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Modelowanie
wzorców.

OSIEDLA, MIESZKANIA, DOMY
NOWA JAKOŚĆ. ILE TO BUDYNKÓW?

• NOWE ŻERNIKI: OSIEDLE OPARTE NA WSPÓŁPRACY • ANONIMOWA SYTUACJA ARCHITEKTA
• RANGA WYBORÓW • PREZYDENT ODZNACZYŁ ARCHITEKTÓW • TAJNY PLAN ZNISZCZENIA ŚWIATA
• KRAJOWE WYBORY IARP • MIESZKANIÓWKA JEST... SEXY • FORMA PODĄŻA ZA ENERGIĄ
• wARUNKI Techniczne.
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WPROST
DO INWESTORA
SZYBKO, WYGODNIE I W DOBREJ CENIE!
Wysyłasz projekty, dokumentację, plany? Cenisz wygodę? Lubisz
oszczędność czasu? Załóż konto w Siódemce! Dzięki nowej Ofercie
dla Klientów Indywidualnych oraz platformie on-line, z dowolnego
miejsca przygotujesz list przewozowy, zamówisz kuriera, sprawdzisz
status doręczenia lub dokonasz rozliczenia. Masz do dyspozycji
najnowocześniejsze na rynku rozwiązanie do tworzenia i zarządzania
przesyłkami, które pozwala Ci być z nami w kontakcie o każdej porze,
w sposób dla Ciebie najdogodniejszy.
Dowiedz się więcej www.siodemka.com/pl/klienci-indywidualni/wysylaj

Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania.
www.siodemka.com

URBANNATURE to innowacyjna gama 59 kolorów i powierzchni łączących w sobie wielkomiejski styl oraz to, co najlepsze w naturze. Dzięki nim mamy większą swobodę w wyrażaniu samego
siebie. Paleta kolorów URBANNATURE to nie tylko doskonałe narzędzie do realizacji twórczych pomysłów. Projektanci wzięli pod uwagę również względy praktyczne oraz funkcjonalność
zastosowania płyt elewacyjnych. W rezultacie, budynek zachowuje doskonałą harmonię pomiędzy swoją formą, przeznaczeniem oraz otoczeniem.
Płyty elewacyjne URBANNATURE, dzięki szerokiemu wachlarzowi kolorów, dają możliwość nadania elewacji wentylowej indywidualnego charakteru oraz własnego znaczenia, zgodnego z osobowością twórcy. Kreatywne lub praktyczne, subtelne lub śmiałe, spokojne lub odważne - URBANNATURE scala w spójną całość,
odzwierciedlającą indywidualny styl pracy architekta.
Tworząc nasze płyty elewacyjne, przy współpracy z grupą uznanych architektów, nie skupialiśmy się jedynie
na estetyce, braliśmy również pod uwagę aspekty nowoczesnej architektury, takiej jak długowieczność czy
funkcjonalność - na przykład to, w jaki sposób postrzegamy kolory, które zmieniają się zależnie od wielkości
powierzchni, którą pokrywają i padającego światła.

Cembrit Sp. z o.o. ul. Puławska 405 A 02-801 Warszawa Tel. +48 (22) 544 09 25 Fax +48 (22) 544 09 28

www.cembrit.pl
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Fajne rzeczy
Ehhh... Ludzie takie fajne, śmiałe rzeczy robią... – napisała mi Ula Szabłowska (członek
Komisji Wydawniczej IARP) po proceduralnej, konsultacyjnej lekturze redakcyjnego draftu
wywiadu na temat projektowania modelowego osiedla przez grupę 40 architektów.
I rzeczywiście. Warto przeczytać, jak w ciągu 2,5 roku grupa niezależnych projektantów
pracując społecznie pod skrzydłami Miasta stworzyła „superbiuro”, wypracowała najpierw
jego strukturę organizacyjną i decyzyjną, następnie „masterplan”, który posłużył Radzie
Miasta do uchwalenia planu miejscowego i wreszcie koncepcyjne projekty zespołów
mieszkaniowych w ustalonych kilkunastu kwartałach zabudowy. Urząd miejski przewidział
w swoim budżecie inwestycje infrastrukturalne, tereny zielone i obiekty takie jak centrum
kultury, osiedlowe targowisko czy dom seniora oraz promocję całego projektu jako jednego
z elementów wzorcowo tworzonej kultury miasta.
Całość, zlokalizowaną na 50 hektarach, jako I etap 200-hektarowego przedsięwzięcia
zaczęto przedstawiać potencjalnym inwestorom – oczywiście firmom deweloperskim, ale
także mieszkańcom miasta, dając im szansę na społeczną inicjatywę zawiązania niewielkich
wspólnot i budowę kilkurodzinnych domów w formie kooperatyw.
To „wzorcowe modelowanie” osiedla, a właściwie nowej dzielnicy miasta, stało się dla
architektów jednocześnie polem twórczych poszukiwań, wymiany doświadczeń zawodowych,
multidyscyplinarnym szkoleniem warsztatowym i... wielopokoleniowym wydarzeniem
towarzyskim. Opowiadał nam o tym nie tylko koordynator projektu z ramienia Miasta,
ale również kilkoro uczestników warsztatów.
Brzmi atrakcyjnie, przyjemnie i wzorcowo?
Zastanawiacie się z pewnością, w jakim państwie taki śmiały model współpracy
miasto-architekci-inwestorzy-mieszkańcy mógł się wydarzyć... I czy rzeczywiście się
wydarzył...
Zapraszam na stronę 018. Niech będzie początkiem lektury aktualnego numeru Z:A,
w którym przewodnim tematem staraliśmy się uczynić hasło „jak mogą wyglądać osiedla,
mieszkania, domy”.

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

Nowy Prezes
Izby Architektów RP
kadencja 2014-2018

W księgarniach

• Język wzorców przedstawia teorię

• Miasto-zdrój. Architektura

• Pełnia architektury to zbiór

• Energetyka słoneczna budynku Do-

i praktyczną metodę projektowania

i projektowanie zmysłów to zbiór

esejów wybitnego architekta, jednego

roty Chwieduk zawiera usystematyzo-

architektonicznego opracowaną przez

tekstów stanowiący „podręcznik do

ze współtwórców modernizmu i zało-

waną wiedzę dotyczącą zachodzących

urodzonego w Wiedniu, a pracującego

oduczania się” różnych sposobów

życiela Bauhausu, Waltera Gropiusa.

w budynku zjawisk pozyskiwania, kon-

i wykładającego w USA architekta Chri-

teoretyzowania miasta. Miasto-

Teksty zawarte w książce, chociaż

wersji, magazynowania i wykorzysta-

stophera Alexandra. Książka (wydana

-organizm, infrastruktura w mie-

pisane kilkadziesiąt lat temu, są dzisiaj

nia energii promieniowania słonecz-

w 1977 roku) zawiera uszeregowane

ście, związki architektury z władzą

zaskakująco aktualne. Dodatkowo

nego. Publikacja przeznaczona jest

logicznie „wzorce”, mające stanowić

– do tych właśnie pojęć odnoszą

zostały napisane prostym, klarownym

dla architektów, inżynierów i innych

podpowiedź dla projektanta, jak two-

się teksty zawarte w książce, po-

i eleganckim językiem. Autor porusza

specjalistów z zakresu budownictwa,

rzyć zespoły przestrzenne pełne spo-

kazując i udowadniając, że zwykle

wiele istotnych kwestii m.in. zasta-

energetyki i inżynierii środowiska, ale

łecznego znaczenia. Teoria Alexandra

odczytujemy je w jeden, stan-

nawia się nad statusem architekta

też dla wszystkich zainteresowanych

na pewno wyrasta ze strukturalizmu,

dardowy sposób, posługując się

w społeczeństwie, podkreśla wagę

energetyką słoneczną, a w szcze-

ale jako metoda projektowania stanowi

spetryfikowanymi konstrukcjami

wszechstronnego wykształcenia

gólności możliwością wykorzystania

wyraz partycypacji. Jak napisano we

myślowymi. Wśród autorów m.in.

oraz praktyki, zachęca do odejścia od

energii promieniowania słonecznego

wstępie – „może stanowić przewodnik

Michel Foucault, Juhani Pallasmaa,

sterylnego świata architektonicznych

w budownictwie.

dla wyzwolonego architekta”.

Matthew Gandy i Garret Keizer.

pracowni, postuluje rozwój urbanistyki.

> 69 zł / www.arkady.com.pl

> 89,90 zł / www.gwp.pl

> 3 9 zł / www.sklep.beczmiana.pl

> 45 zł / www.karakter.pl
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Fot. Jerzy Pinkas / WWW.GDANSK.PL

informacje

archiKOMIKS

G R U P A

A R C H I S Ł A W A

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

scenariusz GOŚCINNiE: WOJCIECH GWIZDAK, WSPÓŁPRACA: BARTOSZ WOKAN

/ COPYRIGHT: ORIA MEDIA

KADRY POSTKADENCYJNE
Szefie, to ile izb
mam wpisać do opisu
tej mieszkaniówki
w Szczecinie?

Izb? Przecież
dla architektów izba
jest tylko jedna.

Tu masz błąd!
To jest niezgodnie
z rozporządzeniem
z 17 maja 2014
z godziny 12:24.

Wszystko jest
dobrze. O 18:19
była aktualizacja
zmieniająca.
W KADENCJI 2010-2014 WIELE WEWNĘTRZNYCH
I EKSPERCKICH DYSKUSJI POŚWIĘCONO OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP...

TRZECIA KADENCJA IARP UPŁYNĘŁA POD ZNAKIEM
NOWELIZACJI LEGISLACYJNYCH: KODEKSU BUDOWLANEGO,
DEREGULACJI ZAWODÓW, WARUNKÓW TECHNICZNYCH...

Jakiś problem?
Trochę blado pan
wygląda…
Widziałeś rozkładówkę
w ostatnim Z:A?
Te dwie wielkie lukarny chyba
nie mogą być prawdziwe...

www.grupaarchislawa.pl

Mało zawału
nie dostałem!
Oni to zbudowali
zgodnie
z projektem!
INTERPRETACJA UZP ZALECIŁA ORGANIZOWANIE
PRZETARGÓW PUBLICZNYCH NA NADZORY AUTORSKIE
NIEZALEŻNIE OD AUTORSTWA PROJEKTU ARCH-BUd...

W ROKU 2014 NIEZALEŻNE BADANIA KOMUNIKACJI
Z ARCHITEKTAMI WSKAZAŁY, ŻE NAJCZĘŚCIEJ CZYTANYM
CZASOPISMEM JEST ZAWÓD:ARCHITEKT (86,3%)

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 _#38
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Rozwiązanie
na nagrzewanie
Markizolety VMB Solar firmy Fakro
przeznaczone są do okien pionowych
i służą do ochrony wnętrza przed
nagrzewaniem. Posiadają ruchomą,
odchylaną belkę, dzięki czemu po ich
rozwinięciu użytkownik ma dostęp
do zewnętrznego parapetu, na którym mogą stać np. kwiaty. Z łatwością można też spojrzeć na zewnątrz,
w dół lub na boki, bez konieczności
zwijania materiału markizolety.
Ten innowacyjny produkt posiada
inteligentny system automatycznego uruchamiania w zależności
od nasłonecznienia. Do działania
nie potrzebuje prądu elektrycznego, ponieważ zasilany jest energią
słoneczną, a rolę czujnika pełni panel
fotowoltaiczny połączony ze specjalną elektroniką. Latem, w przypadku
dużego nasłonecznienia markizoleta
samoczynnie rozsuwa się i chroni
pomieszczenie przed nagrzaniem.
Natomiast przy pochmurnej pogodzie
osłona automatycznie się zwija,
zwiększając napływ naturalnego
światła.
> www.fakro.pl

Oszczędne czyszczenie

rolniczych. Doskonałe parametry

Wysokociśnieniowe urządzenie

pracy (ciśnienie robocze regulowa-

Budowlany Poradnik
Interaktywny

HD 8/18-4M firmy Kärcher dobrze

ne w przedziale od 30 do 180 bar,

Na stronie internetowej

możliwości wykonania obliczeń.

sprawdza się przy czyszczeniu ele-

wydatek wody na poziomie od 400

www.bdb.com.pl udostępniony

Interesujące jest także, że za

wacji, posadzek, maszyn, pojazdów

do 800 l/h oraz maks. temperatura

został Budowlany Poradnik

zgodą PKN w poradniku zamie-

budowlanych, transportowych czy

podawania wody wynosząca do 80°C

Interaktywny (BPI), z którego

szone zostały opisy i streszczenia

i 155°C w trybie pracy z parą) gwa-

nieodpłatnie i bez rejestracji

obowiązujących poszczególnych

rantują skuteczne usuwanie nawet

może korzystać każdy architekt.

norm, a dostępne dane fizyczne

szczególnie uporczywych zabrudzeń.

Poradnik zawiera wszystkie

materiałów budowlanych powodują,

Do zalet maszyny należy również

obowiązujące od 1 stycznia 2014 r.

iż wystarczy wskazać dany materiał

zaliczyć mocny silnik trójfazowy,

nowe wytyczne WT2014 oraz

bez wprowadzania wartości (baza

trójtłokową pompę z mosiężną gło-

gotowe algorytmy obliczania

materiałów będzie sukcesywnie

wicą i ceramicznymi tłokami, system

współczynników przenikania cie-

uzupełniana).

precyzyjnego dozowania środków

pła U według nowych już zasad.

czyszczących oraz system Switch-

Dzięki temu pozwala architektowi

korzystania oraz nadsyłania uwag

Chem umożliwiający naprzemienną

szybko uzyskiwać charakterystyki

i propozycji, co pozwoli na lepsze

pracę z różnymi środkami czyszczą-

U = f(d) dla elementów budyn-

dopasowanie BPI do potrzeb archi-

cymi bez potrzeby płukania zbiorni-

ków: jednorodzinnych, wieloro-

tektów i ich konsultantów.

ków. Urządzenie wyposażone zostało

dzinnych, basenów i pływalni,

> www.bdb.com.pl

w tryb eco!efficiency, po włączeniu

tarasów, dachów, stropodachów,

którego podgrzewa wodę jedynie do

dachów zielonych, garaży itd.

temperatury 60°C, co pozwala na
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Na początku każdego tematu

skuteczne czyszczenie nawet silnych

BPI przedstawia część teoretyczną,

zabrudzeń a jednocześnie oszczędza

w której podstawy fizyki budowli

paliwo zmniejszając jego zużycie

zostały opisane zrozumiałym

nawet do 20%.

językiem, stanowiąc jednocześnie

> www.karcher.pl

streszczenie kilkunastu książek

o tej tematyce. Po przejściu przez
część teoretyczną dochodzimy do

Autor przewodnika zaprasza do

WWW.ORGATEC.COM

Dla lżejszego dachu

ściowym są bardzo odporne na

Płytki dachowe Quadra to nowość

niekorzystne warunki pogodowe

w ofercie firmy Cembrit. Wykonane

(silny wiatr, wysokie wahania tempe-

z włókno-cementu dobrze sprawdza-

ratur), jak również na działanie wody

ją się na nowych i modernizowanych

i wilgoci. Ważna cechą tego produktu

obiektach. Za ich pomocą można

jest niewielki ciężar, co ma wpływ na

zadaszać obiekty reprezentacyjne,

zmniejszenie obciążenia więźby da-

mieszkalne oraz budynki użytecz-

chowej. Płytki dachowe dostępne są

ności publicznej, ale z powodzeniem

w dwóch profilach, jako płytki stan-

posłużą też do wykańczania fasad,

dardowe o pełnych wymiarach oraz

szczytów i detali architektonicznych

płytki NO z obciętymi narożnikami.

dachów w obiektach o charakterze

W zależności od profilu oferowane są

publicznym, przemysłowym czy

w dwóch różnych wersjach wykończe-

mieszkaniowym. Płytki dostępne są

nia powierzchni gładkiej oraz struk-

w trzech podstawowych kolorach:

turze imitującej łupek naturalny.

grafitowym, czarnym oraz czerwo-

> www.cembrit.pl

nym. Dzięki wysokim parametrom
technicznym oraz wytrzymało-

ORGATEC
MIĘDZYNARODOWE TARGI
NOWOCZESNEJ PRZESTRZENI PRACY
KOLONIA, 21 – 25 PAŹDZIERNIKA 2014

regionami świata. Wielobarwne,
nieregularne wzory na podłodze

„Dookoła Świata” to tytuł nowej

wykonano głównie w technologii

wystawy otwartej w maju w gdań-

żywicznej posadzki Peran STB

skim Centrum Hewelianum.

firmy Flowcrete. Jest to powłoka

CH to nowoczesne, interaktywne

z bezbarwnej żywicy epoksydowej

centrum nauki zlokalizowane w za-

i barwionego piasku kwarcowego.

bytkowych obiektach militarnych.

Produkt Flowcrete charaktery-

Wystawa w mieście nad Motławą

zuje się niezwykłą odpornością

wymagała zrealizowania niezwy-

na ścieranie i zarysowania, dzięki

kłego projektu posadzek, których

czemu jest odpowiedni do obiektów

rysunek i kolorystyka musiały

użyteczności publicznej.

korespondować z prezentowanymi

> www.flowcrete.com.pl

Kup teraz
ne
bilety onli
dź
i zaoszc zę
!
%
3
do 4

ORGATEC jako jedyna na świecie impreza targowa
koncentruje się na perfekcyjnym dopasowaniu
przestrzeni pracy do jej procesu oraz technologii
informatycznych i telekomunikacyjnych.
W 2014 roku wydarzenie to wytycza tory dla mobilnych biur.
To tutaj znajdziesz rozwiązania umożliwiające kształtowanie
przyjaznej przestrzeni biurowej oraz elastyczne formy pracy.

rekl ama

Posadzki na wystawie
w Gdańsku

Przedstawicielstwo Targów
Koelnmesse w Polsce Sp.j.
ul. Bagatela 11 lok. 7
00-585 Warszawa
Tel.: +48 22 848 80 00
info@koelnmesse.pl

informacje

Systemy na trudne
elewacje

ducenta pozwala na wykonanie fasad

zytów a także HPL, płyt włókno-ce-

również całych fragmentów elewacji.

wentylowanych o różnych wysięgach

mentowych, betonu GRC i ceramiki.

W skład kompleksowej oferty

Firma ThyssenKrupp Energostal, dys-

i kształtach, jak również skomplikowa-

W drugiej połowie 2014 roku,

trybutor metali i tworzyw sztucznych

ThyssenKrupp Energostal wchodzi

nych fragmentów elewacji. Systemy

w oparciu o specjalistyczne oprogra-

również doradztwo i pomoc w re-

proponuje do stosowania certyfiko-

Wido-Profil umożliwiają wykonanie

mowanie Wido-Profil, zostanie też

alizacji technologicznie trudnych do

wane systemy fasadowe Wido-Profil.

fasad wentylowanych zgodnie z przepi-

uruchomiony serwis wspomagający

wykonania elementów elewacji.

Szeroka paleta elementów standar-

sami dla takich materiałów jak Trespa®,

oferowanie i kalkulowanie zarówno

> www.thyssenkrupp-energostal.pl/

dowych oferowanych przez tego pro-

Alucobond® oraz pozostałych kompo-

podkonstrukcji, rozkrojów płyt, jak

materialy_dla_architektow.html

Napędy do wyboru,
do koloru

wiązania D+H wykonano z wysokiej

Możliwość zakupu napędu do stolarki

jakości materiałów, dzięki czemu

okiennej i drzwiowej w dowolnym ko-

są bardzo wytrzymałe, odporne na

lorze, odwzorowującym każdą struk-

działanie temperatury i niezawodne

Oświetlenie
we Frankfurcie

ne są do sterowania większością

zestawie znalazły się m.in. napędy

typów stolarki okiennej i drzwiowej

w kolorze dębu, mahoniu czy złota,

w systemach oddymiania i naturalnej

ale firma jest w stanie zastosować

wentylacji. Posiadają świadectwa

dowolną barwę, również spoza palety

dopuszczenia CNBOP (Centrum

RAL. Na rozszerzenie kolorystyki

Naukowo-Badawcze Ochrony Prze-

miała wpływ współpraca z architek-

ciwpożarowej).

tami i konserwatorami zabytków,

> www.dhpolska.pl

którzy oczekiwali, aby zastosowane
w oknach i drzwiach siłowniki były

zaawansowane”, „unikalne” – takie

wykorzystaną w profesjonalnych

komentarze pod adresem opraw

aplikacjach oświetlenia medycznego,

marek LUG i Flash&Dq można było

drogowego i przemysłowego. Firma

usłyszeć podczas targów Light+Bu-

LUG pokazywała także rozwiązania

ilding 2014. Jak zawsze ekspozycja

przeznaczone specjalnie dla branży

firmy LUG na największe światowe

handlowej, m.in. oświetlenie dedyko-

targi oświetlenia prezentowała

wane grupom produktów, pozwalają-

wysoki poziom. Na stoisku znaleźć

ce na ich atrakcyjną ekspozycję oraz

można było przede wszystkim

podkreślenie unikalnych walorów.

wspomniane oprawy, które zwracały

> www.flashdq.pl
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w eksploatacji. Napędy przeznaczo-

firmy D+H Polska. W podstawowym

dopracowanymi detalami, a także
zaawansowaną technologią LED

014

turę powierzchni to nowość w ofercie

uwagę wyjątkowym wzornictwem,

„Nowoczesne”, „technologicznie

spójne z każdym wnętrzem. Roz-

informacje

Efektowne z wielu
powodów
Elewacje perforowane z oferty
firmy Rheinzink powstały dzięki
nowym możliwościom kształtowania okładzin elewacyjnych z blachy
tytan-cynk, opartym na klasycznym
systemie paneli lub kasetonów.
Indywidualne zastosowanie technologii perforowania, wytłaczania
lub wycinania pozwala osiągać
bardzo interesujące efekty wizualne,
które można wzmacniać, używając
naturalnego lub sztucznego światła.
Pozwala to uzyskać intrygujące
efekty optyczne widoczne zarówno
w dzień, jak i w nocy. Na efektowność
elewacji perforowanych ma wpływ
także czas – powstająca stopniowo
na blasze, naturalna patyna nie tylko
chroni cięte krawędzie, ale również
podkreśla odcienie na powierzchni.
Produkt Rheinzinka został pomyślany
jako wielkoformatowe panele lub
kasetony fasadowe układane w poziomie lub pionie. Architekci chcący
dobrać optymalne rozwiązania, mogą
wysyłać pytania za pośrednictwem
strony internetowej.
> www.rheinzink.pl

Beton o wielu twarzach

W portfolio M&M dostępne są

białe oraz we wszystkich barwach

świeczniki, litery dekoracyjne i inne)

zbliżonych do palety RAL.

oraz elementy wyposażenia łazienek

Morgan&Möller to polska marka płyt

płyty betonowe w standardowych

oraz dizajnerskich mebli i akcesoriów

rozmiarach 60x60 cm, 90x60 cm oraz

wykonanych z betonu architekto-

120x60 cm. Mogą być gładkie (Silk),

także meble betonowe, m.in. regały,

nicznego, materiału o ogromnych

z wżerami (Rough) lub z efektem mar-

komody, stoły, fotele i sofy (z moż-

możliwościach projektowych, coraz

muru (Marble). W podstawowej ofer-

liwością wykończenia tapicerskiego

nowa linia mebli Timeless w klimacie

chętniej wykorzystywanego w Polsce.

cie znajdziemy płyty jasnoszare (Mist)

m.in. skórą wykorzystywaną na

retro, z jesionowymi nóżkami i podu-

Jego znakomitym atutem jest wytrzy-

i ciemnoszare (Typhoon),a także na

obiciach siedzeń samochodów Ben-

chami obitymi wełną.

małość.

specjalne zamówienie antracytowe,

tley), akcesoria dekoracyjne (doniczki,

> www.morgan-moller.com
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Pod egidą marki wykonywane są

czy kuchni (np. blaty, brodziki czy
umywalki).
Ostatnio w ofercie pojawiła się

Prowadzący nadzorował również

W ramach współpracy firmy Coniveo

poprawność wykonywania zadań

z niemieckim producentem wykła-

przez instalatorów. Gospodarzem

dzin kauczukowych nora® systems,

szkolenia była firma Coniveo, która

w dniach 12-13 maja 2014 roku

na to wydarzenie udostępniła swój

w Warszawie, odbyło się pierwsze

magazyn. Wykładziny nora®, ze

w Polsce szkolenie praktyczno-tech-

względu na naturalne właściwości

niczne dla instalatorów wykładzin

kauczuku, z którego są wykonane,

obiektowych. Przeprowadził je

charakteryzuje duża wytrzymałość

Rudi Stobert, specjalista z działu

na ścieranie, wgniecenia i zabrudze-

technicznego firmy nora® systems,

nia. Dodatkowo podłoże wykonane

który zaprezentował prawidłowe

z tego materiału jest antypoślizgowe

układanie wykładziny kauczuko-

i łatwe do utrzymania w czystości.

wej, stopni schodowych i cokołów.

> www.coniveo.pl

Drewniana geometria

do wnętrza formy charakterystycz-

Panele dekoracyjne Cube wy-

ne dla nowoczesnego wzornictwa,

konane z naturalnego drewna

ale dzięki ciepłemu odcieniowi

to najnowsza linia produktowa

naturalnego drewna sprawdzają się

z serii Wood Collection. Każdy panel

także w tradycyjnych stylizacjach.

o wymiarach 343x343 mm składa

Dodatkowo atutem jest z pewno-

się z 49 elementów o wymiarach

ścią ich trójwymiarowa struktura.

50x50 mm i zróżnicowanej wyso-

Charakterystyczny wzór paneli

kości (7-13 mm). Geometryczny

pozwala na szerokie spektrum za-

wzór paneli dobrze komponuje się

stosowań dekoracyjnych – nie tylko

z minimalistycznym wystrojem

jako element ścienny.

wnętrza. Płyty Cube wprowadzają

> www.woodcollection.pl
rekl ama

Wykładanie kauczukiem

Plan osiedla Nowe Żerniki: Urząd Miasta Wrocław i uczestnicy warsztatów projektowych

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

OMD

Osiedle oparte na współpracy
Powstające we Wrocławiu modelowe osiedle Nowe Żerniki, nawiązuje do pomysłu przedwojennej wystawy
WUWA i stanowić będzie istotny punkt architektonicznej części programu Europejska Stolica Kultury 2016.
Z arch. Piotrem Fokczyńskim, wiceprzewodniczącym Dolnośląskiej OIARP, architektem miasta Wrocławia,
a także koordynatorem prac nad projektem NŻ, o tym jak powstała inicjatywa stworzenia osiedla, na jakiej
zasadzie współpracują przy niej władze miejskie, a przede wszystkim jak przebiega proces projektowania
w dużej grupie architektonicznych indywidualności rozmawia Sebastian Osowski (Z:A).

ARCHITEKCI BIORĄCY UDZIAŁ W WARSZTATACH PROJEKTU NOWE ŻERNIKI:
Mateusz Adamczyk, Ewa Bieniek, Piotr Bury, Szymon Brzezowski, Małgorzata Chrabąszcz, Agnieszka Chrzanowska, Ryszard Daczkowski, Marcin Dziewoński, Tomasz Głowacki, Agnieszka Hałas, Maciej Hawrylak,
Paweł Horn, Andrzej Hubka, Dorota Jarodzka-Śródka, Łukasz Kabarowski, Grzegorz Kaczmarowski, Igor Kaźmierczak, Agnieszka Ksycka, Stanisław Lose, Zbigniew Maćków, Marcin Major, Piotr Marek, Anna Misiura,
Marta Mnich, Magdalena Paryna, Mikołaj Romanowicz, Roman Rutkowski, Tadeusz Sawa-Borysławski, Sylwia Sikora, Dariusz Sirojć, Mikołaj Smoleński, Joanna Styrylska, Maciej Szarapo, Bartosz Szczepański,
Dorota Szlachcic, Mariusz Szlachcic, Tadeusz Szukała, Kazimierz Śródka, Bartłomiej Witwicki, Marek Wiśniewski, Łukasz Wojciechowski, Agata Woźniczka, Piotr Zybura, Sławomir Żak, Bartosz Żmuda, Piotr Żuraw
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DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej, laureat dwuetapowego konkursu, architektura: ch+ architekci, Agnieszka Chrzanowska,
Wojciech Chrzanowski, Grzegorz Kaczmarowski; sofft, Mikołaj Smoleński

C

Czterdziestu architektów przy jednym
stole projektowym... Czy współpraca
takiego grona indywidualistów jest w ogóle
możliwa?

> Od początku mieliśmy świadomość, że praca przy Nowych Żernikach będzie trwała długo i z tym zadaniem poradzą sobie najbardziej
wytrwali „zawodnicy”. A więc na pewno mają
do tego predyspozycje ci architekci, którzy
startują w konkursach, a jeśli je wygrywają to
jeszcze lepiej. Zadanie wyłonienia takiej grupy
wzięła na siebie Dolnośląska Okręgowa IARP.
Wybraliśmy grupę około 40 osób. Na pierwszym spotkaniu stawili się prawie wszyscy.
Na drugim było już mniej zainteresowanych.
W tej chwili najaktywniejsza grupa stanowi
tylko część tej czterdziestki, ale pojawili się
także nowi architekci. Oczywiście wszyscy
pracują zawodowo i często widać, że wykrzesanie z siebie tej dodatkowej aktywności nie
jest proste.
To znaczy, że największe szanse zasilenia
„superbiura” mieli projektanci, którzy
startują w wielu konkursach?

> Kiedy zastanawialiśmy się, kto może to
wszystko zaprojektować, uznaliśmy, że musi
to być grupa naprawdę dobrych architektów,
ponieważ temat trzeba drążyć wielowątkowo. I muszą być to osoby nie tylko o zacięciu
architektonicznym, ale także technicznym, bo
kiedy wszystko będzie przechodziło w fazę
szczegółów, musi być ktoś, kto tego przypilnuje. Kluczowe były jednak dorobek i portfolio
konkursowe.

WUWie z 1929 roku, wspominaliśmy, ile już
minęło od niej lat i czy podobny eksperyment mógłby się powieść także dzisiaj.
Zastanawialiśmy się, czy aby nie nastał
moment na postawienie sobie podobnych
pytań jak architekci z przedwojennego Breslau. Wszystkich nas ten pomysł zaintrygował, w przeciągu 2-3 dni spokojnie go sobie
przemyśleliśmy i potwierdziliśmy – tak,
trzeba to zrobić.

