uczestnictwo w jej posiedzeniach.
Z uwagi na czas, który trzeba poświęcić na
dojazdy do Warszawy, takie uczestnictwo
moglibyśmy realizować np. poprzez trans-

misje video przez internet. Ze swojej strony
moglibyśmy włączać się w konsultacje
i opracowywanie bieżących zagadnień.
Ale nade wszystko liczymy na sukcesywne rozwiązywanie kwestii legislacyjnych
leżących w interesie całego środowiska. Jest
to wymagające zadanie, więc tym bardziej
chcemy w nim pomagać i życzymy powodzenia.

arch. Andrzej Depa
Pracuje jako architekt. Właściciel pracowni.
20 lat w zawodzie. Uprawnienia architektoniczne
bez ograniczeń uzyskał w roku 2000. Karierę
rozpoczął w biurze Langen (Frankfurt) oraz
PBP Kalita Rzeszów. Członek SARP od roku
2000, w latach 2006-2009 wiceprezes SARP
o. Rzeszów. W kadencji 2002-2006 zastępca
przewodniczącego OSD. Od roku 2010 przewodniczący Podkarpackiej Okręgowej IARP. Hobby:
tenis, żeglarstwo, golf.

Zmiana prawa w zakresie świadectw
energetycznych spowodowała jedynie, że
powstają nowe kierunki na uczelniach i pisane są
nowe programy komputerowe. Projekty zyskały
dodatkowy dokument, ale nie ma on żadnej wartości
dla zamawiającego. Co gorsze, architektura
w coraz mniejszym stopniu wpływa na efekt oceny
energetycznej, a decydująca staje się... polityka
ekologiczna wyrażona współczynnikami.

arch. Zbigniew Bomersbach
Przewodniczący Opolskiej
Okręgowej IARP
Założenia programowe. W najbliższych
działaniach Rady Opolskiej Okręgowej IARP
skupimy się głównie na poprawieniu przepływu informacji pomiędzy członkami i radą
okręgową za pomocą przebudowanej strony
internetowej i aktywniej działającego biura
OP OIARP. Istotne będzie także zorganizowanie i rozpropagowanie pomocy prawnej
dla członków w zagadnieniach zawodowych,
prowadzenie sprawdzonych oraz szukanie
nowych form aktywności zawodowej poprzez
systemy szkoleń, konferencji zawodowych,
wystaw. Będziemy nadal współpracować
z innymi organizacjami i instytucjami, szczególnie z SARP-em, uczelniami i z władzami
lokalnymi. Szeroko chcemy kontynuować
współpracę z izbą inżynierów, realizując

wspólne zadania szkoleniowe i popularyzatorskie zagadnienia zawodowe i gospodarcze
związane z polityką inwestycyjną i zagospodarowaniem przestrzennym województwa.
Jeśli pozwolą na to możliwości będziemy
starać się o nową przestrzeń dla siedziby izby,
która zapewni realizację planowanych działań
w ramach własnego lokalu. Na szczeblu
okręgowym podstawową jednak sprawą jest
właściwe funkcjonowanie biura i organów
izby, co Rada stawia sobie na pierwszym
miejscu, gdyż wiąże się to z podstawowymi
zadaniami izby i właściwym wykorzystaniem
potencjału członków dla dobra ogółu.
Wykorzystując potencjał intelektualny
pragniemy – na miarę naszych możliwości
– czynnie uczestniczyć w pracach Izby Kra-
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jowej poprzez opiniowanie aktów prawnych oraz włączając się do inicjatyw izby.
W tym celu delegowani są nasi członkowie
do powoływanych komisji roboczych oraz
przekazywane są opinie naszych członków
i wypracowywane przez radę. Ważne jest,
by jak najszersze grono naszego środowiska
mogło brać udział w pracach nad wypracowywaniem stanowiska, a szczególnie podbudowywaniem go przykładami i spostrzeżeniami
poszczególnych członków. Cieszy, że taki
sposób współpracy podchwycono w Radzie
Krajowej. W tym ważna jest współpraca
pomiędzy okręgami naszej Izby, co ostatnio,
dzięki internetowi zaowocowało pięknymi
i szybkimi efektami.
Najważniejsze dla zawodu. W obecnej
sytuacji zawód architekta stał się zawodem obarczonym szeregiem uwarunkowań
normowych i formalno-prawnych, co zawsze
występowało, ale nigdy w tak niespójnej
formie. Izba winna wspierać swoich członków
poprzez dostęp do obowiązującego prawa,
poszerzanie wiedzy zawodowej, zapewnienie możliwości ubezpieczeń, lecz nie może
zwalniać od odpowiedzialności za działania
w sferze zawodowej. Architekci winni mieć
możliwość wykonywania zawodu w zakresie
swoich kompetencji i uprawnień w ramach
jednej izby. Zmiany zasad przynależności do
izb nie poprawią dotychczasowej sytuacji
dla osób posiadających pełne uprawnienia
projektowe i wykonawcze.
Rynek usług architekta. Nie jestem odosobniony w twierdzeniu, że powszechne
stosowanie w przetargach publicznych kryterium „najniższej ceny” spowodowało zapaść
naszych przedsiębiorstw i również naszych
pracowni. Cenę jako kryterium można stosować jedynie wtedy, gdy wiemy jaki produkt
kupujemy. Projektowanie nie jest towarem,
jest usługą, która nie jest jednoznacznie
określona, ale zawsze jest powiązana z obiektem, który ma powstać. Dlatego walka o nasz
cennik, powiązany z kryteriami jakościowymi
oraz wartością obiektu zawsze będzie moim
i myślę, że naszym środowiskowym celem.
W tym kontekście konkursy architektoniczne
nie rozwiążą wszystkiego, bo i tak wrócimy
do kwestii zapłaty za usługi.
Nowe władze krajowe. Zjazd wyborczy krajowych organów izby nie może przynieść zasadniczej zmiany działań, a jedynie przeniesie
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pewne akcenty naszego zaangażowania.
Mam również nadzieję, że zmieni praktyki
wypracowywania stanowisk całego środowiska z większym wykorzystywaniem opinii
okręgów. Jak zwykle po wyborach nowi ludzie
dają nowy napęd i w tym znaczeniu powinno
nam się polepszyć. Jednocześnie, jak widać
po składzie Krajowej Rady, delegaci wybrali
kontynuację niektórych działań, która przy
dynamiczności nowego Prezesa daje nadzieję
na pozytywne efekty. Wyraźnie widać, że
większą rolę mogą mieć okręgi, co przy dobrej
koordynacji organów krajowych izby da pewnie lepsze wyniki niż dotychczas. Głównie
przez poszerzenie dyskusji i zagadnień na
szerszym forum, co może bardziej zintegrować naszych członków wokół spraw zawodu
i Izby oraz upowszechnić poza środowisko
architektów nasze argumenty dotyczące
spraw szerszych.
Liczę też na to, że osoby, które były dotąd
aktywne, a nie znalazły się w radzie, zostaną
po wyborach zaproszone przez Krajową Radę
do dalszej współpracy, szczególnie myślę tu

o zespole pracującym nad bardzo pożytecznym programem edukacyjnym dla młodzieży.
Liczę również na zintensyfikowanie
szkoleń centralnych, oprócz tych organizowanych przez okręgi, w kierunku unormowań
prawnych i nowych technologii oraz związanych z nimi praktycznych rozwiązań. Warunki
wykonywania zawodu są jednak najważniejsze, dlatego myślę, że sprawy standardów
wykonywania zawodu, zasad wycen, kodeksu
etyki i warunków ubezpieczeń wrócą pod
nasze wspólne obrady.
arch. Zbigniew Bomersbach
Pracuje jako architekt. Właściciel pracowni architektonicznej. 32 lata w zawodzie. Uprawnienia
architektoniczne bez ograniczeń uzyskał w roku
1988. Karierę rozpoczął w Wojewódzkim Biurze
Planowania Przestrzennego w Opolu. Członek
SARP od 1983 r. (pełnił funkcje sekretarza i prezesa
SARP o. Opole oraz przewodniczącego KRK). Od
1985 r. członek TUP (sekretarz, wiceprezes oddziału
w Opolu). W IARP od początku jej powstania jako
delegat, sekretarz, skarbnik, wiceprzewodniczący
i przewodniczący Opolskiej Okręgowej IARP. Hobby:
malarstwo sztalugowe, akwarelistyka, krajoznawstwo, piłka siatkowa, fotografia.

Proponuję pomyśleć o negocjacjach z bankami
w celu utworzenia przez instytucje bankowe
(nie przez Izbę) najdogodniejszego systemu
pożyczek obrotowych, które pozwoliłyby
architektom na „kredytowanie” czasu od podpisania
umowy ze zleceniodawcą do uzyskania od niego
zapłaty. Zastanówmy się też nad ubezpieczeniem
przez fundusz wzajemnej asekuracji.

arch. Jacek Janiec
Przewodniczący Łódzkiej
Okręgowej IARP
Założenia programowe. Głównym zadaniem Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów
w bieżącej kadencji jest przeprowadzenie
remontu konserwatorskiego budynku

byłego dworca tramwajów podmiejskich
i zaadaptowanie go na potrzeby siedziby
Izby Architektów. Powstanie tam też Klub
Architekta. Centralna część budynku ma
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służyć jako ogólnodostępna część wystawiennicza i przystanek tramwajowy.
Inwestycja ta umożliwi realizowanie
naszych programowych działań:
	permanentne szkolenie zawodowe członków Izby,
	organizowanie dyskusji środowiskowych
z udziałem szerszych gremiów na tematy
bieżące dotyczące architektury i urbanistyki miasta,
	popularyzację zagadnień architektonicznych wśród mieszkańców poprzez
odczyty, wystawy, dyskusje,
	organizowanie konkursów na najlepsze
realizacje w regionie,
	imprezy integrujące społeczność Izby,
	edukację młodzieży.
Najważniejsze dla zawodu. Do najpilniejszych
problemów należy, moim zdaniem, integracja
środowiska. W zakresie wewnętrznych dokumentów Izby wymieniłbym jako konieczność
sformułowanie standardów wykonywania
projektów oraz uchwalenie Kodeksu Etyki
Zawodu Architekta. Jeśli zaś chodzi o czynniki
zewnętrzne to niezbędne jest doprowadzenie
do zmian zasad funkcjonowania przetargów
na usługi architektoniczne.
Rynek usług architekta. Moja ocena ogranicza się do rejonu łódzkiego. PKB na jednego
mieszkańca województwa łódzkiego stanowi
około 50% PKB mieszkańca Warszawy
i w takim stosunku kształtuje się również
wielkość inwestycji w naszym regionie (poza
infrastrukturą drogową). Jednocześnie,
corocznie dyplom architekta otrzymuje około
100 osób. Jest to źródło dużego bezrobocia
wśród młodych architektów, cen dumpingowych w przetargach i „szarpaniny” o zlecenie.
Nowe władze krajowe. Wierzę, że nowy
Prezes IARP oraz Krajowa Rada IARP zwrócą
większą uwagę na szeregowego członka
Izby, który niekiedy ma kłopoty z regularnym opłacaniem składek. Przewidzieć można wiele działań, które mogłyby wspomóc
członków Izby. Dla przykładu – stworzenie
bankowego systemu pożyczek obrotowych
czy stworzenie funduszu ubezpieczeniowego, funkcjonującego na zasadzie wzajemnych asekuracji. Interesująca byłaby informacja o sumie pieniędzy jaką członkowie
Izby zapłacili w składkach na ubezpieczenie
zawodowe, oraz kwotach jakie ubezpieczyciel wypłacił z odszkodowań... Może warto

zastanowić się także nad negocjacjami
z dostawcami sprzętu komputerowego
i oprogramowania w celu uzyskania rabatów
dla członków Izby. Takie działania pomogą
naszym koleżankom i kolegom, dzięki czemu
część z nich być może zmieni opinię na
temat zasadności istnienia samorządu.

arch. Jacek Janiec
Pracuje jako architekt. Kieruje pracownią architektoniczną. Uprawnienia architektoniczne bez
ograniczeń uzyskał w roku 1985. Był wykładowcą
na Politechnice Warszawskiej oraz Politechnice
Łódzkiej. Członek SARP. W pierwszej i drugiej
kadencji pełnił funkcję Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Łódzkiej Okręgowej IARP. Hobby:
żeglarstwo (funkcja II oficera), książki.

Chcemy wykorzystać programy unijne do
dofinansowania promocji architektury regionalnej
i kultury budowania – w szczególności
rewitalizacji obiektów na Warmii i Mazurach
oraz na Powiślu.

arch. Mariusz Szafarzyński
Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiej
Okręgowej IARP

Założenia programowe. Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Architektów ma na
najbliższą kadencję skromny program działania, jako mała izba ze 178 członkami.
W pierwszej kolejności chcielibyśmy
rozpocząć działalność gospodarczą, aby
wykorzystać programy unijne do dofinansowania szkoleń dla architektów, inżynierów,
wykonawców i studentów oraz do promowania architektury regionalnej i kultury
budowania – w szczególności rewitalizacji
obiektów na Warmii i Mazurach oraz na
Powiślu. Program rewitalizacji realizowany
będzie przy współudziale Warmińsko-Mazurskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Urzędu
Marszałkowskiego, Wojewody, Prezydentów
i Burmistrzów Miast.
Planujemy co 2 lata w miesiącu październiku wspólnie z W-M Izbą Inżynierów Budownictwa organizować w Filharmonii Olsztyńskiej
„Galę architektury, budownictwa i inżynierii
na terenie Warmii i Mazur”. Będziemy reaktywować działanie na poziomie licencjackim
Wydziału Architektury na Uniwersytecie
Warmińsko-Mazurskim.

Wraz z Warmińsko-Mazurską Izbą Inżynierów Budownictwa będziemy również
lobbować na rzecz firm z Warmii i Mazur,
aby zapisy w przetargach organizowanych
przez urzędy nie preferowały słabych, mało
doświadczonych firm z kraju i z zagranicy,
które nie posiadając odpowiedniej wiedzy
i kadry, wykorzystują wyłącznie kryterium
ceny. Nasz region (w szczególności lokalne
firmy i mieszkańcy) wiele już na tym stracił.
Oczywiście będziemy też realizowali normalna pracę administracyjną w Izbie Architektów oraz współpracę z pozostałymi izbami
okręgowymi. 
arch. Mariusz Szafarzyński
Pracuje jako architekt. Właściciel pracowni
architektonicznej. 31 lat w zawodzie. Uprawnienia
architektoniczne projektowe i wykonawcze uzyskał
w latach 1986-1987. Karierę rozpoczął w Biurze
Projektów Budownictwa Komunalnego w Olsztynie.
Członek SARP od 1984 r. Przez dwie kadencje pełnił
funkcję wiceprezesa SARP o. Olsztyn. W IARP przez
dwie kadencje był członkiem Okręgowej Komisji
Kwalifikacyjnej. Członek Wojewódzkiej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej przy Wojewodzie
Warmińsko-Mazurskim. Hobby: narciarstwo, wędrówki po górach, żeglarstwo, muzyka poważna.
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Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r.

Stanowisko IARP
ws. projektu Kodeksu
urbanistyczno-budowlanego
w wersji z 16 kwietnia 2014 r.

W

W niniejszym piśmie IARP odnosi się do kwestii, które uznaje za
zasadnicze dla Kodeksu i jego podstawowych instytucji.
Stanowisko to zostało sporządzone w oparciu o uwagi i wnioski
zarówno w kwestiach ogólnych jak i szczegółowych, pochodzących
ze wszystkich szczebli naszego samorządu. Ponieważ bogactwo tego
materiału, jego szczegółowość jak i autorski charakter dużej jego
części, nie pozwala na prostą i szybką redakcję, zaś jego wartość jest
duża i może stanowić dla Komisji Kodyfikacyjnej źródło inspiracji,
dołączamy go w całości i oryginalnej postaci jako załącznik do niniejszego stanowiska.