Zanim bardziej szczegółowo
porozmawiamy o zasadach funkcjonowania
zespołu i procesie projektowania,
powróćmy do samego początku... Skąd się
wziął pomysł stworzenia tego osiedla?

O Nowych Żernikach mówi się, że będzie to
osiedle eksperymentalne, modelowe. Jak
rozumieć te określenia?

> Pojawił się trochę przy okazji. Jesienią
2009 roku rozmawialiśmy z prezydentem
Wrocławia na temat rekonstrukcji przedszkola na starej WUWie, gdzie dzisiaj już
funkcjonuje siedziba naszej izby. W spotkaniu uczestniczyłem ja, prezydent Rafał
Dutkiewicz, wiceprezydent Adam Grehl
i aktualny przewodniczący DS OIARP
Zbigniew Maćków. Mówiliśmy o pierwszej

> Eksperymentalne to niewłaściwe słowo.
Nie mamy prawa, żeby eksperymentować
z ludźmi. Naszym obowiązkiem jest poznać ich
potrzeby i próbować dać im to, czego oczekują.
Musimy zastanowić się, w jaki sposób, przy
naszym bardzo skromnym potencjale ekonomicznym, możemy sprostać uniwersalnym
potrzebom.
Zatem jak powinniśmy mówić o „WUW-ie
numer 2”?

Z:A _#38
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fot. archiwum dolnośląskiej okręgowej IARP / Dominik Herman

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

Piotr Fokczyński podczas pierwszego spotkania architektów superbiura projektu Nowe Żerniki

> Najchętniej używam słowa wzorcowe,
chociaż modelowe też dobrze oddaje istotę
rzeczy. W tym sensie, że jeżeli ten „model”
potwierdzi, że spełnił oczekiwania i założenia, które postawiliśmy, to będzie w przyszłości silnie oddziaływał na kształt wrocławskiej
zabudowy mieszkaniowej – mieszkania
w mieście, osiedla mieszkaniowego, fragmentu miasta. Czyli stanie się chętnie powielanym wzorcem przez inwestorów, ale też
projektantów. Wytworzy naturalne podejście:
robimy tak jak tu.
Brzmi to trochę hurraoptymistycznie...

> Ale przecież mamy przykłady historyczne,
nawet we Wrocławiu, i wiemy, że to działa.
Choćby poniemieckie osiedle Sępolno (położone w pobliżu terenów, na których powstała w 1929 roku pierwsza WUWA – przyp.
red.), gdzie mieszkam. Po nim widać, że ten
przedwojenny wzorzec wciąż jest dobry. Mimo
że bardzo zmieniły się realia społeczne i ekonomiczne. I do takich wzorców trzeba dążyć.
Ktoś może powiedzieć – zrobiliście Sępolno
bis. Odpowiadam: to świetnie! To znaczy, że
w dalszym ciągu wykorzystujemy elementy
tego modelu, który powstał ponad 80 lat
temu i który nadal działa.
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Czyli architekci zaczęli od zaprojektowania
układu osiedla?

> Tak, zaczęto od urbanistyki i jej tworzenie wywołało spore emocje. Opracowany
„masterplan” stanowi efekt naprawdę
bardzo twardych, ale też twórczych dyskusji.
I znowu – nic nadzwyczajnego nie wymyśliliśmy, ale skoro tak, to się bardzo z tego
cieszę, bo nasza praca nie przerodziła się
w żaden eksperyment. Uważam, że zaproponowany przez nas układ urbanistyczny
pozwala na bardzo nowoczesne kształtowanie architektury i infrastruktury, ale będzie
także sprzyjał budowaniu właściwych relacji
społecznych.

dejmować decyzje. Wiadomo, że w każdym biurze powinien być szef, który ucina
dyskusje pomiędzy zespołami projektowymi
i mówi – dobra, robimy to! Wiedzieliśmy, że
zaprojektowanie np. układu urbanistycznego osiedla spowoduje eksplozję pomysłów,
z których trzeba będzie coś wybrać. A mieliśmy ustalony czas zakończenia tych prac,
ponieważ zaraz trzeba było się zabrać do
uchwalania planu miejscowego. Stąd, żeby
te decyzje w kluczowych momentach ktoś
jednoznacznie podejmował, musiał wyłonić
się „zarząd”. Działa do dziś i we wszystkich
trudnych momentach przejmuje na siebie
odpowiedzialność. Projektanci uznali, że
lepiej najpierw uzgodnić coś we własnym
gronie, a dopiero potem przedstawiać decyzję na zewnątrz.

Porozmawiajmy o pracy superbiura.
Byłem obecny na pierwszym spotkaniu
organizacyjnym, padały wówczas
pytania typu: „Jest nas tu 40, każdy ma
wysokie ego, a kto będzie decydował?”
Jak ukształtowała się hierarchia
zespołów?

Na zewnątrz czyli komu? Magistratowi?
Proszę przy tej okazji powiedzieć jaka była
w tym zespole pana rola – projektanta, ale
jednocześnie architekta miasta?

> Od początku było wiadome, że musi
powstać struktura i regulamin. I tak się
stało. Wszystko zostało demokratycznie
przegłosowane. Architekci wyłonili z siebie
grupę tych, którzy będą mieli prawo po-

> Jestem koordynatorem całego zamierzenia
a w zespole projektowym można powiedzieć,
że przyjąłem na siebie rolę „straszaka”. W regulaminie grupy zapisano, że jeżeli zarząd
nie będzie w stanie się dogadać, to wyboru

fot. archiwum dolnośląskiej okręgowej IARP / Dominik Herman
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W czasie 2,5 roku odbyło się ponad 40 warsztatów, wykładów, prezentacji

dokonuje architekt miasta. Więc wszyscy
wiedzieli, że nie będzie sytuacji bez wyjścia.
Że na samym końcu będzie jedna osoba, która
zadecyduje. To „straszenie” architektem
miasta zapewniło dyscyplinę.
I przyspieszało podejmowanie decyzji?

> Na pewno dawało komfort myślenia, ponieważ zawsze było wiadomo, że jest ktoś w naszym gronie, kto ostatecznie, jeśli będzie taka
konieczność, podejmie decyzję. Ale była też
świadomość, że może lepiej nie doprowadzać
do takiej sytuacji. I rzeczywiście ten rodzaj
bezpiecznika bardzo dobrze się sprawdzał.
Nie musiałem podejmować decyzji za zarząd.
Radzili sobie sami.
W procesie powstawania NŻ uczestniczą
trzy podmioty: miasto jako właściciel
terenu oraz inwestor infrastruktury
i obiektów publicznych, architekci jako
projektanci oraz deweloperzy jako
inwestorzy prywatni. Jakie zadania przyjął
na siebie Urząd Miasta?

> Przede wszystkim trzeba pamiętać,
że miasto i jego służby są tylko jednym
z uczestników tego przedsięwzięcia. Od
początku było dla mnie jasne, że budowa-

nie miasta musi opierać się na współpracy
wielu podmiotów. Zdaję sobie sprawę,
że inwestorzy biorą na siebie dosyć duże
obciążenia wszędzie tam, gdzie nie daje
rady budżet miasta. Ale to nie jest normalna
sytuacja. Normalna sytuacja jest taka, kiedy
to się zrównoważy. I na pewno inwestycje
publiczne, przestrzenie publiczne, obiekty
użyteczności publicznej, ogólnie rzecz biorąc
program społeczny Nowych Żernik, to są zadania miasta, samorządu. I w takim modelu
miasto musi próbować przejąć je budżetowo
na siebie.
A zatem pod względem współpracy na
linii architekci-miasto także chcieliście
osiągnąć sytuację modelową?

> Skoro było wiadome, że te dwa systemy, te
dwie grupy organizacyjnie muszą się zetknąć,
to muszą też współpracować i współdziałać. A to są duże grupy, bo Urząd Miasta
Wrocławia to potężna instytucja. Superbiuro
jest wprawdzie mniejsze, ale równoważy się,
jeśli spojrzymy na dynamikę podejmowania
decyzji, indywidualności projektantów, ich
zupełnie odmienny sposób pracy, nawet
wiek. Dla mnie ta współpraca jest, przyznam,
rzeczą fascynującą. I jak już nadmieniłem

– architekt miasta wcale nie jest najważniejszą osobą w tym przedsięwzięciu. Jest kimś
w rodzaju koordynatora.
Czyli model pracy w formie warsztatów
projektowych i dodatkowych wykładów
specjalistów branżowych, dobrze spełnia
swoje zadanie?

> Warsztaty projektowe to w statutowym
sensie działalności samorządu zawodowego
najlepszy system kształcenia. Intensywności wymiany myśli, jaką mamy na tych
spotkaniach, nie zapewni żadne szkolenie
przez następne 20 lat. Popatrzmy: architekci
sami stworzyli zapisy prawa miejscowego.
Dotknęli sedna sprawy i przekonali się, jak
trudno jest czasami oczywiste rzeczy zapisać
w formie uchwały. Nauczyli się tego. Nagle
przestali już tak bardzo wybrzydzać na jakość
tych planów, z którymi stykają się na co
dzień, bo widzą, że sami popełniają podobne
błędy. Czy może być lepszy warsztat? Żaden
urbanista czy legislator nie będzie w stanie
tego wytłumaczyć. Jeśli dodamy do tego całą
masę zagadnień technicznych, ekologicznych,
socjologicznych, ekonomicznych, formalnoprawnych itd., to powstaje tematyka dla
cyklu poważnych szkoleń.
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Warsztaty projektowe przyniosły niezwykłą intensywność wymiany myśli i doświadczeń między projektantami z bardzo różnym dorobkiem zawodowym

Ale był moment, w którym rozważaliście,
żeby organizować konkurs na projekt
wzorcowego osiedla?

To nawet jak na skromne potrzeby warsztatów, jest już dosyć duży wysiłek.

> Pojawiły się takie pomysły. Ale w takim wypadku najpierw musiałby się odbyć konkurs
urbanistyczny, a potem pewnie sto konkursów architektonicznych na poszczególne
nieruchomości. I pozbawilibyśmy się zupełnie
możliwości wymiany myśli.

Izba, organizując te warsztaty, podjęła
zatem pewne ryzyko… Czy miasto także
coś ryzykowało?

Wiem, że są to dyskusje burzliwe
i intensywne...

> Wszyscy robimy wspólnie masę rzeczy. Zajmujemy się odległościami między
budynkami, nasłonecznieniem, miejscami
postojowymi, segregacją odpadów... Tysiące
różnych zagadnień pojawia się na każdych
warsztatach. Wspólne dochodzenie do
rozwiązań, wymiana poglądów… Powtórzę
raz jeszcze – moim zdaniem nie ma lepszego
sposobu na szkolenie. I to jest też ważna
rzecz, bo przy okazji rozważań nad budżetem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów, nasza komisja rewizyjna stawia
nam trudne pytania, ponieważ organizator
ponosi przecież koszty. Izba prowadzi pełną
dokumentację warsztatów projektowych,
zapewnia minimalne zaplecze logistyczne.
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> Miasto jako samorząd, nie powinno ryzyka
w ogóle podejmować. Dlatego ja tego nawet
nie określam mianem ryzyka. Dla mnie to
jest pewnik. Na wszystkie pytania, poddające
w wątpliwość tę inwestycję, odpowiadam: to
się nie może nie udać. W budżecie wszystko
zostało zapisane, budżet jest przygotowany
(może skromnie, ale jest), a więc cała reszta
nie może się nie spiąć. Musiałoby to być
fatalne miejsce, fatalna lokalizacja. A tak nie
jest – lokalizacja osiedla jest atrakcyjna, zaraz
za Autostradową Obwodnicą Wrocławia, na
zachodzie miasta, w części, która w tej chwili
zaczyna się bardzo dynamicznie rozwijać.
Powstaje tam coraz więcej zabudowy mieszkaniowej.
Na razie architekci pracują przy Nowych
Żernikach na zasadzie wolontariatu. Ich
praca ma się przerodzić w realne, płatne
zlecenia projektowe po sprzedaży działek
inwestorom...

> Stworzenie dobrej biznesowo reprezentacji
było w pewnej chwili jednym z głównych
zadań zarządu superbiura. Wiadomo, że są
osoby do tego predestynowane lepiej i gorzej.
Każdy zespół projektowy wydelegował ze
swojego grona przedstawiciela do kontaktów
z inwestorami. Liczymy, że będzie się to przeradzało w rodzaj konsorcjów projektowych.
Zainteresowanie deweloperów od pewnego
czasu zaczyna rosnąć – trzy kwartały zostały
sprzedane.
I powstaną na nich budynki według
koncepcji zespołów superbiura?

> Tak. W tej chwili autorskie koncepcje zostały
zmodyfikowane pod kątem założeń ekonomicznych deweloperów, warunków przyłączenia do sieci i gruntowych. W opracowaniu
są projekty budowlane. Trzeba tutaj wyraźnie
powiedzieć, że po modyfikacji projekty były
prezentowane na warsztatach i uzyskały
akceptację, przeszły swoistą kolaudację.
Wyjaśnijmy zasady, na jakich działki są
sprzedawane deweloperom. Rozumiem, że
są namawiani do zakupu kwartału razem
z zaprojektowanymi dla tego kwartału
budynkami?

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

Koncepcja zespołu mieszkaniowo-usługowego w Kwartale K2, zespół projektu: Dorota Szlachcic (koordynator),
Mariusz Szlachcic, Małgorzata Chrabąszcz, Marek Wiśniewski

Marek Wiśniewski
architekt IARP,
uczestnik warsztatów
Paradoksalnie, największa wartość projektu Nowe
Żerniki, z mojego punktu widzenia, zawiera się
w sferze niematerialnej. Warsztaty projektowe
wielopokoleniowej grupy architektów wyzwoliły
wielopłaszczyznowe interakcje między uczestnikami. Współpraca podmiotów, na co dzień konkurujących na rynku, okazała się możliwa, kreatywna
i efektywna. Jak dla mnie jest to przekaz niezwykle
pozytywny i energetyczny. Projekt poprzez swoją
innowacyjność prowokuje do szerokiej i spontanicznej dyskusji, w której biorą udział wszelkiego
rodzaju organizacje ruchów miejskich, uczestnicy
rynku inwestycyjnego, organy administracji, jak
i niezorganizowani mieszkańcy Wrocławia.
Warsztaty były modelowym przykładem ładu
spontanicznego oraz skutecznego zarządzania
projektem z wykorzystaniem własnych rozwiązań.
Przy braku na rynku dużych jednostek projektowych uzyskano forum partnerskiej wymiany

doświadczeń między projektantami z bardzo
różnym dorobkiem zawodowym. Oczywiście obrana
droga była bardziej czasochłonna od demiurgicznej
kreacji, jednak efekt końcowy jest nasycony subtelnościami i różnorodnością, dającymi nadzieję na
dużą satysfakcję użytkowników osiedla.
Interesującym doświadczeniem była też dla
mnie obserwacja postaw młodego pokolenia
architektów, nieujawniających się z taką mocą
w warunkach zależności służbowej. Pokolenie to,
pochopnie krytykowane za brak umiejętności pracy
zespołowej, cechuje duża erudycja architektoniczna, twórcze odniesienie do osiągnięć światowych,
wrażliwość społeczna i ekologiczna przy jednoczesnym wyczuciu gry rynkowej. Daje to dużą nadzieję
na wiele doskonałych projektów w przyszłości.
Projekt Nowe Żerniki stoi w opozycji do
popularnego hasła „f...ck the context”. Można powiedzieć, że jest wręcz kontekstualny. Rozpoczęcie
pracy od bardzo dużej skali, obszaru o ściśle zdefiniowanych granicach przestrzennych, dało efekt
lapidarności i pokory rozwiązania urbanistycznego.
Pragmatycznym aspektem całego zamierzenia
jest wykazanie uczestnikom procesów inwestycyjnych, w tym administracji, efektywności rozwiązań

kompleksowych. Nie do przecenienia jest aspekt
edukacyjny dla twórców i odbiorców projektu
w zakresie kształtowania świadomości społecznej,
ekologicznej i estetycznej oraz ukazujący komercyjną wartość piękna.
Czytelność, choć nienachalna, rozdziału
przestrzeni prywatnych, półprywatnych i publicznych powinna zaspokoić potrzeby zarówno
bezpieczeństwa, jak i uczestnictwa. Troska
o środowisko przyrodnicze i duże nasycenie
różnorodnymi formami zieleni daje gwarancję
satysfakcji z użytkowania tak zaprojektowanej
przestrzeni. Miksowanie grup docelowych oraz
funkcji elementów składowych osiedla powinno
zapobiegać wykluczeniu. Zdefiniowane ogniska
aktywności społecznej będą sprzyjać samoidentyfikacji i integracji społeczności lokalnej. Wszystkie
te elementy mają być, w intencji uczestników
projektu, punktem odniesienia dla innych przedsięwzięć w przyszłości.
Kształtujący się pozytywny obraz Nowych
Żernik, jako miejsca do komfortowego mieszkania,
kreuje oddolny popyt potencjalnych mieszkańców
oddziałujący na deweloperów, którzy powoli odkrywają potencjał komercyjny tego osiedla.
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Koncepcja programowo-przestrzenna w Kwartale K8, zespół projektu: Tomasz Głowacki, Paweł Horn, Igor Kaźmierczak,
Tadeusz Sawa-Borysławski, Piotr Zybura (koordynator)

> W zasadzie tak. Ustawa o gospodarce
nieruchomościami pozwala sprzedawać
nieruchomości w formie pisemnego przetargu ofertowego. Wrocław już wielokrotnie
stosował takie rozwiązanie. To są bardzo
ciekawe przetargi i miasto robi je rozstając
się z nieruchomościami, na których lokalnym
władzom szczególnie zależy pod kątem
optymalnego zagospodarowania. Więc skoro
sprzedają ważną działkę, to chcą uzyskać nie
tylko wpływy do budżetu, ale też otrzymać
rekomendację tego, co tam powstanie.
I taka sytuacja ma miejsce na terenie
przyszłych Nowych Żernik?

> Przetarg ofertowy będzie narzędziem tak
samo i przy tej inwestycji. Sprzedając te
działki, liczymy na podwójną ofertę deweloperów – cenową, ale również projektową.
Oczywiście nie możemy nakazać skorzystania
z projektów opracowanych przez superbiuro.
Architekci wiedzą, że nie są jedynymi, którzy
mogą się zająć poszukiwaniem wzorcowych
rozwiązań kwartału mieszkaniowego. Zostawiamy ten wybór inwestorowi.
A zatem inwestor teoretycznie może
zaproponować inny projekt dla kwartału?
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> Jeżeli potrafiłby przygotować dobrą koncepcję, to owszem. Ale pamiętajmy, że architekci z superbiura poświęcili wiele czasu na
stworzenie przemyślanych, zaawansowanych
projektów. Mogą mówić deweloperom: „Jest
przetarg, a my mamy projekty. Zapraszamy,
powiemy, co jest do osiągnięcia.”
Jaka jest powierzchnia całego założenia?

> Docelowo 50 hektarów, ale pierwszy etap
będzie rozgrywany wstępnie na 10 hektarach. Wyodrębniliśmy w nim jeszcze fazy:
A i B. Faza A to wolumen na poziomie 700
mieszkań, co stanowi niezbędne minimum
dla wykształcenia podstawowej idei osiedla.
Poniżej tego trudno zejść. To trzeba wybudować, bo inaczej nie uzyskamy „jądra” układu
urbanistycznego.
Cały ten teren należy do miasta?

> Tak, i to także stanowiło ułatwienie.
Miasto dysponowało takim dużym areałem,
ponieważ został on „zarezerwowany” z myślą
o Expo. Często jestem pytany, czy takie
osiedle mogłoby powstać w innych polskich
miastach... Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Nie wiem, jaki jest procent obrotu
nieruchomościami w innych miastach. Na

przykład w Krakowie jest zupełnie inaczej
niż u nas, w Warszawie także. We Wrocławiu
mamy bardzo bogate doświadczenia w obrocie nieruchomościami miejskimi. Możemy
sobie pozwolić na tego typu próby.
Jak wygląda oferta miasta
dla deweloperów?

> Deweloperzy przede wszystkim muszą
mieć świadomość, że miasto nie zostawi
ich samych sobie. Magistrat wziął na siebie
zbudowanie infrastruktury drogowej i obiektów użyteczności publicznej, przestrzeni
wspólnych. Trwa opracowanie dokumentacji
i przetarg na wykonanie głównego skrzyżowania. Co tu dużo mówić – deweloperzy
w typowej sytuacji mogą liczyć zaledwie
na wpięcie ich dróg osiedlowych do układu
komunikacyjnego i to przy sporej partycypacji
finansowej. Tutaj ten temat nie jest w ogóle
ich zmartwieniem.
Obiekty i miejsca publiczne zostaną
zaprojektowane przez architektów
superbiura?

> Nie. Na publiczne inwestycje odbywają się
konkursy architektoniczne. Skoro ma to być
osiedle wzorcowe, to musi być wzorcowe

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

Bazar-targowisko na osiedlu Nowe Żerniki, laureat konkursu, projekt: pracownia BASIS, Biuro Architektoniczne Sirojć i Szkółka

Dariusz Sirojć
architekt IARP,
uczestnik warsztatów
Nowe Żerniki to eksperyment w każdym aspekcie,
także samej idei powstania takiego osiedla. Oceniam
to przedsięwzięcie bardzo pozytywnie właśnie za
odwagę eksperymentowania w tej materii.
Największym znakiem zapytania była formuła
współpracy tak wielu architektów. Początkowo
starano się określić jakieś zasady, kryteria itp.
Ostatecznie najefektywniejsza okazała się otwarta
formuła, oparta na koleżeńskich relacjach i pracy
w coraz mniejszych grupach (grupy problemowe,
grupy zajmujące się kwartałem, sąsiedzi).
Wynikiem eksperymentalnego procesu jest
też masterplan. To właśnie sam ten proces
jest największą wartością. Wpływ na kształt
zagospodarowania miało nie tylko kilkudziesięciu
architektów, ale także okoliczni mieszkańcy, władze
miasta, eksperci z różnych dziedzin. Planowanie
takich inwestycji nie powinno następować
poprzez decyzje podejmowane z dnia na dzień,

jednoosobowo. To zawsze powinien być jakiś proces
angażujący możliwe jak najwięcej środowisk.
Standardowo osiedla budowane są przez
deweloperów, dla których zagospodarowanie terenu
to ostatni punkt na liście rzeczy do wykonania.
Natomiast w projekcie Nowe Żerniki chcieliśmy zrobić
to dokładnie odwrotnie – zagospodarowanie terenu,
przestrzeń publiczna to numer jeden na naszej
liście. Wspólnie staraliśmy się wypracować taki
model tych przestrzeni, który dodatkowo zainspiruje
każdego z nas z osobna do eksplorowania tematyki
przestrzeni wspólnych w ramach kwartałów,
sąsiedztw, a nawet samych budynków.
Kiedy decydowaliśmy się na przystąpienie
do inicjatywy budowy osiedla Nowe Żerniki, nie
wiedzieliśmy nic o tym, co nas czeka. Dzisiaj znamy
reguły rządzące takim procesem i z pewnością
łatwiej byłoby się zdecydować wziąć udział
w podobnej inicjatywie po raz kolejny.

W trakcie trwania prac projektowych bardzo
dobrze sprawdziła się formuła dni warsztatowych.
Uważam, że powinno być ich więcej, ponieważ
przynosiły najlepsze efekty współpracy
w grupach i między grupami. Liczyłbym też na
większe zaangażowanie Wydziału Architektury
w to przedsięwzięcie. Wydaje mi się, że udział
studentów w spotkaniach i warsztatach oraz
przy opracowywaniu projektów w ramach zajęć
na uczelni, byłby cenny zarówno dla nich, jak
i samego przedsięwzięcia.
Zainteresowanie inwestorów wydaje
się być wprost proporcjonalne do samego
zaangażowania władz miasta w realizację
osiedla. W momencie, kiedy dochodzi już do
realizacji konkretnych zadań projektowych,
a za chwilę realizacyjnych w sferze przestrzeni
publicznych osiedla, zainteresowanie inwestorów
znacznie wzrasta.
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Zespół niskiej zabudowy szeregowej w Kwartale K10, zespół projektowy: Marcin Dziewoński, Maciej Hawrylak,
Marcin Major (koordynator), Magdalena Paryna, Joanna Styrylska

także pod tym względem. Dlatego organizujemy konkursy dwuetapowe. Pierwsza część
konkursu nie powinna obciążać startującego
nadmiarem pracy. To zapewnia bardzo szeroki
udział i dużą eksplozję myśli architektonicznej na poziomie studialnym. A później ci najbardziej twórczy dostają szansę by w drugim
etapie przełożyć swoją koncepcję na język
zdecydowanie bardziej precyzyjny. I tak ja
rozumiem konkursy dwuetapowe. W tej chwili
rozstrzygnięte zostały dwa konkursy: dom
kultury i zabudowa mieszkaniowa TBS wraz
z przedszkolem i domem seniora z serwisem
opiekuńczym.
To może wymieńmy, jakie obiekty
publiczne powstaną na Nowych
Żernikach...

> Masterplan przewiduje dom kultury,
żłobek, przedszkole, szkołę z przedszkolem,
bazarek, kościół i dom seniora. Do tego całą
infrastrukturę, w której ścieżki i ulice też
projektują architekci. Poza tym w obszarach
kwartałów znajdą się wspólne przestrzenie
publiczne, zieleń itd.
Czy fakt, że na pierwszym miejscu
wymienił pan dom kultury, ma związek
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ze zdobytym przez Wrocław tytułem
Europejskiej Stolicy Kultury 2016?

> Tak, ten wątek jest bardzo ważny. Uważam,
że mamy wielką szansę połączenia różnych
działań w sferze kultury. I to szczególnie
kultury bliskiej, dostępnej dla społeczności,
co jest leitmotivem naszych przygotowań
do tego wydarzenia. Chcemy pokazać, jak
korzystać z kultury na poziomie osiedla
mieszkaniowego. Dom kultury będzie więc
tutaj okrętem flagowym. Jednocześnie już
w pierwszej fazie powstawania osiedla będzie
stanowił o pewnym komforcie mieszkania
na Nowych Żernikach, będzie pobudzał
aktywność mieszkańców i sprzyjał integracji
lokalnej społeczności.
Co się stanie z kwartałami, które nie
zainteresują deweloperów? Wszystkie
są równie atrakcyjne?

> Nie ma takich, które byłyby gorsze czy
lepsze. Różnią się specyfiką – jest np. kilka
nieruchomości adresowanych do małych kooperatyw, niewielkich spółdzielni mieszkaniowych, zawiązujących się na przykład w grupie
znajomych. Taka forma budownictwa działa
np. w Berlinie. Powstają małe domy wielorodzinne dopasowane do potrzeb mieszkańców,

którzy dobrze się znają, dobrze czują w swoim
gronie, ufają sobie, wezmą zapewne wspólny
kredyt i z sukcesem doprowadzą budowę do
końca. Bardzo ciekawa forma.
A odpowiadając na pytanie o decyzje zakupowe deweloperów – nic się nie stanie. Jak
teraz nie kupią, to kupią za chwilę.
A co z istniejącą w pobliżu zabudową?
Jej mieszkańcy zostaną włączeni
w życie osiedla?

> Oczywiście, będziemy dążyli w kierunku
zespolenia okolicznej zabudowy z naszym
osiedlem. Układ urbanistyczny uwzględnia to
uwarunkowanie. Nie może dojść do sytuacji,
by Nowe Żerniki miały na wjazdach ustawioną
bramkę ze szlabanem i z agencją ochrony.
Byłaby to dla mnie wielka porażka.
Rzeczywiście modelowe osiedle nie może
być osiedlem zamkniętym...

> Nowe Żerniki będą miały wiele funkcji
dostępnych dla mieszkańców, także tych,
którzy mieszkają wokół. Dlatego oni mogli
przychodzić na nasze warsztaty, zadawać
pytania, mówić o wątpliwościach. Architekci
im odpowiadali werbalnie, później projektowo.
To też ciekawy proces, który pokazał,

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

Koncepcja zespołu mieszkaniowo-usługowego C, D w Kwartale K4, zespół projektu: Agnieszka Chrzanowska, Marta Mnich
(koordynator), Grzegorz Kaczmarowski, Mikołaj Smoleński, Łukasz Wojciechowski, Agnieszka Hałas, Mikołaj Romanowicz

Marta Mnich
architekt IARP,
uczestnik warsztatów
Osiedle Nowe Żerniki to na pewno przełom w planowaniu dzielnic mieszkaniowych we Wrocławiu.
Oczywiście chciałoby się jeszcze więcej, ale
w odniesieniu do tzw. osiedli deweloperskich
i tak jest to krok milowy. Chodzi mi głównie
o infrastrukturę społeczną, to znaczy przestrzenie
i budynki publiczne, infrastrukturę drogową, tereny
zielone i połączenia z miastem oraz zabudową
sąsiadującą.
Wyjątkowość Nowych Żernik polega na tym, że
nadrzędnym celem w planowaniu nie jest pieniądz.
Deweloperzy najczęściej popełniają tę pomyłkę,
że powielają schematy sprzedaży ich zdaniem
bezpieczne, ale krzywdzące mieszkańców. Brakuje
wówczas odpowiedzialności społecznej. Nie
chodzi mi tu o jakieś fajerwerki, tylko takie proste
sprawy jak doświetlone korytarze, rowerownie,
przewietrzane mieszkania i przede wszystkim
tarasy lub balkony.