Uwagi do projektu
Kodeksu urbanistyczno-budowlanego
w wersji z 16 kwietnia 2014 roku
Kodeks jest niewątpliwie bogatym zbiorem pomysłów, rozwiązań
i instytucji – w znacznym jednak stopniu będących cytatami z obecnego
prawa. Co jeszcze istotne, zbiór ten nie ma czytelnej struktury. Czytelność struktury, zarówno w warstwie merytorycznej jak i odpowiadającej
jej redakcji powinna być jednym z zasadniczych wymogów nowo tworzonego lub nowelizowanego prawa. Brak tej czytelności rodzi wątpliwość
co do wystarczającego uwzględnienia (a być może zrozumienia) przez
twórców Kodeksu natury metodologicznej procesu inwestycyjnego.
Respektowanie jej jest bowiem warunkiem poprawnej lokalizacji, na
przestrzeni procesu inwestycyjnego, poszczególnych instytucji prawa
i powiązań funkcjonalnych pomiędzy nimi oraz właściwego określenia
kompetencji i ról uczestników tego procesu. Z tego też powodu Kodeksu
obecnie nie można uznać za projekt wprowadzający nową jakość. Jest to
jedynie (jedynie, ponieważ późno, jak na czas pracy Komisji Kodyfikacyjnej) materiał wyjściowy do sporządzenia takiego projektu.
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Pomijanie, żeby nie powiedzieć lekceważenie, natury procesu inwestycyjnego i funkcji poszczególnych jego faz oraz roli uczestników tego
procesu skutkuje brakami na każdym poziomie Kodeksu. Stąd:
	brak ogólnej systematyki procesu planowania, projektowania i realizacji inwestycji polegającej na rozróżnieniu dwóch zasadniczych
sfer tego procesu:
• sfery planowania przestrzennego – tj. sfery regulacji prawnych i administracyjnych (w wypadku Kodeksu dotyczy to poziomu lokalnego)
ustalającej 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.
Podmiotem tej sfery jest społeczność a przedmiotem szeroko
rozumiane środowisko tej społeczności.
• sfery lokalizacji, projektowania i realizacji inwestycji – tj. specjalistycznego procesu, który służy realizacji inwestycji a rozstrzyga
się poprzez projektowanie urbanistyczno-architektoniczne
i techniczne.
Podmiotem tej sfery jest inwestor a przedmiotem konkretny
(mniej lub bardziej złożony np. w skali urbanistycznej lub architektonicznej) zamiar inwestycyjny.
	pomieszanie polityki przestrzennej z normami regulującymi proces
planowania, projektowania i realizacji inwestycji. Widać to wyraźnie
w artykule 1 Kodeksu: „Kodeks urbanistyczno-budowlany, zwany dalej
„Kodeksem”, normuje sprawy: kształtowania i realizacji lokalnej polityki przestrzennej, przygotowania terenów pod inwestycje, realizacji
inwestycji, w tym inwestycji celu publicznego, utrzymania obiektów
budowlanych, a także organizacji i zasad działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach", w którym nie przywołano jednocześnie kluczowej dla procesu inwestycyjnego fazy projektowania;
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Kodeks jest niewątpliwie bogatym zbiorem pomysłów,
rozwiązań i instytucji – w znacznym jednak stopniu
będących cytatami z obecnego prawa. Co jeszcze istotne,
zbiór ten nie ma czytelnej struktury. Czytelność struktury,
zarówno w warstwie merytorycznej jak i odpowiadającej
jej redakcji powinna być jednym z zasadniczych wymogów
nowo tworzonego lub nowelizowanego prawa.
Obecny projekt Kodeksu można potraktować jedynie jako
wstępny materiał do opracowania projektu właściwego.
Nie można, oczywiście, wykluczyć całkowicie, że Komisja
Kodyfikacyjna zdoła w zarysowanym przez siebie
harmonogramie stworzyć dokument wolny od wyżej
wymienionych wad. Jednak nie wydaje się to możliwe
bez spełnienia dwóch warunków:
Po pierwsze: cofnięcia się do zbudowania przejrzystego
modelu funkcjonalnego procesu planowania,
projektowania i realizacji inwestycji z zarysowaniem
wszelkich zależności pomiędzy instytucjami tego procesu
oraz kompetencji i ról jego uczestników.
Po drugie: wsparcia Komisji Kodyfikacyjnej
przez przedstawicieli środowiska zawodowego
reprezentującego bezpośrednią i praktyczną
znajomość procesu inwestycyjnego.
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	znaczne braki, sprzeczności i niejasności w definicjach podstawowych pojęć, głównie z zakresu lokalizacji, projektowania i realizacji
inwestycji;
	pomieszanie i pomylenie norm ogólnych o randze ustawowej z normami techniczno-budowlanymi (widoczne szczególnie w części
dotyczącej sytuowania obiektów budowlanych);
	modyfikacje obecnych przepisów techniczno-budowlanych bez
należytego rozpoznania ich obecnej funkcji i działania (ponownie
sytuowanie obiektów budowlanych);
	sprzeczność pomiędzy instytucjami Przyrzeczenia Inwestycyjnego
i Zgody Budowlanej, która zakłóca metodologiczny porządek procesu inwestycyjnego i de facto stanowi demontaż tej jego części;
	mnożenie bytów formalnych tworzonych dla każdej szczególnej
sytuacji planistycznej czy inwestycyjnej, jak np. osobne nazewnictwo tożsamych co do funkcji umów do UPR i w związku z realizacją
infrastruktury, czy powoływanie instytucji Miejscowych Przepisów
Urbanistycznych zamiast refleksji nad zredefiniowaniem instytucji
planu miejscowego poprzez:
• definiowanie zakresu planu w oparciu o cel w jakim plan się sporządza,
• wprowadzenie np. pojęcia Obszaru Zorganizowanego Inwestowania – plan miejscowy powinien ustalać obszary, w których zaprowadzenie porządku urbanistycznego nie jest możliwe wyłącznie
poprzez regulacje prawne, ale wymaga zorganizowania i koordynacji działań jak również kształtowania kompozycji urbanistycznej na
etapie przygotowania i projektowania inwestycji,
• zrewidowania sposobu stosowania wskaźników urbanistycznych.
Na przykład wskaźnik intensywności zabudowy jest wskaźnikiem
ekonomicznym, który swoją właściwą rolę pełni w stosunku do
obszarów urbanistycznych a nie w stosunku do pojedynczej działki
budowlanej. Nie jest on zatem – i nie powinien być – instrumentem bezpośrednio kształtującym sposób zabudowy pojedynczej
działki. Przypisanie go automatyczne każdej działce obszaru, bez
możliwości koordynacji działań inwestycyjnych w tym obszarze
(a plan miejscowy jako akt prawa o charakterze regulacyjnym takich możliwości nie daje) prowadzi do niekontrolowanych skutków
urbanistycznych – zastosowanie bowiem tego samego wskaźnika
do działek o różnej wielkości czy też różnej geometrii (szczególnie w obszarze zabudowanym) daje zupełnie inny skutek i często
prowadzi do absurdów przestrzennych.
Podobnie rzecz się ma ze wskaźnikiem powierzchni biologicznie
czynnej, szczególnie na obszarze zabudowanym. Na takim obszarze, a już na pewno w centrach miast, powinien być bilansowany
w szerszym zakresie niż pojedyncza działka odnosząc się głównie
do terenów publicznych. Wskaźnik powierzchni biologicznie
czynnej powinien być ponadto przedefiniowany. W rzeczywistości
bowiem udział w przestrzeni innych form biologicznych ma zdecydowanie większe znaczenie dla aspektu ekologicznego, rekreacyjnego, krajobrazowego i kompozycyjnego – jedno drzewo wywiera
kilkadziesiąt razy większy wpływ na przestrzeń we wszystkich ww.
aspektach niż powierzchnia biologicznie czynna (wg obecnej definicji) odpowiadająca powierzchni jego strefy korzeniowej;
	niekonsekwencja przy likwidacji decyzji o warunkach zabudowy poprzez zachowanie specprocedury dla inwestycji celu publicznego, co
oznacza tworzenie osobnych ścieżek proceduralnych ze względu na
status inwestora. Status ten konstytuuje się poza Kodeksem i nie
może powodować wyjątkowego przebiegu procesu inwestycyjnego;
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	podtrzymywanie instytucji zgłoszenia i milczącej zgody organu wbrew dowiedzionej wielokrotnie bezużyteczności a nawet
szkodliwości takiego rozwiązania i to zarówno z punktu widzenia
inwestora, organu administracyjnego jak i projektanta;
	niedostatecznie wyraźne i zdecydowane wyodrębnienie kluczowej
dla procesu inwestycyjnego fazy konstytuowania się sposobu
realizacji inwestycji czyli fazy urbanistyczno-architektonicznej
projektowania. Znajduje to wyraz nawet w nomenklaturze Kodeksu, bowiem pojęcie architektury i architekta zostało wykluczone
z Kodeksu.
Metodologiczne i proceduralne wyodrębnienie fazy urbanistyczno-architektonicznej, związanie z nią decyzji administracyjnej zatwierdzającej sposób realizacji inwestycji oraz odpowiednie do tego
odniesienie kompetencji i faktycznej roli architekta poprzez np.
powołanie instytucji Głównego Projektanta, którym co do zasady
powinien być architekt, autor projektu urbanistyczno-architektonicznego jest warunkiem koniecznym dla zaprowadzenia porządku
metodologicznego w tej części procesu inwestycyjnego. Należy
zdecydowanie podkreślić, że ww. poprawność metodologiczna jest
wprost zgodna z wymogami unijnymi dotyczącymi zawodów regulowanych i wzajemnym uznawaniu kwalifikacji (ich implementacja
wciąż ciąży na Polsce).
Powyższe uwagi nie wyczerpują wszystkich kwestii ogólnych jak
i szczegółowych, ale jak się wydaje wystarczająco charakteryzują
skalę problemów związanych z tworzeniem Kodeksu, jak też nasze
stanowisko.

Podsumowanie
Jak powiedziano na wstępie obecny projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego można potraktować jedynie jako wstępny materiał do
opracowania projektu właściwego. Nie można, oczywiście, wykluczyć
całkowicie, że Komisja Kodyfikacyjna zdoła w zarysowanym przez
siebie harmonogramie stworzyć dokument wolny od wyżej wymienionych wad. Jednak nie wydaje się to możliwe bez spełnienia dwóch
warunków:
	po pierwsze:
cofnięcia się do zbudowania przejrzystego modelu funkcjonalnego
procesu planowania, projektowania i realizacji inwestycji z zarysowaniem wszelkich zależności pomiędzy instytucjami tego procesu
oraz kompetencji i ról jego uczestników,
	po drugie:
wsparcia Komisji Kodyfikacyjnej przez przedstawicieli środowiska
zawodowego reprezentującego bezpośrednią i praktyczną znajomość procesu inwestycyjnego.
W załączniku przesłano zbiór uwag i wniosków wniesionych do
Projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego z 16 kwietnia 2014 r.
ze wszystkich szczebli Izby Architektów RP.

Piotr Andrzejewski
architekt IARP, Przewodniczący
Komisji Legislacji KRIA
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Uwagi wybrane z załącznika
do stanowiska IARP
Wybór uwag pochodzi od redakcji Z:A.
Kolejność uwag jest przypadkowa i nie stanowi hierarchii zamieszczonego materiału.

01

Projektowany Kodeks urbanistyczno-budowlany w obecnej formie
dopuszcza dużą uznaniowość organów administracji i swobodę interpretacji. Jest pisany „pod” inwestorów, zakładając nadrzędność prawa
własności i inwestowania nad interesem publicznym. Powierza rozstrzygnięcia dotyczące ładu przestrzennego działalności prawniczej.
Pomija znaczenie i rangę zawodu architekta oraz wymogi dotyczące
odpowiedniego wykształcenia, tak dla projektowania urbanistycznego
i planowania, jak i do projektowania obiektów budowlanych.
Projekt Kodeksu jest kompilacją przepisów nie uwzględniającą istoty
projektowania architektoniczno-budowlanego w przestrzeni publicznej i kulturowej, jaką jest przestrzeń w ogóle, również w kontekście
obowiązujących dyrektyw unijnych i międzynarodowych.

arch. Małgorzata Włodarczyk, architekt IARP
przewodnicząca Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej IARP

02

Widoczne w Kodeksie usytuowanie procesów planistycznych, jako służebnych dla procesu inwestycyjnego jest metodologicznie wątpliwe,
wyraźnie określając „inwestycyjny” cel Kodeksu. Próba połączenia
w jednym akcie prawnym procesów planistycznych i procedur inwestycyjnych skutkuje strywializowaniem problematyki planistycznej (...),
natomiast w zakresie procesów inwestycyjnych w niebezpieczny
sposób upraszcza procedury administracyjne, zdejmując odpowiedzialność państwa (samorządu) za jego skutki, przerzucając je na
inwestora i projektanta.
W chwili obecnej w Polsce brak miejscowych planów nie jest zjawiskiem incydentalnym, lecz powszechną praktyką. Dlatego zasadniczym problemem nie są i nie będą procedury na obszarach objętych
planami, lecz na tych, na których nie obowiązuje MPZP.
Zastąpienie WZiZT przyrzeczeniem inwestycyjnym wprowadza dość
daleką dowolność i wolną rękę dla wójtów, burmistrzów i prezydentów
w zakresie decyzji, otwierając prawdopodobnie duże możliwości
działań woluntarystycznych i korupcyjnych. Rysuje się istotne pytanie, jaki sens ma wykonywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wobec takiej alternatywy.
arch. Piotr Średniawa, architekt IARP

03

Nie wnikając w całość zapisów projektu Kodeksu zgłaszam (jako
rzeczoznawca budowlany – przyp.red) kilka, może nie najbardziej
ważkich problemów:
1. Co to jest „budynek”, a co to jest „budowla”? Brakuje precyzyjnej
definicji, a jest to poważna sprawa w postępowaniu podatkowofiskalnym.
2. Co to jest „niewielki obiekt budowlany”? Brakuje kryteriów umożliwiających ocenę.
3. Co oznacza możliwość „wywłaszczania nieruchomości
ze względu na wartości prawnie chronione”? Gdzie podana jest
definicja lub zasady uznawania nieruchomości za wartość prawnie
chronioną?
4. Co to jest obiekt „trwale” lub „nietrwale” związany z gruntem?
To niezwykle ważna definicja w pracy rzeczoznawcy budowlanego.
Tak sformułowane zapisy nowego kodeksu pozwalają na bardzo
niebezpieczną „falandyzację prawa”.
arch. Jan Łukaszewski, architekt IARP

04

Zapisany w projekcie ustawy mechanizm weryfikowania projektu
(a w zasadzie jego braku) spowoduje konieczność dochodzenia swoich
roszczeń w stosunku do wadliwie zaprojektowanych obiektów na
drodze sądowej już po ich realizacji.
arch. Jarosław Wilk, architekt IARP, zastępca Małopolskiego
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej IARP

05

W całym dokumencie (...) nie określono kto ma wykonywać tak ważne
opracowania projektowe w sferze aktów planistycznych. Sformułowanie „planista przestrzenny” jest enigmatyczne i niekonkretne.
Projekt Kodeksu nie zawiera w ogóle problematyki nadzorów autorskich i nie zauważa istnienia Prawa autorskiego.
arch. Andrzej Pawłowski, architekt IARP
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06

Najczęściej powtarzanym słowem w pierwszych artykułach Kodeksu jest „polityka przestrzenna”. Mówi się o niej w różnych kontekstach, jednak najczęściej są to komunały. Do końca nie wiadomo,
kto jest twórcą tej polityki i kto za nią odpowiada. (...) Każdy kto
zna przyczyny wieloletnich zaniedbań i stan władztwa planistycznego gmin na swoim obszarze wie, że próba uregulowania tego
„z marszu” skazana jest na niepowodzenie. (...) Skoro więc Kodeks
nie definiuje suwerena należy domniemywać, że wszelkie uregulowania kodeksowe są zapowiedzią realizacji polityki państwa, co
oznacza tylko to, co już było.
Przyjęcie założenia, że Kodeks ma „radykalnie usprawnić proces
decyzyjny”, jego rozwiązania idą „w kierunku deregulacji procesu inwestycyjno-budowlanego” a jego „projektowane regulacje
wprowadzają ekonomiczne mechanizmy racjonalnej gospodarki
przestrzenią” należy uznać za tezy tyleż rewolucyjne, co bałamutne
w kontekście tego, co jest zawarte w tekście.
W uzasadnieniu nie odpowiedziano dlaczego jest źle, stwierdzono
tylko fakt. Gdyby przeprowadzono taką analizę, być może dotknięto
by prawdziwych przyczyn nędzy przestrzennej, którą jest słabość
samych gmin, nie mających narzędzi do walki o swoją przestrzeń.
W gminach bogatych (...) niszczenie przestrzeni ma podłoże ekonomiczne, co oznacza prymat inwestorów nad władzą lokalną.
Przyjęta w Rozdziale 8 Działu III formuła „umawiania się” inwestora i gminy jest dalece ryzykowna. De facto widać tu zgodę na dyktat
inwestora, co przy braku odniesienia do studium może oznaczać
dowolną zmianę istniejącego planu miejscowego lub wykonanie
takiego, który jest po jego myśli. Już dzisiaj jest to problem, przyczyna największego spustoszenia i destrukcja ładu przestrzennego.
Kodeks przykłada do tego rękę.
Kodeks reguluje dość wąski fragment polskiej rzeczywistości prawnej, co z góry skazuje go na porażkę. Tylko radykalna zmiana myślenia o inwestowaniu w Polsce może dać efekty. Nie odpowiedziano
na pytania o rolę państwa i samorządów w realizacji zapisów
kodeksowych, (...) nie dotknięto istoty niewydolności całego systemu. Za to skoncentrowano się na zebraniu w jednym dokumencie
kilku obecnych ustaw. Zmieniono kilka nazw, poprawiono język
na bardziej „ludzki”, wyrzucono mnóstwo zbędnych przepisów i...
wszystko zostało po staremu. Wydawanie pozwoleń będzie trwało
tak samo długo, inwestorzy nadal będą zmagali się z administracją,
upatrując w niej hamulcowego. Chwała autorom za podjęty trud,
ale to dopiero uwertura do kodeksu z prawdziwego zdarzenia.
arch. Teobald Jałyński, architekt IARP
naczelnik wydziału Urbanistyki i Architektury w Jaworznie
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Zapis artykułu 238 (o projekcie budowlanym – przyp. red) jest pomieszaniem treści obecnego rozporządzenia o projekcie budowlanym
i włączeniem do tego projektu technicznego. Nie widać przy tym znajomości stałych powiązań i zależności istniejących między wielobranżowym projektowaniem inwestycji, a jej wielobranżową realizacją.
W zakresie zasadniczym nie widać natomiast w kodeksie mechanizmów, które zapewniałyby realizację tych celów i zadań, o których
jest mowa w uzasadnieniu. Rozwiązania prawno-administracyjne,
które są przedstawiane jako usprawnienia, istnieją i są stosowane
w obecnym stanie prawnym. Niczego nie usprawniają i są powszechnie krytykowane.
Przy czytaniu tekstu nie można oprzeć się wrażeniu, że jest to próba
stworzenia dogodnych warunków działania przede wszystkim inwestorom. Społeczeństwo, ład przestrzenny i architekci pojawiają się
gdzieś w tle. Nie ma też mowy o procesie twórczym poprzedzającym
właściwe projektowanie, nie ma mowy też o konkursach i przetargach,
mimo że są one uciążliwą, ale najlepszą drogą do naprawy naszego
krajobrazu urbanistycznego i naturalnego.
dr inż. arch. Janusz Wieczorkiewicz, architekt IARP

08

Kim jest planista przestrzenny? Kto może pełnić tę funkcję? Czy
planistę można (należy) zaliczyć do osób wykonujących samodzielne
funkcje techniczne w procesie inwestycyjno-budowlanym?
arch. Maciej Rosa, architekt IARP

09

Na podstawie analizy projektu Kodeksu i nadesłanych uwag* z niepokojem musimy stwierdzić, iż przygotowany (...) dokument w przedstawionym kształcie, treści i formie jej zapisu nie powinien uzyskać
pozytywnej oceny samorządu zawodowego architektów.
Dokument Kodeksu, w wersji z dnia 16.04.2014 r., jeśli stanie się
aktem powszechnie obowiązującego prawa, będzie bardzo negatywnie wpływać na kształtowanie warunków wykonywania i ochrony
zawodu architekta, podważając nie tylko rolę jaką pełnimy w całym
procesie kreowania i kształtowania przestrzeni, ale istotę naszego
uczestnictwa w tych procesach.
„Troska o sprawne i bezpieczne inwestowanie”, artykułowana w preambule projektu Kodeksu, jakkolwiek nie znalazła w jego zapisach
skutecznego odzwierciedlenia, nie może zastąpić troski o kształto
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wanie „ładu przestrzennego i ochronę przestrzeni, stanowiącej dobro
wspólne i niezbywalny element dziedzictwa narodowego”.
Na obecnym etapie, a zwłaszcza wobec bardzo wielu uwag do zapisów
projektu Kodeksu, nie wydaje się zasadne wskazywanie przez Izbę
Architektów RP szczegółowych zmian lub uzupełnień, które zmienią
założenia i istotę tego dokumentu.
Widzimy natomiast konieczność zajęcia i przedstawienia przez Krajową
Radę, reprezentującą IARP, jednoznacznej, negatywnej opinii środowiska, co do zaproponowanej wersji zmian prawa oraz niezwłoczne
podjęcie działań w celu przygotowania prawnego stanowiska naszego
samorządu dla skargi konstytucyjnej lub innej procedury, uniemożliwiającej wejście w życie przygotowywanych zmian. W przypadku uchwalenia Kodeksu przez Parlament i podpisania ustawy przez Prezydenta RP
w wersji i w założeniach jak w przedstawionym do opiniowania dokumencie, skarga powinna być skierowana do Trybunału Konstytucyjnego.
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz.U.2013.932)
ze zmianami Ustawą z dnia 9 maja 2014r. o ułatwieniu dostępu do
wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. 2014.768)
wykonywanie zawodu architekta polega na współtworzeniu kultury
poprzez projektowanie architektoniczne obiektów architektonicznych,
ich przestrzennego otoczenia oraz ich realizację, a także na nadzorze
nad procesem ich powstawania.

10

W załączniku do stanowiska Izby Architektów RP znalazły się opinie
38 architektów: Michał Affanasowicz, Piotr Antosz, Magdalena Bartocha, Janusz Cora, Maria Głowacka, Ryszard Głowacki, Wojciech Gwizdak, Janusz Hływa-Giedrojć,  Teobald Jałyński, Rafał Janowicz, Olaf
Jasnorzewski, Grażyna Kołder, Leszek Kurz, Monika Lubińska-Piórek,
Jan Łukaszewski, Mikołaj Machulik, Piotr Majewski, Tomasz E. Malec,
Bożena Nieroda, Mateusz Osicki, Helena Parczewska, Andrzej Pawłowski, Henryk Piątek, Małgorzata Pilinkiewicz, Paweł Pławski, Małgorzata Płonka, Paweł Pożoga, Maciej Rosa, Piotr Rożen, Bartosz M.
Rutkowski, Grzegorz Soja, Renata Stelmach, Piotr Średniawa, Janusz
Wieczorkiewicz, Jarosław Wilk, Małgorzata Włodarczyk, Małgorzata
Zmysłowska, Arkadiusz Zubowicz.
Oprócz opinii natury ogólnej i powtarzających się wielokrotnie uwag
dotyczących braku precyzji w słowniku stosowanych pojęć oraz
nieuwględniania wielu istotnych procedur i relacji w praktyce procesu
inwestycyjnego, architekci – członkowie IARP przekazali wiele uwag
szczegółowych do konkretnych paragrafów projektu Kodeksu.
Wobec kluczowego założenia ze stanowiska IARP o konieczności
„cofnięcia się do zbudowania przejrzystego modelu funkcjonalnego
procesu planowania, projektowania i realizacji inwestycji z zarysowaniem wszelkich zależności pomiędzy instytucjami tego procesu
oraz kompetencji i ról jego uczestników” – publikowanie (nawet tylko
wybranych) uwag szczegółowych uznaliśmy za nieuzasadnione.

Zagadnień tych, jak również właściwych warunków wykonywania
ustawowych zadań i obowiązków, nie zapewniają proponowane zapisy
dokumentu, przygotowanego przez Komisję Kodyfikacyjną i przedstawionego do konsultacji.
Zadaniem Izby Architektów RP, zgodnie z ww. ustawą, nie jest więc
upraszczanie i ułatwianie procedur administracyjnych, związanych
z procesem inwestycyjnym, do czego sprowadzają się zapisy projektu
Kodeksu, zwłaszcza wobec pominięcia nadrzędnego celu – dbałości
o ład przestrzenny i jakość kreowanego krajobrazu.
Zaproponowane zapisy nie tylko nie zahamują pogłębiającego się
chaosu przestrzennego, o skali nieporównywalnej w UE oraz braku
zaufania ze strony uczestników procesu budowlanego do struktur
administracji samorządowej i rządowej, ale przyczynią się do spotęgowania tych negatywnych zjawisk.

* Śląska Okręgowa IARP w wyniku konsultacji zgromadziła materiał przygotowany
przez członków Śląskiej Okręgowej IARP, wykonujących zawód architekta zarówno
jako czynnych projektantów, jak architektów – urzędników, pracowników administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, oraz innych osób – uczest-

podpisano:
arch. Małgorzata Pilinkiewicz, architekt IARP
przewodnicząca Rady Śląskiej Okręgowej IARP
arch. Mikołaj Machulik, architekt IARP
sekretarz Śląskiej Okręgowej IARP

ników procesu budowlanego. W ocenie Prezydium Rady Śląskiej Okręgowej IARP,
w zebranych materiałach zawarte zostały uwagi reprezentatywnych dla środowiska
zawodowego architektów, zarówno dla spraw dotyczących procedur i zagadnień
planowania przestrzennego, jak i projektowania kubaturowego obiektów.
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Prezentujemy oficjalną opinię Naczelnej Rady Adwokackiej
na temat projektowanej tzw. „małej” nowelizacji Prawa budowlanego.
Zawarte w dokumencie uwagi, oparte na doświadczeniach
adwokatury, stanowią materiał interesujący z punktu widzenia
zawodu architekta.

*

podkreślenia w tekście pochodzą od redakcji Z:A

Opinia do rządowego projektu
ustawy o zmianie ustawy
Prawo budowlane oraz
niektórych innych ustaw

(projekt ustawy PB z dnia 28 lutego 2014 r.)

P

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, po zapoznaniu się z projektem
ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych
ustaw, przedstawionego Naczelnej Radzie Adwokackiej do zaopiniowania wraz z pismem z dnia 28 lutego 2014 r. (dalej jako: „Projekt”)
przedstawia następujące uwagi i zastrzeżenia.

Uwagi ogólne
Budowlany proces inwestycyjny to zespół działań mający na celu wykonanie inwestycji budowlanej, składający się z etapu przygotowań
(przed wydaniem pozwolenia na budowę – m.in. opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie wymaganych przepisami szczególnymi
pozwoleń, uzgodnień lub opinii, uzyskanie oświadczeń właściwych
jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, gazu, wody
itp.), etapu realizacyjnego (bezpośredniego wykonawstwa robót
zgodnego z pozwoleniem na budowę m.in. wytyczenia geodezyjnego
obiektów, zagospodarowania terenu budowy, wykonanie przyłączy
infrastruktury technicznej dla potrzeb budowy i robót budowlano-montażowych) oraz etapu odbiorów, rozliczenia inwestycji i przekazania jej do użytkowania, czyli m.in. złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
obiektu budowlanego.
Należy w pełni zgodzić się z twierdzeniem zawartym w uzasadnieniu Projektu, że obecnie obowiązująca ustawa Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. 2010, nr 243, poz. 1623 tj., dalej „Prawo
budowlane”) nie jest regulacją, która w wystarczającym stopniu
spełnia swoją podstawową funkcję, jaką jest stworzenie przejrzystych
ram prawnych dla procesu inwestycyjnego w budownictwie. Proces
inwestycyjny w Polsce reguluje obecnie kilkadziesiąt aktów prawnych,
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pośród których naczelne znaczenie mają przepisy Prawa budowlanego
oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm., dalej: „u.p.z.p”).
Niemniej jednak wskazać należy, że jednym z głównych mankamentów
obecnych regulacji jest to, iż są one ciągle zmieniane. Sama ustawa
Prawo budowlane była nowelizowana blisko dziewięćdziesięciokrotnie.
Trudno w tym przypadku osiągnąć zintegrowany, spójny i przejrzysty
stan prawny umożliwiający sprawną realizację inwestycji i zapewniający inwestorom oraz innym uczestnikom tego procesu bezpieczeństwo
prawne. Cel powyższy może być osiągnięty tylko poprzez tworzenie
regulacji prawnych o charakterze systemowym.
Wychodząc z przesłanek metodologicznych obiektywnie warunkujących proces inwestycyjny, za właściwą uznać należy zatem całościową zmianę stanu prawnego dotyczącego budowlanego procesu
inwestycyjnego. Przede wszystkim zmierzać należy do tego, aby każda
z gospodarczych faz procesu inwestycyjnego (faza regulacyjna, faza
projektowa tj. faza urbanistyczno-architektoniczna; faza techniczno-realizacyjna tj. faza tworzenia instrukcji wykonania i realizacji
inwestycji) była wyodrębniona i uregulowana za pomocą odpowiednich dla niej instytucji prawnych. Niezbędne jest tworzenie stabilnych
i kompatybilnych instytucji prawnych, opartych na uporządkowanych
relacjach pomiędzy sferą planowania i realizacji inwestycji. Wymaga
to opracowania regulacji prawnych, które zależności powyższe będą
uwzględniać i utrwalać. W konsekwencji odrzucić należy ideę samodzielnej i fragmentarycznej nowelizacji Prawa budowlanego.
Nie może ulegać wątpliwości, że nowe regulacje prawne dla procesu
inwestycyjnego w budownictwie powinny być regulacjami o charakterze
spójnym, zapewniającymi poszanowanie zasad przyzwoitej legislacji
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(wynikających z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej), a w szczególności zasady pewności prawa. Celem uchronienia regulacji przed
brakiem spójności, a w konsekwencji przed zarzutem niezgodności
rozwiązań ustawowych z Konstytucją, nieodzownym jest zachowanie
najwyższych wymogów poprawności stanowienia prawa i koherencji
przyszłych uregulowań.
Obecnie trwają prace Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego,
utworzonej na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r.
w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej
Prawa Budowlanego (Dz. U. poz. 856). Głównym zadaniem Komisji jest
opracowanie kompleksowej i pełnej regulacji dotyczącej szeroko rozumianego procesu inwestycyjno-budowlanego – Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Z powyższych względów, z niezrozumieniem przyjąć należy
zamiar fragmentarycznej, acz istotnej w swych propozycjach, nowelizacji Prawa budowlanego. Jak bowiem wskazano powyżej, stworzenie
przejrzystych ram prawnych dla procesu inwestycyjnego w budownictwie
wymaga regulacji spójnej i kompleksowej.
Mając powyższe na uwadze, wobec bardzo zaawansowanego stanu
prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego (termin ukończenia
projektu został ustalony na koniec listopada 2014 r.), już tylko z tego
względu co najmniej wątpliwą jest potrzeba równoległego prowadzenia
prac legislacyjnych na Projektem. Proponowana nowelizacja ustawy
Prawo budowlane, chociażby ze względu na jej prowizoryczny i wycinkowych charakter, nie wydaje się rozwiązaniem najwłaściwszym.
Dbałość o tworzenie stabilnych i spójnych regulacji prawnych wymaga
skoncentrowania wysiłku legislacyjnego, w tym debaty publicznej, nad
opracowaniem pełnej regulacji – Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.
W przeciwnym razie nieuniknionym jest zupełnie zbędne dublowanie prac legislacyjnych, a w konsekwencji pogłębienie stanu konfuzji
prawnej w sektorze budowlanym. Jedynie zasygnalizować należy,
że zmiany proponowane w Projekcie w znacznym stopniu odbiegają
od zasadniczych założeń przyszłego Kodeksu. Powyższe odnosi się
przede wszystkim do niezmiernie istotnej kwestii uregulowania faz
procesu inwestycyjnego za pomocą odpowiednich instytucji prawnych, a zwłaszcza uporządkowania relacji pomiędzy sferą regulacyjną,
sferą urbanistyczno-architektoniczną oraz sferą realizacji inwestycji.
Niezmiernie istotnym jest także to, że w toku prac Komisji postulowana
jest eliminacja instytucji decyzji o warunkach zabudowy, gdyż indywidualnego rozstrzygnięcia administracyjnego nie można uznać za narzędzie
odpowiednie dla celów urbanistycznych. Propozycje Projektu zdają się
natomiast umacniać instytucje decyzji o warunkach zabudowy.