Masterplan ogólnie uważam za udany, choć
zdecydowanie wolałabym mniejszą gęstość zabudowy. Strona zachodnia skalą jest przyjemna,
natomiast wzdłuż tzw. trasy targowej mamy
skalę adekwatną do typowej zabudowy centrum
miasta. Nie chcę natomiast oceniać poszczególnych projektów, jakie powstały w ramach tej
inicjatywy. Każdy z projektantów ma tu swój
wkład i myślę, że wszyscy uczestnicy starali się
wykonać swoje zadania jak najlepiej.
Praca przy tym przedsięwzięciu nie była łatwa,
bo w dużym zespole zawsze trzeba iść na daleko
idące kompromisy, jednak taka szeroka współpraca skłania do refleksji nad innymi punktami
widzenia. Zaletą tego wydarzenia była na pewno
integracja środowiska zawodowego – i możliwość
przyjrzenia się warsztatowi koleżanek i kolegów.
Wzięłabym ponownie udział w podobnej
inicjatywie, jednak wolałabym, żeby prace

projektowe były w jakiś sposób prefinansowane,
choćby częściowo. Zdaję sobie sprawę, że takie
przedsięwzięcie organizacyjnie jest bardzo trudne,
ale wysiłek biur projektowych również jest spory.
Myślę, że to przedsięwzięcie dobrze rokuje,
ponieważ deweloperzy już kupili część działek.
Dodatkowo mamy inwestycje publiczne takie jak
centrum kultury oraz społeczne, realizowane przez
TBS. Kooperatywy dopiero ruszają, więc zobaczymy, jakie będzie nimi zainteresowanie.
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DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

Koncepcja zabudowy mieszkaniowej z dziedzińcem w Kwartale K7, zespół projektu: Marcin Dziewoński, Maciej Hawrylak,
Joanna Styrylska, Magdalena Paryna, Marcin Major (koordynator)

że zapisane w ustawie o planowaniu przestrzennym konsultacje społeczne, czyli także
wyłożenie planu do publicznego wglądu, nie
muszą być tylko czynnością formalno-prawną. Okazało się, że ma to faktycznie wpływ
na uchwalany plan miejscowy, i że on rzeczywiście stanowi efekt przyzwolenia społecznego, społecznego konsensusu. A to oznacza
że mamy następny wzorzec.
Czy model wskaże jednocześnie
urzędnikom miejskim nowe możliwości
rozwoju i sprzedaży gruntów miejskich?

> Wydaje mi się bardzo istotne, żeby odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób sprzedając
miejskie grunty mieć wpływ na optymalny
rodzaj zabudowy, która na tych działkach
powstanie. I jakie można wykorzystywać
instrumenty, tkwiące w prawie materialnym,
aby doprowadzać do – hasłowo ujmując
– „urbanistyki w działaniu”.
Kto najbardziej skorzysta na efektach tego
projektu? Miasto, architekci, deweloperzy,
przyszli mieszkańcy?

> Chciałbym, żeby najwięcej skorzystali
mieszkańcy. Nagrodą będzie dla nas, jeżeli po
latach ludzie, którzy tam osiądą, będą w dru-
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gim czy w trzecim pokoleniu utożsamiali się
z tym miejscem, będą chcieli tam mieszkać
i będą się tam po prostu dobrze czuli. Bardzo
często w tego typu osiedlach pojawia się lokalna społeczność, która się z nimi utożsamia
i potrafi docenić jakość estetyczną otoczenia
i architektury. I zaznaczam, że my nie chcieliśmy tworzyć jakichś fajerwerków architektonicznych. Zgromadzenie dobrej architektury
w dobrej urbanistyce, doprawione sosem
infrastrukturalnym i usług społecznych – ja
sobie nic lepszego nie wyobrażam.
Ale miasto Wrocław chyba też odniesie
korzyści dzięki tej inicjatywie?

> Oczywiście. Miasto otrzyma wzorcową
dzielnicę, którą będzie mogło się chwalić,
którą będzie mogło przywoływać przy
każdym następnym planowaniu. Skorzystają
też architekci, już o tym mówiłem: proces
projektowania, warsztat projektowy, model
współpracy ze sobą. Podejrzewam, że będzie
im żal, kiedy skończymy warsztaty, bo było
to duże wydarzenie także w sensie towarzyskim. Możliwość spotykania się, wymiany
poglądów na temat Nowych Żernik, ale także
własnych bieżących zleceń, z których architekci finansowali swoją pracę nad Żernikami.

A deweloperzy, jeżeli mówimy o korzyściach,
mają najbardziej czytelną sytuację. I na pewno będą z tego korzystali w sensie marketingowym. To wszystko razem, mam nadzieję,
pokaże, że opłaca się planować i doprowadzić
do końca cały, wspólny proces realizacyjny.
Czy Wrocław powtórzy podobne
inicjatywy w przyszłości?

> Chcieliśmy ten teren „przemyśleć” urbanistycznie w nieco większym zakresie. Byłoby
idealnie, gdyby deweloperzy w ogóle przestali
się interesować innymi gruntami w mieście,
tylko po prostu zwrócili oczy na Nowe Żerniki.
Przecież mamy tutaj poligon doświadczalny
i rynek budowlany na najbliższe 10-15 lat! To
jest doskonała rekomendacja dla różnego
rodzaju projektów wspierania budownictwa
mieszkaniowego. Przydałoby się takie myślenie: „inwestuję tutaj, bo dopełniam to miejsce”. Gdybyśmy zsumowali aktualne budowy
deweloperskie we Wrocławiu, z pewnością
wyszłoby nie mniej niż 50 hektarów. Tylko, że
te inwestycje są rozproszone. My przez swoją
inicjatywę chcieliśmy zaproponować metodę
doprowadzenia do koncentracji zabudowy
w jednym miejscu, zapewniając mieszkańcom
wysoką kulturę i wygodę życia.

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

Koncepcja trzonowca z uwolnionym parterem, budynek A w Kwartale K4, koordynator: Marta Mnich,
zespół projektu: Anna Misiura, Łukasz Kabarowski. Magdalena Lochno, Agata Gabiś, Waldemar Gaczyński

Maciej Hawrylak
architekt IARP,
uczestnik warsztatów
Inicjatywa stworzenia modelowego osiedla
pokazującego współczesne możliwości rozwiązywania problemów mieszkaniowych, społecznych
czy technologiczno-materiałowych jest bardzo
dobra. Pozwala na wskazanie dróg postępowania
w świecie sterowanym głównie przez „rynek” gdzie
jakość życia jest wtórna do wartości PUM. Jestem
przekonany, że idea Nowych Żernik jest wspaniałym
pomysłem pozwalającym na uzyskanie szerokiego
spektrum stanowisk i poglądów.
Idea warsztatów architektonicznych jako
płaszczyzna tworzenia wzorcowego osiedla ma,
jak zwykle w takich przypadkach, dobre i słabe
strony. Fakt, że to wrocławscy architekci tworzą
dla Wrocławia czy debatują nad nowymi wzorcami
osiedla mieszkaniowego ma swoje pozytywy. Jest to
także okazja do pogłębiania poglądów i zacieśniania współpracy z miastem. Istotne jest także
przejście pełnego procesu myślowego od ogółu do

szczegółu. To rzadkość w naszym profesjonalnym
życiu. A i władze miasta mają okazję przysłuchiwać
się racjom i argumentom. To także jest pozytyw
i modelowe podejście tego przedsięwzięcia.
Zaprojektowany w trakcie warsztatów
masterplan jest efektem kompromisu pomiędzy
wieloma opracowaniami i jako kompromis nie jest
specjalnie odkrywczy czy modelowy. Modelowe
jest z pewnością poszerzenie zakresu działania
także na teren sąsiedni o wielkości prawie 200 ha.
Można się oczywiście spierać czy należało wybierać
konkretne rozwiązanie i doskonalić jego kluczowe
założenia (jestem zwolennikiem tego podejścia) czy
sprowadzać do wspólnego mianownika. Natomiast
wzorcowym pozostaje proces poszukiwania relacji
między przestrzenią publiczną i prywatną, uwzględnianie różnego statusu majątkowego mieszkańców,
liczebności rodziny a przede wszystkim pozostawienie swobody twórczej projektantom. A to czy
architektura będzie rozpoznawana jako przełomowa,
wzorcowa to już zupełnie inna sprawa. Bo najbardziej istotne jest sumienne i rzetelne podejście
do problemów lokalnych społeczności, do innego
rozłożenia akcentów aniżeli w przypadku podejścia
czysto deweloperskiego – fragmentarycznego.
Sukces modelowego myślenia o „otwartym”
osiedlu zależy od wielu czynników. Nie wszyscy

deweloperzy i nie wszystkie wspólnoty jakie
powstaną będą kontynuować założenia „otwartego”
społeczeństwa. Mam jednak nadzieję, że fakt, iż
miasto od początku będzie budowało przestrzenie
publiczne, wpłynie na stanowiska wszystkich stron
w procesie inwestycyjnym. To użytkownicy prywatnych przestrzeni albo zechcą własne tereny wcielić
do całego zespołu albo pozostaną na własnej
„wyspie” szczęśliwości.
Zaangażowanie deweloperów w tę ideę to jest
największy problem Nowych Żernik. To nie miasto
buduje osiedle wzorcowe. Nie budują osiedla także
architekci. Czy inwestorzy zostali przekonani, że
w tym miejscu może powstać coś wzorcowego
i czy zostali tym faktem zelektryzowani? Moim
zdaniem nie. Inwestorzy nie podjęli tego wyzwania.
Przestraszyli się zadania czy raczej nie czują
dobrego interesu. Odpowiedź może ewoluować.
I oby tak się stało.
Jestem całkowicie przekonany, że czas
i wysiłek jaki został włożony w to przedsięwzięcie
był wart tej idei. Nie miałbym żadnych wahań przed
powtórzeniem takiego zadania po raz wtóry. Co
nie oznacza, że nie widziałbym możliwości innego
procedowania. To wynika ze zdobytego doświadczenia, że „model” za każdym razem może (powinien?)
być inny.
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FELIETON

ARCHITEKCIE, KTO CIĘ ROZUMIE?

arch. Piotr M. Glegoła
architekt IARP

D

Delikatnie podsuwany przeze mnie naszemu środowisku, w którymś z felietonów,
pomysł, aby przy każdej Okręgowej Izbie
Architektów zorganizować ośrodek terapii 1,
nie wypalił.
A przecież moglibyśmy mieć dzięki
temu zapewnioną grupową i oczywiście
obowiązkową „kozetkę”, na której wszyscy,
raz w tygodniu, powtarzalibyśmy wierszyki
odpowiednio ułożone w celu łatwiejszego
ich zapamiętania. Chórem recytowalibyśmy
aż do zakorzenienia sobie w pamięci: „cena
za nadzór autorski to 150 euro za godzinę,
aby nie mieć finansowej troski” albo „cena
projektu domku to dwanaście procent kosztu
budowy, aby mieć odpowiednie do życia
zasoby”.
Można by równolegle zorganizować
grupy wsparcia, których uczestnicy (również
obowiązkowo) bezkarnie wyznawaliby siedząc
w kręgu akceptacji i zrozumienia pozostałych
koleżanek i kolegów architektów np.: „Jestem
Marian, od 12 lat jestem architektem, wczoraj
udzieliłem klientowi rabatu na cenę projektu
schodząc poniżej ceny minimalnej” albo „Mam
na imię Zenon, jestem architektem od 25 lat,
w zeszłym tygodniu podpisałem umowę,
z której wynika, że wynagrodzenie otrzymam
dopiero po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę”.
Oczywiście szczera samokrytyka
podczas sesji oznaczałaby amnestię od
kar dyscyplinarnych za popełnione czyny,
zapewniając jednocześnie wzajemną
pomoc psychologiczną i wsparcie innych
członków Grupy, co, być może, pozwoliłoby uniknąć podobnych problemów ze sobą
w przyszłości.

030

Z:A _#38

Wyobraźcie sobie gang
motocyklowy pełen
architektonicznych
twardzieli, założony przy
każdej Izbie Okręgowej.
Na motocyklach,
w skórzanych kurtkach
z logiem Izby na
plecach... Walczyliby ze
wszelkimi przejawami
dumpingowania cen,
złych interpretacji prawa
budowlanego i warunków
technicznych
Skoro jednak działalność Grup wsparcia
nie wypaliła, to może wykorzystać stare,
sprawdzone w bardziej rozwiniętych krajach, sposoby?
Jakiś czas temu emitowano w telewizji
serial Sons of Anarchy, opowiadający historię
„pozytywnego” gangu motocyklowego,
walczącego ze złymi handlarzami narkotyków
w jakimś miasteczku w USA (no, może nie do
końca byli tacy dobrzy, ale dla potrzeb felietonu przyjmijmy, że serca mieli złote).

A zatem wzór jest i to sprawdzony, a my
lubimy przecież posiłkować się sprawdzonymi
wzorcami.
Należałoby zatem założyć przy każdej
Izbie Okręgowej gang motocyklowy. Przywódcą zostawałby Przewodniczący Rady
lub oddelegowany na to stanowisko któryś
z członków jej Prezydium. Jeden tylko warunek: musiałaby to być osoba o wadze powyżej 120 kg i wzroście ponad 190 cm. Na motocyklach, wyposażeni w odpowiednie skórzane
kurtki z logiem Izby na plecach (warto tylko
dodać jakieś płomienie i kosiarza, już widzę
tę rewitalizację logotypu...) walczyliby ze
wszelkimi przejawami dumpingowania cen,
złych interpretacji prawa budowlanego
i warunków technicznych. Grupa składałaby
się oczywiście z samych architektonicznych
twardzieli, a nabór prowadzony byłby poprzez rozpisywane w każdej Izbie Okręgowej
konkursy. Proste i skuteczne – czyż nie?
Hmmm... przeczytawszy powyższy tekst,
stwierdziłem, że od razu powinienem się oddać w ręce wymiaru sprawiedliwości... Przecież w świetle obowiązującego prawa, najwyraźniej namawiam do złego. Cóż, właściwie
to przyzwyczaiłem się do tego już dawno, bo
przecież stosując warunki ustaw budowlanych
(a to stawia wymóg ich interpretacji) ciągle
mam wrażenie, że poruszam się po krawędzi
prawa. Może nieśmiało poproszę o jakieś
paczki do mojego ośrodka odosobnienia? Jego
adres będzie dostępny na stronie internetowej Izby... Chyba, że przyjąć inną taktykę
i zacząć korzystać z metod działania kapitana
Klossa albo majora Stirlitza?
1_G enialnie prosta metoda na kryzys, Z:A_02/2013 (#32), str. 40
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Moja strona architektury
arch. Agnieszka Wereszczyńska, architekt IARP

W życiu możemy wiele odkryć i odnaleźć liczne inspiracje, ale jeśli poprzestaniemy tylko na zachwycie, to na nic
będą nasze starania. Dlatego buduję swoje miejsce w przestrzeni, bardzo wirtualne, a jednak niosące rzeczywiste
korzyści. To mój mały architektoniczny świat – blog. Pamiętnik przestrzeni, które zwiedzam.
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Gargamele, kaszaloty, potwory, koszmary – to
epitety, które od kilku lat „promują” wątpliwą
urodę polskiej architektury mieszkaniowej
i nie tylko. Wytykana palcami, obrzucana
grymasem złośliwości, bohaterka niesmacznych żartów – taka coraz częściej jest nasza
architektura… Brnie w błocie popularności
i fałszywie rozumiejąc brawa, dumnie rozrasta
się na boki.
Z dnia na dzień obserwujemy, jak świat
opanowuje utarty schemat oparty na zasadzie „mieć to być” albo „więcej znaczy lepiej”.
Karmimy się nim, stając do wyścigu o lepszy
rodzaj piękna. Promują ten schemat katalogi
dające gotowe, nieszczęśliwie powielane od
lat, dostępne od zaraz rozwiązania. Jedynie
słuszne… A co najsmutniejsze – patrzą na
to nasze dzieci, które rosną w przekonaniu,
że można mieć wszystko i to od zaraz. Ilu
z nas, architektów, chciałoby krzyknąć: dość,
stanowczo nie!
Nie zgadzam się z tym, co widzę, bo wiem,
jak mogło by być pięknie. Trudno jest mi
wiecznie godzić się na narzekanie naszych
rodaków, którzy i tak od odpowiedzialności za
przestrzeń umywają ręce. Czy można przekonać ich, by zdecydowali się żyć piękniej?
By zrozumieli, że warto zaufać sobie, zajrzeć
w głąb siebie i odnaleźć swoją Stronę Architektury? I jak we wszystkim, co ważne nie szli
ścieżką na skróty, z braku czasu nie ulegali
wygodnym kompromisom.

Kto miałby zmienić świat?

Villa 3S
/ Love
Architecture
„W małym ciele wielki duch”...
Niewielki dom, którego
nietypowa bryła to fikuśna
interpretacja zapisów planu
miejscowego. Otwarty plan,
spójna przestrzeń, piękna
harmonia z otaczającą naturą...

*

Wszystkie przedstawione
w artykule domy, zostały
zaprezentowane na blogu
autorki

Od razu jednak pytam sama siebie: czy mam
prawo oceniać, dawać wskazówki? Dlaczego
ja, architekt mieszkająca w średniej wielkości
mieście, w którym nie uświadczysz wieżowców, szklanych domów i innych supernowoczesnych budynków, mogę mieć czelność
krytykować architekturę? Nieraz zastanawiam się, czy powinnam, zwłaszcza wtedy,
gdy dotykam budynków tych, którzy potrafią
pochwalić się wielkogabarytową fantazją.
Albo gdy odwiedzam miasta, w których ta
fantazja płynie z każdego, najmniejszego
kąta. Jestem zwykłym architektem, który
patrząc wokół, widzi tylko tyle, ile jest w stanie dostrzec. Widzę przestrzeń, miejsca,
które można zmienić, odnowić, poprawić...
W takich miastach jak moje jest ich zdecydowanie zbyt wiele. Żal patrzeć, jak się
marnują. Uznałam, że mam obowiązek zrobić
coś więcej.
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Wonning B
/ GD Architekten
Proste, pomysłowe rozwiązanie,
które ze zwykłego domu typu stodoła
zrobiło nowoczesny, elegancki
budynek. Powiew wyobraźni
architektów zamknięty w kilku
przepięknych detalach zbudował
klimat tego miejsca...
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Odkryć, zainspirować, zbudować...
Ponad trzy lata temu założyłam blog. To w nim
pokazuję, jak pewne rzeczy można zrobić lepiej,
inaczej, a każdy człowiek i każde miejsce,
zasługują na kawałek dobrej architektury.
Nie chcę używać wielkich słów, ale też nie są
mi one potrzebne, gdy mówię do sąsiadów,
przyjaciół i pani w sklepie za rogiem. Pokazuję
im przykłady, podsuwam rozwiązania, podpowiadam i przybliżam inne spojrzenie na przestrzeń. Moją pasją stało się odkrywanie, misją
inspirowanie, celem budowanie. Z tych trzech
słów powinna, moim zdaniem, rodzić się każda
architektura. Niezależnie od rozmachu, gabarytów czy prestiżu miejsca. Czasem to właśnie
tam, gdzie jej nie szukamy, powinno być jej
najwięcej. Wierzę, że zawsze jest dobry czas,
by coś odkryć i nie ma złego, by coś zbudować.
Czyż nie jest to wystarczająco inspirujące?

Odkrywanie, czyli
architektura na wyciągnięcie dłoni
„Wykorzystaj czas na doskonalenie się poprzez czytanie dzieł innych ludzi, aby łatwo
osiągnąć to, na co oni ciężko zapracowali”
stwierdził Sokrates.
Czytanie dzieł innych... przecież to takie
proste! Ja, należąca do pokolenia internetu,
mam tę cudowną możliwość być nie tylko tu
i teraz, ale po prostu wszędzie. Mogę docierać
w najdalsze zakątki świata. Siedząc w wygodnym fotelu, przemierzać świat architektury
i dzielić się przeżyciami z innymi. Wystarczy
odpowiedzieć na zaproszenie wysłane przez
architektów, którzy chcą podzielić się swoją
twórczością. Podziwiać prezentowane przez
nich szkice, projekty, zdjęcia. Odczytywać myśli spisane architekturą i odkrywać świat, jaki
dali ludziom, którzy postanowili powierzyć im
kawałek swojej przestrzeni.
To fascynujące hobby, które wciąga
każdego dnia i za każdym razem tak samo
zaskakuje. Odkrywanie relacji, odczytywanie
intencji, śledzenie idei to bardzo przyjemny
nałóg. Uwielbiam ludzi i historie, jakie plecie
im życie, ale jeszcze bardziej lubię podglądać
miejsca, gdzie dana historia ma swój początek.
Miejsca, gdzie ludzie wstają o poranku, budzą
się przy kawie, przemywają twarze, spożywają
posiłki, bawią się z dziećmi, wymieniają myśli,
tańczą, śpiewają, oddychają zielenią i cieszą
się słońcem. Czyż nie temu właśnie towarzyszy architektura? Domy to nie tylko ściany – to
opowieści zamknięte w przestrzeni.
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Jak mawia mistrz Peter Zumthor:
„Architektura ma swój własny obszar istnienia. Pozostaje w wyjątkowo cielesnym
związku z życiem. W moim wyobrażeniu
nie jest ona zasadniczo ani przesłaniem, ani
znakiem, lecz oprawą i tłem dla przemijającego życia, wrażliwym naczyniem dla
rytmu kroków po podłodze, dla skupienia
przy pracy dla ciszy...”
Wirtualnie przekraczam więc progi, by
wcielić się w rolę gospodarza i poczuć klimat
danego domu. Innym razem obserwuję architekturę z poziomu przechodnia, poszukując
odniesienia, związku z tym, co znajduje
się wokół. Szukam tego blasku, który dla
wielu nieoczywisty, dla mnie płynie właśnie
z drobnej architektury mieszkaniowej, tej
zamkniętej w najmniejszym z możliwych
wymiarów.
Właśnie w tych małych projektach, które
z założenia nie mogą przekraczać budżetu statystycznego Kowalskiego, odnaleźć
można prawdziwe perły. Drobne przebudowy odmieniające przestrzeń, niewielkie
rozbudowy, które poprawiają komfort życia
mieszkańców, niecodzienne zmiany funkcji,
zaskakujące metamorfozy domów i w końcu
te nowe, projektowane od początku domy.
W każdym z nich dzieje się historia, życie
układa program niezbędnych potrzeb, a architekt, łącząc wszystkie fakty, pisze swoim
projektem scenariusz na kolejne lata. Właśnie – architekt! To on prowadzi, pokazuje,
wspiera i przede wszystkim inspiruje...

Inspirowanie, czyli
edukowanie architekturą

Dom SAAL
/ toito architekti
Dom z lat 50. Zwykła kostka przykryta
wielospadowym dachem, przykurzona
czasem, ściśnięta w niewygodnej przestrzeni
została poddana niewielkiej modernizacji.
Odmieniła ona życie mieszkańców i nadała
budynkowi nowy, bardziej współczesny
wymiar. To był dobry czas na zmiany...
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Inspirowanie to jedno z przyjemniejszych
zadań, jakie od losu dostaliśmy my,
architekci. Najpierw sami odkrywamy,
potem tworzymy architekturę, by w końcu
inspirować, a przez to edukować dzięki
architekturze naszych klientów, mieszkańców zaprojektowanych przez nas przestrzeni. Ale także ich gości, przechodniów,
obserwatorów.
Każda nasza decyzja nakreślona kreską
wyobraźni staje się od teraz odniesieniem,
kontekstem i to od nas zależy, w którą stronę
pójdzie kolejna, tworzona obok zabudowa. Czy
będzie to zwyczajna bryła? Czy powstanie architektura czy może Architektura? Taka przez
duże A? Nie odpowiadamy zatem tylko za
swoje dzieło, ale również za każde następne,

fot. J. Sokołowski
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Dom w Wilanowie
/ JEMS Architekci
Na wąskiej działce, pośród panującego
wokół architektonicznego miszmaszu,
powstał dom, który połączył nowoczesną
stylistykę z tradycyjną formą, stając
się pięknym, skromnym tłem dla
chaotycznego otoczenia. Jego bryła
doskonale odzwierciedla tęsknotę
mieszkańców za prywatnością i słońcem...
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Bergman
– Werntoft House
/ Johan Sundberg
Arkitektur
Połączenie prostoty i skandynawskiej
naturalności z przyrodą. Ciepły, bardzo
przytulny dom, w którym przestrzeń
ogrodu i wnętrza otwierają się na siebie,
uzupełniają i pozwalają delektować się
wolnością...
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które będzie chciało się do niego przybliżyć,
dopasować, konfrontować czy w ostateczności kłócić.
„Jeśli chcesz zmieniać świat, zacznij od
siebie” napisał kiedyś Janusz Korczak. Widząc
ogromną potrzebę zmian, z obserwatora
zmieniłam się w twórcę, zawód architekta
połączyłam z pasją blogera i zamiast nieść złą
nowinę, o tym jak jest brzydko, wolę dzielić
się ze światem tym, jak może być pięknie.
Czasem najpiękniejszą inspiracją okazują się te drobne detale, które sprawiają, że
przecieramy ze zdziwienia oczy, nie wierząc,
że w rzeczach tak prostych może kryć się tyle
mądrości. Ale czyż właśnie nie z detali zbudowany jest ten świat?

Budowanie, czyli
dobra architektura jest w nas
Możemy w życiu wiele odkryć, zainspirować
się, ale jeśli poprzestaniemy tylko na zachwycie, to na nic będą nasze starania. Dlatego
buduję swoje miejsce w przestrzeni, bardzo
wirtualne, a jednak niosące rzeczywiste korzyści. To mój mały architektoniczny świat –
blog. Pamiętnik przestrzeni, które zwiedzam.
Dzieląc się spotkanym pięknem, chcę
budować poczucie odpowiedzialności za przestrzeń – własną, miejską, polską.
Wierzę, że gdy zrozumiemy potrzebę
dobrej architektury, zbudujemy ją także
w sobie i poniesiemy dalej. Tak jak w przepięknym filmie w reżyserii Mimi Leder „Podaj
dalej”, gdzie jeden mały chłopiec potrafił
zarazić cały świat chęcią spełniania dobrych
uczynków.
Stałam się zatem blogerką, a to daje
mi niepowtarzalną możliwość dzielenia się
światem realnym w świecie wirtualnym.
Ale przede wszystkim jestem architektem,
który ma fascynującą możliwość dzielenia się
światem swojej wewnętrznej wyobraźni w realnych przestrzeniach. Ta pasja i ten zawód są
już u mnie nierozłączne. I każdemu kto tworzy przestrzeń polecam taki związek. Dzięki
niemu dziś doskonale rozumiem powiedzenie
mówiące, że „dając raz, zyskujesz dwa razy”.
Agnieszka
Wereszczyńska
architekt IARP

Campanules
House
/ Exar
Architecture
Przykład jak świetnie można
połączyć dwa poróżnione
wiekiem światy i dowód, że
nowe rozwiązania sprawdzają
się nie tylko w ekskluzywnych,
nowoczesnych przestrzeniach.
Ta subtelna rozbudowa domu
pokazuje, że warto sięgać poza
wyobraźnię inwestorów...

> autorka bloga:
www.blog.awx2.pl
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Anonimowa
sytuacja
architekta
arch. Piotr Nabzdyk, architekt IARP

Anonimowy – nieznany z nazwiska lub niczym
się niewyróżniający... Ilu z nas, architektów,
odnosi dzisiaj wrażenie, że dla polityków, władz miast
i wreszcie obywateli – nasz zawód stał się niepojęty, a my
sami niezrozumiali, a także nierozpoznawalni? Uważam,
że przyczyn jest kilka. Postaram się je naświetlić.
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Kryzys wewnętrzny zawodu
Następuje, niestety, faktyczna pauperyzacja
naszego zawodu. Podam przykład. W jednym
z konkursów architektonicznych „o pietruszkę” walczą 63 zespoły projektowe + 1 (jeden),
który ostatecznie wygra konkurs i otrzyma zlecenie. W konkursie nie przewidziano żadnych
nagród pieniężnych (jedynie 3 wyróżnienia).
O zwrocie kosztów za poniesiony nakład pracy
i wydatki niezbędne do „wyprodukowania”
pracy konkursowej można zapomnieć. Mało
tego, żeby w ogóle zostać dopuszczonym do
udziału w konkursie (to niestety jest nagminna
praktyka naszych inwestorów), uczestnicy
muszą wyrazić zgodę na zrzeczenie się autorskich praw majątkowych, dając w ten sposób
inwestorowi możliwość nieograniczonego dysponowania koncepcją konkursową, nie płacąc
architektowi za jego pracę. Cóż za wspaniały
przykład gospodarności!

Pytania i odpowiedzi
Postawmy sobie w tym miejscu kilka pytań:
1. Dlaczego brakuje dobrej praktyki mediów,
aby podawać nazwiska autorów projektów architektonicznych prezentowanych
budynków, w szczególności w sytuacjach
kiedy to budynek jest bohaterem publikacji
(a nie np. tylko tłem)? Oczywiście oczekując respektowania takiego typu praktyki
od mediów – powinniśmy zacząć od siebie
i naszych klientów. Sami powinniśmy
zadbać o nasze prawa. Na przykład poprzez
dostarczanie odpowiednio oznaczonych
ilustracji redakcjom (wizualizacje, rysunki,
fotografie), a także poprzez odpowiednie
ustalenia i warunki zapisane w umowach ze
swoimi klientami – na korzystanie z przekazywanych przez architekta materiałów.
2. Czy istnieją jakiekolwiek mechanizmy,
abyśmy sami (a być może w ramach działań
Izby?) byli w stanie wymóc na organizatorze konkursu lepsze warunki, na przykład
zobowiązanie do choćby zwrotu kosztów
poniesionych przez zespoły?
3. Dlaczego architekci zasiadający w jury
takich konkursów godzą się na sędziowanie
przy niekorzystnych dla startujących warunkach konkursowych? Dlaczego wyróżnienia nie mają formy nagrody finansowej?
W końcu wszyscy pracujemy dla pieniędzy,
a nie tylko dla idei! Czy koledzy sędziowie
nie mogli tego negocjować? A jeśli nie

mogli – to dlaczego swoją obecnością uwiarygadniają takie procedury? To przecież nie
jest pojedynczy przypadek.
4. I wreszcie: Dlaczego startujący architekci
godzą się na takie zasady regulaminowe?
A wyrażając to pytanie innymi słowami:
kiedy zaczniemy zarabiać na naszej pracy,
która jest głównie pracą projektową
(nawet jeśli w fazie koncepcyjnej)?
Czytajmy regulaminy i nie podejmujmy decyzji
o udziale w konkursie czy przetargu, jeżeli
organizator jako wyróżnienie przewiduje
jedynie dyplomy! Nie gódźmy się na automatyczne przekazywanie praw autorskich, jako
warunek sine qua non uczestnictwa w konkursie czy przetargu, bo dopóki będą pojawiać się
osoby startujące w takich konkursach (i/lub
przetargach), dopóty organizatorzy/inwestorzy będą proponować środowisku architektów
wyłącznie takie warunki.