Zgłoszenie z projektem budowlanym
Zasadniczym założeniem Projektu jest zniesienie wymogu uzyskiwania
decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do budowy (przebudowy)
budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały
zaprojektowane. Obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę
proponuje się zastąpić instytucją zgłoszenia budowlanego.
Problem zastąpienia decyzji o pozwoleniu na budowę instytucją
zgłoszenia budowlanego był przedmiotem wielu krytycznych uwag ze
strony Trybunału Konstytucyjnego wyrażonych m.in. w wyroku z dnia
20 kwietnia 2011 r. sygn. akt. Kp 7/09.
W powołanym orzeczeniu wskazano, że rozszerzenie zakresu
zastosowania tej instytucji wiąże się z problemami natury konstytucyjnej, a mianowicie ukształtowania przez ustawodawcę mechanizmów
niegwarantujących dostatecznego wpływu organów państwa na
zapewnienie porządku publicznego i egzekwowanie poszanowania interesu publicznego (naruszenie art. 1 i art. 2 Konstytucji) oraz znaczącym

osłabieniem ochrony prawa własności osób trzecich, narażonych na naruszenie działaniami inwestora, oraz na odebraniu publicznoprawnych
środków ochrony przed takimi naruszeniami (art. 21 ust. 1 i art. 64 ust.
1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz art. 45 ust. 1 w związku
z art. 77 ust. 2 Konstytucji).
Szczegółowa analiza Projektu prowadzi do wniosku, że proponowane zmiany, nie tylko nie spełniają wymogów wynikających z potrzeby
kompleksowego uregulowania procesu inwestycyjnego, ale przede
wszystkim, wbrew deklarowanym założeniom, nie proponują przejrzystych ram prawnych dla procesu inwestycyjnego w budownictwie.
Wobec braku uporządkowania relacji pomiędzy fazami procesu inwestycyjnego, przyjęcie propozycji Projektu może natomiast pogłębiać
chaos urbanistyczno-architektoniczny. Brak spójności prawa obniży
zaś poziom bezpieczeństwa obrotu prawnego. Wskazać należy również
na zagrożenia dla zasady dobrego sąsiedztwa, której realizacja winna
przyświecać wszelkim proponowanym zmianom.
Propozycje Projektu w sposób mało wnikliwy zdają się podchodzić
do konsekwencji związanych ze skutecznością instrumentów prawnych,
które mają służyć ochronie interesów osób trzecich. Zupełnie pomijają
dysfunkcjonalność proponowanych rozwiązań dla inwestora, organów
administracji publicznej, a także organów wymiaru sprawiedliwości,
a które mogą być wynikiem podjęcia przez osoby trzecie ochrony
swych interesów na drodze administracyjnej albo sądowej. Stwarza to
rzeczywiste zagrożenie dla bezpieczeństwa procesu inwestycyjnego,
i prowadzi do zwolnienia państwa z obowiązku nadzoru nad procesem
budowlanym oraz niemożności powstrzymania inwestycji naruszających normy prawne lub interesy osób trzecich.
Proponowane rozwiązania mogą budzić uzasadnione wątpliwości
w zakresie ich zgodności zgodność z art. 2, art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 1 i 2
w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 2
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwarancyjna rola pozwolenia na budowę
Pozwolenie na budowę jest przykładem reglamentacyjnego działania
administracji o charakterze prewencyjnym, umożliwiającego organom
administracji ocenę zgodności zamierzenia budowlanego z prawem już na
etapie przygotowania inwestycji budowlanej. Pozwolenie – jako władcze
rozstrzygnięcie organu administracji publicznej w ramach czynności
skierowanych do podmiotów zewnętrznych – określa ich prawa i obowiązki, umożliwiając organom nadzór administracyjny nad ich działaniami
oraz zapewniając zgodność ich zachowań z interesem publicznym oraz
uzasadnionymi interesami osób trzecich – właścicieli nieruchomości sąsiednich. Celem postępowania jest więc zbadanie zgodności planowanej
inwestycji z prawem i z interesami podmiotów, których prawa inwestycja
ta może naruszać, a wydanie kończącej je decyzji (pozwolenia na budowę)
służy ochronie wartości konstytucyjnych, w tym wolności i praw innych
osób. Powyższy cel uzasadnia kontrolę organu władzy publicznej w stosunku do przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego.
Z tego względu negatywnie należy ocenić propozycje Projektu zmierzającą do rozszerzenia zakresu robót budowlanych, których prowadzenie byłoby dopuszczalne na podstawie zgłoszenia.

Ochrona interesów osób trzecich
Osoby trzecie mają prawo do ochrony przed ewentualnymi uciążliwościami związanymi z realizacją inwestycji budowlanej. Przepis art. 5
ust. 1 pkt 9 Prawa budowlanego nakazuje wyraźnie poszanowanie – na
etapie projektowania i budowania obiektu budowlanego – występujących w obszarze jego oddziaływania uzasadnionych interesów osób
trzecich (właścicieli sąsiednich nieruchomości). Z punktu widzenia
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ochrony praw tych osób istotne znaczenie ma zagwarantowanie im
przez ustawodawcę właściwej procedury, w ramach której możliwe
będzie dochodzenie praw i uzyskanie ochrony interesów. Właściwa
ochrona osób trzecich polega na przyznaniu im statusu strony w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę. Osłabienie ochrony
prawa własności osób trzecich, narażonego na naruszenie działaniami
inwestora, oraz odebranie im publicznoprawnych środków ochrony
przed takimi naruszeniami może prowadzić do naruszenia art. 21 ust. 1
art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz art. 45 ust. 1
w związku z art. 77 ust. 2 Konstytucji.
W tej sytuacji proponowane w Projekcie zastąpienie wymogu
uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do budowy
(przebudowy) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przez wymóg
zgłoszenia budowlanego, należy ocenić krytycznie.
W obowiązującej procedurze, spory pomiędzy inwestorami a właścicielami sąsiednich nieruchomości, co do interpretacji planów miejscowych (albo decyzji o warunkach zabudowy) toczone są przed wydaniem pozwolenia na budowę, natomiast w proponowanym kształcie
normatywnym stwierdzenie – post factum – sprzeczności inwestycji
z tymi dokumentami spowoduje nieporównywalnie większe straty dla
wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. Powyższe może zaś
prowadzić do zupełnie zbędnej destabilizacji sytuacji prawnej inwestora oraz właścicieli nieruchomości sąsiednich, zaś aparat państwa
obciążyć długotrwałymi sporami sądowymi.
W wyroku z dnia 20 kwietnia 2011 r. sygn. akt. Kp 7/09, Trybunał
Konstytucyjny stwierdził, że niewiedza co do planowanej inwestycji naraziłaby właścicieli sąsiednich nieruchomości na ingerencję w ich prawa
majątkowe, a instrumenty cywilnoprawne nie zastąpiłyby w dostatecznym stopniu dotychczasowej drogi administracyjnej i nie pozwoliłyby
efektywnie chronić ich praw. Taka regulacja naruszyłaby zasady sprawiedliwości i proporcjonalności, ponieważ nie gwarantowałaby osobom
trzecim procedur służących ochronie ich praw. Stwierdził, że negatywną
cechą takich zmian byłoby drastyczne ograniczenie, a w istocie wręcz
eliminacja, ochrony praw osób trzecich – właścicieli sąsiednich nieruchomości – na etapie, na którym ta ochrona jest stosunkowo najefektywniejsza. W dotychczasowym stanie prawnym zagrożenie – o ile tylko
właściciele sąsiednich nieruchomości przejawiają elementarną troskę
o przedmiot ich własności – jest nieznaczne, ponieważ w postępowaniu
administracyjnym w sprawie wydania pozwolenia na budowę mogą oni
uczestniczyć jako strony, korzystając z wszelkich uprawnień wynikających z tego statusu.
W tej sytuacji, swoiste mechanizmy ochronne proponowane
w Projekcie, polegające na zobowiązaniu inwestora do umieszczenia na terenie nieruchomości tablicy informacyjnej lub uzyskania
oświadczenia właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomości sąsiednich z nieruchomością objętą inwestycją
o powiadomieniu o budowie, uznać należy za daleko niewystarczające. Na powyższą ocenę nie może mieć również wpływu, zakładane
w Projekcie, prawo ww. osób do żądania wniesienia sprzeciwu przez
organ. Przede wszystkim, nie sposób bowiem wyeliminować zasadniczej wady zgłoszenia, na którą zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny w powołanym powyżej orzeczeniu tj. sprzeciw i inne środki są
nieadekwatne do rangi prawa własności, mają charakter następczy,
oraz wprowadzają wszystkich uczestników postępowania w stan
niepewności prawnej co do legalności inwestycji. Tak ukształtowana
regulacja może zostać uznana za niezgodną z art. 45 ust. 1 w związku
z art. 77 ust. 2 Konstytucji.
W konsekwencji, nie można zaaprobować propozycji projektu dotyczących dodania art. 30a i art. 30b do Prawa budowlanego.
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Obszar oddziaływania obiektu
Z uzasadnienia Projektu wynika, że u podstaw proponowanej zmiany
spoczywa założenie, iż obszar oddziaływania obiektu w zdecydowanej
większości przypadków będzie wyznaczany w oparciu o § 12 i 13 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jest to założenie
uproszczone i błędne. W praktyce obszar ten wyznaczają szczegółowe
przepisy, ustanawiające ograniczenia w odniesieniu do kwestii zabezpieczenia przeciwpożarowego, hałasu, ochrony środowiska, zagadnień
techniczno-budowlanych, w szczególności zaś regulacje dotyczące
wymaganej prawem odległości obiektu od granic nieruchomości (zob. S.
Serafin, Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2006, s. 270). Organ
prowadzący postępowanie jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia obszaru oddziaływania obiektu,
a w konsekwencji stron postępowania w sprawie o pozwolenie na
budowę na podstawie przepisów odrębnych (nie tylko § 12 i 13 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).
Nie ulega wątpliwości, że skorzystanie z prawa zabudowy – przez
wybudowanie na nieruchomości gruntowej obiektu budowlanego
– może niekorzystnie oddziaływać na możliwość korzystania z nieruchomości należących do innych podmiotów i to nie tylko tych bezpośrednio graniczących z nieruchomością zabudowywaną. Oddziaływanie
wznoszonego (wzniesionego) obiektu może mieć różny stopień uciążliwości i charakter, od dyskomfortu estetycznego (obiekt jest w odczuciu
sąsiada, a często również obiektywnie – brzydki), czy uniemożliwienia
lub utrudnienia odbioru programu telewizyjnego, przez zasłonięcie
widoku, ograniczenie nasłonecznienia lub dopływu świeżego powietrza,
aż po znaczący spadek wartości rynkowej sąsiednich nieruchomości.
Oddziaływaniem tym są również nadmierny hałas, wstrząsy, dymy czy
spaliny emitowane w czasie trwania procesu budowlanego lub w czasie
eksploatacji obiektu.
Mając powyższe na względzie, odrzucić należy tezę Projektu,
iż skoro obszar oddziaływania obiektu budowlanego wyznaczany
w oparciu o § 12 i 13 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie, mieści się w całości na działce lub działkach, na których
zostały zaprojektowane, to może to przemawiać za zastąpieniem
decyzji o pozwoleniu na budowę instytucją zgłoszenia budowlanego. Po
pierwsze, dokonanie takiej oceny jest sprawą bardziej złożoną, wymagającą uwzględnienia stanu faktycznego konkretnej sprawy. Powyższe
prowadzi do wniosku, że niezbędnym jest przeprowadzenie rzetelnego
postępowania wyjaśniającego według reguł określonych w przepisach
postępowania administracyjnego. Osobom trzecim należy bowiem
zagwarantować możliwość przedstawienia uwag, wniosku i zastrzeżeń przed rozpoczęciem robót budowlanych. W przeciwnym wypadku
może bowiem dochodzić do nierzadkich sytuacji, w których osoby
dysponujące nieruchomościami położonymi w obszarze oddziaływania
obiektu budowlanego znajdą się poza postępowaniem, ergo ich prawa
nie zostaną poddane należytej ochronie.
W toku realizacji inwestycji może bowiem dojść (i z reguły dochodzi) do kolizji praw i interesów dysponenta nieruchomości zabudowywanej oraz dysponentów sąsiednich nieruchomości. Z tegoż względu,
nie można również zaaprobować propozycji Projektu dotyczącej
wprowadzenia do Prawa budowlanego art. 28a, który to przepis pozwala na prowadzenie robót budowlanych także na podstawie decyzji,
która nie stała się jeszcze ostateczna. W kontekście możliwej kolizji
prawa inwestora do zabudowy nieruchomości i praw dysponentów
sąsiednich nieruchomości, przywołać trzeba art. 64 ust. 2 Konsty-
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tucji, gwarantujący równą dla wszystkich ochronę prawną własności
i innych praw majątkowych. Istotą tej gwarancji jest to, że ochrona
własności i innych praw majątkowych nie może być różnicowana
zależnie od rodzaju podmiotu danego prawa, a konieczność ochrony
praw osób trzecich jest jedną z podstaw wprowadzenia ustawowych
ograniczeń praw inwestora (art. 31 ust. 3 Konstytucji) oraz ingerencji
organów administracji w proces zabudowy nieruchomości, zarówno na
etapie poprzedzającym rozpoczęcie budowy, jak i w jej trakcie oraz po
zakończeniu robót budowlanych. Ustawodawca winien kierować się
w tym przypadku troską o należyte, harmonijne współżycie członków
społeczeństwa, co obejmuje zarówno ochronę interesów poszczególnych osób, jak i określonych dóbr społecznych (zob. wyrok z 12
stycznia 1999 r., sygn. P 2/98, OTK ZU nr 1/1999, poz. 2).
Pozwolenie na budowę, ukształtowane w liczącej dziesięciolecia
praktyce, ma decydujące znaczenie dla zagwarantowania należytej
ochrony prawa własności osób trzecich, co bezpośrednio rzutuje na
zapewnienie im bezpieczeństwa, a ogółowi – porządku publicznego.
Właścicielom sąsiednich nieruchomości powinno być zagwarantowane prawo do informacji o planowanych w ich otoczeniu inwestycjach.
Przeprowadzenie rzetelnego postępowania, w którym organ administracji może zapoznać się ze stanowiskami wszystkich zainteresowanych podmiotów, jest gwarancją zapewnienia ładu urbanistycznego
i poszanowania prawa własności właścicieli sąsiednich nieruchomości.
Rezygnacja z tego postępowania – bez ustanowienia innych skutecznych instrumentów ochrony praw osób trzecich – musi być uznana
za naruszającą art. 2 Konstytucji oraz art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 1 i 2
w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Swoiste „odesłanie” właścicieli
sąsiednich nieruchomości na długotrwałą i mało efektywną drogę
postępowania cywilnego oznaczałoby znaczące pogorszenie ich sytuacji
i – zarazem – rezygnację państwa z kompetencji istotnych dla ochrony
praw podmiotowych obywateli.

Ochrona ładu architektoniczno-przestrzennego
W kontekście prawa budowlanego interes publiczny przejawia się
w zapewnieniu ładu przestrzennego, w szczególności urbanistyczno-architektonicznego i bezpieczeństwa użytkowników obiektów
budowlanych, również tych wybudowanych bez pozwolenia. Właściwe
zrównoważenie interesu prywatnego i publicznego jest gwarancją zachowania proporcjonalności ograniczania praw jednostki w celu realizacji
interesu publicznego (por. m.in. powołane wyżej wyroki TK w sprawach
o sygn.: K 19/99, K 37/02 i K 20/07). Kolizja interesów, a co za tym idzie
potrzeba ich ważenia, jest charakterystyczna dla stosunków regulowanych przez prawo budowlane, w którym stykają się interes publiczny,
interes inwestora oraz uprawnienia osób trzecich wynikające z ich praw
na nieruchomości sąsiadującej z nieruchomością inwestora. Granice tych
praw i interesów, szczególnie na obszarach zurbanizowanych, określają
przepisy prawa budowlanego i innych aktów prawnych wydanych na
podstawie i w wykonaniu przepisów tego prawa.
Pozwolenie na budowę jest instrumentem ochrony ładu architektoniczno-przestrzennego – stanowiącego wartość uniwersalną
– którego zapewnienie stanowi niewątpliwie ważny interes publiczny.
Decyzja o pozwoleniu na budowę stanowi istotną gwarancję ochrony
nie tylko praw osób trzecich, lecz także interesu publicznego. W wyroku
z 20 grudnia 2007 r., sygn. P 37/06, Trybunał Konstytucyjny stwierdził,
że za poszanowaniem unormowań regulujących proces budowlany
przemawia bezsporny interes publiczny w zapewnieniu bezpieczeństwa i komfortu nie tylko właścicielom i użytkownikom obiektów
budowlanych, ale całym wspólnotom sąsiedzkim, z zachowaniem dbałości o należyte wykorzystanie i ukształtowanie terenu.