Uwarunkowania krajowe,
czyli przepisy i nie tylko
Polska, której gospodarka (energetyka, ogrzewanie domów) ciągle jest w głównej mierze
oparta na węglu, nie może nagle przestawić
się na odnawialne źródła energii (OZE), które
są tak modne w sytych krajach Zachodu.
Pamiętajmy, że Zachód nie doświadczył komunizmu, gospodarki sterowanej centralnie,
nie miał także tylu kopalń (może z wyjątkiem
Niemiec). Kraje zachodnie miały o wiele więcej
czasu, który mogły przeznaczyć na rozwój
gospodarczy oparty na węglu, a po osiągnięciu
określonego pułapu rozwoju, przestawiły się
(również ze względów politycznych, np. Partia
Zielonych w Niemczech) na źródła odnawialne.
Tymczasem ta wizja jest uporczywie
promowana w krajach byłego bloku wschodniego (w tym Polsce) jako jedynie słuszna
alternatywa. Nie przeczę, OZE są istotne, ale
nie powinnyśmy przekreślać dorobku naszych
poprzednich pokoleń (resztki przemysłu), ani
bogactw naturalnych (węgiel, rudy metali),
jakim nasz kraj obdarzył Bóg (natura, los…).
Przekreślając go, odcinamy się od potencjalnego źródła przychodu, bo przecież modernizując czy rozbudowując zakłady przemysłowe
moglibyśmy przyczynić się do współtworzenia nowych miejsc pracy lub uchronić te
istniejące. Niestety tego nie robimy, bo nie
wychodzimy z takimi inicjatywami.
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Uważam, że nasz kraj jest niestety
miejscem zbytu zagranicznych technologii.
Popierając ten stan poprzez wprowadzanie
przepisów prawnych (przykład: całkowity
zakaz sprzedaży żarówek konwencjonalnych
o mocy 100 W), skutecznie eliminujemy
rodzimy biznes.
Nie łudźmy się, Unia Europejska to ciągła
walka o interesy poszczególnych krajów
członkowskich (stan faktyczny) a nie wspólny, solidarnościowy projekt (idea Schumanna
i „ojców-założycieli”). Ustawodawca w Polsce
tworzy przepisy kompletnie oderwane od
rzeczywistości, z racji tego, że, moim zdaniem, przestał się kontaktować ze społeczeństwem. Z drugiej strony, sądzę, że rządzący
naszym krajem cierpią na jakiś kompleks
– ślepo zapatrzeni w swoich europejskich kolegów, przyjmują bezkrytycznie wszystko to,
co przychodzi z Zachodu. Już dawno przestali
się identyfikować z „szarą masą” zwykłych
podatników (zwłaszcza przedsiębiorców).
Odchodzący w polityczny niebyt były
minister infrastruktury, pozostawił po sobie
rozporządzenie o projekcie budowlanym, dodając w nim zapis o konieczności rozważenia
zastosowania alternatywnych źródeł energii
(np. OZE) w składanym do urzędu projekcie
architektoniczno-budowlanym. Naturalnie,
nasz zawód opiera się na przepisach, ale
moim zdaniem jest to kolejny wymóg, jaki
jest składany na barki projektanta-architekta,
bardziej wizerunkowy (w wojsku mówi się „na
sztukę”) niż merytoryczny.
Ustawodawca nie wziął pod uwagę kilku
rzeczy. Po pierwsze, znakomitej większości
inwestorów, np. budujących swój wymarzony dom, po prostu nie stać na OZE. Są
szczęśliwi, jeśli uda im się doprowadzić do
stanu zamkniętego swoją budowę a potem,
powoli, krok po kroku ją wykończyć. Po drugie, w efekcie tego rodzaju zmian przepisów,
architektów postrzega się jako zło konieczne
(„architekt znowu żąda jakichś papierów”,
„architekt znowu coś wymyślił”), a samo
wdrożenie nowelizacji przyczynia się tylko
do zwiększenia nakładu ich pracy. Tymczasem inwestorzy zwykle nie szanują pracy
architekta („architekt postawi kilka kresek”,
„architekci i tak opracują za darmo projekt”
itd.) i przecież wszyscy wiemy, że oszczędzają na projektach budowlanych, kupując
projekty typowe.
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Niemcy, broniąc idei „uporządkowanego rynku” podnosili, iż
zwłaszcza obecnie, w dobie kryzysu gospodarczego, kiedy
znaczna część architektów nie znajduje zleceń, niebezpieczne
jest niekontrolowane uwalnianie cen, gdyż musi to nieuchronnie
doprowadzić (skądś to przecież znamy...!) do bezpardonowej wojny
cenowej i dumpingu, co z kolei źle rzutuje na jakość projektów
budowlanych, ergo, również samego budownictwa, a tego sobie
Rząd Federalny bynajmniej nie życzy!
arch. Paweł Kobylański, Widmo krąży po Europie...
Z:A_05/2013/#35, str. 26

Kryzys postaw obywatelskich
i kryzys męstwa
Polska jest krajem, gdzie społeczeństwo
podzieliło się jak nigdy dotąd. Z jednej
strony, obywatele mają dosyć polityki, bo
nie widzą skutecznego rozwiązania przez
obecnie rządzących najważniejszych dla naszego kraju kwestii społecznych (bezrobocie,
trudna sytuacja przedsiębiorców, przywileje
emerytalne dla wybranych grup społecznych) i politycznych (polityka zagraniczna
kraju, katastrofa smoleńska, sekowanie
współobywateli myślących często bardziej
niezależnie).
Stąd nasze społeczeństwo trwa w głębokim podziale. Z drugiej strony, pożywką dla
obywatela jest „hollywoodzki sen”, lansowany w telewizji czy w rozsianych po całym
kraju multipleksach, które zaprojektowaliśmy
i zbudowaliśmy, by pozwalały zapomnieć
o bieżących problemach.
Brak również w społeczeństwie wzorca
promującego otwarcie się na współobywatela (przynajmniej ze strony najważniejszych
organów w państwie), a widoczne oddolne
inicjatywy społeczne nie są jeszcze w stanie
tego deficytu zniwelować.
Ze świecą w ręku szukać architektów we
władzach samorządowych. I nie mówimy
tutaj o pracownikach urzędu, ale o członkach
rad miejskich czy gminnych. Tam prym wiodą
prawnicy, przyszli politycy, a brakuje przedstawicieli naszego zawodu. Widać zatem
naszą niemoc i chyba brak odwagi w podejmowaniu decyzji „bardziej politycznych”(a nie
tylko zawodowych).
A jacy jesteśmy my sami? Część z nas
zamyka się w świecie swoich wizji, popa-
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dając w samozadowolenie, część nawet nie
skala się pracą nad „pospolitą” rozbudową
budynku albo wykonaniem inwentaryzacji
starej kamienicy. A może po prostu boimy
się kontaktu czy rozmów z laikami, bo nikt
nas tego nie nauczył? Gdzie zatem podziała
się nasza praca z nie-architektami czy praca
u podstaw? A gdzie nasze przywództwo
w społeczeństwie? Przecież odpowiadamy za
kształtowanie nie tylko przestrzeni – kształtujemy także czyjeś żywoty!

Wnioski
Aby praca architektów zaczęła być zauważalna, potrzebne jest spełnienie kilku czynników:
Stworzenie sprzyjających warunków
zewnętrznych (otoczenie)
Polsce potrzeba przemysłu, czyli: hut (aby
uniezależnić się od importu stali), stoczni
do budowy statków (kiedyś Polska była
prawdziwą potęgą w tej branży), przemysłu
maszynowego (np. własnego modelu samochodu, co udaje się Czechom), konkretnych
sił zbrojnych (nie tylko dla bezpieczeństwa,
ale stanowiących przecież skuteczne koło
zamachowe dla gospodarki, także budownictwa).
Bez przemysłu nie ma działów projektowych, nie ma innowacji, nie ma w końcu
pracy dla architektów, tworzących obudowę,
wręcz habitat dla procesów produkcyjnych czy
technologicznych.
Polsce potrzeba także prawdziwych
mężów stanu w polityce, umiejących podejmować trudne, ale odważne decyzje. I to
w oparciu o konsultacje ze społeczeństwem,
również z nami.

Uświadamianie społeczeństwa
o roli architekta
Czas obalić mit o gigantycznych zarobkach
architekta. Takich architektów jest w Polsce
naprawdę niewielu. Czas uświadomić społeczeństwu, że to architekt kieruje procesem inwestycyjnym, a jego praca nie polega wyłącznie na sporządzeniu ładnego rysunku. Trzeba
głośno mówić także o wizytach w urzędzie,
uzgadnianiu projektu z rzeczoznawcami, koordynacji międzybranżowej itd. To też jest część
naszej pracy! Czerpmy z przykładu Irlandii,
gdzie powołano tak instytucje (Irish Architecture Foundation), jak i wydarzenia (Open
House Dublin), mające za zadanie promowanie
dobrej architektury (czytaj w Z:A_02/2013
„Cóż dobrego mogą robić architekci?” – przyp
red.). Twórzmy lokalnie nasze A-days czy Dni
Otwarte Architektury. Opowiadajmy o dobrej
architekturze na żywych (i otwartych)
przykładach, bądźmy dla społeczeństwa
ekspertami, zostańmy docenieni.
Lobbowanie na rzecz naszego zawodu
Jako środowisko mamy obowiązek lobbować
za zmianą przepisów, które kształtują naszą
tożsamość zawodową i kształtują przestrzeń.
Jeśli nie chcemy, żeby Prawo budowlane pisali
tylko prawnicy, którzy nie mają praktycznej
wiedzy o projektowaniu, to oczywiste jest, że
musimy sami siebie reprezentować na szczeblu parlamentarnym i rządowym.
Jako samorząd zawodowy – pracujmy więc
nad poprawianiem przepisów. Jako obywatele
– korzystajmy z prawa petycji. Nie bójmy się
też lobbować, jest to w demokracji normalna
i dopuszczalna prawem metoda wpływu na
władze – wystarczy zajrzeć do ustawy 1.

Aktywność osobista każdego architekta
Zasilajmy władze samorządowe, terenowe,
a nawet ustawodawcze, aby pracować w komisjach i decydować o wyglądzie naszych bloków
mieszkalnych, zieleni, dróg osiedlowych czy placów zabaw. Udzielajmy się na szczeblu lokalnym
– to dużo pracy (często społecznej), ale efekt
jest na pewno satysfakcjonujący! I decydujmy
o przestrzeni, która nas otacza, bo tu mamy
z pewnością najwięcej do powiedzenia.
Czerpmy przykłady z najlepszych i stosujmy ceny, poniżej których projekty nie powinny
być sporządzane, bo nie są to ceny godne
architekta, nie mówiąc o rachunku ekonomicznym (zakres opracowania projektowego,
czas pracy zespołu).
Przekonujmy rząd, ministerstwa i urząd
zamówień publicznych, że nie tyle dla ochrony
rynku pracy, co dla dobra publicznego, ochrony krajobrazu i dla zrównoważonego rozwoju
państwa na usługi architektów powinny obowiązywać ustawowe ceny minimalne. Dążmy
więc do wprowadzenia takiego prawa, które
nie dopuści do cen dumpingowych. Powołujmy się na tradycję przedwojennego cennika,
który obowiązywał w Polsce. Jeżeli udało się
to Niemcom z HOAI (Bruksela przyjęła do wiadomości argumentację architektów niemieckich), dlaczego nie ma się udać nam?
Cytując kol. arch. Pawła Kobylańskiego2:
Niemcy, broniąc idei „uporządkowanego rynku”
podnosili, iż zwłaszcza obecnie, w dobie kryzysu
gospodarczego, kiedy znaczna część architektów
nie znajduje zleceń, niebezpieczne jest niekontrolowane uwalnianie cen, gdyż musi to nieuchron-

nie doprowadzić (skądś to przecież znamy...!) do
bezpardonowej wojny cenowej i dumpingu, co
z kolei źle rzutuje na jakość projektów budowlanych, ergo, również samego budownictwa, a tego
sobie Rząd Federalny bynajmniej nie życzy!
Zbadajmy jakie są szanse na wykorzystanie
tych argumentów i zastosowanie precedensu
w prawie Unijnym. Skoro Niemcy czy Francja,
domagają się ujednolicenia podatków w ramach
polityki reindustrializacji Unii (a obejmowałoby
to również kraje Środkowej Europy, co spowodowałoby automatyczny spadek konkurencyjności
również Polski) – to domagajmy się również jednolitego poziomu cen za honoraria architektów,
bez których nie może powstać żaden budynek
w Europie... Wydaje się, że solidnym motywem
mógłby być tutaj wątek domniemanej polityki
równych szans krajów UE.
***
Zasygnalizowałem w tym tekście jedynie
kilka problemów, lecz chciałbym aby wywołał
on szerszą dyskusję w naszym środowisku,
gdyż nie mamy obecnie żadnych powodów do
samozadowolenia.
1_„Działalnością lobbingową jest każde działanie prowadzone
metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu
na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa”
– Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa
2_W idmo krąży po Europie..., arch. Paweł Kobylański,
Z:A_05/2013/#35, str. 26

Piotr Nabzdyk
architekt IARP
> napisz do autora:
office@pnarch.pl
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Powołajmy zatem lobbystów zawodowych, pracujących w naszej sprawie.
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Zawód:Architekt

Ranga wyborów

@

@: Słowo „wybory” kojarzy mi się na co
najmniej dwa sposoby. Po pierwsze wybory
w systemie demokracji, kiedy oddajemy
(lub nie) nasze głosy na polityków czy
samorządowców. I po drugie nasze wybory
osobiste, codzienne. Zarówno te kluczowe,
zwrotne w życiu czy karierze zawodowej,
jak i te podejmowane każdego dnia, choćby
menu obiadowe, kanał w telewizji czy tapeta na ścianę.
Macieju, Ty lubisz wybierać?

@: Sebastianie... Czy lubię wybierać? Nie
lubię. Ale – muszę, by sparafrazować słowa
znanej postaci.
Nawet zakupy w sklepie, czy w centrum
handlowym, do którego – im ono większe
– tym bardziej nie lubię chodzić. Ale tu akurat
żona nie daje mi wyboru...
A mówiąc poważnie: codzienność każdego
z nas to nieustanne wybory. Jedne z nich to
banalna proza życia, ale są też te ważne,
istotne dla nas i naszej pracy. A już zawód architekta wymaga ich od nas bezustannie. Od
decyzji jak pozyskiwać zlecenia (konkurs czy
przetarg: brać udział czy nie) poprzez podział
pracy w pracowni, na sposobie prowadzenia
i decyzjach podczas nadzoru autorskiego kończąc. Najważniejsze jednak wybory w zawodowym życiu to te, które musimy podjąć na
początku projektowania – siedząc nad czystą
kartką papieru.
@: Ha! Spodziewałem się, że szybko przeskoczysz do wyborów projektowych. A skoro
wspomniałeś małżonkę, to i ja zacytuję
moją, która jako absolwentka komunikacji
wizualnej na ASP powtarza taką mantrę:
„Projektowanie to sztuka wyborów”. A ja się
z nią zgadzam, bo zapełnienie czystej kartki
nie jest takie trudne. Zdecydowanie trudniej
jest zadecydować, które z tych „kresek”
wybrać, by – uznając je za najlepszą wersję
– pokazać projekt światu, opinii publicznej,
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klientowi... I nieważne o jakim obszarze
projektowania mówimy. Chodzi o regułę.
To wybór jest sztuką.

@: Cieszę się, że tak to widzisz. Faktycznie

tak jest. Tym bardziej, że nasze – architektów – decyzje mają spory ciężar gatunkowy.
Zostają na lata a czasem i na wieki – zapisane
w betonie, szkle i drewnie.
Nawiasem mówiąc, powinniśmy w całym tym naszym zabieganiu, znaleźć czas
na... historię, na wyobrażenie sobie tych
setek historii, które będą się rozgrywały
w stworzonej przez nas przestrzeni. Dlatego
do ogromnej rangi podnoszę fakt decyzji
inwestora, by to właśnie mnie powierzyć
zaprojektowanie dla niego domu. On też
dokonał wyboru zwracając się do mnie. Uważam, że każdy taki wybór to dla projektanta
ogromny honor.

@: Tak to widzę i czuję, bo też dokonuję

wyborów „robiąc” czasopismo. Od koncepcji gdy wybieram tematykę i autorów.
Poprzez treść – redakcję słów, zdań, akapitów, wstępów i tytułów. Dalej grafikę – wybór fotografii, grafiki, ich formatu i układu
– by nadać wizualną formę każdej pojedynczej stronie. Aż po „wykonawczy”, który
tutaj jest makietą zwaną czasem szpiglem,
gdy układam kolejność artykułów (znowu
wybór!), a przy tej okazji decyduję co się
musi zmieścić w wydaniu (wybór!), a który
materiał poczeka... Dodajmy do tego jeszcze odpowiedzialność za budżet i związany
z tym marketing... Dlatego doskonale
wiem co czujesz, gdy zostajesz wybrany
na wykonawcę projektu. Nie ma większej
satysfakcji niż klient, który nas docenia.
Zwłaszcza gdy potrafi obiektywnie mierzyć
jakość naszych usług.
A skoro poczytujemy sobie ten wybór za
honor, to jakie kryteria jakościowe pozwalają inwestorowi oceniać efekty pracy archi-

tekta? Innymi słowy – jak dokonać trafnego
wyboru wykonawcy projektu?

@: Wybór wykonawcy projektu powinien
iść w ślad za jego wcześniejszymi dokonaniami. To jedyne rozsądne kryterium. Ale –
oczywiście – względy osobowościowe też
nie są bez znaczenia. Trudno jest godzić
się na współpracę z kimś (nawet świetnym fachowcem), kto jest osobą apodyktyczną czy nieprzystępną. To w końcu
miesiące wspólnej pracy i rozwiązywania
problemów.
Podobnie chyba budujesz markę izbowego
wydawnictwa? Ważna jest jakość pisma, ale
i twoja osobista umiejętność pozyskania do
współpracy interesujących autorów.
@: Osobowość owszem, ale lubię twardsze
argumenty. Mówiąc o budowaniu marki
Z:A wymieniam zawsze trzy fundamenty:
a) wielkość drukowanego nakładu, b) wielkość rozpowszechnienia egzemplarzy,
c) zaufanie i zainteresowanie czytelników.
Dwa pierwsze można wiarygodnie potwierdzić corocznym audytem ZKDP, tyle że nie
wszyscy wydawcy mają odwagę poddać się
tej kontroli… Na trzeci wpływają zarówno
autorzy, jak umiejętności redaktorów, ale
również spełnienie dwóch pierwszych punktów. Nikt nie przeczyta nawet najciekawszego tekstu jeśli gazeta istnieje w niezauważalnym nakładzie i/lub jest kiepsko
dystrybuowana. Zaufanie czytelników to
rzecz najcenniejsza, ale i ten parametr da
się zmierzyć – na przykład wynikami badań
czytelnictwa.
Chciałbym by reklamodawcy podejmując
decyzje o współpracy brali pod uwagę konkretne kryteria. Dlatego, by umożliwić im
świadomy wybór, Z:A transparentnie podaje
wszelkie takie informacje.
Chemia między ludźmi jest niezwykle
ważna, potrafię podziękować, jeśli z kimś

@: I tu jest wspólny mianownik dotyczący
kryteriów pracy twojej i mojej.
Jest nim właśnie zaufanie. To chyba
podstawa każdego współdziałania. Oczywiście w każdej profesji zdobywa się je w inny
sposób. Jeśli w mojej pracy spotykam się
wielokrotnie z inwestorem, to mam okazję
zdobyć jego zaufanie. Żadna (potrzebna
oczywiście) najobszerniejsza nawet umowa
nie uwzględni każdej z możliwych sytuacji. Bez zaufania trudno mówić o sukcesie
przedsięwzięcia takiego jak realizacja projektu
architektonicznego.
Natomiast gdy pytasz co kieruje klientem
przy wyborze architekta, to odpowiem, że są
to chyba: realizacje i opinia. Najlepiej – usłyszana „na żywo” od poprzedniego inwestora.
Referencje to suchy papier.
Dlatego dla mnie przetarg na projekt jest
niezwykle sztucznym i nieobiektywnym
kryterium.
@: Widzisz. I to jest to! Tu dochodzimy do
kryteriów tak naprawdę wszelkich wyborów. Mówiąc „realizacje i opinia” oraz
„zaufanie”, w naturalny sposób pozwalamy
posmakować, dotknąć tego, co potrafilibyśmy dla swojego klienta wykonać. Łatwo
jest wybrać koszulkę – tańszą chińską lub
droższą markową, bo widzisz i dotykasz.
Łatwo wybrać taksówkę na postoju – bo
widzisz jakim autem miałbyś odjechać.
W usłudze projektowej, czy kreatywnej –
na początku nie ma czego dotknąć, czego
obejrzeć. Możesz tylko pokazać portfolio
lub przekonywać, że wykonasz odpłatną
koncepcję (robienia nieodpłatnej nie polecam). Wspomniałeś o zaufaniu zdobywanym dzięki wielokrotnym spotkaniom.
Właśnie! To dzięki rozmowie możesz ocenić

czy chcesz kupić u tej sprzedawczyni, lub
czy chcesz jechać z tamtym taksówkarzem...
I dlatego bardzo podoba mi się flamandzki system Open Oproep (ang. Open Call),
gdzie przetarg połączono z dwuetapowym
konkursem. Bo wielkimi ciekawostkami są
tam: po pierwsze – odpłatność za koncepcje
architektów biorących udział w etapie II po
otwartym etapie I, oraz po drugie – dialog
twarzą w twarz pomiędzy architektami i inwestorem. Przed drugim etapem odbywa się
wizyta na placu budowy, a gotowe koncepcje
komisja ogląda w towarzystwie... zespołów autorskich(!). Taka formuła powoduje
przesunięcie akcentów z doborowego jury na
profesjonalizm wynagradzanych projektujących. Tego dialogu i możliwości zbudowania
zaufania pomiędzy inwestorem a wybranym
laureatem nie mamy w Polsce ani w przetargach, ani w większości konkursów.

@: Racja. Wiem, że „w świecie” są gotowe
i sprawdzone rozwiązania. U nas jest tak:
każdy chce dobrze, a wychodzi – jak zawsze.
Poziom regulaminów konkursowych
(zwłaszcza tych organizowanych przez władze lokalne) oraz treść „siwz” przetargów
uwłacza inteligencji maturzysty. W każdym
przypadku znajdziemy kuriozalne zapisy,
z którymi nie sposób dyskutować. Takie
– sztucznie stworzone – warunki pracy na
pewno nie odpowiadają potrzebom gospodarki. Jak wspomniałem – efekty naszej pracy
zostają w społeczeństwie na całe pokolenie
(co najmniej).
Skoro motywem naszej dzisiejszej rozmowy są wybory, to poruszę nutkę patriotyczną,
stawiając retoryczne pytanie: czy Polska nie
jest warta, by pozostawić jej piękną i mądrze
zaprojektowaną przestrzeń a nie tylko sprawnie zrealizowane zamówienie dla „zamawiającego”…?
Wybierajmy mądrze.
rekl ama

się nie rozumiem, ale jeśli główne kryteria
wyboru są bardziej mierzalne, budzą we
mnie większe zaufanie.

fot. J. Domiński/Reporter

RELACJE

Prezydent odznaczył
zasłużonych architektów
Bartosz Wokan, redakcja Z:A

26 maja 2014 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia zasłużonym
twórcom i animatorom kultury - filmowcom, aktorom, reżyserom, kompozytorom i muzealnikom.
Wśród wyróżnionych znalazło się trzech architektów.

O

Odznaczeni architekci to Marek Budzyński
(Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
za wybitne zasługi dla rozwoju i promocji
polskiej architektury, za osiągnięcia w pracy
naukowej i dydaktycznej), Zbigniew Bać
(Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za
wybitne zasługi na rzecz ochrony ładu przestrzennego i rozwoju architektury) i Konrad
Kucza-Kuczyński (Krzyż Oficerski Orderu
Odrodzenia Polski za wybitne zasługi na rzecz
ochrony ładu przestrzennego i rozwoju architektury). Nagrodę z rąk prezydenta otrzymała
też redaktor naczelna magazynu Architektura-murator Ewa Porębska (Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi
na rzecz ochrony ładu przestrzennego i rozwoju architektury).
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Marek Budzyński i Konrad Kucza-Kuczyński
to architekci związani z Warszawą, obaj posiadają tytuł profesora Politechniki Warszawskiej
i prowadzą w stolicy własne pracownie (Marek
Budzyński Architekt oraz Atelier 2). Zbigniew
Bać to profesor Politechniki Wrocławskiej,
który od lat promuje ideę habitatów, czyli
osiedli stworzonych dla ludzi, którzy się znają
i postanawiają żyć obok siebie.
– Mam świadomość, że każde państwa dokonanie, każdy życiorys artystyczny działacza
kultury składa się na wielką mozaikę osiągnięć
w skali całej kultury narodowej – mówił
Bronisław Komorowski do zgromadzonych
w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego.
– Zawsze z ogromnym wzruszeniem odznaczałem wielu ludzi zasłużonych w obszarze

kultury za heroiczne postawy, za uczestnictwo
w walce o wolność, zawsze robiłem to z wielką
wdzięcznością i głębokim przekonaniem.
Prezydent dodał także, że źródłem
radości jest wręczanie odznaczeń za działanie
w warunkach normalności, za osiągnięcia,
które są cząstką naszej polskiej wolności
i normalności. Przypomniał też, że co szóste
euro wydawane w obszarze odpowiednich
funduszy europejskich na kulturę trafia do
Polski. – To znaczy, że zostały zbudowane
niesłychanie mocne fundamenty ekonomiczne na rzecz rozwoju kultury polskiej – ocenił.
W uroczystości wzięli też udział szef BBN
Stanisław Koziej, ministrowie w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński i Maciej Klimczak
oraz doradcy Jerzy Smoliński i Krzysztof Król.

PROMOCJA

Zielony dach na każdym rogu? To możliwe! Przykład
ogrodu na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego,
Centrum Nauki Kopernik czy Odra House pokazują, że idea
ta powoli zdobywa polski rynek. Najczęściej w naszym kraju
budowane są na centrach handlowych i osiedlach mieszkaniowych. Co roku buduje się w Polsce około pół miliona
metrów kwadratowych zielonych dachów. W Niemczech czy
Szwajcarii dziesięciokrotnie więcej. Zielone dachy korzystnie
wpływają na mikroklimat miast i retencję.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat prawnych,
ekonomicznych i technicznych aspektów tworzenia zielonych dachów zapraszamy na darmowe warsztaty, na których specjaliści przedstawią m.in. zasady zrównoważonego
planowania miasta, a także gotowe rozwiązania, które ułatwią
wprowadzanie idei projektu w życie. W Polsce miasta nadal
się rozrastają, ważne by przy tworzeniu nowych dzielnic lub
rewitalizacji obecnie występujących wykorzystywać nowe
„zielone” kierunki.
Bezpłatnie udostępniona zostanie publikacja „Miasto zielone z natury – poradnik dobrych praktyk”, która w sposób kompleksowy przybliża temat zielonych dachów i farm miejskich.
Na spotkaniach obejrzeć będzie można makietę zielonego
miasta, gdzie pokazano zastosowanie farm miejskich i zielonych dachów w praktyce.

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

Artykuł ten został opublikowany dzięki
dofinansowaniu Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Za jego treść odpowiada wyłącznie
Agencja Create Event Rajmund Gizdra

FOT. Tadeusz Późniak/POLITYKA
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Uroczystość wręczenia
Nagrody Polityki 2013.
Od lewej: Marcin Mostafa (WWAA),
Natalia Paszkowska (WWAA),
Jan Sukiennik (137kilo)

Nagroda Polityki
wręczona po raz trzeci
Bartosz Wokan, redakcja Z:A

Służewski Dom Kultury w Warszawie zwyciężył w trzeciej edycji Nagrody Architektonicznej
Polityki 2013. Przyznając Grand Prix, jury doceniło architekturę tworzoną nie tylko na ludzką skalę,
ale i służebną wobec społecznych potrzeb.

D

Do finałowej piątki zakwalifikowały się
jeszcze cztery realizacje: rozbudowa Biblioteki
Raczyńskich w Poznaniu (JEMS Architekci),
nowe Muzeum Śląskie w Katowicach (Riegler
Riewe Architekten), Muzeum Historii Żydów
Polskich w Warszawie (Lahdelma&Mahlamäki Architects we współpracy z Kuryłowicz&Associates) oraz Dom nad morzem (Ultra
Architects). Członkowie jury podkreślali,
że niezwykle trudno było wybierać między
obiektami tak różnymi jak te, które doszły do
ścisłego finału. Zwycięzcą okazał się Służewski Dom Kultury zaprojektowany przez dwie
młode pracownie: WWAA i 137kilo. Realizacja
znajdująca się na jednym z warszawskich
osiedli jest efektem konkursu rozstrzygniętego w 2008 roku, którego organizatorem
było Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica
Mokotów.
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SDK swoją formą nawiązuje do wcześniejszych funkcji terenu, na którym się znajduje.
Rozrzucone nieduże budynki usytuowane
na osiedlu wysokich bloków, tuż nad Dolinką
Służewiecką, przypominają chłopskie obejście,
bo 40 lat wcześniej w tym miejscu dominowały wiejskie gospodarstwa. Dom kultury ma
niewysoką, drewnianą zabudowę, znaczną
część przestrzeni schowaną pod ziemią oraz
teren z warzywniakiem i zagrodą dla zwierząt.
Jest to projekt dość kameralny (koszt budowy
wyniósł 16 mln zł). Jurorzy zwrócili uwagę na
kilka jego walorów, a przede wszystkim na
społeczny kontekst – to próba przywrócenia
zdegradowanej miejskiej przestrzeni atrakcyjnych funkcji podanych w najlepszej architektonicznie oprawie. Obiekt świetnie wpisuje się
też w najnowsze tendencje architektonicznourbanistyczne na świecie i w postulaty miej-

skich organizacji i aktywistów wzywających do
budowy przestrzeni przyjaznych mieszkańcom.
Wiele pozytywnych głosów jury otrzymało
też Muzeum Historii Żydów Polskich, które
chwalono za symbolikę i wpisanie się w mieszkaniowe otoczenie. Podkreślono niezwykłe
połączenie skromności na zewnątrz z dekonstruktywistycznym rozmachem wnętrz.
Budynek, który formalnie nie został jeszcze
otwarty stał się już ikoną miasta. Tę opinię
musieli podzielać także czytelnicy Polityki, bo
w internetowym plebiscycie właśnie tę realizację uznali za najciekawszą w 2013 roku.
W składzie jury wybierającego laureata
Grand Prix 2013 zasiadali m.in.: Grzegorz Buczek, Feliks Falk, Sebastian Karpiel-Bułecka
i Jarosław Trybuś. Wśród osób nominujących
obiekty do udziału w plebiscycie znalazł się
także redaktor naczelny Z:A.