Wobec powyższych, z dezaprobatą przyjąć należy propozycje
Projektu dotyczące zniesienia wymogu uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do budowy (przebudowy) budynków
mieszkalnych jednorodzinnych. Przywołana w uzasadnieniu projektu
skala tego typu inwestycji prowadzi bowiem do wniosku, że przyjęcie
zgłoszeniowego modelu ich budowy, faktycznie pozbawia organy
administracji publicznej skutecznych instrumentów ochrony ładu architektoniczno-przestrzennego w stosunku do ogromnej liczby inwestycji.
Przy czym, równie dotkliwym mankamentem proponowanej regulacji
jest zakładana możliwość zgłoszenia budowy (przebudowy) budynków
mieszkalnych jednorodzinnych, ustalonej w decyzji o warunkach zabudowy. Powyższe niweczy możliwość zapewnienia odpowiedniego ładu
urbanistyczno-architektonicznego przez organy państwa.

Zgłoszenie budowlane
Procedura zgłoszenia robót budowlanych nie jest rodzajem postępowania administracyjnego sensu stricto (definiowanego jako unormowany prawem ciąg czynności procesowych podejmowanych przez
organy administracji oraz inne podmioty partycypujące w postępowaniu w celu rozstrzygnięcia konkretnej sprawy w drodze wydania decyzji
administracyjnej (por. J. Borkowski, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski,
Polskie prawo administracyjne, Warszawa 2001, s. 62). Zgłoszenie
wywiera skutek w rozumieniu k.p.a. jedynie wtedy, gdy załatwienie
sprawy administracyjnej dokonuje się w drodze wydania przez organ
decyzji o sprzeciwie. W pozostałych przypadkach zgłoszenie trzeba
rozumieć tylko jako podstawę podjęcia przez uprawniony organ
czynności o charakterze wewnętrznym, w których ani inwestor, ani
osoby trzecie nie mają zapewnionego udziału (zob. J. Borkowski, Glosa
do wyroku WSA z dnia 19 października 2004 r., II SA/Lu 161/04, OSP
2006, z. 2, poz. 15, s. 78).
W wyroku z dnia 20 kwietnia 2011 r. sygn. akt. Kp 7/09 Trybunał Konstytucyjny wskazał, że zgłoszenie budowy jako instytucja prawna jest
niewątpliwie wystarczająco skutecznym rozwiązaniem w odniesieniu
do przedsięwzięć budowlanych o mniej skomplikowanym charakterze
i znikomym oddziaływaniu na otoczenie, jak np. budowa wiat, altan,
ogrodzeń czy prowadzenie remontu. Trybunał dostrzegł przy tym, że
z uwagi na charakter prawny zgłoszenia, poziom ochrony prawnej osób
trzecich, które nie są nawet o nim powiadamiane, jest w przypadku tej
instytucji zdecydowanie niższy niż w sytuacji stosowania konstrukcji
prawnych zorientowanych na uzyskanie rozstrzygnięcia organu władzy
publicznej w postaci decyzji administracyjnej. Udziału zainteresowanych stron w postępowaniu poprzedzającym wydanie pozwolenia na
budowę nie mogłaby zastąpić aktywność właścicieli nieruchomości na
etapie procedur planistycznych – postępowań w sprawie uchwalenia
planu miejscowego czy też dotyczących decyzji o warunkach zabudowy
(musieliby zresztą wiedzieć, że o wydanie takiej decyzji wystąpiono).
W szczególności wskazać należy, że decyzja o warunkach zabudowy
nie rozstrzyga wszystkich aspektów planowanej zabudowy mających
wpływ na ustalenie obszaru oddziaływania obiektu i praw osób trzecich. W konsekwencji, także z tego względu należy krytycznie odnieść
się do zmian proponowanych w Projekcie, a w szczególności tych stwarzających możliwość prowadzenia robót budowlanych na podstawie
zgłoszenia opartego na ustaleniach decyzji o warunkach zabudowy.
Przeprowadzenie rzetelnego postępowania, w którym organ
administracji może zapoznać się ze stanowiskami wszystkich zainteresowanych podmiotów, jest gwarancją zapewnienia ładu urbanistycznego i poszanowania prawa własności właścicieli sąsiednich
nieruchomości. Rezygnacja z tego postępowania – bez ustanowienia
innych skutecznych instrumentów ochrony praw osób trzecich – musi
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być uznana za naruszającą art. 2 Konstytucji oraz art. 21 ust. 1 i art.
64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
Nie sposób bowiem przyjąć optymistycznego założenia Projektu co do tego, że po wejściu w życie proponowanych zmian organy
administracji architektoniczno-budowlanej byłyby zdolne do wnikliwej
weryfikacji dokumentacji załączanej do zgłoszenia w sprawie budowy
(przebudowy) budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Trudno również nie przewidzieć zagrożenia manipulowaniem przez inwestorów
czasem danym organom na analizę dokumentów, przez umiejętne
dobranie momentu dokonania zgłoszenia. Manipulacje tym terminem
mogłyby istotnie wpłynąć na możliwość przeprowadzenia gruntownej
analizy dokumentacji przez organ. W praktyce może to prowadzić do
paradoksalnych sytuacji: niewnoszenia sprzeciwu nawet w przypadkach
wysoce wątpliwych, albo wnoszenia sprzeciwu prewencyjnie, nawet
w przypadkach nieuzasadnionych.
Praktycznie, nie może ulegać wątpliwości, że wobec skali tego typu
inwestycji organ otrzymujący zgłoszenie dokonywałby jego sprawdzenia głównie pod kątem formalnym (prawidłowości i kompletności
zgłoszenia, kompletności projektu budowlanego, uprawnień jego autora) oraz ewentualnej sprzeczności usytuowania obiektu budowlanego
z ustaleniami planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy.
Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny w powołanym wyroku z dnia
20 kwietnia 2011 r. procedura zgłoszenia może sprzyjać oportunistycznym, a nawet korupcyjnym zachowaniom, zmierzającym do przekroczenia przez organ terminu wydania i doręczenia decyzji o sprzeciwie.
Z tego względu, propozycje Projektu budzą wątpliwości w zakresie
zgodności z art. 2 Konstytucji w zakresie w jakim przepis ten wyraża
zasadę zaufania do państwa i stanowionego prawa.
Mając powyższe na względzie, Prezydium Naczelnej Rady
Adwokackiej, proponuje odstąpienie od dodania pkt 1a do art. 29 ust. 1
oraz pkt 1a do art. 29 ust. 2 Prawa budowlanego, które odnoszą się do
zastąpienia obowiązku uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę
w odniesieniu do budowy (przebudowy) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na
działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, instytucją
zgłoszenia budowlanego (art. 1 pkt 3 lit a i b Projektu).
W konsekwencji postuluje się odstąpienie od zmian Prawa
budowlanego, które mogą być wynikiem przyjęcia art. 1 pkt 3 lit a i b
Projektu tj.:
	dodania art. 29 ust. 4,
	dodania art. 30 ust. 4b, 4c, 5d,
	dodania art. 30a,
	dodania art. 30b,
	zmiany art. 31 ust. 5 i 6,
	dodania art. 34 ust. 4a,
	dodania art. 36a ust. 1a,
	zmiany art. 38 ust. 1 i 2,
	zmiany art. 41 ust. 4 w zakresie w jakim przepis ten dotyczy zgłoszenia budowy budynku lub zgłoszenia przebudowy budynku,
	dodania art. 48 ust. 1 pkt 2,
	dodania art. 50 ust. 1 pkt 5,
	dodania art. 51 ust. 1a i 1b,
	zmiany art. 54 w zakresie w jakim przepis ten dotyczy zgłoszenia
budowy budynku,
	zmiany art. 82b ust. 1, 1a, 6 i 7 oraz 8 w zakresie w jakim przepis ten
dotyczy zgłoszenia budowy budynku oraz dodania ust. 4a.
Ponadto, postuluje się również odstąpienie od dodania art. 28a Prawa
budowlanego.
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Obowiązek dołączenia do projektu budowlanego
oświadczeń gestorów sieci
Według Projektu zakłada się uchylenie obowiązku załączenia do
projektu budowlanego oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru
ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych (zmian art. 34 ust 3 pkt 3
Prawa budowlanego). W uzasadnieniu projektu wskazuje się, że weryfikacja powyższej kwestii leży w gestii inwestora.
Odnosząc się do powyższego stanowczo stwierdzić należy, że
przyjęcie powyższego rozwiązania może prowadzić do irracjonalizacji
inwestycji budowlanych na bardzo szeroką skalę. Likwidacja powyższego obowiązku będzie prowadzić do podejmowania inwestycji
budowlanych, które z uwagi na brak dostaw energii, wody, ciepła
i gazu, odbioru ścieków itp. nigdy nie będą pomyślnie zrealizowane,
zakończone. Oznacza to poważne zagrożenie dla ładu urbanistyczno-architektonicznego w zakresie w jakim zakłada on racjonalizację
działalności inwestycyjnej.
Nie może bowiem ulegać wątpliwości, że dla znacznej rzeszy
inwestorów np. zainteresowanych budową budynków mieszkalnych
jednorodzinnych, brak powyższego wymogu będzie złudną zachętą do
przygotowania i realizacji inwestycji. W konsekwencji może to prowadzić do zarzucenia przestrzeni publicznej niedokończonymi budowami,
względnie wzrostem napięć społecznych i nacisków na władze lokalne
celem doprowadzenia odpowiedniej infrastruktury technicznej do
miejsc zainwestowanych poza jakimkolwiek racjonalnym kryterium
urbanistycznym. Nieuchronny będzie zatem rozlew zabudowy i jej
dalsze rozproszenie. Tendencji tej należy się natomiast stanowczo
sprzeciwić m.in. z uwagi na potrzebę zapewnienia ładu przestrzennego
i urbanistyczno-architektonicznego.
W konsekwencji postuluje się odstąpienie do zmiany art. 34 ust. 3
Prawa budowlanego.

Podsumowanie
Kompleksowa ocena Projektu tj. w zakresie zniesienia wymogu uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do budowy
(przebudowy) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których
obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na
których zostały zaprojektowane, prowadzi do wniosku, że przyjęcie
tych rozwiązań nie może być uznane za stworzenie przejrzystych ram
prawnych dla procesu inwestycyjnego w budownictwie. Projekt nie
dostrzega bowiem pogłębiającej się niekoherencji uregulowań i braku
spójności prawa dla sektora budowlanego. Propozycje projektu mogą
zaś prowadzić do istotnego ograniczenia wartości już chronionych
przez ustawodawcę, ich zaprzeczenia bądź wykluczenia. Wobec skali
inwestycji dotyczących budowy (przebudowy) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, jest to zagrożenie, które może wystąpić
w ogromnej skali. Z tego względu, zagrożenie związane z wprowadzeniem proponowanych w Projekcie zmian winno być kwalifikowane
także przez doniosłe skutki pozaprawne (społeczne, ekonomiczne).
Ponadto, Projekt odchodząc od decyzji o pozwoleniu na budowę
w odniesieniu do budowy (przebudowy) budynków mieszkalnych jednorodzinnych może wygenerować wiele konstytucyjnych problemów
dotyczących ukształtowania mechanizmów gwarantujących dostateczny wpływ organów państwa na zapewnienie ładu przestrzennego
i urbanistyczno-architektonicznego oraz skutecznych publicznoprawnych środków ochrony dla praw osób trzecich narażonych na naruszenie działaniami inwestora. 
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WuTe, architekcie!
Część 3: przeszklenia
W trzeciej edycji panelu Z:A dotykamy tematu przeszkleń: szkła, szyb, profili, okien. W wymianie opinii
i doświadczeń udział wzięła trójka reprezentantów tej branży. Nie sygnalizują obaw o ograniczenia
w wielkości przeszkleń, twierdzą, że nadal projektować można ściany niemal w całości przeszklone.
Z rozmowy wynika jednak, że stolarka okienna nie wpływa na wskaźnik energii pierwotnej EP,
a przynajmniej nie dostrzega tego żaden z naszych rozmówców.

Sebastian Osowski, Z:A: Rozpocznę
tradycyjnym już w tym miejscu
pytaniem: czy zgodzą się panowie ze
stwierdzeniem, że zmiany WT 2014/17/21
sprawią, że „rynek budowlany czeka
trzęsienie ziemi”?

> Rozporządzenie w sprawie
warunków technicznych jest
istotnym stymulatorem zmian
rynku w zakresie oferowanych produktów, ale
nie spodziewam się trzęsienia ziemi. Oferta
producentów już od wielu lat była rozwijana
w kierunku poprawy m.in. właściwości
termoizolacyjnych produktów i przepisy nieco
odstawały od rynku.
Bardzo pozytywnym aspektem jest w mojej ocenie określenie harmonogramu dalszych
zmian wymaganych w przyszłości parametrów, co powoduje że producenci mogą świadomie planować swoje działania w zakresie
kształtowania oferty produktowej i dobierać
rozwiązania pozwalające na spełnienie tych
wymogów. W dłuższej perspektywie powinno
to owocować podniesieniem standardu budowlanego, przy jednoczesnym obniżaniu się
cen produktów energooszczędnych.

MS

Podobno istnieją jednak „uzasadnione
wątpliwości”, że niektóre materiały
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i technologie budowlane nie będą w stanie
spełniać nowych wymagań i zostaną
wyparte z rynku, tzn. nie będą stosowane
w projektach?

> Trzeba pamiętać, że temat
zrównoważonego budownictwa
i energooszczędnych materiałów
budowlanych jest szeroko dyskutowany od
kilku lat. A to skłania do inwestowania w nowe
technologie i rozwiązania, które niejednokrotnie przekraczają obecnie obowiązujące
wymagania. Jeśli chodzi o rynek stolarki
budowlanej to w perspektywie kilku kolejnych
lat z pewnością zaobserwujemy dominację
szyb dwukomorowych w połączeniu z ciepłymi,
wielokomorowymi profilami okiennymi. Takie
rozwiązania staną się wkrótce standardem.
> Z pewnością tak. Stosowane
KS dotychczas w stolarce okiennej
przeszklenia jednokomorowe
(z dwiema taflami szkła) odejdą do lamusa,
z uwagi na obniżenie maksymalnych wartości
parametrów termoizolacyjności. O ile od
stycznia 2014 r. osiągnięcie wartości U w=1,3,
dla większości montowanej w budynkach
stolarki wyposażonej w jednokomorowe
pakiety szybowe, jest możliwe, chociażby
dzięki zastosowaniu powłok 1,0 lub ciepłych,
tworzywowych ramek międzyszybowych, to

SP

w kolejnym okresie zmian, przewidzianych od
stycznia 2017 r., takiej możliwości już nie
będzie. Z rynku znikną także wąskie systemy
profili okiennych, w których montaż dwukomorowych pakietów szybowych nie jest
możliwy. Już teraz stanowią one mały procent
w całkowitej sprzedaży stolarki.
> Aktualne zaostrzenie wymagań
MS wartości współczynnika przenikania
ciepła okien sprawiło, że w przypadku niektórych konstrukcji okien, dla osiągnięcia zakładanych w rozporządzeniu wymaganych parametrów, producenci będą zmuszeni
tak konfigurować produkt, by dobierając
odpowiednio profile, szyby i ramki „wyjść” na
zakładaną wartość współczynnika U w.
Wydaje się również, że kończą się czasy,
gdy np. przy zastosowaniu jednego rozwiązania konstrukcyjnego w zakresie profili
okiennych można było zrealizować praktycznie wszystkie konstrukcje. Nakładając
na to jeszcze oczekiwania projektantów,
w postaci np. maksymalizowania powierzchni
przeszklonych, coraz większych wymiarów
okien czy ograniczenia w postaci zapewnienia
odpowiedniej wartości współczynnika przepuszczalności energii, z pewnością producenci
okien będą musieli bazować na szerokiej
gamie rozwiązań systemowych.
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Członek rady programowej Związku
Polskie Okna i Drzwi. Redaktor
naczelny magazynu branży stolarki
okiennej Profiokno. Dyrektor
marketingu w firmie Aluplast. Od
14 lat związany z branżą stolarki
okiennej. Absolwent zarządzania
i marketingu Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu oraz
studiów podyplomowych public
relations na tej samej uczelni.