FOT. J. Sokołowski
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FOT. piotr krajewski

Służewski Dom Kultury,
architektura: WWAA i 137kilo

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

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

relacje

fot. archiwum organizatora

Od redakcji
Podoba nam się już sama pisownia nazwy Re:brick.
Dwukropek bez spacji kojarzymy znakomicie, więc bez
skrupułów organizatorom i uczestnikom warsztatów
patronujemy oraz życzymy kontynuacji.

1

Re:brick, czyli budowanie
z drobnych elementów
arch. Bartosz Macikowski, architekt IARP

Jesienią 2013 w Gdańskiej siedzibie SARP i Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów odbyła się druga
edycja studenckich warsztatów Re:brick. Dlaczego o tym piszemy, skoro od tamtego czasu minęło
już kilka miesięcy? Otóż warsztaty te w założeniu są początkiem działań obliczonych na dłuższą
perspektywę a ich skutki mają obecnie swoją kontynuację. Zresztą powodów jest więcej.
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Jednym z nich jest choćby fakt, że warsztaty
te zostały objęte patronatem przez naszą
Pomorską Okręgową Izbę Architektów.
Od razu dodajmy, że atmosfera twórczej pracy i energia, jaka towarzyszyła uczestnikom
przez kilka dni, była tak niezwykła, że mury
naszej pięknej siedziby 1 chyba nigdy czegoś
podobnego nie zaznały. Jest to coś, czego
żadna fotografia nie odda (mimo to załączamy – |1|. Gdyby tylko tym kryterium mierzyć
klasę wydarzenia, to już w tym miejscu

należało by podsumować: sukces!
Wyjaśnijmy, czym są warsztaty „Re:brick”,
które już po raz drugi zorganizowane zostały
przez studentów z Koła Naukowego BUA: Brygada Urbanistyczno-Architektoniczna. Nazwa
w najprostszym rozumieniu odnosić miała się
do cegły jako budulca, z którego wzniesiony
jest Gdańsk, ale w swym symboliczno-metaforycznym sensie jest to nazwa pojemna,
w której mieszczą się także wątki związane
z urbanistyką i działaniami społecznymi. Cegła to bowiem materiał stary jak architektura,
bliski człowiekowi jak żaden inny. W końcu
jej wielkość zdeterminowana jest wielkością
ludzkiej dłoni. Cegła zdaje się nosić w sobie
szczególny humanistyczny pierwiastek, ma
bowiem powtarzalna formę, a jednocześnie
– poprzez swoje wymiary i proporcje – oferuje
nieograniczone wprost możliwości architektonicznej ekspresji oraz adaptowalności do
potrzeb ludzkiego środowiska.
Ideą przewodnią warsztatów jest
połączenie energii i potencjału ideowego
wielu rozproszonych środowisk, zaczynając
od studentów architektury (inicjatorów),
przez środowiska organizacji społecznych,
pozarządowych, po podmioty administracji
publicznej. Dwa lata temu uczestnicy podjęli
problem poszukiwania sposobów na ożywienie gdańskich dzielnic Dolne Miasto i Nowy
Port. Natomiast w roku ubiegłym pracowano
nad dzielnicami

Dolny Wrzeszcz i Biskupia Górka.
Tym, którzy nie znają Gdańska należy się kilka
słów wyjaśnienia. Wszystkie te historyczne dzielnice łączy jedno, tj. stan swoistego
wykluczenia i zaniedbania (mimo iż znajdują
się w prominentnych częściach miasta) oraz
nieprawdopodobny wprost potencjał architektoniczno-urbanistyczny. Dzielnice te mają
osobliwą „magię”, rzecz, którą jak zwykle
trudno ująć w prostych słowach, najczęściej
określa się to jako genius loci, niech więc na
użytek tego artykułu tak pozostanie.
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Ostatnia edycja Re:bricka odbyła się
z większym rozmachem i połączyła wysiłki
studentów różnych kierunków: architektura,
urbanistyka i gospodarka przestrzenna z Politechniki Gdańskiej oraz intermedia, historia
sztuki i architektura wnętrz z gdańskiej
Akademii Sztuk Pięknych. Wyzwanie polegało na próbie znalezienia możliwych interwencji w przestrzeni wymienionych dzielnic,
mogących zainicjować pozytywne procesy
przemian zarówno o charakterze urbanistyczno-architektonicznym, jak i społecznym.
Warsztaty rozpoczęły się serią wykładów i prezentacji w auli Politechniki
Gdańskiej. Udział w nich wzięli zarówno
przedstawiciele środowiska naukowego,
rad dzielnic oraz coraz prężniej działających
lokalnych stowarzyszeń. Ta część warsztatów pozwoliła wdrożyć się uczestnikom

w problematykę i była okazją do poznania
się ludzi reprezentujących wspomniane
środowiska, co wydaję się być jednym
z cenniejszych osiągnięć. Następnie 8
interdyscyplinarnych grup warsztatowych,
składających się z 1-2 tutorów oraz 7-8
uczestników, ruszyło w teren, aby naocznie
poznać materię warsztatowych problemów.
Kolejne dni to twórcza praca uzupełniana
wykładami i pokazami filmów.
Ostatniego dnia warsztatów w pięknej sali
SARP-u odbyła się

publiczna prezentacja
powstałych projektów. Uwagę zwracała
różnorodność – zarówno w formach przedstawiania (slajdy, filmy, plansze projektowe
i makiety), jak i w ideowym podejściu do
tematów.

relacje

kiego wysiłku. Słowa uznania należą się za
rozmach, bowiem udało się zjednać wsparcie
wielu instytucji (Referat Rewitalizacji Urzędu
Miasta Gdańska, Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej), tutorów, uczestników, wielu
innych instytucji i stowarzyszeń uczestniczących i patronujących inicjatywie, w tym także
sponsorów.
Tym bardziej cieszy fakt, że współpraca
Politechniki Gdańskiej, SARP-u Wybrzeże
oraz Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP może mieć także i ten pozytywny
wymiar, że tego typu wydarzenia goszczą pod
dachem naszej siedziby!
Już dziś można dodać do tej relacji

kolejne fakty.

4

Dla Dolnego Wrzeszcza powstał wachlarz
pomysłów – od drobnych działań w sferze
aktywności społecznej, angażującej mieszkańców w proces porządkowania i zagospodarowania wnętrz kwartałów zabudowy, przez
projekty przestrzeni publicznych, założeń
placowo-parkowych, po projekty mebli miejskich, które tworzyłyby element przestrzennej identyfikacji dzielnicy.
Propozycje dla Biskupiej Górki także podjęły wątek tożsamości miejsca oraz przestrzeni
publicznych. Fenomen tej dzielnicy polega na
tym, że jest ona „niemalże” częścią historycznego Śródmieścia Gdańska. Owo „niemalże”
bierze się stąd, że to górujące nad Gdańskiem
wzgórze morenowe o przepięknej topografii,
urbanistyce oraz bogactwie historycznym
jest odcięte torami kolejowymi i w istocie
stanowi przestrzeń „wykluczoną”, której

wartości nawet sami gdańszczanie często nie
znają. Ze wzgórza tego rozciąga się wspaniała
panorama Gdańska, którą malarze i rysownicy
uwieczniali przez wieki |2|. Pomysły zatem
biegły w stronę „zszycia” tej części miasta
i udostępnienia potencjału krajobrazowego
i historycznego Biskupiej Górki |3|.
Najbardziej krzepiący jest fakt, że zadanie
nie zakończyło się na opisanych kilku dniach
intensywnej pracy. Bo tych kilka dni to potężny bagaż doświadczeń, ale jednocześnie
dopiero

W lutym 2014 r. udało się zwiedzić i sporządzić wstępną inwentaryzację górującej nad
miastem wieży w historycznym kompleksie
przedwojennego schroniska młodzieżowego
na Biskupiej Górce, będącego obecnie siedzibą
policji |4|. To niezwykła budowla, z której
rozciąga się piękny widok na Gdańsk. Pomysł
polega na tym, by uczynić tę wieżę dostępną
dla ruchu turystycznego. To nie będzie łatwe
zadanie, ale gdyby to się udało... byłby to
naprawdę piękny wkład w turystyczny potencjał Gdańska, wielka radość dla mieszkańców
a przede wszystkim impuls i katalizator pozytywnych zmian w porządkowaniu przestrzeni
tej niezwykłej dzielnicy.
Innym z efektów jest zorganizowana
w dniach 8-9 kwietnia 2014 roku konferencja
„W stronę piękna”. Ta inicjatywa studentów
z KN BUA to poważne wydarzenie naukowe,
podejmujące temat prawnych problemów
estetyzacji przestrzeni publicznej w ujęciu
interdyscyplinarnym. Wydarzenie to miało
nowatorski charakter, bowiem doprowadziło
do spotkania przedstawicieli nauk prawnych,
praktyków i teoretyków architektury oraz
przedstawicieli władz samorządowych.
Już zatem czekamy na trzecią edycję
warsztatów Re:brick.
1_Siedziba SARP-u i Pomorskiej OIARP (Strzelnicy Bractwa Świętego
Jerzego i Złotej Bramy w Gdańsku) od dawna przestała w świadomości
studentów architektury istnieć jako miejsce także dla ich inicjatyw.
Tym bardziej cieszy, że po kilkudziesięciu latach udało się coś, co może
przywróci dobrą tradycję. Warsztaty odbyły się w dniach 18-22.11.2013.

początek całego procesu.
Przewidywane są wystawy, strona internetowa, a także dalsze działania.
Warsztaty wymagały od organizatorów
(studentów Koła Naukowego BUA z Wydziału
Architektury Politechniki Gdańskiej) wiel-

Bartosz Macikowski
architekt IARP
> napisz do autora
bmacik@op.pl
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studium przypadku

KOMFORT W RĘKACH ARCHITEKTA

OMD

O nowej jakości
poprzemysłowych
terenów
Warszawy
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fotografie: piotr krajewski

studium przypadku

dr inż. arch. Ewa Widera, architekt IARP

Wysoka efektywność gospodarcza, nowe technologie, relokacja produkcji
przemysłowej i inne czynniki uwalniają dotychczasowe tereny przemysłowe,
umożliwiając przeznaczanie ich pod nową zabudowę. Proces ten odbywa się
na całym świecie. Zauważalny jest więc również w Warszawie.
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KOMFORT W RĘKACH ARCHITEKTA

Pa r t n e r c y k l u

studium przypadku

W

W stolicy przekształceniom ulegają coraz to
większe obszary poprzemysłowe, zwłaszcza, że w większości są to tereny położone
atrakcyjnie wobec centralnych części miasta,
dobrze skomunikowane, wyposażone
w obiekty infrastruktury społecznej w bliskim
jego sąsiedztwie.
Wszystkie te czynniki powodują znaczący
napór inwestycyjny ze strony deweloperów
i nie tylko. Takim przeobrażeniom obecnie
podlega między innymi dawny Żoliborz
Przemysłowy, Służewiec Przemysłowy, Wola
czy tzw. bliska Wola. Jest to proces wyrazisty,
dynamiczny, oddziałujący na całe miasto,
zwłaszcza na jego krajobraz.
Nic w tym nurcie nie ma zaskakującego,
są to przekształcenia, które porządkują
w większości zaniedbane, zdegradowane
tereny, często położone w otoczeniu już
ukształtowanej zabudowy. I choćby z tego
punktu widzenia jest to działanie pozytywne.
Pytanie jednak, czy my, architekci i urbaniści panujemy nad tymi przekształceniami?
Czy proponowana jakość tych przemian to
świadoma architektura? I wreszcie: czy jakość
proponowanych przekształceń gwarantuje
ład przestrzenny?

Planowanie przestrzeni
Z pewnością dobry (i podkreślam tu słowo
dobry – w szerokim jego znaczeniu) plan
zagospodarowania przestrzennego jest gwarantem zapewniającym ład przestrzenny. To
MPZP powinien określać politykę przestrzenną dla tych terenów, uwzględniając potrzeby
społeczności, do której jest on adresowany,
określając niezbędną infrastrukturę, w tym
tworzenie przestrzeni publicznych i ich powiązań, która zaspokoi najważniejsze wymagania
jego przyszłych użytkowników.
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Tymczasem niektóre z tych terenów przekształcane są w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy, które w sposób szczegółowy
wyznaczają parametry przyszłej zabudowy
na podstawie tzw. analizy obszarowej, której
wyniki adresowane są do konkretnej nieruchomości (czytaj: konkretnego inwestora).
A jednocześnie szczegółowe zapisy WZ odnoszą się nie tylko do planowanej zabudowy,
ale określają również bezpośrednie otoczenie
przyległych przestrzeni publicznych.
Teoretycznie nie ma tu nic zaskakującego.
Niestety w praktyce zdarza się, że zaskakujące bywają proponowane rozwiązania, wyraz
architektoniczny, jakość architektury, dobór
kolorystyczny czy materiałowy, a nawet
forma (choć rzadziej).

Wyzwania i wątpliwości
Humanizacja odzyskiwanych terenów poprzemysłowych, ich porządkowanie, są wyzwaniem nie tylko dla architektów i urbanistów.
W tym procesie powinny uczestniczyć władze
lokalne, społeczność, a wspólnie podjęte
decyzje winny przekładać się na nową jakość
przestrzeni, która jest dobrem wspólnym, ale
też wspólną odpowiedzialnością.
Nowe inwestycje niewątpliwie służą
poprawie jakości przestrzeni, ale czy zawsze
uzyskujemy jakość nie budzącą wątpliwości?
Taką, która w sposób świadomy, decyzyjny
i profesjonalny porządkuje znaczące obszary
miasta? Krajobraz powinien być różnorodnie
ciekawy, inspirujący, ale jednocześnie nie
może być nużący w swoim odbiorze, ani też
na swój sposób agresywny.
Tymczasem w Warszawie, jak „grzyby
po deszczu” wyrastają kolejne inwestycje
na kolejnych uwalnianych nieruchomościach
poprzemysłowych. W większości są to

zespoły mieszkaniowe, większe lub mniejsze
kompleksy, z przyziemiem usługowym od
strony przyległych ulic. Zasadą staje się ich
wygrodzenie w obrębie swoich własności, co
w przypadku niewielkiej działki przestrzennie
praktycznie nie ma znaczenia, ale w przypadku większych obszarów jest z wielu względów
uciążliwe i nie do zaakceptowania.

A architektura...?
Stworzenie charakteru dla projektowanego
budynku czy kompleksu zabudowy wymaga od projektanta właściwego spojrzenia
na kontekst miejsca, na jego bezpośrednie
i dalsze sąsiedztwo, wymaga określenia takiej
przestrzeni, która wprowadzi kolejne „dzieło”
w zastaną przestrzeń.
Problem w tym, że w przypadku zabudowy
na terenach poprzemysłowych taki kontekst,
do którego należałoby się odnieść we właściwy projektantowi sposób, cokolwiek miałoby
to znaczyć, nie istnieje lub też przeznaczony
jest... do rozbiórki.
Poza tym realizacja zarówno procesu
projektowego, jak i inwestycyjnego często odbywa się w tym samym przedziale czasowym.
Jednocześnie powstają też zamysły projektowe na działkach sąsiednich, wydawane są
kolejne pozwolenia na budowę... Niestety
dzieje się to bez żadnych, wzajemnych relacji
przestrzennych.
I tak powstaje nowa ulica, której pierzeje
na znacznych fragmentach są „zlepkiem”
kolejnych zamierzeń inwestycyjnych, czasami
o bardzo różnorodnym wyrazie architektonicznym, o zbyt „dosłownej” kolorystyce,
a nawet formie.
Nie mam tu na myśli dążenia do stworzenia jednolitego charakteru osiedli, kwartałów
zabudowy, czy pierzei nowo powstających
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ulic, tak jak to miało miejsce w okresie tzw.
„wielkiej płyty”. Znamy wszyscy skutki
i charakter osiedli, jakie wyznaczyła i nadal
wyznacza. Na szczęście ten okres mamy już
za sobą, ale... co w zamian?
Czy zachłyśnięcie się „swobodą twórczą”,
dostępnością różnorodnych materiałów,
technologii i ich jakości nie powoduje swojego
rodzaju deprecjacji architektonicznego myślenia jako całości odbioru przestrzennego?
Z pewnością konieczna jest współpraca projektantów i jednostek administracyjnych w celu
wypracowania wspólnej polityki przestrzennej
i architektonicznej na tych terenach, która zapewni oczekiwaną jakość krajobrazu, przestrzeni publicznej, a zwłaszcza architektury.

KOMFORT W RĘKACH ARCHITEKTA
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W przypadku projektu Espresso musieliśmy rozwiązać problem izolacji klatek schodowych. Ze względu
na wymaganie dotyczące przegród pomiędzy
pomieszczeniami ogrzewanymi a nieogrzewanymi
– U(max) =1,0 W/(m2K), konieczne było, biorąc pod
uwagę konstrukcję ścian, zastosowanie izolacji
(same ściany nie spełniały wymaganego U(max)).
Dzięki użyciu 5 cm Fasotermu NF pokrytego tynkiem
cienkowarstwowym, powierzchnia klatek schodowych została zmniejszona nieznacznie, umożliwiając
spełnienie warunków technicznych zarówno jeśli
chodzi o wymagania cieplne, jak i o wymagania
dotyczące bezpieczeństwa ppoż (odpowiednia
szerokość biegów została zachowana). Zasadność
i poprawność tego rozwiązania pod względem
zagadnień cieplno-wilgotnościowych, została
potwierdzona przez Biuro Doradztwa Technicznego
Isover przy użyciu własnego oprogramowania.
W obiekcie tym zastosowano również Fasoterm NFV
gr. 10 cm jako izolację stropów garaży.

Nowe Warunki techniczne obowiązujące od
stycznia 2014 roku postawiły również przed nami
nowe wyzwania dotyczące zastosowań systemów
Isover. W poprzedniej wersji rozporządzenie
nie różnicowało wymagań dla ścian wewnętrznych pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi
a nieogrzewanymi, klatkami schodowymi lub
korytarzami. Wynosiło ono U(max) =1,0 W/(m2K).
Obecnie należy spełnić wymaganie dla
UC(max) – czyli uwzględniamy poprawki na
pustki powietrzne w warstwie izolacji, łączniki
mechaniczne oraz opady w przypadku dachu
o odwróconym układzie warstw. Jednocześnie
w przypadku ścian wewnętrznych oddzielających
pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanego
UC(max) = 0,3 W/(m2K), a nie tak jak poprzednio
1,0. Przystępując zatem do obliczeń izolacji
ścian klatki schodowej musimy obecnie również
wiedzieć jaka temperatura tego pomieszczenia
jest projektowana.

jektując na terenie poprzemysłowym, z jego
wszystkimi opisanymi powyżej znamionami
i refleksjami. A przecież każdy architekt
stoi jeszcze przed koniecznością spełnienia
zarówno przepisów technicznych dotyczących
parametrów budynku, jak również osiągniecia
celu nadrzędnego: zapewnienia mieszkańcom
komfortu życia – w przestrzeni wokół budynku i wewnątrz lokali.
Na osiedlu Espresso przekonaliśmy
się o tym w sposób praktyczny. Wymóg
docieplenia ścian klatek schodowych i innych
pomieszczeń części podziemnej (przegród
dzielących pomieszczenia ogrzewane od
nieogrzewanych), bez spowodowania znacznego uszczuplenia ich powierzchni, stanowił w trakcie realizacji inwestycji poważny
problem. Efektywne rozwiązania zaproponowała nam firma Isover, która dostarczyła nie
tylko odpowiednie produkty, ale wykonała
także obliczenia potwierdzające spełnienie

wymagań komfortu cieplno-wilgotnościowego i akustycznego. Dzięki temu mogliśmy
spełnić wymagania termiczne i ppoż, unikając
znacznych zmian, pociągających za sobą
ogromne koszty.
Ważnym aspektem było nadanie budynkowi Espresso takiego wyrazu architektonicznego, który byłby zapowiedzią dokonywanych zmian, a przede wszystkim sprawiał
wrażenie, że jest to zespół zabudowy, adresowany do tej przestrzeni. Czy zamierzony cel
został osiągnięty? Odpowie na to przyszłość
i rozpoczynająca się historia tego miejsca. 

W poszukiwaniu jakości
Bez wątpienia, każdy z projektantów prowadzi w swoim zakresie poszukiwania wyrazu
architektonicznego dla projektowanych
budynków, starając się uzyskać ich właściwe
relacje z kontekstem otoczenia. Pewne jest
jednocześnie, że wielorodzinna zabudowa
mieszkaniowa, charakteryzuje się właściwym
dla niej charakterem powtarzalności.
I właśnie w kierunku próby przełamania
tej charakterystycznej „typowości” szły nasze
poszukiwania architektury w przypadku inwestycji Espresso, zaprojektowanej dla firmy
Ronson Development na warszawskiej Woli.
Stąd zaproponowana różnorodność
otworów okiennych, ich nietypowe umiejscowienie, oraz uzupełnienie elewacji powszechnie stosowanymi elementami takimi jak np.
bonie, detale architektoniczne balustrad,
gzymsy odzielające kondygnacje, czy też
wyrazista rama na eksponowanej części
budynku. Wszystkie te zabiegi architektoniczne delikatnie przełamują typowy ton
deweloperskiej mieszkaniówki, choć trudno
tej cechy całkowicie uniknąć. Zwłaszcza pro-
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ArchiCAD 18 udostępnia nowoczesny zintegrowany system projektowania
w technologii BIM, pozwalający architektom skupić się na twórczych
aspektach ich pracy. Liczne innowacje i usprawnienia sprawiają, że nawet
skomplikowane projekty BIM powstają szybciej, a praca nad nimi przebiega
bardziej komfortowo. Jedną z nowości jest silnik renderujący CINEMA 4D
firmy MAXON, pozwalający tworzyć najwyższej klasy wizualizacje z efektami
dostępnymi wcześniej jedynie w najbardziej wyspecjalizowanych aplikacjach.

www.archicad.pl
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arch. Wojciech Gwizdak
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Tajny plan
zniszczenia świata

P

Początek lata to wciąż dobry czas na wiosenne
porządki... Zabrałem się więc do przeglądania
i wyrzucania starych papierów, gdyż zwyczajnie potrzebowałem miejsca na nowe. Nowe są
takie nietolerancyjne i nie chcą współleżeć ze
starymi. Chcąc nie chcąc zanurzyłem się we
wspomnieniach kryjących się na prawie każdym kawałku papieru, który brałem w ręce.
W pewnym momencie trafiłem na
dokumentację z baaaardzo starego zlecenia.
Wszystko mignęło mi przed oczami. Było to
w czasach, kiedy Polska nie marzyła jeszcze o Unii Europejskiej, ale epoka słusznie
miniona zapracowała już solidnie na swoją
nazwę. Próbując odnaleźć się w przedunijnej
rzeczywistości, jak ryba wody szukałem
zleceń. Pomimo że rysowałem bardzo dużo
kresek, wciąż byłem pod kreską...
I oto pewnego dnia, po jednym z ogłoszeń w prasie krajowej z ramką i hasłem
„aaaaaaaaarchitekt przyjmie każde zlecenie”
zgłosił się do mnie dziwny mężczyzna w czarnym prochowcu. Przedstawił się jako agent
Tajnej Organizacji Pragnącej Zniszczyć Świat
i zaprosił do startu w przetargu na pewne
zlecenie. W progu zostawił mi coś, co dziś
nazwalibyśmy SIWZ-em i wyszedł.
W specyfikacji napisano, że przedmiotem
zlecenia jest raport koncepcyjny na temat metod, jakimi można by zahamować rozwój Unii
Europejskiej, paraliżując budownictwo. Proste
acz ciekawe. Zaproponowałem okrągłą
kwotę. Telefon zadzwonił równo po tygodniu
i okazało się, że... wygrałem ten przetarg
– najniższą ceną!
Przypomnę, że Polska nie była jeszcze
wówczas członkiem UE, więc ze spokojnym
patriotycznym sumieniem podjąłem się zlecenia. Sprawa nie była jednak tak łatwa, jak
się z pozoru wydaje. Najważniejszą materią
było umiejętne dobranie środków działania,
tak by wyrządzić jak największe straty przy
minimalnych kosztach i maksymalnej prostocie metod ich realizacji. Po trzech miesiącach
pracy raport był gotowy, zawierał zestaw
optymalnych, moim zdaniem, działań. Doszedłem otóż do wniosku, że chcąc sparaliżować
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To nie był żart!
„Oni” naprawdę
działają! Z precyzją
godną pozazdroszczenia realizują
plan sparaliżowania
budownictwa w UE

i zahamować rozwój budownictwa, trzeba
robić rzeczy następujące:
1. M
 aksymalnie często zmieniać przepisy
budowlane, tak by po paru latach nikt nie
był pewien, czy stan jego wiedzy jest aktualny, a projektanci, inwestorzy, urzędnicy
i nawet ustawodawcy gubili się w gąszczu
nowelizacji,
2. Maksymalnie zwiększyć liczbę przepisów
zarówno w objętości, jak i w zakresie merytorycznie objętym regulacjami,
3. K
 onstruować przepisy tak, aby z pozoru
drobne nieścisłości działały jak łyżka dziegciu w beczce miodu (zresztą realizacja pkt. 1
i 2 też samoistnie do tego prowadzi),
4. M
 aksymalnie rozbudowywać i komplikować
procedury administracyjne przy uzyskiwaniu pozwoleń na budowę – im więcej
szczebli w tej drabinie, tym lepiej,
5. Z
 miany należy wprowadzać stopniowo, powoli acz sukcesywnie. Jak ugotować żabę?
Przecież nie wrzuca się jej do wrzątku, bo
wyskoczy. Wkłada się ją do ciepłej wody
i podgrzewa powoli. Żaba, nie przeczuwając
niebezpieczeństwa, zostanie ugotowana.
Jako środki do osiągnięcia celu wskazałem
pieniądze niezbędne, aby „przekonać” urzędników, zarówno unijnych, jak i na poziomie
krajów członkowskich. Była to najłatwiejsza część zadania. Realizacja wszystkich
5 punktów powoduje oczywistą konieczność

zwiększenia zatrudnienia w biurokracji i dzięki
temu wzrost znaczenia polityków. A przecież
obie te grupy tylko czekają na pomysły jak
zwiększyć zakres swojej władzy...
Czarny prochowiec zjawił się po 3 miesiącach, zasiadł w fotelu, przeczytał wszystko
od deski do deski. Z wąskim uśmiechem
wycedził:
– Wy Gwizdak, jesteście bardzo dobrzy, bo
jesteście bardzo źli.
Następnie zapłacił żywą gotówką,
podziękował i tyle go widziałem. Pod koniec
roku Tajna Organizacja przysłała mi rocznego
PIT-a, rozliczyła mnie nawet ze skarbówką,
a ja zapomniałem o sprawie, sycąc się przez
pewien czas płatniczymi owocami tego nietypowego „projektu”.
Czytając dzisiaj tamto moje opracowanie
(początkowo z łezką nostalgii w oku), przeraziłem się nie na żarty, gdyż raptem spłynęło
na mnie olśnienie. To nie był żart! „Oni” naprawdę działają! Nie odłożyli do sejfu mojego
opracowania, lecz realizują zaproponowany
przeze mnie plan sparaliżowania budownictwa w Unii Europejskiej. Z tym, że teraz w UE
jest Polska, a więc my również padamy ofiarą
„ich” działań!
Wszystkie zaproponowane przeze mnie
punkty realizowane są z precyzją godną
pozazdroszczenia. Oczywiście nie mam dowodów na udział urzędników w tym procederze,
ale jak inaczej można by wprowadzać plan
zniszczenia w życie?
***
Targany wyrzutami sumienia, chcę więc
uroczyście przeprosić wszystkie Koleżanki,
Kolegów oraz tych po zmianie płci architektów, za obecne trudności, jakie spotykają Was
w codziennej pracy. Nieopatrznie pomogłem
Tajnej Organizacji Pragnącej Zniszczyć Świat
w realizacji ich niecnych celów. Skąd mogłem
przypuszczać, że tak absurdalne rzeczy, jakie
wymyślałem są w ogóle możliwe do przeprowadzenia? Dlatego obiecuję: nigdy więcej nie
będę już startować w żadnym przetargu na
najniższą cenę, bo potem są same kłopoty.

biznes

Energia pierwotna źródłem...
odpowiedzialności architektów?
Robert Popielarz

Nowa unijna dyrektywa dotycząca efektywności energetycznej, o której implementacji pisano
już na łamach Z:A, niesie ze sobą jeszcze jedną zmianę dla architektów. Odpowiedzialność

WT

zawodowa tej profesji zostanie rozszerzona.