Doradca techniczny w firmie
Pilkington, z którą związany jest
od 2006 r. (początkowo Pilkington
IGP, obecnie Pilkington Polska).
W branży budowlanej pracuje od
10 lat. Współorganizuje i prowadzi
cykliczne seminaria dla architektów
poświęcone zastosowaniu
nowoczesnych technologii
w architekturze. Autor wielu
artykułów eksperckich i prezentacji.

Dyrektor ds. technicznych i rozwoju
w Vetrex. Absolwent Wydziałów
Budownictwa Lądowego oraz
Zarządzania i Ekonomii Politechniki
Gdańskiej. Z branżą okienną
związany od roku 1998. Współautor
wielu projektów wdrożeniowych
z zakresu energooszczędnych
rozwiązań produktowych w stolarce
budowlanej oraz optymalizacji
procesów produkcyjnych.

Inicjator i redaktor naczelny
magazynu Zawód:Architekt.
Ukończył teorię konstrukcji na
WBLiW Politechniki Wrocławskiej.
Od 1998 roku w wydawnictwach dla
architektów i projektantów. Zajmuje
się komunikacją marketingową,
organizował szkolenia techniczne,
współtworzył zręby dwóch agencji
public relations. Od 2004 roku
współpracuje z Izbą Architektów RP.

Jakie zatem produkty i technologie mają
wpływ na spełnienie nowych warunków
izolacyjności termicznej U? Jak to wygląda
w przypadku produktów państwa firm?
Które cechy i parametry o tym decydują?

> Obecnie zdecydowana większość
naszych produktów spełnia
wymagania WT odnoszące się do
najbardziej restrykcyjnego parametru
izolacyjności cieplnej dla przegród zewnętrznych. A jeśli produkt takich wymagań nie
spełnia – to na jego etykiecie umieszczana
jest odpowiednia informacja wraz z zapisem
o przeznaczeniu wyrobu, np. wyłącznie do
pomieszczeń nieogrzewanych, nieobciążonych
specjalnymi wymaganiami. Tym samym
można potwierdzić, że prawidłowy dobór
produktów, uwzględniający ich wyposażenie
oraz dedykowane miejsce montażu, pozwala
nie tylko wypełnić zaostrzone przepisy, ale
również zdecydowanie poprawić parametry
izolacji termicznej w stosunku do wymagań
WT 2014.
Najlepsze efekty przynosi zastosowanie
w budynku energooszczędnych systemów
okiennych opartych na profilach ze specjalnymi
wkładkami izolacyjnymi z EPS, zamkniętymi
w ramach okiennych i wyposażonych w dwukomorowe pakiety szybowe, a także prawidłowy
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montaż jedną z tzw. ciepłych metod, zapewniających wysoką izolacyjność termiczną.
> Z perspektywy producentów
MS profili PVC można wyodrębnić dwa
główne kierunki zmian w celu
poprawy izolacyjności termicznej. Pierwsze,
„klasyczne” podejście, to głównie zabiegi
związane ze zwiększaniem głębokości
zabudowy kształtowników oraz zwiększaniem liczby komór. Odbywa się to obecnie
głównie poprzez łączenie coraz szerszych,
wielokomorowych profili z pakietami trzy-,
a nawet już czteroszybowymi.
Drugi, „rewolucyjny” kierunek, to działania skierowane na zmiany w konstrukcji
profili i technologii produkcji okien, związane
m.in. z eliminowaniem z profili wzmocnień
stalowych, negatywnie oddziaływujących
na ich właściwości cieplne, wdrożeniem
technologii wklejania szyb, wykorzystaniem
w produkcji profili materiałów kompozytowych, wypełnianiem profili materiałami
izolacyjnymi.
Zwróciłbym jednak uwagę, że przy pierwszej metodzie, wraz z poprawą parametrów
cieplnych okien, zdecydowanemu zwiększeniu ulega również ciężar skrzydeł. A większy
ciężar, to z jednej strony dodatkowe obciążenie ludzi odpowiedzialnych za ich produkcję

oraz montaż, z drugiej – często także wyższe
koszty transportu, i wreszcie również pojawiające się dosyć często problemy eksploatacyjne związane z użytkowaniem dużych
i ciężkich okien.
> Generalnie, aby spełnić zaostrzaSP jące się wymagania, producenci
okien będą musieli stosować szyby
zespolone o coraz lepszych parametrach
i wykorzystywać nowe powłoki niskoemisyjne, zapewniające doskonałą izolację cieplną.
W asortymencie szkła marki Pilkington mamy
wiele takich produktów.
Na dzisiaj ciekawym rozwiązaniem może
być jednokomorowa szyba zespolona o współczynniku Ug = 0,9 W/m²K. Pozwala ona na
osiągnięcie wymaganego parametru dla
całego okna (tj. Uw = 1,3 W/m²K), przy czym
jej waga jest znacznie niższa niż w przypadku
szyb dwukomorowych.
Jednak w kolejnych latach, jak już wspomniano, w następstwie dalszego obniżania
wartości współczynnika U w, to właśnie szyby
dwukomorowe staną się produktem standardowym. W tym segmencie możemy już
teraz zaproponować szyby o współczynniku
Ug = 0,5 W/m²K, a nawet 0,4 W/m²K. Dla
poprawy parametru Uw dla całego okna w szybach zespolonych możemy również stosować
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tzw. ciepłą ramkę, ze specjalnego tworzywa,
która redukuje zjawisko mostka termicznego.
> Jeśli chodzi o naszą ofertę, to mam
MS nadzieję, że w perspektywie kilku lat
zyskają na znaczeniu rozwiązania
innowacyjne – jak na przykład opracowana
przez nas technologia wklejania szyb czy
najnowsze systemy Aluplast energeto®,
w których udało się całkowicie wyeliminować
wzmocnienia stalowe i zdecydowanie poprawić
właściwości cieplne profili. Warto wiedzieć, że
wyeliminowanie wzmocnień nie tylko poprawia
izolacyjność, ale pozwala również na zmniejszanie szerokości profili, a tym samym
zwiększanie powierzchni przeszkleń, co jest
coraz bardziej popularnym trendem zarówno
w nowym budownictwie, jak i przy renowacjach. Są to w mojej ocenie rozwiązania
przełomowe, a nawet rewolucyjne, wyznaczające nowy kierunek rozwoju techniki okiennej.
Liczę również na zwiększenie popularności różnego rodzaju przesłon okiennych,
których sprzedaż w naszej ofercie dynamicznie rośnie. Wprowadzamy kolejne produkty
z tego segmentu np. żaluzje fasadowe. Jest
to istotny element wpływający pozytywnie
na energooszczędność okien, a jednocześnie
poprawiający bilans energetyczny budynków,
szczególnie w przypadku coraz większych
przeszkleń, które są w nich stosowane.
Czy architekci powinni obawiać
się wpływu WT2014 na wielkość
przeszkleń i ograniczeń wyłącznie
do formatu „standardowych” okien?
Proszę powiedzieć też, czy państwa
firmy posiadają w ofercie rozwiązania
redukujące straty, a podnoszące zyski
ciepła, tak by z ich pomocą poprawiać
bilans energetyczny?

> Teoretycznie o wielkości przeszkleń może zdecydować punkt 2.1.2
nowych Warunków technicznych,
który określa maksymalną wielkość powierzchni przeszklonych A0max. Jednak
zastosowanie przeszkleń o parametrze U w
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lepszym niż 0,9 W/m²K zwalnia z konieczności stosowania się do tego wymogu. W praktyce oznacza to konieczność instalowania
szyb dwukomorowych. Jeśli mówimy
o eliminowaniu strat ciepła i projektowaniu
dużych przeszkleń zapewniających komfort
i dostęp do światła dziennego, to z naszej
oferty polecać można dwukomorowe szyby
zespolone ze specjalnymi powłokami
niskoemisyjnymi, takimi jak Pilkington
Optitherm™ S3 lub Pilkington Optitherm™ S1.
> Nie ma takiej obawy. Ograniczenia
KS powierzchni przeszkleń dotyczą
wyłącznie okien o wysokich,
niekorzystnych współczynnikach cieplnych.
W przypadku stolarki, która posiada parametr
izolacyjności cieplnej korzystniejszy niż
0,9 W/m²K, nie ma ograniczeń dotyczących
wielkości powierzchni. Tym samym nadal
projektować można praktycznie w całości
przeszklone ściany, wpisujące się doskonale
w aktualne trendy w architekturze.
W przypadkach takich realizacji często
stosuje się systemy przesuwne, o maksymalnej
wadze skrzydeł funkcyjnych wynoszącej nawet
do 400 kg. Okna takie wykonane są w specjalnej technologii profili dla konstrukcji przesuwnych i wyposażone w energooszczędne, dwukomorowe pakiety szybowe o Ug=0,5 W/m²K.
Przeszklenia również mogą być
uwzględniane w bilansie energetycznym.
Do obliczeń przyjmuje się wtedy takie
parametry jak: współczynnik przenikania
ciepła okien „U w ”, współczynnik całkowitej
przepuszczalności energii słonecznej „g”
(solar factor) a także „Lt” – współczynnik
przepuszczalności światła, określający ile
światła przechodzi do pomieszczeń, w oparciu o który można zoptymalizować zużycie
energii elektrycznej potrzebnej do oświetlenia pomieszczenia.
> Zyski ciepła słonecznego mogą
SP poprawić bilans energetyczny,
jednak należy także pamiętać
o możliwości przegrzewania się pomieszczeń
w okresie letnim. Zgodnie z punktem 2.1.4

WT2014, wartość parametru całkowitej
przepuszczalności energii słonecznej g nie
powinna przekroczyć latem 0,35. Zapis ten
przekłada się na konieczność projektowania
odpowiednio dobranych konfiguracji szyb
i urządzeń przeciwsłonecznych. Nowe warunki
pozwala spełnić zastosowanie w szybie
zespolonej wybranych typów wysokoselektywnego szkła przeciwsłonecznego Pilkington
Suncool™ lub szkła niskoemisyjnego Pilkington Optitherm™ w połączeniu ze zintegrowanymi żaluzjami ScreenLine® wewnątrz szyby
zespolonej.
Jakie rozwiązania będziecie promować
w związku z nową sytuacją w przepisach
budowlanych?

> Rozwiązania promowane obecnie
przez naszą firmę, o czym wspominałem już wyżej, to szkła dwukomorowe (wykonane z trzech tafli szkła),
z zastosowaniem ciepłych międzyszybowych,
tworzywowych ramek o bardzo niskim
współczynniku Ψ (psi) – wpływającym na
ograniczenie liniowych mostków termicznych
na styku oszklenia z ramami stolarki.
A mówiąc ogólnie – wymagania stawiane
poszczególnym elementom budynku, jak
stolarka, ściany, wentylacja itp., w kolejnych
latach z pewnością spowodują, że rozwijać
będą się technologie nastawione na wysoką
izolacyjność cieplną oraz „darmowe” pozyskiwanie energii ze źródeł pierwotnych.
> Wzrost popularności szyb
SP dwukomorowych będzie związany
z kreowaniem nowych rozwiązań
i nowych produktów. Dobrym przykładem jest
tu wprowadzone przez nas niedawno szkło
antykondensacyjne marki Pilkington, które
minimalizuje ryzyko wystąpienia kondensacji
na szybie zewnętrznej w niskoemisyjnych
szybach zespolonych.
Ze względu na wymagania dotyczące
wartości parametru całkowitej przepuszczalności energii słonecznej g, inwestorzy
i projektanci będą coraz częściej stosować
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szkło przeciwsłoneczne. Optymalnym produktem, który pozwoli na dobre doświetlenie
pomieszczeń i utrzymanie niskiej wartości
parametru g, jest wysokoselektywne szkło
przeciwsłoneczne typu Pilkington Suncool™,
zapewniające wysoką przepuszczalność
światła oraz dobrą ochronę przed energią
słoneczną.
Panów zdaniem dzięki nowym WT będzie
niskoenergetycznie? A może tylko „tak
sobie”, ale niestety kosztownie dla
inwestora?

> Myślę, że spełnienie zakładanych
w przepisach wymogów wymusi
stosowanie energooszczędnych
produktów, więc z tego punktu widzenia
powinno „być niskoenergetycznie”. Również
koszt zakupu takich rozwiązań wraz z ich
upowszechnieniem i wzrostem sprzedaży
powinien się obniżyć.
By nie było „tak sobie” niezwykle ważne
są jeszcze dwa elementy tej układanki.
Pierwszym jest wykonawstwo i praktyczne
zastosowanie tego typu produktów. Niejednokrotnie w różnego rodzaju symulacjach i obliczeniach wartości „na papierze” wychodzą
bardzo optymistyczne, natomiast w praktyce
mamy często do czynienia z szeregiem uchybień, które mogą pomóc wyłapać bądź próby
szczelności konstrukcji, bądź też badania
termowizyjne.
Drugim „brakującym” elementem jest
sposób opisu w projektach stolarki otworowej i metody jej montażu, a w zasadzie...
często ich brak. Niestety jest to olbrzymia
bolączka branży okiennej, ale też inwestorów indywidualnych. Rodzi wiele dyskusji
i często niepotrzebnych problemów w przekonywaniu inwestorów do określonych
rozwiązań technicznych. Na producentów,
sprzedawców i montażystów okien nakłada
natomiast często obowiązek i odpowiedzialność związaną z projektowaniem różnego
rodzaju konstrukcji. Projektanci często
z dużą „fantazją” projektują pewne kon-

MS

strukcje, nie starając się przy tym zachować
ani spójności z nadrzędną ideą projektu, ani
też np. z ograniczeniami statyki.
W przypadku budynków niskoenergetycznych prawidłowy montaż okien jest elementem niezwykle niedocenianym, a nieodzownym, gdyż jak wskazują liczne badania to
na tym etapie występuje najwięcej błędów.
Energooszczędna stolarka okienna staje się
taka dopiero w momencie jej odpowiedniego
zamontowania i tylko taka analiza całej przegrody ma sens.
> Nowe warunki mogą początkowo
SP stwarzać dla inwestora barierę
związaną z wyższymi kosztami,
jednak dodatkowe inwestycje powinny
zwrócić się podczas użytkowania obiektu.
Nowe regulacje dotyczą zarówno oszczędności związanych z ogrzewaniem (parametr U),
jak i oszczędności związanych z klimatyzacją
(parametr g), można więc liczyć na szybszy
zwrot poniesionych nakładów.
> Rzeczywiście, w początkowym
KS okresie po podniesieniu wymagań
w latach 2017 i 2021, sytuacja
przełoży się na wzrost cen technologii
i materiałów, które będą musiały być
zastosowane, aby spełnić wymagania
zawarte w WT. Jednak, jak pokazuje historia,
wraz z popularyzacją danych rozwiązań ich
koszt będzie relatywnie malał w kolejnych
latach.
Dlatego ważne jest, aby już na samym
początku, prawidłowo podejść do projektowania budynków, tak aby nie pozostawić wolnej
ręki jedynie dostawcom materiałów. Tutaj
ogromna rola spoczywa na projektantach,
którzy powinni utrzymywać bliski kontakt
z producentami i wykonawcami, posiadającymi własne know-how i praktykę, aby właśnie
tę wiedzę odpowiednio połączyć w całość,
nie skupiając się wyłącznie na wybranych,
jednostkowych branżach. Budynek to system
współpracujących ze sobą rozwiązań, które
jedynie w przypadku, gdy zostaną prawidłowo
ze sobą dobrane, dadzą optymalne korzyści

dla inwestora – satysfakcjonujące parametry
spełniające wymagania i dające komfort użytkowania, w zamian za akceptowalne nakłady
finansowe.
Możemy z tego rozumieć, że będą państwo
mogli służyć projektantom pomocą
konsultingową i doradztwem technicznym?

> Nowe wymagania sprawiają, że
dobór szkła do przeszkleń okiennych
i fasadowych staje się coraz bardziej
skomplikowany, dlatego chętnie służymy
pomocą architektom i projektantom. Trzeba
też pamiętać, że szkło jest tylko jednym
z kilku elementów przegrody, stąd konieczne
jest skoordynowanie procesu projektowania
i dobra współpraca pomiędzy architektem,
producentem systemu profili i producentem
szyb. Dzięki efektywnej kooperacji możemy
spełnić oczekiwania architekta i uniknąć
ewentualnych problemów podczas realizacji
zamówienia czy użytkowania budynku
z naszymi przeszkleniami.
> Od wielu lat współpracujemy
KS z projektantami, pomagając im
w doborze najlepszych rozwiązań,
dopasowanych do potrzeb danej inwestycji.
Dzięki odpowiednim programom, jesteśmy
w stanie wykonać nie tylko dokładne
obliczenia dotyczące przenikania ciepła dla
okien, drzwi oraz całych elewacji szklanych,
ale również dobrać rozwiązania zapewniające
odpowiednią statykę konstrukcji i pozostałe
wymagane parametry takie jak: wodoszczelność, przepuszczalność powietrza, dźwiękoszczelność itp. Ważną kwestią poruszaną
na spotkaniach w biurach projektowych są
również technologie montażu. Coraz więcej
inwestorów decyduje się na montaż stolarki
w warstwie ocieplenia, a dobór odpowiedniej
metody do konkretnego rozwiązania jest
priorytetem. Architektom udostępniamy
również bibliotekę rozwiązań projektowych
w programie AutoCad, co znacznie usprawnia
projektowanie rozwiązań na indywidualne
potrzeby inwestorów. 
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Szkice o wentylacji

PROMOCJA

Budynki wyłącznie
energooszczędne?

WT

Marcin Gasiński

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują nowe wymagania w zakresie projektowania budynków,
wprowadzone zmianą do rozporządzenia Warunki techniczne w sierpniu 2013 r. Jednoczesne
spełnienie wymagań w zakresie izolacyjności termicznej przegród oraz maksymalnej wartości
wskaźnika energii pierwotnej EPH+W budynku (tabela 1), w założeniu ministerstwa ma doprowadzić

do powstania budynków o niemal zerowym zużyciu energii. Czy takie postawienie wymagań
oznacza, że będą powstawać wyłącznie budynki energooszczędne?

N

Niech za przykład do dalszych rozważań
posłuży 8-kondygnacyjny budynek mieszkalny
o powierzchni ogrzewanej 1634 m2 i kubaturze
ogrzewanej części budynku 5865 m3. Przyjmijmy, że budynek ten zlokalizowano w mieście,
a ciepło na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej zapewnia miejska
sieć ciepłownicza. Projekt budowlany zakłada
spełnienie minimalnych wymagań w zakresie
ochrony cieplnej przegród zewnętrznych.
Dla porównania, w tabeli 2 zamieszczono
wyniki dla wariantów tego budynku wyposażonych w system wentylacji grawitacyjnej lub
w energooszczędny (VCR Higro), mechanicznej
wywiewnej, w którym intensywność wymiany
powietrza uzależniona jest od poziomu wilgotności względnej.
Warianty budynków zestawione w tabeli 2
spełaniają wymagania narzucone przez WT
w większości przypadków, bez względu na
rodzaj zastosowanej instalacji wentylacyjnej. W tej sytuacji należy zadać pytanie, czy
warto stosować instalację energooszczędną?
W tabeli 3 zestawiono wartości wskaźnika
energii końcowej EK dla budynków z instalacją
grawitacyjną i mechaniczną energooszczędną.
Okazuje się, że jeśli porównanie odniesie
się do energii końcowej (wyrażonej w Tabeli
3 wskaźnikiem EK), a więc tej, którą według
obliczeń należy doprowadzić do budynku
i za nią zapłacić, to zmiana systemu wentylacji grawitacyjnej na mechaniczny VCR
Higro przyniesie oszczędności ok. 40%.
Analizując powyższe widać, że brak
wymagań w zakresie wskaźnika EK sprawia,
że powstanie znacznej liczby budynków
energooszczędnych nie będzie wynikało
wprost z ostatniej zmiany wymagań techniczno-budowlanych. Od decyzji inwestora
i projektanta będzie zależało czy powstanie
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TABELA 1. Maksymalne wartości wskaźnika EPH+W na potrzeby ogrzewania,
wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej [kWh/(m2rok)]
od 1 stycznia 2014 r. od 1 stycznia 2017 r.

Budynek mieszkalny wielorodzinny

105

Od 1 stycznia 2021 r.*

85

65

* od 1 stycznia 2019 r. – w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością

TABELA 2. Wartość wskaźnika EPH+W dla budynku z różnymi
rodzajami wentylacji
mechaniczna
mechaniczna
mechaniczna
grawitacyjna
grawitacyjna
VCR Higro
VCR Higro
VCR Higro
(wymagania dla przegród
(wymagania dla przegród
(wymagania dla przegród
wg WT 2014) [kWh/m2rok] wg WT 2017) [kWh/m2rok] wg WT 2021) [kWh/m2rok]

grawitacyjna
Miasto

Łódź
wi = 0,36*
Lublin
wi = 0,82*
Kraków
wi = 0,62*
EPH+W max
wg WT

40

28

38

27

36

25

90

60

86

57

81

53

65

45

63

42

59

39

105

85

65

* wg danych dostawcy ciepła – miejskich przedsiębiorstw energetyki cieplnej

TABELA 3. Wartość wskaźnika EK dla budynku z różnymi
rodzajami wentylacji
grawitacyjna mechaniczna grawitacyjna mechaniczna grawitacyjna mechaniczna
Miasto

Łódź

(wymagania dla przegród
wg WT 2014) [kWh/m2rok]

101

(wymagania dla przegród
wg WT 2017) [kWh/m2rok]

64

97

60

(wymagania dla przegród
wg WT 2021) [kWh/m2rok]

91

55

Lublin

107

69

103

65

97

60

Kraków

102

65

98

61

92

56

budynek nowoczesny, rzeczywiście energooszczędny, czy wyłącznie taki, który spełnia
wymagania budowlane.
Nie należy zapominać o użytkownikach
końcowych, dla których nie jest bez znaczenia
czy za zużytą energię zapłacą o 40% więcej,
czy mniej.

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

defekty prawa inwestycyjnego

prawo

*

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

O.o.o. czy o.o.i.?
arch. Bożena Nieroda, architekt IARP, arch. Wojciech Gwizdak, architekt IARP

Wszelkie obiekty zbudowane z materii wpływają na otoczenie. Znane jest zjawisko grawitacji,
promieniowania elektromagnetycznego czy sił jądrowych. Natura takich oddziaływań nie jest łatwa
do zbadania. W tym samym czasie przepisy prawa budowlanego posługują się pojęciem „obszar
oddziaływania obiektu”. Jak to się stało, że mieści ono w sobie tyle niejasności, że wygląda na podobnie
trudne do rozpoznania jak np. obszar oddziaływań jądrowych opisywany prawami fizyki?

O

O.o.o. – terra incognita

Obszar oddziaływania obiektu (w skrócie
o.o.o.) to według definicji podanej w art. 3
pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane „teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisów
odrębnych, wprowadzających związane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu”. O jakich oddziaływaniach
jest mowa, jak bardzo rozległy ma to być
teren oraz o jakich ograniczeniach w jego
zagospodarowaniu traktuje przepis – trudno
orzec. Przy pierwszym czytaniu wydawać
by się mogło, że kluczem są przywołane
w art. 3. pkt. 20 „przepisy odrębne”, jednakże
przeglądanie tysięcy regulacji nie prowadzi
do cienia sukcesu. Nigdzie bowiem nie można
znaleźć informacji, jak wygląda kompletna
lista przepisów odrębnych, na bazie których
nastąpić winno stwierdzanie, że projektowany
obiekt budowlany wprowadza ograniczenia
w zagospodarowaniu jego otoczenia. A przecież ustalanie zasięgu o.o.o. winno opierać
się na precyzyjnych i powszechnie znanych
regulacjach, bowiem tylko takie zapewniają
powtarzalność wyników oraz ich społeczną
akceptację.
Na problem z ustalaniem obszaru oddziaływania obiektu zwracają od wielu lat
uwagę różne instytucje, organizacje i osoby
prywatne. Dobrym przykładem jest zbiór
wypowiedzi opracowany w lipcu 2014 roku
i publikowany w internecie przez Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju – w Załączniku do
Raportu z konsultacji społecznych projektu
ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane
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oraz niektórych innych ustaw (Druk Nr UA37).
Część z nich cytujemy poniżej.
	(Str. 3 i 4 – stanowisko organu administracji architektoniczno-budowlanej dużego
miasta wojewódzkiego) „Nie jest możliwe
precyzyjne określenie obszaru oddziaływania obiektu bez wskazania konkretnych
kryteriów, które powinny być analizowane
w odniesieniu do obiektu oraz terenu sąsiedniego. Wbrew twierdzeniom uzasadnienia, bogate orzecznictwo pokazuje, jak
wiele problemów wywołuje prawidłowe
określenie obszaru oddziaływania obiektu.
Podstawowe trudności wynikają z odwołania się do nieokreślonego wprost katalogu
przepisów odrębnych...”.
	(Str. 17 i 18 – stanowisko Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa) „...brak jednoznacznych i weryfikowalnych regulacji służących wyznaczaniu obszaru oddziaływania
obiektu, pomimo iż w uzasadnieniu podano
»Sposób wyznaczania obszaru oddziaływania obiektu nie jest bowiem dowolny, lecz
w sposób jednoznaczny wynika z przepisów
prawa powszechnie obowiązującego«, niestety trudno znaleźć potwierdzenie takiego
stanowiska zarówno w przepisach prawa,
jak i w bogatym w tym zakresie orzecznictwie, z którego wynika, iż brak jest stosownej normy prawnej służącej jednoznacznemu
określaniu obszaru oddziaływania obiektu”.
	(Str. 38 – stanowisko Naczelnej Rady
Adwokackiej) „Organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przeprowadzić
postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia
na podstawie przepisów odrębnych (nie

tylko § 12 i 13 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie) obszaru oddziaływania
obiektu, a w konsekwencji stron postępowania w sprawie o pozwolenie na budowę”.
	(Str. 44 – stanowisko Krajowej Izby
Urbanistów) „W związku z projektem
wprowadzenia wielu poprawek w ustawie
Prawo budowlane należy zastanowić się,
czy nie wymaga poprawki określenie pojęcia
»Obszar oddziaływania obiektu«”.
	(Str. 50 i 51 – stanowisko Krajowej Rady
Izby Architektów RP) „Niejednokrotnie
sprawy sporne dotyczące obszaru oddziaływania obiektu kończą się postępowaniem przed sądami administracyjnymi, co
potwierdza niejednoznaczny i dyskusyjny
charakter tego pojęcia. Dopóki obszar oddziaływania obiektu nie zostanie sparametryzowany i dookreślony, nie można mówić
o jednoznaczności tego obszaru”.

Utajniona wiedza
o przepisach odrębnych
Poszukiwanie prawdy na temat o.o.o. kieruje
nasze kroki na drogę sądową. Okazuje się, że
wobec braku katalogu przepisów odrębnych,
pozwalających wyznaczać obszar oddziaływania obiektu, rozpoznania bojem dokonują sądy
administracyjne, dyktując własne propozycje.
Tak jakby były depozytariuszami wiedzy niedostępnej innym, a ich znajomość architektury
i urbanistyki była szersza niż u architektów.
Niestety i to źródło informacji doskonałe nie
jest, bo w wyrokach pojawiają się najczęściej

defekty prawa inwestycyjnego
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Założenie, że inwestor i jego sąsiedzi
będą sami ze sobą dyskutować o swoich
prawach, jest próbą zdjęcia obowiązków
z organów państwa. Obywatele płacący
podatki oczekują, że to urzędy zapewnią
skuteczną, profesjonalną ochronę ich
własności. Natomiast płacący podatki
inwestorzy oczekują, że przepisy prawa
precyzyjnie wskażą, co mogą a czego im
nie wolno oraz że wydane
rozstrzygnięcia będą słuszne
i niekwestionowalne przez nikogo.

Wobec braku katalogu przepisów odrębnych, pozwalających
wyznaczać obszar oddziaływania obiektu, rozpoznania bojem dokonują
sądy administracyjne, dyktując własne propozycje. Tak jakby były
depozytariuszami wiedzy niedostępnej innym, a ich znajomość
architektury i urbanistyki była szersza niż u architektów.
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tylko tytuły aktów prawa, bez przywołania
konkretnych regulacji. Sędziowie natomiast
podkreślają, że zgodność z przepisami techniczno-budowlanymi to mało i należy brać pod
uwagę także inne rozporządzenia i ustawy.
Przykładowo Naczelny Sąd Administracyjny, rozpatrując prawidłowość pozwolenia na
budowę budynku wielorodzinnego z garażem
podziemnym (wyrok sygn. II OSK 332/12),
stwierdza, że „Do przepisów odrębnych, w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego należą
nie tylko przytoczone przez organ przepisy
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jak słusznie
wskazał Sąd I instancji, takimi przepisami
odrębnymi mogą być np. także przepisy ustawy
o ochronie przyrody, ustawy o drogach publicznych, czy też rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów. W konsekwencji, nie sposób przyjąć,
że w sytuacji gdy inwestycja zgodna jest
z przepisami techniczno-budowlanymi, to nie
oddziałuje na okoliczne nieruchomości (...)”.
W innym wyroku, dotyczącym pozwolenia
na budowę dla „domu weselnego” (sygn. II
OSK 1994/11), do listy przepisów odrębnych
NSA dopisuje „przepisy dotyczące ochrony
środowiska (m.in. dotyczące ochrony przed
hałasem, zanieczyszczania powietrza niektórymi substancjami trującymi), a także przepisy
z zakresu zagospodarowania przestrzennego.”
W jeszcze innym rozstrzygnięciu, WSA
w Białymstoku, rozpatrując kwestię pozwolenia na budowę napowietrznej linii niskiego
napięcia z przyłączami – w kontekście interesujących nas przepisów odrębnych (sygn.
II SA/Bk 817/12) stwierdził, że „Do przepisów
odrębnych należą normy różnych dziedzin
prawa, w tym przepisy prawa budowlanego,
z zakresu zagospodarowania przestrzennego,
z zakresu ochrony środowiska, czy też z zakresu
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prawa energetycznego, a więc wszystkie
mające wpływ na sposób zagospodarowania
i przeznaczenia terenu”.
Czytając kolejne orzeczenia, można by
dojść do wniosku, że po lekturze jeszcze kilku
zdobędzie się kompletną wiedzę o przepisach
odrębnych. Niestety większość sądów ucieka
od konkretyzacji, a nawet wprost podkreśla
wieloznaczny charakter regulacji i trudną do
parametryzacji niedookreśloność. Przykładowo WSA w Białymstoku stwierdził (sygn.
II SA/Bk 546/12), że „...przepis art. 3 pkt 20
prawa budowlanego zawiera otwartą definicję
obszaru oddziaływania obiektu”. W tym
samym wyroku ten sam WSA orzekł, że
„Przy tym obszaru oddziaływania obiektu nie
można utożsamiać wyłącznie z obszarem bezpośrednio sąsiadującym z terenem inwestycji,
a pojęcie to należy utożsamiać z obszarem, na
który potencjalnie może oddziaływać inwestycja, a więc i nawet takim, który bezpośrednio
z terenem inwestycji nie sąsiaduje”.
W podobnym duchu białostocki WSA
wypowiada się w jeszcze innym wyroku
(sygn. II SA/Bk 817/12), gdzie stwierdza
„W orzecznictwie sądowo-administracyjnym
nie ma sporu, iż ustawowa definicja »obszaru
oddziaływania obiektu« nie daje podstaw
do zawężającego rozumienia tego określenia”. W tym samym wyroku sąd, omawiając
przepisy odrębne dotyczące o.o.o., podkreśla,
że „W tym zakresie należy także sięgnąć do
przepisów prawa cywilnego określających
zakres dopuszczalnego ingerowania w wykonywanie prawa własności”.
Odwołanie się sądów administracyjnych do przepisów prawa cywilnego nie jest
zjawiskiem jednostkowym. Na przepisy
Kodeksu cywilnego powołuje się także WSA
w Krakowie, rozstrzygając kwestię pozwolenia
na budowę tartaku (sygn. II SA/Kr 1738/12).
Sąd ten stwierdził, że „Zgodnie z art. 140 k.c.
w granicach określonych przez ustawy i zasady

współżycia społecznego właściciel może,
z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy
zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może
pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych
samych granicach może rozporządzać rzeczą.
Z przepisu tego wynika, że niedopuszczalne
są bezpośrednie ingerencje w wykonywanie
prawa własności przez właściciela, określane
w literaturze jako tzw. immisje bezpośrednie.
Immisje bezpośrednie polegają na celowym,
bezpośrednim kierowaniu określonych substancji (wody, ścieków, pyłów) na inną nieruchomość
za pomocą odpowiednich urządzeń (rowy, rury
itp.). (...) Prawo cywilne reguluje również tzw.
immisje pośrednie. W myśl art. 144 k.c. właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu
swego prawa powstrzymywać się od działań,
które by zakłócały korzystanie z nieruchomości
sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą
ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia
nieruchomości i stosunków miejscowych”.