P

Parlament Europejski przyjął 11 września
2012 r. nowelizację dyrektywy o efektywności energetycznej (tzw. EPBD), która ma
spowodować zmniejszenie zużycia energii
w krajach UE. Zamierzeniem ustawodawcy
jest poprawa ochrony środowiska naturalnego oraz rozwój nowoczesnych technologii
w budownictwie i instalacjach z nim związanych. Jednym z głównych powodów nowych
regulacji jest fakt, że sektor budownictwa to
jedna z najbardziej energochłonnych gałęzi
gospodarki. Dyrektywa nakłada także na
dostawców wymóg lepszego informowania
klientów o zużyciu energii i taryfach, a rządy
mają nowelizować krajowe przepisy dotyczące efektywności energetycznej budynków.
Na przestrzeni ostatnich lat wielokrotnie
poruszaliśmy tematy związane z odpowiedzialnością architektów w związku z wykonywanym zawodem. Staraliśmy się wskazać,
gdzie pojawiają się ryzyka szczególnie wymagające uwagi architektów i jak się zabezpieczyć przed możliwymi stratami. Wydawać by
się mogło, że na ten temat powiedziano już
niemal wszystko. Teraz na horyzoncie pojawiają się kolejne pytania i wątpliwości.
Ze względu na ciągle zmieniające się
regulacje prawne, nowe uwarunkowania
technologiczne, czy zmiany na rynku konstrukcyjno-materiałowym, architekci stoją
przed kolejnymi wyzwaniami i potencjalnymi zagrożeniami. Wymagają one większej
świadomości i przezorności oraz kolejnych
rozwiązań umożliwiających zabezpieczenie
własnego biznesu.
Od 1 stycznia 2014 roku weszły w życie
przepisy dotyczące warunków technicznych
(WT2014/17/21) dotyczące m. in. efektywności
energetycznej, a w tym spełnienia jednocześnie wymagań w zakresie ochrony cieplnej oraz
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maksymalnej wartości wskaźnika EP. Regulacje te dotyczą wszystkich nowych przedsięwzięć budowlanych. Temat budzi wśród projektantów wiele pytań i wątpliwości. Pojawiają się
nawet stwierdzenia, że przepisy te całkowicie
zmienią „filozofię projektowania”.
Zmiany formalne, optymalizacja rozwiązań technicznych uwzględniających koszty
nowych WT to jedno. Drugie to spełnienie
oczekiwań klienta przyzwyczajonego do
tradycyjnych rozwiązań (zwykle nastawionego na obniżanie kosztów inwestycji), którego
świadomość nowych regulacji jest znikoma.
Prowadzone liczne analizy dla różnych
obiektów budowlanych wykazują, że spełnienie wymogów, o których mowa w WT2014,
jest niezwykle trudne do osiągnięcia, a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe. By
obiekt budowlany uzyskał pozwolenie na
użytkowanie, dokumentacja projektowa musi
być zgodna z nowymi przepisami. Wprowadzi
to wymóg bardzo ścisłej współpracy wszystkich branżystów w procesie projektowym, już
na etapie koncepcji.
Zapewne ostateczne stwierdzenie, czy
obiekt jest wykonany prawidłowo, a dokumentacja poprawna, będzie możliwe dopiero
po zakończeniu inwestycji.
Współpraca międzybranżowa, która
dopiero będzie się kształtować, nabierze niewątpliwie nowego wymiaru, w kontekście nie
tylko doświadczenia zawodowego, ale i biznesu. W wyniku wprowadzenia nowych WT
pojawi(ł) się nowy branżysta – fizyk budowli,
a dla architektów oznacza to... odpowiedzialność za działania lub zaniechania kolejnego
podwykonawcy.
Dziś jeszcze nikt nie jest w stanie określić,
jakiego rozmiaru szkody i jakiej wysokości
roszczenia mogą pojawić się w wyniku

nie spełnienia wymogów określonych w nowych WT. Aspekt ten będzie można rzetelnie
przeanalizować najwcześniej za kilkanaście
miesięcy. Jest jednak na tyle ważny, że
czujemy się w obowiązku zasygnalizować już
teraz potencjalne problemy, także pod kątem
ochrony działalności zawodowej.
Nie dziwi zdezorientowanie środowiska
projektowego i obawy, jakie wiążą się z wejściem nowych przepisów. Trudno dyskutować
z tym, że regulowanie popytu na energię
elektryczną i w ogólnym rozrachunku poprawa bilansu energetycznego w krajach Unii
Europejskiej są potrzebne.
Nowa dyrektywa EPBD stanowi jednak
dla architektów duże wyzwanie, zwłaszcza
wobec toczonych dyskusji co do kompletności
jej implementacji w naszym kraju. Podejmowanie zadań projektowych w obliczu nowych
WT wymaga gruntownej analizy sytuacji,
zastanowienia, z jakimi branżystami stworzyć
zgrany zespół. Zwłaszcza, że to na architekcie spoczywa odpowiedzialność względem
inwestora za podwykonawców. Tym samym
odpowiedzialność architektów jako głównych
projektantów ponownie wzrośnie.
Pisaliśmy o tym w Z:A
> Izba Architektów RP i wartości nieodnawialnej energii pierwotnej EP,
Z:A_#37, str. 94
> Nowa sytuacja projektanta: co zmieniają nowe WT?, Z:A_#37, str. 108
> K ażdy budynek jako energooszczędny, czyli nowe wyzwania dla
architekta, Z:A_#36, str. 48

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

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

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA MARKI VEDAG
Dachy zielone

Na dachu zielonym najważniejsza jest trwała hydroizolacja, która nie podda się perforacji przez
korzenie zieleni zarówno zaprojektowanej jak i spontanicznej. W Niemczech od 1984 roku niezależny Instytut Planowania Krajobrazu (FLL) prowadzi badania nad odpornością hydroizolacji
na przerastanie korzeni. Test trwa 4 lata – w znormalizowanych warunkach wegetują wybrane
rośliny (np. olcha i perz). Rośliny rosną w 8 pojemnikach uszczelnionych badaną hydroizolacją.
Papa ułożona jest w ściśle określony sposób, odzwierciedlający zakłady występujące na dachu
(wzdłużny, poprzeczny, wywinięcia na ścianę). Po zakończeniu testu oceniana jest przydatność
hydroizolacji do zastosowania na dachach zielonych. W Europie jedynie Instytuty niemieckie
badają w praktyce zabezpieczenie hydroizolacji dachu zielonego przed przerostem korzeni. Niestety, w Polsce wystarczy zadeklarować „korzenioodporność” hydroizolacj i bez jakichkolwiek
badań można materiał wprowadzać na rynek, a całe ryzyko poniesie klient, ponieważ szkody na
dachu zielonym mogą się ujawnić dopiero po upływie kilkuletniej gwarancji.
Papy zgrzewalne VEDAFLOR posiadają świadectwa FLL.
VEDAG to wysokiej jakości produkty, ale również Serwis Techniczny – oferujemy techniczną obsługę inwestycji, począwszy od projektu, poprzez realizację na budowie do ostatecznej kontroli
jakości wykonanych prac dekarskich.
Uniwersytet przyrodniczy w Poznaniu (2012)

Bezpieczeństwo pożarowe dachów płaskich

VEDAG Polska oferuje systemy pokrycia dachu klasyfikowane jako Broof(t1) oraz przekrycia dachu klasyfikowane od REI15 do REI60. Z uwagi na zróżnicowane konstrukcje dachów oraz szerokie możliwości
zastosowania różnych termoizolacji – wełny mineralnej (MW), styropianu (EPS), polistyrenu extrudowanego (XPS), pianki polizocyjonurowej (PIR), pianki poliuretanowej (PUR) – możemy zaproponować system hydroizolacji dachu właściwy dla wymagań określonego obiektu. Dobierając parametry
pokrycia należy uwzględnić również system jego montażu tj. klejenie, mocowanie mechaniczne albo
balastowanie. W celu doboru właściwego systemu pokrycia dachu sklasyfikowanego jako Broof (t1)
lub REI15 – REI60 prosimy zwracać się do naszego Działu Technicznego: doradca@vedag.com.pl.

Dachy pływalni

Podstawowym warunkiem wykonania trwałego pokrycia dachu pływalni jest zastosowanie pap paraizolacyjnych VEDAGARD z wkładką z folii aluminiowej (Sd≥1500 m) w układzie zależnym od konstrukcji dachu:
• strop żelbetowy – papa paroizolacyjna zgrzewalna,
• blacha trapezowa – papa paroizolacyjna samoprzylepna,
• poszycie ze sklejki – papa paroizolacyjna mocowana mechanicznie.
Paroizolacja powinna skutecznie zabezpieczyć termoizolację przed możliwością kondensacji pary
wodnej i w konsekwencji degradacji dachu.
Kolejne warstwy pokrycia dachu tj. termoizolacja, papa podkładowa i papa nawierzchniowa montowane są w układzie klejonym.

Pływalnia UAM w Poznaniu (2003)

W przypadku przekrycia dachu na blasze trapezowej należy wykluczyć system mocowania mechanicznego

5

System klejony
Warstwa

4

3

– perforowanie blachy będzie skutkowało w szybkim tempie korozją blachy i degradacją termoizolacji!

5

Euroflex PYE PV250S5
– papa nawierzchniowa, zgrzewalna

VEDAG oferuje lekkie przekrycie dachu ocieplonego styropianem na konstrukcji z blachy trapezo-

4

Vedatop TM
– papa podkładowa, samoprzylepna

wej w układzie klejonym sklasyfikowane jako REI 15.

3

Wełna mineralna

2

Vedagard Multi SK Plus
– papa praoizolacyjna samoprzylepna,
do szybiego mocowania termoizolacji
(sd≥1500m)

1

Blacha trapezowa

2

1

Więcej informacji na naszej nowej stronie internetowej:

WWW.VEDAG.COM.PL

biznes

Wzrost optymizmu architektów
Aleksander Buczkowski

Aż 42% badanych architektów bardzo dobrze lub raczej dobrze ocenia sytuację rynkową swojego
biura architektonicznego – wynika z raportu BCMM1 opracowanego na podstawie sondażu
przeprowadzonego w ramach cyklicznego badania Omnibud. Najnowszy sondaż zrealizowano
w marcu 2014 roku na próbie 401 architektów (w tym 252 architektów IARP).
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WYKRES 1 Ocena sytuacji rynkowej biura architektonicznego respondenta – ogółem w kolejnych latach
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Firma badawcza BCMM prowadzi cykliczne
badania nastrojów wśród architektów od
2009 roku. Tegoroczną edycję zrealizowano
w marcu metodą wywiadu telefonicznego
wspomaganego komputerowo (CATI), na
ogólnopolskiej próbie 400 osób. Po dwóch
latach (2012-2013) znaczącego pogarszania
się nastrojów wśród architektów, w końcu
zanotowano wzrost optymizmu – odsetek
respondentów oceniających bardzo dobrze
lub raczej dobrze sytuację rynkową biura
architektonicznego wzrósł z 23% w 2013 roku
do 42% w 2014 roku. Równocześnie zmalała
liczba architektów oceniających sytuację
swoich biur na rynku jako bardzo złą lub raczej
złą – z 37% w 2013 roku do 23% obecnie
(wykres 1).
Wzrost optymizmu obserwowany jest
szczególnie wśród dominujących liczebnie na
rynku, małych pracowni architektonicznych,
zatrudniających do 3 architektów. W tej
grupie badanych, odsetek architektów postrzegających bardzo dobrze lub raczej dobrze
sytuację rynkową biura architektonicznego
wzrósł blisko dwukrotnie – z 22% w ubiegłym
roku do 41% obecnie (wykres 2).
Wśród większych biur (o zatrudnieniu 4
architektów i więcej), również wzrósł odsetek
architektów oceniających dobrze pozycję
rynkową – z 27% w 2013 roku do 45% w 2014
roku. Jednakże wciąż co piąty respondent
z tej grupy negatywnie ocenia sytuację, a dla
porównania w latach 2009-2011 odsetek pesymistów nie przekraczał 7% (wykres 2).
Wzrost optymizmu wśród architektów
wyjaśniają podstawowe wskaźniki koniunktury
budowlanej. Produkcja budowlano-montażowa w pierwszym kwartale 2014 roku była
wyższa o 10,6% w stosunku do analogicznego
okresu roku poprzedniego, a liczba pozwo-
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46,2%

45,5%
41,2%

biura o zatrudnieniu
do 3 architektów
30%

40,8%
biura o zatrudnieniu
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33,2%

33,7%
28,3%

30%

31,9%
22,0%
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24,2%
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19,3%

13,5%

12,1%
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WYKRES 2 Tendencje w ocenie sytuacji rynkowej przez architektów w latach 2009-2014
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WYKRES 3 Dynamika wybranych wskaźników koniunktury budowlanej, analogiczny okres roku
poprzedniego = 100 (uwaga: dane dla produkcji budowlano-montażowej za 2012-2014 nie są ostateczne)
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153,1
150
120,1
102,5
100

91,9

83,8

50

2010

2011

2012

2013

1 kw 2014

WYKRES 4 Dynamika produkcji cementu, analogiczny okres roku poprzedniego = 100
(I kw. 2014 – dane dla firm o zatrudnieniu 50 osób i więcej)
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wzrost popytu
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45,0%
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1_BCMM – badania marketingowe sp. z o.o. prowadzi cykliczne

100%

50%

leń wydanych na budowę mieszkań wzrosła
o 15,1%. Szczególnie dużą dynamikę wzrostu
zanotowano w przypadku mieszkań, których
budowę rozpoczęto w pierwszym kwartale
bieżącego roku. Liczba ta jest wyższa o blisko
50% w stosunku do pierwszego kwartału roku
2013 (wykres 3).
Istotnym wskaźnikiem koniunktury w budownictwie jest poziom produkcji cementu
(przez wzgląd na brak możliwości dłuższego
magazynowania), który wprost obrazuje poziom inwestycji budowlanych. W pierwszym
kwartale tego roku wyprodukowano o 53%
ton cementu więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku 2013 (wykres 4).
W badaniu prowadzonym przez BCMM
architektów pytano również o przewidywaną
koniunkturę w branży w całym 2014 roku.
Większy optymizm architektów łączy się
z przewidywanym wzrostem zapotrzebowania na usługi projektowe – aż 37% respondentów prognozuje w 2014 roku wzrost popytu na
usługi swoich biur w porównaniu do ubiegłego roku. Przed rokiem taką opinię wyrażało
jedynie 12% badanych (wykres 5).
Raport BCMM podaje również, że znacząco
zmniejszyła się liczba architektów spodziewających się spadku cen usług biur architektonicznych w bieżącym roku – z 40% w 2013 r.
do 21% obecnie. Dominująca grupa badanych
prognozuje, iż ceny usług architektonicznych
pozostaną na takim samym poziomie jak
przed rokiem (wykres 6).
Podsumowując, eksperci rynku budowlanego prognozują, że wzrost koniunktury na
rynku budowlanym będzie miał charakter
trwały, co szczególnie unaoczni się w 2015 r.,
kiedy przewidywany wzrost gospodarczy ma
ukształtować się na poziomie 3,8% (w tym
roku planowany wzrost PKB to 3,3%). 

omnibusowe badania rynku budowlanego w Polsce od końca

WYKRES 5 Popyt na usługi biur architektonicznych – przewidywane zmiany na rynku w całym roku

2004 roku. Omnibus to specyficzny typ badania dotyczący wielu
różnych tematów, który realizowany jest na zlecenie kilku firm
zamieszczających swoje pytania we wspólnym kwestionariuszu
wywiadu. Badania prowadzone są wśród architektów, szefów
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WYKRES 6 Ceny usług biur architektonicznych – przewidywane zmiany na rynku w całym roku
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Jak finansować mikrobiznes?
Małgorzata Dudkowska

Polska gospodarka to nie tylko wielkie przedsiębiorstwa jak huty, kopalnie czy zakłady produkcyjne,
ale także, a może przede wszystkim, małe jednoosobowe przedsiębiorstwa, rodzinne spółki lub
spółki partnerskie klasyfikowane jako mikroprzedsiębiorstwa. Tego rodzaju firmy odgrywają
kluczową rolę w gospodarce. Zatrudniając pracowników, przyczyniają się do ograniczania bezrobocia
i mają znaczący wpływ na wzrost gospodarki.

M

Mikrofirmy to jedna z najbardziej zróżnicowanych grup przedsiębiorców. Jej najczęściej
spotykane formy prawne to spółki cywilne,
partnerskie czy jawne, jak również samodzielnie prowadzona działalność gospodarcza. W tej właśnie grupie i w takich formach
najczęściej działają architekci.
Większość mikrofirm korzysta przy
finansowaniu działalności z kapitałów
własnych, z roku na rok wzrasta jednak liczba
przedsiębiorców poszukujących możliwości
finansowania swojego biznesu zewnętrznymi
źródłami. Wśród nich największą popularnością cieszą się kredyty i pożyczki bankowe,
leasing oraz fundusze unijne.

Kredyt i pożyczka bankowa
Pierwszym i w zasadzie najpowszechniejszym
źródłem finansowania firm jest kredyt lub
pożyczka bankowa. Decydując się na finansowanie w tej formie, należy liczyć się z koniecznością spełnienia wielu wymogów stawianych
przez banki, które badają zdolność kredytową
klienta. W zamian za to coraz częściej można
oczekiwać oferty dopasowanej do potrzeb.
Jeśli weźmiemy pod uwagę cel kredytowania,
możemy mówić o:
	kredytach obrotowych związanych z finansowaniem bieżącej działalności gospodarczej kredytobiorcy np. kredyt w rachunku
bieżącym lub gotówkowy nieodnawialny,
	kredytach inwestycyjnych przeznaczonych
na określone przedsięwzięcia inwestycyjne.

wów, maszyn, urządzeń technologicznych czy
też środków transportu bez stawania się ich
właścicielem, a jedynie płacąc ustalone raty
leasingowe. Leasing nie powoduje powiększania majątku trwałego w czasie trwania
umowy, tak jak jest to w przypadku kredytu
lub środków własnych przedsiębiorstwa.

Fundusze unijne
Mikroprzedsiębiorstwa są jednym z głównych
beneficjentów pomocy unijnej w programach
kierowanych do polskich przedsiębiorców.
Dzięki funduszom unijnym firmy mogą uzyskać
tańsze środki finansowe na zwiększenie inwestycji i zatrudnienia, modernizację czy też osiągnięcie unijnych standardów w zakresie ochrony
środowiska. W realizacji inwestycji z wykorzystaniem pomocy funduszy unijnych nieocenioną
rolę pełnią banki. To one pomogą w analizie
możliwości finansowania planowanego przedsięwzięcia, przedstawią szczegółowo zasady
pozyskania dotacji, zapewnią pomoc w procesie
przygotowywania wniosku i biznesplanu oraz
wymaganego dodatkowego finansowania
(wystawiają promesę kredytową).
Mikroprzedsiębiorstwa, które pełnią
niezwykle istotną rolę w gospodarce, mają do
wyboru wiele atrakcyjnych rozwiązań finansowania swojej działalności, zarówno poprzez
wykorzystywanie środków własnych, jak
i kapitałów zewnętrznych. I tutaj w tworzeniu
dogodnych warunków do korzystania z nich
ogromna jest rola instytucji finansowych.

Leasing
Drugą po kredytach najczęściej wykorzystywaną formą finansowania kapitałem
zewnętrznym jest leasing, który umożliwia
inwestorowi korzystanie z określonych akty-
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Małgorzata Dudkowska
menedżer produktu w Zespole Rozwoju
Produktów dla SME i Mikro BNP Paribas Banku Polska
> malgorzata.dudkowska@bnpparibas.pl

Banki są skłonne
pożyczać znaczne kwoty:
	firmom nie prowadzącym pełnej księgowości,
	jedynie na oświadczenie, bez konieczności
przedstawienia dokumentów finansowych
potwierdzających uzyskiwane dochody,
	bez konieczności udokumentowania przeznaczenia środków z kredytu,
	bez zabezpieczeń w formie np. hipoteki.

Podstawowe argumenty
przemawiające za
leasingiem to:
	uproszczona procedura zawierania umowy,
	krótszy okres decyzyjny i czas uruchamiania
finansowania (z reguły leasingowane dobro można odebrać już po dokonaniu pierwszej wpłaty),
	możliwość pozyskania środków przez firmy
o krótkim stażu bądź te, które nie mogą przedstawić odpowiedniego poziomu obrotów.

Ze względu na
obowiązujące przepisy
podatkowe, leasing
może się nie opłacać
podmiotom, które:
	nie są płatnikami podatku VAT,
	rozliczają się na zasadach zryczałtowanego
podatku dochodowego,
	korzystają z ryczałtu ewidencjonowanego
i karty podatkowej,
	nie generują jeszcze zysku, są w fazie powstawania i przez najbliższe kilkanaście miesięcy
nie będą osiągać przychodów podlegających
podatkowi dochodowemu.

PROMOCJA

fot. internorm

TECHNIKA W ARCHITEKTURZE

Realizacja w linii stylistycznej studio

Tyle słońca
w przeszklonych domach

OMD

Karol Niespodziewański

Przeszklone ściany jeszcze nie tak dawno kojarzyły się wyłącznie z ogromnymi witrynami sklepów
lub nadmorskimi willami oglądanymi w hollywoodzkich filmach. Obecnie moda na duże okna stała się
powszechna i coraz trudniej znaleźć nowoczesny projekt, w którym nie przewidziano wielkogabarytowych
drzwi przesuwnych albo całkowicie przeszklonych ścian. Trudno się dziwić, ponieważ takie rozwiązania
pozwalają wprowadzić do wnętrza domu więcej naturalnego światła, powiększają optycznie wnętrze
i sprawiają, że zaciera się granica między domem a ogrodem. A do tego są energooszczędne.

M

Moc naturalnego światła
To prawda znana nie od dziś, że nawet najlepsze sztuczne oświetlenie, nie zastąpi światła
słonecznego. Gdy jest go za mało stajemy
się bardziej drażliwi, zaczynamy odczuwać
wyraźny spadek energii i łatwiej wpadamy
w depresję. Dlatego rosnącą popularnością
cieszą się duże przeszklenia, a architekci prześcigają się w poszukiwaniach innowacyjnych
rozwiązań projektowych i materiałowych,
optymalnie doświetlających wnętrza.
Znaczenie naturalnego światła docenił
także Internorm, lider wśród producentów
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energooszczędnych okien. W katalogu tej
austriackiej firmy znaleźć można wiele rozwiązań umożliwiających lepsze doświetlenie
wnętrza pomieszczeń. Dzięki maksymalnemu ograniczeniu widocznych elementów
konstrukcyjnych, nowoczesnemu połączeniu
„szkło do szkła” i zastosowaniu narożników
całoszklanych istnieje możliwość przeszklenia
nie jednej, ale nawet dwóch sąsiadujących ze
sobą ścian. Co więcej, spektakularny efekt
transparentnej ściany można osiągnąć nie
rezygnując z dobrych właściwości termoizolacyjnych lub stabilności całej konstrukcji.

Propozycje Internorm otwierają przed projektantami spore możliwości aranżacji wnętrz,
ale też znakomicie podkreślają nowoczesny
charakter projektu.

Bezproblemowy próg
Z przeszkleniami stałymi pięknie komponują
się drzwi podnośno-przesuwne, dzięki którym
można otworzyć dom na pięknie urządzony
ogród. Wybierając model takich drzwi, należy
kierować się funkcjonalnością oraz energooszczędnością produktu, ponieważ często
zdarza się, że właśnie próg drzwi balkonowych

Technika w architekturze

jest najsłabszym ogniwem w termoizolacji
domu i „ucieka” tamtędy najwięcej ciepła. Aby
uniknąć problemu, warto rozważyć dodatkowe
docieplenie tego elementu, co niestety często
wiąże się z tym, że próg staje się wysoki i niepraktyczny. Drzwi przesuwne od Internorm
mają niski próg z włókna szklanego, który jest
nie tylko wygodny, ale także bardzo dobrze
zaizolowany (Uf= 1,29 W/m2K). Od wewnątrz
odległość między powierzchnią posadzki
a górną krawędzią szyny jezdnej wynosi
zaledwie 12 mm, natomiast od zewnętrznej
strony 30 mm.

Lekkie i bezpieczne drzwi przesuwne
Wygodne wykończenie w postaci niskiego
progu zastosowano również w najnowszym
modelu drzwi przesuwnych KS 430. Drzwi
te wyróżniają się wyjątkową izolacyjnością
termiczną (Ud do 0,64 W/m2K dla elementu
5800x2800 mm), którą potwierdza certyfikat
pasywności. Warto również dodać, że KS 430
to znakomity przykład praktycznego połączenia PVC z zewnętrzną nakładką aluminiową,
chroniącą produkt przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. Nieograniczony dopływ naturalnego światła zapewniają
wyjątkowo wąskie ościeżnice oraz bezramowe
elementy boczne. Energooszczędne drzwi
przesuwne to także gwarantowana wygoda
użytkowania. Dzięki ukrytej w ościeżnicy
opatentowanej prowadnicy ze zintegrowanym
odbojnikiem skrzydło (nawet do 400 kg) lekko
podnosi się i przesuwa. Co więcej, drzwi KS 430
wyróżnia nowoczesna, geometryczna stylistyka, która świetnie uzupełnia współczesne
projekty i znakomicie komponuje się z pozostałymi produktami Internorm.

Drewniano-aluminiowe drzwi przesuwne HS 330

PVC-aluminiowe drzwi przesuwne KS 430

Minimum elementów konstrukcyjnych
Innowacyjne produkty od Internorm jak żadne
inne umożliwiają nowoczesną aranżację przestrzeni i modelowanie wnętrza naturalnym
światłem. Wszystko to dzięki temu, że do minimum ograniczono zbędne, widoczne elementy
konstrukcyjne. Spektakularne efekty daje także
nowoczesne połączenie „szkło do szkła”. Warto
dodać, że wszystkie drzwi podnośno-przesuwne Internorm można połączyć z przeszkleniami
stałymi oraz efektownymi narożnikami całoszklanymi, a przeszklenia mogą być wykonywane
w naprawdę dużych rozmiarach. Jedynym
ograniczeniem jest wyobraźnia architekta. 
Więcej informacji o wielkogabarytowych przeszkleniach
można znaleźć na stronie: www.okna-pasywne.pl

Realizacja w linii stylistycznej studio
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Murowanie w szybkim Tempie
W okresie zmniejszonej dynamiki rozwoju gospodarczego inwestorzy zmuszeni są do
poszukiwania oszczędności na kosztach realizacji swoich przedsięwzięć. Wykorzystanie systemu
wielkowymiarowych, wapienno-piaskowych elementów murowych Silka Tempo pozwala na uzyskanie
znacznych oszczędności w budżecie inwestycji. Duże wymiary bloków umożliwiają skrócenie czasu

B

Bloki Silka Tempo produkowane są z naturalnych, mineralnych surowców – piasku,
wody i wapna. Czas ich montażu wynosi
zaledwie 0,24 r-g/m2, a więc nawet 4 razy
szybciej w porównaniu do tradycyjnie stosowanych rozwiązań. To znaczące skrócenie
czasu wynika z dużych wymiarów bloków
(50x60 cm) oraz zastosowania usprawniającego pracę mini-żurawia, który zmniejsza
wysiłek murarzy. Systemowe chwytaki
tego urządzenia umożliwiają murowanie
jednocześnie dwóch bloków Silka Tempo lub
trzech bloków Silka E24S, dlatego w jednym
cyklu powstaje nawet do 0,6 m 2 ściany.

System pełen zalet
Przegrody wykonane z bloków Silka Tempo
charakteryzują się dużą wytrzymałością
(20 MPa), bardzo dobrą izolacyjnością
akustyczną (R w = 59 dB), znakomitą odpornością ogniową (REI 240) oraz możliwością
dowolnego wykończenia elewacji – masywna i pełna przegroda pozwala na swobodne mocowanie nawet ciężkich okładzin
kamiennych.

Zużycie 3,33 szt/m2, wysoka dokładność
wymiarowa, murowanie na cienką spoinę,
zastosowanie mini-żurawia – wszystko to
powoduje znaczne skrócenie czasu murowania. Szybsze oddanie inwestycji oznacza nie
tylko niższe koszty robocizny, ale także ograniczenie kosztów budowy związanych m.in.
z utrzymaniem placu budowy, wynajmem
sprzętu itp. Szybka budowa to dla inwestora
także przyspieszenie czasu, w którym inwestycja zacznie przynosić dochody.

FOT.: ARCHIWUM XELLA POLSKA

prac budowlanych średnio o około 60%.

Mieszkaniówka w terminie
Jedną z firm wykonawczych, która doceniła
zalety bloków Silka Tempo, jest firma FB
Fijałkowski i S-ka z Torunia realizująca budynek
wielorodzinny zlokalizowany w Bydgoszczy,
przy ulicy Glinki. Obiekt posiadający od 5 do
7 kondygnacji został w całości wykonany
w oparciu o innowacyjne rozwiązania Silka.
Jego budowa rozpoczęła się miesiąc później niż
planowano, dlatego konieczne było znalezienie sposobu na skrócenie czasu trwania prac
budowlanych tak, żeby inwestycję można
było oddać w terminie. System Silka Tempo

Murowanie ścian z bloków Silka Tempo
z wykorzystaniem mini-żurawia

Szerokość [mm]

240 ± 2

okazał się strzałem w dziesiątkę. Pomimo iż
był to pierwszy kontakt wykonawcy z nowym
materiałem, czas murowania ścian zewnętrznych udało się skrócić o ok. 50%, a budynek
mógł zostać terminowo ukończony. Pozwoliło
to na uniknięcie sporów pomiędzy wykonawcą
i inwestorem oraz zapewnienie terminowego
przekazania mieszkań lokatorom.
– System Silka Tempo pozwolił nam
zmniejszyć koszty zaprawy i robocizny. Dzięki
jego zastosowaniu udało się oddać budynek
w terminie pomimo miesięcznego opóźnienia
w początkowej realizacji, a pracownicy używający mini-żurawia byli mniej zmęczeni i bardziej
zadowoleni – podsumowuje Anna Sucharska,
kierownik projektu realizowanej budowy. 

Wysokość [mm]

600 ± 1

Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami w celu omówienia możliwości

TABELA 1 Bloki wielkowymiarowe Silka Tempo
Silka Tempo 24 (1)

Długość [mm]

Klasa gęstości [kg/m3]
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm2]
Reakcja na ogień
Odporność ogniowa
Izolacyjność akustyczna
Mrozoodporność [ilość cykli]
Normy produktowe
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498 ± 2

Silka Tempo 24 (¾) Silka Tempo 24 (½)

373 ± 2

2000
20

248 ± 2

konkretnej realizacji z wykorzystaniem bloków Silka Tempo. Więcej
o tym i pozostałych obiektach w systemie Ytong Silka i Multipor można
odnaleźć na stronie www.budowane.pl

Klasa A1
EI 240/ REI 240
59 (-2,-5) dB
50
PN-EN 771-2

Nasi Doradcy Techniczni
są do Państwa dyspozycji
pod numerami telefonów:
801 122 228 lub 29 767 03 60
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Profile środowiskowe w klasie A
dla Synthos XPS Prime
oraz Synthos XPS Prime S

O

Od pięciu
pięciu lat
lat obserwuje
obserwuje się
się w Polsce dynaOd
miczny wzrost zainteresowania
miczny
zainteresowania inwestorów
inwestorów
certyfikatami proekologicznymi. W tym czasie
inwestorzy wielu nowo budowanych
budowanych projektów
projektów
podjęlidecyzję
decyzjęo orozpoczęciu
rozpoczęciu
procesu
cerpodjęli
procesu
certyfikacji
w jednym
z popularnych
systemów
ocetyfikacji
w jednym
z popularnych
systemów
ny:
BREEAM,
LEEDLEED
czy EU
Building.
oceny:
BREEAM,
czyGreen
EU Green
Building.
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6\QWKRV;363ULPH6X]\VNDĩ\ZVNDŔQLNUDWLQJRZ\$ZJ%5(($0
Ocena
Ekopunkty wg
wg
Ocena
Numer zaza- Ekopunkty
Numer
Green Guide
Guide Green
Guide
Green
Green Guide
ĩõF]QLND
ĩõF]QLND
2008
Domy
2008
-- Domy

Produkt

2SLVHOHPHQWX

Numer
Numer
certyfikatu
certyfikatu

Firma
wychodząc
naprzeciw
zapoFirmaSynthos
Synthos
wychodząc
naprzeciw
trzebowaniu
na materiały
ekologiczne
„ziezapotrzebowaniu
na materiały
ekologiczne
lone”
wprowadziła
linię
„zielone”
wprowadziła
linięproduktową
produktową Green
Green
Lambda,
Lambda, aa wraz
wraz zz nią
nią produkty
produkty Synthos
Synthos XPS
XPS
Prime
Prime oraz
oraz Synthos
SynthosXPS
XPSPrime
PrimeS.S.

Synthos XPS

Synthos XPS Prime
(Dwory)

493

493f

0.084

A

Produkty
Produkty te
te zostały
zostały poddane
poddane pełnej
pełnej analizie
analizie
BREEAM
celem uzyskania
uzyskaniadla
dlanich
nichtzw.
tzw.profili
proBREEAM celem
fili środowiskowych. Są one miarą wpływu
środowiskowych. Są one miarą wpływu na
na
środowisko
poszczególnychmateriałów
materiałów
środowisko
poszczególnych
budowlanych lub ich systemów w całym ich
budowlanych lub ich systemów w całym ich
okresie życia:
okresie życia:
wydobycia,
wydobycia,
przetwarzania i wytwarzania,
przetwarzania
i wytwarzania,
eksploatacji jako
części konstrukcji bueksploatacji
jako
części konstrukcji budowlanej, jej konserwacji,
dowlanej,
jej konserwacji,
zagospodarowania
odpadu po zużyciu.
zagospodarowania odpadu po zużyciu.

Synthos XPS

Synthos XPS Prime
(Kralupy)

493

493g

0.0665

A

Synthos XPS

Synthos XPS Prime S
(Dwory)

493

493h

0.0861

A

Synthos XPS

Synthos XPS Prime S
(Kralupy)

493

493i

0,0665

A

Metodologia profili środowiskowych ocenia
Metodologia
profili środowiskowych
ocenia
wskaźniki
środowiskowe,
które odzwierciewskaźniki
środowiskowe, które odzwierciedlają
dlają
oddziaływania:
oddziaływania:
na ludzi i środowisko,
na
i środowisko
naludzi
poziomie
globalnym, regionalnym i lona
poziomie globalnym, regionalnym
kalnym,
iwlokalnym
powietrzu, w wodzie i na lądzie.
w powietrzu, w wodzie i na lądzie.

W tym
tym miejscu
miejscu należy
należy nadmienić,
nadmienić, że
że grupa
grupa
W
produktów
XPS firmy
firmySynthos
Synthosjako
jako
jedyna
produktów XPS
jedyna
na
na
świecie
uzyskała
wskaźnik
ratingowy
świecie
uzyskała
wskaźnik
ratingowy
A wg
Aoceny
wg oceny
BREEAM.
BREEAM.
Polistyren
ekstrudowany (XPS)

Oddziaływania
są są
oceniane
w różnych
kateOddziaływaniatete
oceniane
w różnych
goriach
oraz normalizowane
w odniesieniu
do
kategoriach
oraz normalizowane
w odniedanych
europejskich.
W ten sposób
odniesieniu do
danych europejskich.
W tenwsposób
sieniu
rocznym
określają
proporcjonalną
miaw odniesieniu
rocznym
określają
proporcjonalną
rę
oddziaływania
nanaśrodowisko
miarę
oddziaływania
środowisko względem
względem
statystycznego obywatela europejskiego.
statystycznego obywatela europejskiego.
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Brytyjska metoda oceny oddziaływania
Brytyjska
metoda
oceny oddziaływania
na środowisko
i systemów
wskaźników
na
środowisko i dla
systemów
wskaźników
raratingowych
budynków
BREEAM
tingowych
dlat ano
budynków
zos t ała us
wiona BREEAM
w 1 990została
r ok u.
ustanowiona
w 1990 roku.
Celem
jej stosoCelem jej stosowania
jest
wyznaczanie
wania
jeststandardów
wyznaczanienajlepszych
nowych standardów
nowych
praktyk
najlepszych
w z r ó w n o wpraktyk
a ż o n y mw pzrównoważonym
rojektowaniu
projektowaniu
orazi eksploatacji,
ich budowie
budynków orazbudynków
ich budowie
ia eksploatacji,
a konsekwencją
ogromne
konsekwencją
ogromne osiągnięcia
osiągnięcia
zakresieśrodowiska,
ochrony środowiska,
w zakresie w
ochrony
komfortu
komfortu użytkowania obiektu oraz wydajużytkowania obiektu oraz wydajności
ności
budynku.
W związku
z tymta metoda
budynku.
W związku
z tym metoda
obecnie
ta obecnie jest uznawana za jedną z najjest uznawana za jedną z najważniejszych

na świecie. Dzięki
temu jestDzięki
wszechstronną
ważniejszych
na świecie.
temu jest
wszechstronną
i powszechnie
uznawaną
i powszechnie uznawaną
miarą ekologiczności
miarą
ekologiczności budynku.
budynku.
CertyfikatBREEAM
BREEAM
poszczególnych
Certyfikat
dladla
poszczególnych
bubudynków
przyznawanyjest
jestprzez
przezorganizację
organizację
dynków
przyznawany
BRE
przebiega
BRE Global.
Global. Proces certyfikacji przebiega
następująco:
następująco:
BREEAM
BREEAM deleguje
deleguje upoważnionego konsultanta tzw.
tzw. asesora
asesora,
sultanta
Asesorwdaje
wydaje
wstępny
raport
zobowiąAsesor
wstępny
raport
zobowiązuzujący
inwestora
stosowania
rozwiąjący
inwestora
do do
stosowania
rozwiązań
zań zgodnych
z wymaganiami
BREEAM,
zgodnych
z wymaganiami
BREEAM
Zespół projektowy
projektowy przy
przy współpracy
Zespół
współpracy
asesorem sporządza
sporządza dokumenty
dokumenty prozz asesorem
projektowe, analizy
analizy ii modele sporządza się
jektowe,
się
założeniami BREEAM
BREEAM mając
mając na
zz założeniami
na wzglęwzględzie uzyskanie
uzyskanie jak
jak najwyższego
najwyższego wyniku
wyniku,
dzie
Asesor zbiera
zbiera dokumenty
dokumenty potwierdzająAsesor
potwierdzające założenia
założenia raportu
raportu oraz
oraz wydaje
ce
wydaje akcepakceptację,
tację
Dokumentacja wraz
wraz zz akceptacją
akceptacją trafiają
Dokumentacja
trafiają
do BRE Global.
do BRE Global
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W metodyce BREEAM specyfikacja, projekt,
budowa i użytkowanie budynku oceniane są
korzystając zz zakresu
zakresudziesięciu
dziesięciuśrodków
środkówkategorii
–
kategoriistanowiących
stanowiącychmiary
miary wydajności.
wydajności.
W przypadku sześciu z dziesięciu kategorii,
występująpunkty
punkty
kr ytyczne,
którspełych
występują
krytyczne,
których
nienie
warunkuje
spełnienie
warunkujeuzyskanie
uzyskanie certyfikatu.
Ilość tych punktów jest zależna od poziomu
certyfikacji, na jaki się
się decydujemy*.
decydujemy*.
W ramach
ramach certyfikacji
certyfikacjiwystępują
występująnastępujące
następujągrupy
kryteriów:
ce
grupy
kryteriów:
Wykorzystanie
Wykorzystanieenergii
energii––maks.
maks.19
19%% (zużycieenergii
energiicieplnej
cieplnej oraz
oraz dwutlenku
życie
dwutlenku węgla,wydajność
wydajność
energetyczna,
kontrola
gla,
energetyczna,
kontrola
zuzużycia
energii
przez
najemców,
technożycia
energii
przez
najemców,
technologie
logielub
bezlub niskowęglowe),
bezniskowęglowe)
Środowiskowewnętrzne
wewnętrzne- zdrowie
– zdrowie
i saŚrodowisko
i samomopoczucie
– maks.
15% światła
(ilość światła
poczucie
– maks.
15% (ilość
dziendziennego
w pomieszczeniach,
temperanego
w pomieszczeniach,
temperatura
i jakość
powietrza,
akustyka),
i tura
jakość
powietrza,
akustyka),
Materiały– maks.
– maks.
12,5%
(stosowanie
Materiały
12,5%
(stosowanie
mamateriałów
pozyskanych
z
legalnych
teriałów pozyskanych z legalnych
i lokali lokalnych
posiadających
odponych
źródeł,źródeł,
posiadających
odpowiednie
wiednie
certyfikaty
ekologiczne),
certyfikaty ekologiczne),
Procesyzarządzania
zarządzania– –maks.
maks.12%
12%
całProcesy
całkokowitej
punktów
(ogólna
polityka
witej
ilościilości
punktów
(ogólna
polityka
zarzązarządzania, zarządzanie terenem oraz
dzania, zarządzanie terenem oraz kwestie
kwestie proceduralne),
proceduralne),
Zanieczyszczenia – maks. 10% (wpływ
Zanieczyszczenia – maks. 10% (wpływ na
na zanieczyszczenie powietrza i wody)
zanieczyszczenie powietrza i wody)
Innowacja – maks. 10%,
Innowacja – maks. 10%
Transport – maks. 8% (emisja CO2, lokaTransport
– maks.i 8%
(emisja
CO2, lokalizacja budynku
bliskość
przystanków
lizacja
budynku
i bliskość
przystanków
środków
komunikacji
miejskiej,
zastosośrodków
komunikacji
zastosowanie udogodnień
dlamiejskiej,
rowerzystów),
wanie
udogodnień
dla
rowerzystów)
Odpady – maks. 7,5 % (składowanie
Odpady
– maks.
7,5 % (Składowanie
ododpadów
podlegających
recyklingowi,
padów
podlegających
recyklingowi,
wykowykorzystanie terenu i ekologia, ogranirzystanie
terenunai ekologia,
ograniczenie
czenie wpływu
środowisko),
wpływu
na środowisko)
Wykorzystanie
wody – maks. 6% (zaWykorzystanie
wody – maks.
6% (zastostosowanie rozwiązań
ograniczających
sowanie
ograniczających zużyzużycie rozwiązań
wody),
cie
wody)
Użycie
terenu i ekologia (ochrona takich
Użycie
terenu
i ekologia (ochrona
takich
wartości
jak bioróżnorodność
flory i fauny).
wartości jak bioróżnorodność flory i fauny)
Końcowa ocena zależy od ilości punktów
Końcowa ocena
zależy odposzczególnych
ilości punktów
przyznanych
za spełnianie
przyznanych
wymagań: za spełnianie poszczególnych
wymagań:
30-44 ocena „pass”,
30-44
45-54ocena
ocena„pass”,
„good”,
45-54
55-69ocena
ocena„good”,
„very good”,
55-69
good”,
70-84ocena
ocena„very
„excellent”,
70-84
„excellent”,
od 85 ocena
punktów
ocena „outstanding”.
od 85 punktów ocena „outstanding”.
Nowe budynki stanowią zaledwie około
Nowe budynki
stanowią
zaledwie
około
jednego
jednego
procenta
ogólnej
liczby
nieruchoprocenta
ogólnej
liczby nieruchomości,
mości,
dlatego
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Okno oszczędzające energię

fot. fakro

TECHNIKA W ARCHITEKTURZE

Małgorzata Respekta-Paszkiewicz

„Ciepły” montaż – prawidłowa izolacja termiczna okna dachowego
Montaż okna dachowego zwykle kojarzy się z instalacją okna w konstrukcji dachu i połączeniem
z pokryciem dachowym. Jest to bardzo istotny, ale dopiero pierwszy krok prawidłowego montażu.
Równie ważne jest staranne ułożenie izolacji termicznej wokół okna oraz zabezpieczenie jej przed zawilgoceniem. Ograniczy to możliwość tworzenia się mostków termicznych wokół okna i ochroni przed
stratami ciepła w zimie. Zwiększa również trwałość okna oraz podnosi komfort użytkowania poddasza.
Energooszczędność to jedno z kluczowych zagadnień we współczesnym budownictwie. Firma Fakro
na na zewnątrz przez odpowiednie

producent okien dachowych, jedna z najbardziej
membrany.innowacyjnych firm w Polsce, w szczególny sposób
Błędy popełnione na etapie montażu
koncentruje swoje działania na tej kwestii
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Okładzinowa wolność wyboru
Adam Myśliwiec

fot. archiwum Ruukki

TECHNIKA W ARCHITEKTURZE

Kinoteatr w Kwidzyniu. Elewacja z blachy Cor-Ten®

Elewacje niektórych budynków w otaczającej nas przestrzeni są czasami wyjątkowo proste i mało atrakcyjne.
Często pełnią rolę zewnętrznej obudowy spełniającej wymogi techniczne z pominięciem waloru estetycznego.
Dotyczy to zarówno budynków przemysłowych i handlowych, ale też nierzadko biurowców czy obiektów użyteczności
publicznej. Nowe rozwiązania elewacyjne firmy Ruukki dają architektom dużo możliwości do tej pory nie stosowanych
na fasadach budynków. Są funkcjonalne i jednocześnie kreatywne, pozwalają pogodzić ogień z wodą.

E

Energooszczędna konstrukcja bazowa
Podstawą nowych systemów fasadowych
Ruukki jest system energooszczędnych płyt
warstwowych Ruukki® Energy. Wysoka
szczelność tej konstrukcji bazowej pozwala
oszczędzić aż do 20% kosztów energii budynku. Dzięki temu spełnione zostają wymagania,
jakim zgodnie z aktualnymi Warunkami technicznymi powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie. Przypomnijmy – w myśl przepisów obowiązujących od stycznia 2014 roku,
wymogi w zakresie ochrony cieplnej uznaje się
za spełnione, jeśli zapewniony jest odpowiedni
współczynnik izolacyjności termicznej U przegród zewnętrznych i jednocześnie spełniony
został wskaźnik zapotrzebowania na energię
pierwotną EP. Dotychczas warunki te można
było spełniać zamiennie. Czynnikiem, który
zdecydowanie poprawi bilans energetyczny
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obiektu jest szczelność powietrzna obudowy,
czyli ograniczenie niekontrolowanej infiltracji
powietrza. Doszczelniając obiekt możemy
uzyskać zdecydowanie niższy wynik końcowy
zapotrzebowania na energię pierwotną, niż
zwiększając grubość izolacji.

Elewacja w wysokiej Formie
Energooszczędne płyty Ruukki Energy
oferowane są w dwóch wariantach: Plus
(poziom szczelności poniżej n50 ≤ 1,3 [h-1])
i Premium (poziom szczelności w przedziale
0,6 ≤ n50 ≤ 0,9 [h-1]). W przypadku drugiej opcji
Ruukki daje unikalną gwarancję szczelności.
Projekt szczelnej obudowy z energooszczędnych płyt warstwowych stanowi jednak
zaledwie bazę, w oparciu o którą architekt może
stworzyć niepowtarzalną elewację. Jest to
możliwe dzięki wykorzystaniu nowego systemu

fasadowego Ruukki Forma™, w ramach którego
projektant ma do wyboru dużą ilość kolorów,
kształtów i materiałów. Koncepcją przyświecającą twórcom tego systemu było zintegrowanie
okładzin elewacyjnych Ruukki z systemem płyt
energooszczędnych. Architekci zyskali dzięki
temu znacznie więcej możliwości wykończenia
ścian lekkiej obudowy: kasetonami elewacyjnymi Liberta, panelami Lamella, blachami
falistymi i okładzinami ze stali Cor-Ten®.
Możliwości jest naprawdę wiele. Przykładowo ściany hali i budynku biurowego mogą
być w całości wykonane z płyt warstwowych
Ruukki® Energy, które np. na reprezentacyjnej
części budynku zostaną wzbogacone efektowną okładziną elewacyjną. Materiałem, o który
często pytają klienci zainteresowani projektem
elewacji, jest stal Cor-Ten® charakteryzująca
się podwyższoną odpornością na korozję at-

WIZ. proj. pro-invest

Technika w architekturze

fot. archiwum Ruukki

Projekt budynku Straży Pożarnej
w Mysłowicach.
Realizacja zakończy się w 2015 r.
Elewacja: płyty Lamella Cor-Ten®
Architektura: Pro-Invest

Kasetony elewacyjne
Liberta

mosferyczną. Ze stali tego gatunku nie można
jednak wykonać płyt warstwowych, ponieważ
jej cechy nie pozwalają na uformowanie prawidłowych zamków płyt. Rozwiązanie stanowi
system Ruukki Forma™, który oferuje lekką
obudowę z płyt warstwowych z zewnętrzną
okładziną z blachy Cor-Ten® (np. Design CorTen® S7). Rdzawy, ciemniejący z czasem, kolor
ścian może w ciekawy sposób podkreślić industrialny charakter obiektu. W rezultacie powstanie obudowa łącząca w sobie efektywną
energetycznie bazę i trwałą, niewymagającą
konserwacji okładzinę zewnętrzną. Ten ostatni
materiał zostanie wykorzystany na elewacji
powstającego właśnie budynku Straży Pożarnej w Mysłowicach. Powierzchnię 1500 m2
elewacji pokryją płyty warstwowe z rdzeniem
z wełny mineralnej o grubości 100 mm w części
garażowej oraz 160 mm w części biurowej i socjalnej, a następnie na ruszcie montażowym
panele elewacyjne Lamella Cor-Ten®.
Ruukki Forma™ daje możliwość wyboru
takiej okładziny elewacyjnej, która najlepiej
podkreśli indywidualny charakter obiektu. Do
dyspozycji projektantów dostępne są materiały o różnych wymiarach, z różnymi opcjami
profilowania i kolorów (kilkanaście kolorów
standardowych i jeszcze więcej opcji niestandardowych). Tak bogata oferta pozwala
rozwinąć wyobraźnię i stworzyć rozwiązanie,
które wyróżni się z otoczenia, a jednocześnie
będzie pełnić ważną funkcję reprezentacyjną.

Szybciej, taniej, kompleksowo
Technologia wykonania systemu Ruukki
Forma™ jest prosta i pozwala skrócić czas
budowy – prace wykończeniowe i montaż
zewnętrznej okładziny elewacyjnej mogą być
prowadzone jednocześnie. Koszty robót montażowych i czas montażu są również niższe
niż w przypadku tradycyjnych metod.
System został dokładnie przetestowany
i posiada wymagane badania odporności
ogniowej. Co istotne – może być także
stosowany przy renowacjach elewacji
wykonanych z płyt warstwowych Ruukki
oraz przy termomodernizacji istniejących
budynków (termomodernizacja elewacji
w systemie Ruukki Forma™ dzięki zastosowaniu płyt z rdzeniem z wełny mineralnej
jest dużo bardziej efektywna). Firma Ruukki
oferuje wsparcie dla projektantów w postaci
gotowych detali i instrukcji montażowych.
Wskazówki projektowe można otrzymać
także podczas bezpośrednich konsultacji
z doradcami technicznymi.

Ekspresyjna elewacja
To jednak nie koniec nowości w katalogu
fińskiej firmy. Drugi z nowych systemów
fasadowych o nazwie Ruukki Expression™ to
rozwiązanie, które jeszcze bardziej poszerza
spektrum możliwości dostępnych dla architekta. Można powiedzieć, że jedyną granicę stanowi w tym przypadku wyobraźnia projektanta.

Dzięki specjalnym taśmom naklejanym
w procesie produkcyjnym na zewnętrzną
okładzinę systemu energooszczędnych płyt
Ruukki® Energy, można uzyskać dowolny napis, zdjęcie lub grafikę. Odporność na promieniowanie UV i trwałość jest dużo większa niż
np. w przypadku lakierowania płyt metodą
proszkową. Taśmy graficzne objęte są 8-letnią
gwarancją na klejenie i zachowanie koloru.
Możliwa jest także wymiana taśm na nowe
z innym, aktualnym wzorem. Jeśli zatem projekt ma zagwarantować oryginalny i jedyny
w swoim rodzaju wygląd budynku, taśmy
Ruukki Expression™ umożliwiają stworzenie
na elewacji dowolnego wzoru czy grafiki,
a sam obiekt staje się w ten sposób najlepszą
wizualną wizytówką jego właściciela.
Elewacje wykonane z wykorzystaniem
rozwiązań Ruukki są bezpieczne, praktyczne i trwałe, z drugiej strony nie są jednak
nudne i na pewno wyróżniają obiekt z otoczenia. Fińska firma oddaje do dyspozycji
projektantów kolejne rozwiązania, które
pozwalają kształtować i zmieniać polską
architekturę. 

Adam Myśliwiec
business manager,
Systemy fasadowe Ruukki Polska
> adam.mysliwiec@ruukki.com
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fot. archiwum IARP

IZBA ARCHITEKTÓW

Krajowe wybory
IARP na IV kadencję
arch. Urszula Szabłowska, architekt IARP

III Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Izby Architektów odbył się w warszawskiej siedzibie
Krajowej Rady IARP przy ul. Stawki 2a, w dniach 30-31 maja 2014 r. Podczas dwudniowych obrad
dominowała gorąca atmosfera wyborcza oraz dyskusje o planach na rozpoczętą kadencję 2014-2018.

K

Krajowy zjazd Izby Architektów RP tradycyjnie rozpoczął się powitaniem oficjalnych
gości, delegatek i delegatów oraz wszystkich
architektów przybyłych na obrady zjazdu.
Witając zebranych prezes Krajowej Rady
arch. Wojciech Gęsiak wspomniał o nowej
rzeczywistości prawnej, która powstała wraz
z ustawą deregulacyjną. Zaznaczył, że stawia
to poważne wyzwania przed samorządem
zawodowym architektów.
Obrady zjazdu IARP zaszczycili swoją
obecnością: Paweł Orłowski i Janusz Żbik
(podsekretarze stanu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju), min. Jacek Szer
(zastępca Głównego Inspektora Nadzoru
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Budowlanego), prof. Zbigniew Niewiadomski (przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej
Prawa Budowlanego), prof. Zbigniew Kledyński (wiceprezes Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa), Jolanta Przygońska (przewodnicząca Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą
w Warszawie), Wiktor Piwkowski (sekretarz
generalny PZITB), Bolesław Stelmach (przewodniczący Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej), Krzysztof Chwalibóg
(przewodniczący Polskiej Rady Architektury),
Mariusz Ścisło (prezes SARP), Janusz Jaworski
(prezes Izby Gospodarczej Projektowania
Architektonicznego) oraz Kazimierz Ferenc
(prezes honorowy IARP).

Obaj przedstawiciele Ministerstwa deklarowali bliskość współpracy ze środowiskiem
architektów. Minister Paweł Orłowski, po raz
pierwszy będący gościem IARP, podkreślał:
„Ważne jest tworzenie takich regulacji, które
pracę architektów uczynią na tyle elastyczną,
żeby rzeczywiście przekładała się ona na
jakość architektury. Zależy nam na wysłuchaniu głosów środowiska architektów, ponieważ
mamy świadomość tego, że sama administracja nie jest w stanie podejmować optymalnych decyzji”. Minister Janusz Żbik dodał,
że w ostatnich latach współpraca resortu
z architektami układała się wręcz modelowo,
za co podziękował ustępującym władzom

IZBA ARCHITEKTÓW

IARP. „Budowano pozycję zawodu architekta
w sposób bardzo profesjonalny, na wysokim
poziomie merytorycznym i z wysoką kulturą
osobistą. Mam nadzieję, że następna Krajowa
Rada będzie tę pracę kontynuowała” – powiedział. Rolę środowiska architektów w procesie
kształtowania przepisów z zakresu procesu
inwestycyjno-budowlanego podkreślił też
prof. Zbigniew Niewiadomski, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej. O konieczności
prac nad nowymi przepisami budowlanymi
zawartymi w Kodeksie urbanistyczno-budowlanym powiedział m.in.: „Dziś doświadczamy
pewnego chaosu prawnego w tym zakresie.
Prawo, nie dość, że nie zawiera mechanizmów
prorozwojowych, to już zaczyna w tej działalności przeszkadzać. Stąd właśnie poprawa tej
sytuacji to zadanie tak ważne i pilne”.
Swoje pierwsze spotkanie z ustępującymi
władzami IARP wspominał prof. Zbigniew
Kledyński, wiceprezes PIIB: „To był początek
serii bardzo dobrych spotkań, które cechowała
otwartość i koleżeńskie zrozumienie, pełne
wzajemnego szacunku dla zawodów, które
uprawiamy. (...) Jednocześnie ze strony Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa chciałem złożyć
deklarację takiej samej współpracy z nowymi
władzami, czyli pełnej szacunku i otwartości”.
Za współpracę i wsparcie Izbie Architektów dziękowała również Jolanta Przygońska,
w imieniu prezesa reprezentująca Krajową
Izbę Urbanistów, zaznaczając jednocześnie
głębokie ubolewanie nad sytuacją, jaką
stworzyła ustawa deregulacyjna, która objęła
zawód urbanisty: „Tak szerokie otwarcie
zawodu oznacza w zasadzie jego likwidację.
A likwidacja samorządu zawodowego, który
sprawuje nadzór nad wykonywaniem zawodu
urbanisty, to poważny błąd”.
Potrzebę odpowiedniego kształtowania prawa, które powinno ułatwiać pracę
architektów, zauważył w swoim wystąpieniu
również Bolesław Stelmach, przewodniczący
GKUA: „Wykonujemy wolny zawód i bardzo
istotna jest tu kwestia umocowań legislacyjnych. To, o co nam chodzi w tej misji, to jakość
przestrzeni, którą przychodzi nam współkształtować”.
Do wagi kształtowania jakości przestrzeni nawiązał również Krzysztof Chwalibóg.

Deklarował: „Polska Rada Architektury, która
starała się prezentować poglądy całego środowiska architektów i urbanistów, ma zamiar
kontynuować prace nad kolejnym wydaniem
»Polskiej Polityki Architektonicznej«, w której
będziemy mówili o przyjaznym otoczeniu
i o zasadach, które trzeba respektować,
żeby można było osiągnąć wysoką jakość
przestrzeni”.
Mariusz Ścisło, prezes SARP podsumował okres ostatniej kadencji IARP jako czas
aktywnego współdziałania obu organizacji,
również na polu zmian legislacyjnych. Jako
pozytywne efekty tej współpracy wymienił
m.in. korzystny według niego obrót spraw
dotyczących podziału kompetencji między
Izbą Architektów a Izbą Inżynierów w związku
ze zmianami deregulacyjnymi oraz wprowadzenie do Kodeksu urbanistyczno-budowlanego zapisu o obligatoryjności nadzoru
projektowego. „Współpraca między SARP
a Izbą Architektów w sprawie ułomności
ustawy o zamówieniach publicznych wymaga
kontynuacji” – dodał.
Część przeznaczoną na wystąpienia zaproszonych gości zamknął Kazimierz Ferenc,
honorowy prezes IARP, nawołując do jedności
w środowisku architektów: „Nasza zdolność
reprezentowania wobec wszystkich naszych
celów jest tylko w jedności. Izba powstała
po to, by sprawować szczególny nadzór nad
wykonywaniem zawodu architekta. Musicie
być razem, w jedności siła!”.