Kosztowna iluzja
W wyszukiwarce Centralnej Bazy Orzeczeń
Sądów Administracyjnych można znaleźć
wyroki pozornie pomocne w określaniu obszaru oddziaływania obiektu. Jednakże nawet
niekwestionowalne wyznaczenie o.o.o. nie
rozwiązuje problemu, jest tylko pierwszym
krokiem „ciernistej” procedury.
Kolejne ruchy inicjuje art. 28.2. ustawy
Prawo budowlane – o brzmieniu: „Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia
na budowę są: inwestor oraz właściciele,
użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu”. Przepis oznacza, że obszar
oddziaływania obiektu wyznaczony zostaje
celem wskazania sąsiadów, którzy mają
mieć status „strony postępowania”. Osoby
te będą mieć prawo wglądu do dokumentacji
inwestora i wnioskowania o uchylenie decyzji
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w kolejnych instancjach. System oferuje im
chwilowe złudzenie ochrony ważnych dla nich
wartości. Jednakże możliwość przeglądania
kart projektów nie poprawia ich sytuacji. Są
tylko obserwatorami, nierzadko poirytowanymi bezsilnością, bo z czasem, często po wielu
latach kosztownych potyczek, okazuje się, że
nie wszystkie interesy faktyczne chronione są
przepisami, a protesty nie znajdują zrozumienia w kolejnych instancjach. Prawnicy nazywają ten stan brakiem interesu prawnego.
Przykładowo – sąsiadowi trudno jest
powołać się na jakikolwiek przepis warunków
technicznych, który chroniłby przed znacznym
nawet zacienieniem niezabudowaną jeszcze
działkę. Paragrafy zabezpieczają przed
pozbawieniem naturalnego światła wyłącznie
już istniejące pomieszczenia.
Podobny problem pojawia się przy kwestii
nasłonecznienia. Wprawdzie według art. 5.
ustawy Prawo budowlane obiekt budowlany
należy projektować zapewniając „poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania
obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich”, jednakże co ma oznaczać poszanowanie
uzasadnionych interesów ustawa nie precyzuje. Ogólnikowe zapisy sugerują, że strony
mogą domagać się ochrony ich interesów,
natomiast przepisy wykonawcze zamieniają
tylko cześć interesów faktycznych na prawne.
Rozbudzone fałszywe nadzieje owocują konfliktami. Dla inwestorów dzień rozpoczęcia
budowy staje się nieprzewidywalny. Sytuacja
sprzyja nawarstwianiu patologii. System
uderza zarówno w inwestora, jak i w jego
sąsiada. A przecież prawo winno być etyczne
oraz stymulować rozwój gospodarczy.

Ucieczka od o.o.o. do o.o.i.
Wadliwość przepisów dotyczących „obszaru
oddziaływania obiektu”, w tym ich niedookreśloność, winna prowokować do działań
legislacyjnych uszczelniających system. Nad

reformą przepisów budowlanych pochylała się
w ostatnich dwóch latach Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego. 16 kwietnia 2014 r.
przedstawiony został projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Niestety dokument nie
proponuje rozwiązań konkretyzujących o.o.o.
Zamiast dopracowania istniejących regulacji,
projekt kodeksu wprowadza nowe pojęcie
„obszar oddziaływania inwestycji”. Warto
porównać o.o.o. oraz o.o.i.
	Obszar oddziaływania obiektu to według
art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane
„teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu”,
	Obszar oddziaływania inwestycji to
według art. 3 pkt. 11 proponowanego Kodeksu „nieruchomość gruntowa, na której
projektowana i realizowana jest inwestycja
oraz jej otoczenie w granicach, w jakich
inwestycja ta prowadzi do ograniczeń
w zagospodarowaniu terenów wynikających
z Kodeksu”.
Taka zmiana nie pociąga za sobą korekty
idei. Tak jak o.o.o. odwołuje się do przepisów
odrębnych, tak o.o.i. odwoływać się będzie do
przepisów kodeksu i proponowanych w nim
przepisów odrębnych. Przepisy kodeksu
z 16.04.2014 r. nie zawierają poszukiwanych
przez nas regulacji, a przepisy odrębne, w wielu miejscach przywoływane w kodeksie, nie są
jeszcze znane.
Trudno w tej sytuacji mówić o bardziej
racjonalnym ujęciu „obszaru oddziaływania
obiektu”. Nie jest to właściwa droga do celu.
Jak bardzo ważna jest możliwość posługiwania
się prawidłowymi pojęciami, zwracał uwagę
już chiński filozof Konfucjusz, który podobno
mówił, że naprawę państwa należy zacząć
od naprawy pojęć. Zmianę nazwy o.o.o. na
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o.o.i. trudno nazwać takim działaniem, tym
bardziej, że żadnego problemu nie rozwiązuje.

Mała nowelizacja,
czyli błąd do kwadratu
Wydarzenia ostatniego roku pokazują, że
problem „obszaru oddziaływania obiektu” może
się pogłębić. Oprócz prac prowadzonych nad
redakcją rządowego Kodeksu urbanistycznobudowlanego, równolegle podejmowane były
działania zmierzające do zmiany ustawy Prawo
budowlane. Obecnie toczy się dyskusja nad
rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy
Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw,
nagłaśnianym w mediach pod hasłem „mała
nowelizacja prawa budowlanego”. Wersja z dnia
1 lipca 2014 r. przewiduje możliwość rezygnacji
z procedury uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na
budowę budynków jednorodzinnych, zastępując
ją procedurą zgłaszania budowy.
Projekt noweli ustawy wprowadza w obowiązującym obecnie art. 29 dwie zasadnicze
zmiany:
	w art. 29 w ust. 1 po pkt 1 dodaje pkt 1a
w brzmieniu:
„1a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści
się w całości na działce lub działkach, na
których zostały zaprojektowane;”
	w art. 29 w ust. 2 po pkt 1 dodaje pkt 1a
w brzmieniu:
„1a) przebudowie budynków mieszkalnych
jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do
zwiększenia dotychczasowego obszaru
oddziaływania tych budynków”
Aby zbadać konsekwencje rządowej propozycji, należy sięgnąć do obowiązującego art.
29 ustawy Prawo budowlane wymieniającego
inwestycje, które nie wymagają pozwolenia
na budowę. Z obiektów kubaturowych są
to niewielkie obiekty o ściśle określonych
maksymalnych parametrach (powierzchnia
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zabudowy do 35 m² i wysokość do 5 m przy
dachach stromych i do 4 m przy dachach
płaskich). Ich oddziaływanie jest znikome
i zostało ocenione jako nieistotne. Zasady tej
nie kontynuuje „mała nowelizacja”, bowiem
do art. 29 dopisany został każdy budynek
jednorodzinny, bez ograniczeń powierzchni
zabudowy i wysokości. Obszar oddziaływania
wielu z nich może być rozległy. Stwierdzanie
zasięgu o.o. budynków jednorodzinnych na
bazie istniejących przepisów będzie czynnością nie przynoszącą powtarzalnych wyników
i łatwą do kwestionowania przez sądy. A przecież można utrzymać sprawdzoną zasadę, iż
wielkość obiektów nie jest limitowana prawem
budowlanym, ale inwestor korzystający
z procedury „zgłoszenia” musi ograniczyć ich
rozmiary do parametrów wskazanych w art. 29
(dla budynków jednorodzinnych należy takie
parametry wskazać). Ponadto, ponieważ procedurą „zgłoszenia” nie powinny być przyjmowane budynki znacznie oddziałujące na otoczenie,
to najprostszą byłaby zasada, aby takie obiekty
miały określoną minimalną odległość od granic
działek (np. tradycyjne 3 m i 4 m). Wówczas
indywidualne określanie o.o.o. dla budynków
jednorodzinnych byłoby zbędne.

Wnioski legislacyjne
Metoda polegająca na wyznaczaniu o.o.o.
na podstawie niesprecyzowanych przepisów
odrębnych oraz na czynieniu z właścicieli
nieruchomości znajdujących się w o.o.o.
– stron postępowania w sprawie pozwolenia
na budowę, nie sprawdza się w praktyce. Przepisy odrębne nie są ujęte w żadnym katalogu
powszechnie dostępnym, są niesprecyzowane i niejednoznaczne. Natomiast pomysł,
aby wszyscy właściciele nieruchomości
położonych w o.o.o. wyznaczonym na bazie
wszystkich przepisów odrębnych stawali się
stronami postępowania, również jest nierealny w praktyce (patrz: 1 i 2 ).
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Konieczna jest reforma prawa.
	Przepisy winny wprowadzić jednoznaczne i kompletne regulacje wskazujące,
czego w sąsiedztwie granic budować nie
można. W tym celu winny zostać ustalone
w racjonalny sposób graniczne wartości dopuszczalnych oddziaływań, które
będą obowiązywać każdego właściciela
działki na danym terenie. Należy wyważyć
interesy wszystkich stron, w tym chcących
budować oraz ich sąsiadów.
Katalog przepisów, które muszą być
zachowane, winien mieć charakter zbioru
zamkniętego i powszechnie znanego,
najlepiej zawartego w jednym akcie prawa
(Konstytucja RP podpowiada, że ponieważ
problematyka o.o.o. dotyczy ochrony własności, to takim aktem musi być ustawa).
	Prawodawca winien koncentrować uwagę
na takim formułowaniu przepisów, aby
mogły skutecznie chronić interes osób
trzecich „z urzędu”. Ogniskowanie zainteresowania na fetyszu, jakim jest bycie
stroną postępowania administracyjnego,
nikomu nie służy. Procedura powiadamiania inwestorów oraz właścicieli działek
sąsiednich o toczących się postępowaniach – z założeniem, że będą ze sobą
dyskutować o swoich prawach – jest próbą
zdjęcia obowiązków z organów państwa.
Obywatele płacący podatki oczekują, że
to urzędy zapewnią skuteczną, profesjonalną ochronę ich własności. Natomiast
płacący podatki inwestorzy oczekują, że
przepisy prawa precyzyjnie wskażą, co
mogą a czego im nie wolno oraz że wydane

rozstrzygnięcia będą słuszne i niekwestionowalne przez nikogo.
	Przepisy winny uwzględniać odmienność
kontekstów kulturowych oraz różnicowanie funkcji zabudowy. Inne są przecież oddziaływania fabryk i budynków mieszkalnych. Oczywistością jest także, że centra
dużych miast to wysokie, gęsto stawiane
obiekty, natomiast tereny pozamiejskie
oferują mieszkańcom bardziej horyzontalną zabudowę. Wyraźne odniesienia do
kontekstu kulturowego zawierało rozporządzenie z 1928 r. o prawie budowlanym
i zabudowaniu osiedli, które wprowadzało
odrębne regulacje dla gmin miejskich
i wiejskich, w tym dotyczące odległości
zabudowy od granic nieruchomości.
Przy formułowaniu nowego prawa wszystkie
wyżej opisane aspekty winny być wzięte pod
uwagę. Reformę należy rozpocząć od zmian
rozwiązujących kwestie najprostsze, a więc
od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Oddziaływanie takiej zabudowy związane
jest przede wszystkim z oddziaływaniem brył
budynków. Warto w tym miejscu przypomnieć
nasz pomysł na proste regulacje z powodzeniem sprawdzające się w takiej zabudowie
(rys. 3 ) opisane w artykułach: „Sąsiad buduje” (Z:A nr 03/2012) oraz „Z tej mąki chleba
nie będzie” (Z:A nr 04/2012).
W tekście wykorzystano m.in.:
> obowiązujące przepisy prawa
> publikowane projekty aktów prawa
> publikowane wyroki sądów administracyjnych
> rysunki własne

Bożena Nieroda

Wojciech Gwizdak

> napisz do autorki:
bozenanieroda@izbaarchitektow.pl

> napisz do autora:
wojciech.gwizdak@2gstudio.eu
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4m

10 m

7m

ok. 32,5 m

1
Budynek jednorodzinny wysokości 7 m
rzuca rano i wieczorem cień o długości
ok. 32 m.

192 m

Tym samym tak rozległy jest obszar
oddziaływania niskiego budynku
z uwagi na zacienienie terenów
sąsiednich

ok . 9 8 0 m

2
O godzinie 7:00 i 17:00 warszawski
budynek Złota 44 rzuca cień
o długości ok. 980 metrów. Czyli
według niektórych interpretacji
– jako strony postępowania, tylko
z tytułu zacieniania, należałoby uznać
wszystkich właścicieli działek w pasie
o długości prawie 2 km.
Całkowity zasięg oddziaływań jest
tak rozległy, że czynienie z niego
kryterium o.o.o. – uniemożliwia
racjonalną zabudowę większości
nieruchomości

Strefa
Wrażliwa

70 st.
60 st.
50 st.

maksymalna
wysokość = 11,0 m
przykładowe lokalne
ograniczenie
urbanistyczne

granica działki

70 st.
60 st.
50 st.

3
Przedstawiona na rysunku zasada
ustalania „strefy wrażliwej” wolnej od
zabudowy pozwala jednym prostym
przepisem regulować odległość
wszystkich części budynków od
granicy działki (w tym brył budynków,
okapów, lukarn, balkonów, tarasów
itp.)

60
°

Przyjęcie kąta 60° pozwala realizować
tradycyjną zabudowę jednorodzinną w
odległości 3-4 m od granicy działki.
Przyjęcie innych kątów (np. 50°
lub 70°) zmieni relacje sąsiedzkie
i charakter zabudowy na bardziej
miejski lub pozamiejski
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Ukryte, ale funkcjonalne

Wazon Mondriana

Ciekawa propozycja meblowa

Rękawice

nadmiernego zagracania przestrze-

kuchenne

ni albo po prostu mają niewielkie

Pixel Oven

mieszkanie. „Hidden furniture”

Mitts nie

to półka na książki, która skrywa

tylko dla

w sobie jeszcze cztery kolorowe

fanów

krzesła i dwa stoliki. Mebel to

nowych

pomysł projektantki Orli Reynolds,

technologii. Pixel Hands to symbol

która opracowując go inspirowała

dobrze znany w zdigitalizowanym świe-

się teatralną (a właściwie baletową)

cie, jednak połączenie go z tradycyjną

sceną – odtąd każde picie kawy

czynnością gotowania z pewnością jest

w gronie przyjaciół zmienić można

niecodzienne...

w teatralny performance...

Cena: 21,99 $

www.orlareynolds.com

www.animicausa.com

Sposób na tremę

Wykonany z akrylu wazon inspi-

The Mask of Soul zo-

rowany malarstwem holender-

stała wymyślona przez

skiego malarza Pieta Mondriana.

japońską projektantkę

Obracając go, uzyskujemy

Tomomi Sayudę. Maska

w zasadzie trzy wazony o różnej

ma pomagać osobom,

głębokości, dzięki czemu do

które krępują się

Mondri Vase można wstawić

publicznych wystąpień,

kwiaty o różnej długości.

ukrywając tożsamość

Cena: 110 $

mówcy.

www.animicausa.com

www.tomomisayuda.com

Ławka z oparciem

Piksele na gorąco

dla wszystkich, którzy nie lubią

Leaning Bench (dosłownie:

Kuchenne Flower Power

opierająca się ławka) to
pomysł projektantki Izabeli
Bołoz. Główną inspiracją projektu była zasada
równowagi. Minimalistyczne
w formie siedzisko po prostu
niefrasobliwie opiera się

Koniec z trzaskaniem
Drzwi Torgglers Doors składają się z dwóch
obrotowych, składanych kwadratów, dzięki
czemu działają trochę jak drzwi przesuwne,
nie potrzebują jednak prowadnic. Pomysł
Klemensa Torgglera z pewnością spodoba
się osobom, które lubią minimalistyczne
rozwiązania i zwykle nie trzaskają drzwiami.
www.torggler.co.at
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zamówić przez formularz

Kwiecisty sposób na to jak podczas

na stronie podanej poniżej.

gotowania utrzymać uchyloną pokrywkę

Podając tytuł naszego

garnka. Wystarczy przyczepić kwiatek

magazynu, promocyjna cena

do krawędzi garnka i można zacząć kroić

specjalnie dla czytelników

warzywa na sałatkę.

to 1250 zł.

Cena: 15,99 $

www.izabelaboloz.com

www.animicausa.com

Wybrał: Bartosz Wokan / b.wokan@zawod-architekt.pl / FOT. MATERIAŁY PRASOWE

o ścianę. Ławkę można