Architekci uhonorowani
Złotą Honorową Odznaką
Izby Architektów RP
• Andrzej Pawlik
• Kazimierz Butelski
• Mikołaj Kołacz
• Krzysztof Wolski
• Marek Witkowski
• Krystyna Kakareko
• Jan Gorgul
• Ryszard Gruda
• Robert Boczek
• Piotr Majewski
• Bogdan Kaczmarzyk
• Mikołaj Machulik
• Ewa Rombalska
• Anna Derecka-Barszczyńska
• Janusz Różański
• Małgorzata Śliwka
• Jerzy Nowak
• Krzysztof Bojanowski
• Mirosław Rossa
• Witold Gilewicz
• Wilhelm Kik
• Anna Denkiewicz
• Bogusław Wachułka
• Zbigniew Myszko
• Jadwiga Jaczuk
• Małgorzata Kruszko-Szotyńska
• Andrzej Lis
• Halina Landecka
• Zofia Tarka
• Dariusz Lewandowski

Obrady III Zjazdu
Sprawozdawczo-Wyborczego
Przewodniczącym Zjazdu wybrano Stanisława Łapieńskiego-Piechotę z Podlaskiej
Okręgowej IARP. Prezes IARP Wojciech
Gęsiak oraz sekretarz KR IARP Waldemar
Jasiewicz wręczyli Honorowe Odznaki IARP
trzydzieściorgu Koleżankom i Kolegom (patrz
ramka obok). Wręczono również podziękowania za pracę w Krajowej Radzie i Krajowych
Organach IARP w kadencji 2010-2014.
Ustępująca Krajowa Rada IARP w wyniku
głosowania uzyskała absolutorium. Odbyło
się to po dyskusji, która wyjaśniła kwestie
nieujęte w sprawozdaniach. Zauważalne było
duże zaangażowanie delegatów – wnikliwe
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pytania, dobra znajomość wewnętrznych
procedur, uważne śledzenie udzielanych odpowiedzi. Uzyskanie absolutorium pozwoliło na
przejście z części sprawozdawczej do części
wyborczej zjazdu.
Delegaci na Zjazd Krajowy IARP przystąpili
do wyboru nowego Prezesa IARP oraz nowego składu krajowych organów statutowych.
Do pełnienia funkcji Prezesa Krajowej Rady
kandydowali:
	Borysław Czarakcziew z Małopolskiej
Okręgowej IARP (w poprzedniej kadencji
jej przewodniczący),
	Krzysztof Ozimek z Mazowieckiej Okręgowej IARP (w poprzedniej kadencji jej
wiceprzewodniczący),
	Ryszard Gruda z Pomorskiej Okręgowej
IARP (w poprzedniej kadencji przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego).
Kandydat Krzysztof Ozimek wycofał się
z kandydowania w ostatniej chwili.
W wyniku głosowania Zjazd powierzył
funkcję Prezesa Krajowej Rady IARP arch.
Ryszardowi Grudzie. Borysław Czarakcziew
serdecznie pogratulował swojemu rywalowi.
Ryszard Gruda w pierwszym wystąpieniu jako
prezes IARP powiedział: „Z pewnością praca,
która nas czeka, będzie kontynuacją dokonań
i rozpoczętych zadań poprzedniej ekipy, którymi
my wszyscy z prezesem Wojciechem Gęsiakiem
zajmowaliśmy się w ciągu tych 4 lat. Bardzo
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dziękuję za zaufanie. Po prostu będę starał
się go nie zawieść”. Podziękował też swojemu
kontrkandydatowi za życzenia, a ustępującemu
prezesowi za czteroletnią pracę na rzecz samorządu zawodowego architektów.
Po krótkiej przerwie przystąpiono do wyboru członków Krajowej Rady IARP. Zgłoszono
18 kandydatów na 12 miejsc w Radzie.
W skład Krajowej Rady Izby Architektów
RP weszli (w kolejności otrzymanych głosów):
1. Krzysztof Ozimek (Mazowiecka OIARP),
2. Piotr Gadomski (Warmińsko-Mazurska
OIARP, przewodniczący Komisji Legislacji
IARP w poprzedniej kadencji),
3. Piotr Andrzejewski (Warmińsko-Mazurska
OIARP, członek Komisji Legislacji IARP
w poprzedniej kadencji),
4. Karol Fiedor (Wielkopolska OIARP),
5. S ławomir Żak (Dolnośląska OIARP, wiceprezes Krajowej Rady IARP w poprzedniej
kadencji),
6. Mirosław Hagemejer (Lubelska OIARP,
członek Krajowej Rady IARP w poprzedniej
kadencji),
7. Jacek Miller (Dolnośląska OIARP),
8. A
 ndrzej Poniewierka (Dolnośląska OIARP),
9. Piotr Franta (Śląska OIARP),
10. Borysław Czarakcziew (Małopolska
OIARP),
11. Wojciech Gęsiak (Mazowiecka OIARP,
prezes IARP w poprzedniej kadencji),
12. Leszek Horodyski (Lubuska OIARP).

Przewodniczącym Krajowego Sądu Dyscyplinarnego został Kazimierz Butelski (Małopolska Okręgowa IARP). W skład Krajowego
Sądu Dyscyplinarnego weszli (w kolejności
otrzymanych głosów):
1. Alicja Bojarowicz (Świętokrzyska OIARP),
2. Małgorzata Gruszka (Małopolska OIARP),
3. Krzysztof Wolski (MazowieckaOIARP),
4. Mikołaj Kołacz (Mazowiecka OIARP),
5. Jan Okowiński (Małopolska OIARP),
6. Krystyna Kakareko (Podlaska OIARP),
7. Przemysław Wierzbicki (Wielkopolska
OIARP),
8. Jan Gorgul (Łódzka OIARP),
9. M
 arek Mierzejewski (Mazowiecka
OIARP),
10. Marek Witkowski (Śląska OIARP),
11. M
 ałgorzata Kruszko-Szotyńska (Podlaska
OIARP),
12. Magdalena Kozień-Woźniak (Małopolska
OIARP),
13. Aleksandra Heine (Śląska OIARP),
14. Tadeusz Hołda (Warmińsko-Mazurska
OIARP),
15. Bohdan Krusiewicz (Mazowiecka OIARP),
16. Piotr Byliński (Łódzka OIARP),
17. Z
 enon Nowacki (Kujawsko-Pomorska
OIARP),
18. Małgorzata Rudnicka-Kurzeja (Śląska
OIARP),
19. Waldemar Jasiewicz (Podlaska OIARP),
20. brak kandydata.

Do objęcia funkcji Przewodniczącego Krajowej
Komisji Kwalifikacyjnej kandydowali Stanisław Łapieński-Piechota z Podlaskiej Okręgowej IARP, Andrzej Nowak z Wielkopolskiej
Okręgowej IARP oraz Małgorzata Włodarczyk
z Małopolskiej Okręgowej IARP. W wyniku
głosowania funkcję Przewodniczącej Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej powierzono
Małgorzacie Włodarczyk.
W skład Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej weszli (w kolejności otrzymanych głosów):
1. Andrzej Duda (Śląska OIARP),
2. Jerzy Uścinowicz (Podlaska OIARP),
3. Zbigniew Kowalewski (Pomorska OIARP),
4. Stanisław Łapieński-Piechota (Podlaska
OIARP),
5. Jerzy Kuźmienko (Mazowiecka OIARP),
6. Andrzej Nowak (Wielkopolska OIARP),
7. Jolanta Zdziech-Naperty (Mazowiecka
OIARP),
8. Włodzimierz Wilczewski (Dolnośląska
OIARP),
9. Anna Dąbrowska-Sosak (Warmińsko-Mazurska OIARP),
10. J acek Nawrocki (Mazowiecka OIARP).
Do pełnienia funkcji Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej kandydowali Dorota
Bujnowska-Cechniak z Mazowieckiej Okręgowej IARP i Paweł Filipowicz z Łódzkiej Okręgowej IARP. W wyniku głosowania funkcję
Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej objął Paweł Filipowicz. W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej weszli (w kolejności
otrzymanych głosów):
1. Zenon Remi (Małopolska OIARP),
2. Ewa Rombalska (Warmińsko-Mazurska
OIARP),
3. Andrzej Kasprzak (Lubelska OIARP, przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej
w poprzedniej kadencji),
4. Marek Pelc (Śląska OIARP),
5. Marek Mikos (Mazowiecka OIARP, skarbnik
Krajowej Rady IARP w poprzedniej kadencji),
6. Dariusz Anisiewicz (ŚwiętokrzyskaOIARP).
Do pełnienia trudnej i zaszczytnej funkcji
Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej kandydowali Maria Jankowska-Olbratowska z Kujawsko-Pomorskiej

Okręgowej IARP oraz Andrzej Pawlik
z Mazowieckiej Okręgowej IARP. W wyniku
głosowania funkcję Krajowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej utrzymał
dotychczasowy rzecznik, Andrzej Pawlik.
Emocje wyborcze musiały szybko opaść,
ponieważ zgodnie z programem Zjazdu
delegaci mieli przed sobą jeszcze wiele
ważnych głosowań. Zajęto się zatem planami
działań IARP w rozpoczętej kadencji. Dłuższą
dyskusję poświęcono, przedstawionym przez
Piotra Fokczyńskiego z Dolnośląskiej Okręgowej IARP, standardom wykonywania zawodu
architekta (artykuł wyjaśniający znaczenie
proponowanej regulacji zostanie wkrótce
opublikowany na łamach Z:A – przyp. Komisji
Wydawniczej IARP).
Podczas obrad przyjęto 20 uchwał zjazdowych w tym: 7 uchwał zatwierdzających
sprawozdania kadencyjne, uchwałę o udzieleniu absolutorium Krajowej Radzie za kadencję
2010-2014, uchwałę zobowiązującą nową
Krajową Radę IARP do dokonania analizy zasad
udzielania zamówień publicznych na prace
projektowe w innych krajach Unii Europejskiej,
uchwałę zobowiązującą KR IARP do powołania
zespołu do spraw ubezpieczeń oraz 10 uchwał
organizacyjnych, obejmujących korekty wewnętrznych przepisów Izby Architektów.
Zjazd zakończył się w sobotnie, słoneczne
południe. Wychodziliśmy z poczuciem niedosytu
i głębokiego przekonania, że potrzebna jest merytoryczna dyskusja na temat misji i znaczenia
zawodu architekta, kierunku, w jakim powinny pójść starania IARP oraz nowych prądów
socjologicznych i gospodarczych, które architekci
powinni zauważać i absorbować, jeżeli chcą
uczestniczyć w zachodzących przemianach społecznej świadomości. Jedna z proponowanych
uchwał zjazdowych zobowiązywała Krajową
Radę IARP do organizacji zjazdu merytorycznego, bez dominującej sprawozdawczości i spraw
organizacyjnych. Jest to naprawdę nieodzowne.

Fot. Jerzy Pinkas / WWW.GDANSK.PL
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Krajowa Rada IARP
w kadencji 2014-2018
Ryszard Gruda
Prezes Krajowej Rady Izby
Architektów RP
Sławomir Żak
Wiceprezes Krajowej Rady Izby
Architektów RP
Piotr Gadomski
Wiceprezes Krajowej Rady Izby
Architektów RP
Leszek Horodyski
Skarbnik Krajowej Rady Izby
Architektów RP
Krzysztof Ozimek
Sekretarz Krajowej Rady Izby
Architektów RP
Członkowie:
• Wojciech Gęsiak
• Borysław Czarakcziew
• Piotr Andrzejewski
• Mirosław Hagemejer
• Karol Fiedor
• Jacek Miller
• Piotr Franta
• Andrzej Poniewierka

Urszula Szabłowska
architekt IARP, członek Komisji
Wydawniczej IARP
> napisz do autorki:
uszablowska@mazovia.org
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Promocja architektury
na lubelskich targach
budowlanych
arch. Władysław Sadurski, architekt IARP

W dniach 28-30 marca 2014 roku w Lublinie odbyła się kolejna edycja targów budowlanych Lubdom.
Tym razem poszerzonych o Targi Mieszkań i Nieruchomości oraz Targi Obróbki Drewna Lubdrew.
Lubelska Okręgowa Izba Architektów RP kolejny raz wzięła aktywny udział w organizacji targowych
wydarzeń, udzielając im równocześnie patronatu honorowego.

C

Corocznie, wczesna wiosna w stolicy województwa lubelskiego oznacza nie tylko
powrót bocianów, ale także ożywienie na
rynku budowlanym, zwiastowane przez targi
budowlane o ugruntowanej pozycji w kalendarzu wydarzeń ponadregionalnych. Ich
organizatorem jest firma Targi Lublin SA.
Lubelska Okręgowa IARP po raz pierwszy
pojawiła się w halach przy ul. Dworcowej
w roku 2012 – wtedy nasza obecność ograniczona była do udzielenia patronatu i promocji
logo Izby Architektów. Bardziej aktywny
udział architektów rozpoczął się od roku 2013
i nie osłabł także w bieżącym, 2014 roku.
Oprócz patronatu honorowego (skutkującego
zamieszczeniem logo IARP na wszystkich
materiałach wydawniczych targów) objął
tym razem także przygotowanie tematu
oraz merytoryczną organizację i prowadzenie
debaty na temat kreatywnego użycia szkła
w architekturze.
Tradycyjnie już, uzupełnieniem aktywności
Izby było nagłośnienie targów w korespondencji wewnętrznej i na stronie internetowej
Lubelskiej OIARP, zachęcanie architektów do
współpracy i czynnego uczestnictwa, a także
udział w ceremonii otwarcia oraz w komisji
konkursowej na najlepszy produkt prezentowany na targach i najciekawsze stoisko tar-
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gowe. Wreszcie ważnym elementem udziału
było izbowe stoisko z ekspozycją projektów
i realizacji architektów – członków samorządu
zawodowego.

Ceremonia otwarcia Targów
Budowlanych Lubdom 2014
Istotnym akcentem ceremonii otwarcia było
wystąpienie arch. Marii Balawejder-Kantor,
zaproszonej do wypowiedzi inauguracyjnej
przez prezes targów Krystynę Węclewicz-Grajek. Przewodnicząca Lubelskiej Okręgowej
Rady IARP podkreśliła znaczenie architektury jako sztuki kształtowania przestrzeni,
tak w otwartym krajobrazie, jak i w każdym
środowisku zbudowanym, począwszy od dużej
skali urbanistycznej aż do najbliższego otoczenia człowieka. Zwróciła też uwagę na istotę
umiejętnego używania materiałów w harmonii
z formą architektoniczną i funkcją, jaką mają
w niej pełnić.

Stoisko targowe Lubelskiej OIARP
Stoisko powstało według indywidualnej
formy przestrzennej, jaką świadomie zastosowano już dwukrotnie na lubelskich targach
w 2013 r. – dla utrwalenia jej skojarzeń
z Izbą Architektów. Zaprojektowana forma
stoiska wymaga wyodrębnionej lokalizacji

co, oprócz postawionego organizatorom
wymogu montażu w głównej strefie hali
targowej, dodatkowo wpłynęło korzystnie na
jego wyeksponowanie. Lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie strefy konferencyjnej,
przeznaczonej na najważniejsze wydarzenia
wpisane w program targów, zapewniła dobrą
ekspozycję dokonań zawodowych architektów, prezentowanych na stoisku w formie
graficznej, fotograficznej i multimedialnej.
Przez trzy dni targowe obsługę stoiska
pełnili przedstawiciele LB OIARP, którzy
udzielali informacji o naszym samorządzie
zawodowym, zadaniach w pracy zawodowej
architektów oraz przekazywali materiały
reklamowe IARP.
Goście odwiedzający stoisko interesowali
się przede wszystkim sprawami technicznymi
dotyczącymi budowy domów jednorodzinnych.

Debata na temat kreatywnego użycia
szkła w architekturze
Problematyka coraz bardziej restrykcyjnych
przepisów w tym zakresie, była tematem
debaty publicznej, której moderatorem był
arch. Janusz Gąsiorowski. Godzinne spotkanie
rozpoczęło się literackim nawiązaniem do
„szklanych domów” z powieści „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

1
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fot. k. szeliga

fot. k. szeliga

fot. k. szeliga

fot. k. nowacka
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1_Ceremonia otwarcia targów, przy mikrofonie arch. Maria Balawejder-Kantor, przewodnicząca Lubelskiej OIARP
2_Wykład arch. Pawła Mierzwy na temat skutków nowych przepisów WT2014 w kontekście przegród przezroczystych
3_Lubelscy architekci podczas debaty na temat kreatywnego użycia szkła w architekturze
4_ Arch. Janusz Gąsiorowski przedstawił szkło w historycznym ujęciu – od witraży po współczesne fasady całoszklane

W referacie wprowadzającym moderator
przedstawił szkło w historycznym ujęciu.
Omówił początki, rozwój i rolę witraży. Następnie przeszedł do XIX-wiecznej architektury z szeroko stosowanym szkłem w obiektach
takich jak pasaże handlowe, hale targowe,
giełdy i domy towarowe oraz dworce kolejowe
o konstrukcjach stalowych. Swój bogato
ilustrowany wykład zwieńczył prezentacją
najciekawszych współczesnych budynków
z całoszklanymi fasadami ze szkła o wysokiej
izolacyjności termicznej, wyróżniających się
walorami wizualnymi i estetycznymi.
W debacie wzięli udział architekci, którzy
prezentowali swoje realizacje z użyciem szkła:
Andrzej Kasprzak, Bartłomiej Kwiatkowski,
Mariusz Plewa i Paweł Mierzwa. Ten ostatni,
na przykładzie dotychczasowych doświadczeń realizacyjnych, przedstawił analizę skutków obowiązujących od stycznia br. nowych
przepisów budowlanych (WT2014), związa-

nych z wysokimi wymaganiami w zakresie
energooszczędności w budownictwie. Przekonywał, że doprowadzi to do wzrostu kosztów
inwestycyjnych i ograniczenia powierzchni
przezroczystych przegród zewnętrznych,
a w ślad za tym będzie miało również istotny
wpływ na jakość architektury.
Ciekawy wątek poruszyła przedstawicielka firmy Schott Poland, która zaprezentowała nowatorskie przykłady zastosowania
specjalnych rodzajów szkła w aranżowaniu
wnętrz i zewnętrznego wystroju budynków.
Szkło antyrefleksyjne i odporne na ślady po
dotyku może być bardzo użyteczne w wystawiennictwie, muzealnictwie i hotelarstwie.
Szklane rury i bogaty wachlarz innych profili
tej firmy, jak np. szkło ogniochronne, pozwalają na konstruowanie balustrad, schodów,
przepierzeń i ścian działowych w całości
szklanych, bez użycia innych materiałów
konstrukcyjnych.

Debata okazała się ważnym wydarzeniem
towarzyszącym targom, czego dowodem była
żywa dyskusja po każdej wypowiedzi oraz
zainteresowanie organizatorów i osób zwiedzających. Rangę debaty podniosło wystąpienie arch. Mirosława Hagemejera – głównego
architekta miasta Lublina.
Podsumowując udział Lubelskiej OIARP
w targach Lubdom 2014, można potwierdzić zasadność aktywnego uczestnictwa
w takich wydarzeniach budowlanych, które
dają możliwość prezentacji celów samorządu
zawodowego architektów i eksponowania roli
architekta w działaniach inwestycyjnych. 

Władysław Sadurski
architekt IARP, członek Lubelskiej
Okręgowej Rady IARP
ds. komunikacji społecznej
> wsadurski@iarp.pl
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WSPOMNIENIE

Wspomnienie o Januszu Gągale
arch. Jadwiga Jamiołkowska, architekt IARP

J

Janusz Gągała rozpoczął studia na Wydziale
Architektury Politechniki Warszawskiej
w 1951 roku, mając niespełna osiemnaście lat.
Poznałam go rok później, już jako „zahartowanego” studenta II roku, podczas gdy
mój rocznik dopiero rozpoczynał życiową
przygodę z architekturą. Oboje przyjechaliśmy
na studia z kresowego Lublina, więc nic dziwnego, że wkrótce znaleźliśmy się w tej samej
studenckiej paczce.
Pierwszą pracę, jeszcze w czasie studiów,
podjął w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego przy Ministerstwie Gospodarki Komunalnej. Dyplom uzyskał w roku 1957. Słynął
z planów zagospodarowania przestrzennego
miast, które tworzył m.in. w Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej. Projektował
osiedla, obiekty sportowe, kąpieliska, szkoły,
teatry kościoły (więcej: w artykule na stronie
obok – przyp. red.). Z sukcesami brał również
udział w konkursach architektonicznych
i urbanistycznych. Jakim był człowiekiem?
Jakim kolegą architektem?
Architekt Irena Załuska wspomina:
„Moja współpraca z kolegą Januszem Gągałą
zaczęła się w roku 1971, kiedy został on
kierownikiem zespołu architektonicznego Nr 1
w Miastoprojekcie-Lublin. (...) mieliśmy obawy
co do tego jak ułoży się nasza współpraca,
gdyż pan Janusz miał opinię osoby bardzo zasadniczej i wymagającej. Szybko okazało się,
że jest on czarującym człowiekiem, bardzo
koleżeńskim i wesołym, a do tego z ogromną
wiedzą fachową, świetną znajomością prawa
budowlanego oraz znakomitym i wszechstronnym architektem.(...) jestem głęboko
wdzięczna za wszystko, czego się dzięki niemu nauczyłam.(...) Smutno, kiedy odchodzą
tacy wspaniali ludzie. Na szczęście pozostają
w naszej pamięci, a ich praca pozostawia
trwały, materialny ślad”.
W podobnym tonie są wspomnienia
architekta Wiesława Borka: „Z architektem
Januszem Gągałą spotkałem się w lubelskim Miastoprojekcie, gdzie Janusz był już
architektem z dorobkiem i doświadczeniem,
ja natomiast zaczynałem pracę po ukończeniu
studiów. Przez cały okres mojej pracy Janusz
był kierownikiem zespołu sprawdzającego.
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arch. Janusz Gągała
(1934-2013)

Wszystkie konsultacje przy opracowywanych
projektach były dobrą szkołą architektury,
a każdy szkic czy kreska, skromne w swej
formie, były pełne treści i inspiracji twórczych, które nawet w sztywne systemy
technologiczne potrafiły wtrącić nutkę indywidualizmu. Nigdy nie krytykował pomysłów
młodszych kolegów, lecz za pomocą drobnej
nieraz sugestii czy podpowiedzi, potrafił
naprowadzić na drogę prowadzącą do nieoczekiwanych rozwiązań. Architekta Janusza
Gągałę zapamiętałem jako dobrego kolegę,
człowieka o wysokiej kulturze osobistej,
sympatycznego i ciepłego, gotowego zawsze
służyć dobrą radą”.
Nie można też pominąć pracy dydaktycznej Janusza. Przez trzy lata uczył w lubelskiej
„Budowlance” – szkole o dobrych tradycjach.
Tak wspomina go jedna z jego uczennic: „Był
młodym nauczycielem, ale bardzo wymagającym. Trochę baliśmy się go, chociaż nigdy
nie podnosił głosu. Po prostu nie tolerował
lenistwa i bylejakości. Uczył nas nie tylko
zasad projektowania budynków, dużo czasu
poświęcaliśmy na rysowanie wnętrz urbanistycznych, wiejskich uliczek i wbijał nam do
młodych głów, że budynek zawsze musi mieć
jakiś kontekst”.
W latach 70. był członkiem zarządu
i Kolegium Sędziów Konkursowych naszego

oddziału SARP. Po tzw. transformacji ustrojowej rozpoczął własną działalność. Uwierały
go przetargi za najniższą cenę i najkrótszy
termin, co skutkuje brakiem czasu na myślenie koncepcyjne zarówno w architekturze, jak
i w planowaniu przestrzennym.
Moje osobiste wspomnienie o Januszu
Gągale niech będzie również hołdem złożonym naszym Nauczycielom z „warszawskiej
szkoły architektury” lat 50. XX w. Tym od
urbanistyki i ruralistyki, od kształtowania i ochrony krajobrazu, od budownictwa
mieszkaniowego i gmachów użyteczności
publicznej. Hołdem dla nauczycieli historii
architektury i konserwacji zabytków, matematyki i zasad statyki budowli, a także
materiałoznawstwa i organizacji budowy,
tego, co powstało w głowie i zostało przeniesione na papier dzięki nabytej umiejętności syntetycznego myślenia. Tę wiedzę
posiadał architekt Janusz Gągała, jego
twórczość wpisuje się w nurt powojennego
modernizmu.
Janusz Gągała był do końca życia aktywnym członkiem w obu organizacjach
zrzeszających architektów: do Stowarzyszenia Architektów Polskich należał od 1957
roku, natomiast członkiem Izby Architektów
Rzeczypospolitej Polskiej był od chwili jej
powstania w 2002 roku.

IZBA ARCHITEKTÓW

Z Januszem Gągałą, od lat
studenckich do pracy architekta
arch. Jadwiga Jamiołkowska, architekt IARP

Honorując pamięć kol. Janusza Gągały, nie sposób przemilczeć wspomnień, jakie łączyły mnie z Nim
od czasów studenckich w trudnych latach powojennych, ani autorskiej twórczości, która tak wiele mówi
o każdym z nas, architektów. Dziękuję, że mogę podzielić się tą historią.

P

Z inicjatywy prężnie działającego uczelnianego ZMP, na początku lat 50. wprowadzono
na naszym Wydziale zwyczaj przejmowania
opieki nad nowicjuszami przez studentów
II roku. Jednym z inicjatorów „spotkań
integracyjnych” był pełen werwy i humoru,
student wyższego roku, późniejszy profesor zajmujący się architekturą wsi, autor
uroczej kolorowej książeczki „Moja Chata”,
pokazującej amatorom daczy, w przystępny sposób, jak przystosować do tego celu
wiejską chałupę nie niszcząc regionalnej
tradycji. Wspólne śpiewanie w holu I piętra,
w czasie przerw w wykładach odbywających się w audytoriach im. Jankowskiego
i Dziekońskiego, było jednym z elementów
tych spotkań. Śpiewaliśmy obowiązkowo:
„Budujemy nowy dom”, „To idzie młodość,
młodość”, „Na prawo most, na lewo most”
itp. Prym wiodła studentka wyższego roku,
pozująca na bohaterkę Armii Czerwonej Zoję
Kosmodiemiańską.
Lecz prawdziwe przyjaźnie zawiązywały
się szczególnie wtedy, gdy koledzy z wyższego rocznika wpadali na pogawędki do ogromnej kreślarni mieszczącej 100 desek kreślarskich, przy których 100 pierwszoroczniaków
mozolnie odwzorowywało najprzeróżniejsze
formy architektoniczne.
Szybko utworzyła się niewielka studencka grupka nadająca na tych samych falach.
Dwie Baśki, Janusz, Irka i Irena, Rysiek, Jurek,
Andrzej, Krystyna, Tadeusz, Jadwiga... Czasem zaglądał „Słup”, też z II roku, późniejsza
rysunkowa megagwiazda wydziału. Chętnie
pojawiali się, pod pretekstem robienia
„korekt”, asystenci z Katedry Rysunku
Odręcznego – Jan Szymański i związany
z Kazimierzem Dolnym, Henryk Dąbrowski.
Trudno też nie wspomnieć o wizytach Jacka

FOT. AGNIESZKA KANTOR-KOŁODYŃSKA

Prawdziwa przyjaźń

Kościół pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Lublinie, ul. Tuwima/Kunickiego

Kuronia – wówczas żarliwego działacza
ZMP na UW, związanego z Hanką z naszego
roku, o czym zresztą wspomina w książce
„Autobiografia”.
Janusz Gągała był młodym człowiekiem
o nienagannych manierach, pełnym empatii,
z gatunku tych, co to w lot chwytają subtelny
komizm sytuacyjny. Znakomitym kompanem do „zaliczania” aktualnie wyświetlanych filmów w pobliskim kinie „Polonia”,
a także na balach organizowanych w Auli
Politechniki Warszawskiej, u Medyków na
Madalińskiego, na AWF-ie, no i przebieranych
balach na ASP, gdzie świetnie prezentował
się w kostiumie Wacława (stroje udało się
wypożyczyć z garderoby Teatru Polskiego). To
na jednym z takich balów student Franciszek
Starowieyski wystąpił w czarnym trykocie,
z głową i ogonem byka, zyskując przydomek
artystyczny „Byk”.

Trudna historia
Studiowaliśmy w czasach, o których nie można powiedzieć inaczej niż „trudna historia”.

Początek naszych studiów to intensywna odbudowa Polski po straszliwych zniszczeniach
wojennych, a jednocześnie najciemniejszy
okres stalinizmu. Mimo woli byliśmy uczestnikami tej historii. Na naszej Lubelszczyźnie
tępiono jeszcze Żołnierzy Wyklętych, na Wydziale wsadzono do więzienia studentów za
nieopatrzne opowiedzenie jakiegoś dowcipu
o Stalinie (wyszli na wolność dopiero po tzw.
„Odwilży”).
Usunięto dwóch wspaniałych profesorów (jednego pod pretekstem wychwalania piramid, budowanych dla faraonów
wyzyskujących do katorżniczej pracy
fellachów; drugiego za „niestosowny żart”
polegający na uczczeniu minutą ciszy
zmarłego profesora Politechniki w dniu
śmierci Stalina!).
Był to też czas pochodów pierwszomajowych z prymitywną, lecz agresywną propagandą antyzachodnią. Na ciężarówce udającej
kwadrygę, wożono prezydenta Trumana
w wieńcu z bomb atomowych i naszyjniku
oblepionym stonką ziemniaczaną.
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Wielkie szczęście
Janusz już w czasie studiów podjął pracę
w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego przy Ministerstwie Gospodarki Komunalnej.
Wzrastające zapotrzebowanie na mieszkania spowodowało, zakrojoną na szeroką
skalę, akcję opracowywania małych, tanich,
typowych domów jednorodzinnych. Były to
projekty skromne, ale na dobrym poziomie.
Przed udostępnieniem ich do powszechnego
użytku poddawano je weryfikacji Komitetu do
Spraw Urbanistyki i Architektury. Pracował
tam z architektem Adamem Kotarbą – trudno
o lepszego nauczyciela zawodu w praktyce.
Mieliśmy wielkie szczęście trafiając
podczas studiów na plejadę przedwojennych
architektów takich jak: Piotr Biegański, Barbara i Stanisław Brukalscy, Jan Chmielewski,
Zbigniew Chwalibóg, Stanisław Filipkowski,
Romuald Gutt, Jerzy Hryniewiecki, Zygmunt
Kamiński, Józef Kozierski, Witold Krassowski, Bohdan Lachert, Zdzisław Mączeński,
Wacław Ostrowski, Franciszek Piaścik, Witold
Plapis, Bohdan Pniewski, Wenczesław Poniż,
Leon Suzin, Helena i Szymon Syrkusowie,
Ignacy Tłoczek, Stefan Tworkowski, Kazimierz Wejchert i Hanna Adamczewska-Wejchert, Jan Zachwatowicz. Oni byli naszymi
nauczycielami i to oni ugruntowali w nas
pogląd, że nie da się oddzielić problematyki
urbanistycznej od architektonicznej i odwrotnie. I z tego właśnie przemyślenia niejako
wyrastała twórczość Janusza Gągały.
W krótkiej odręcznej notatce złożonej
przez Janusza w archiwum SARP, zatytułowanej „Co zrobiłem – zrealizowałem”, na
marginesie znajduje się dopisek: „Dyplom
w 1957 r. u prof. Wejchertów”.

Dusza urbanisty
Otóż to! Plany zagospodarowania przestrzennego opracowane przez Janusza Gągałę,
cechuje w pełni świadomy sposób rozwiązywania przestrzeni. Wyraźnie czuje się to, co
nazywamy dobrym wnętrzem urbanistycznym, kształtowanym w skali człowieka oglądającego przestrzeń i otaczającą architekturę
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z poziomu chodnika. Janusz tworzył wnętrza
humanistyczne, z troską o dobre samopoczucie użytkownika. W opracowywanych planach
i towarzyszącym im studiach, wielką wagę
przywiązywał do ich formy przestrzennej
w terenie – po zrealizowaniu tworzącej jednolity organizm miejski.
Takim znakomitym przykładem jest
plan Puław, gdzie udało się w sposób pełen
urbanistycznej kultury, przejść od unikalnego
zespołu pałacowo-parkowego rezydencji
Czartoryskich i otaczającej go drobnej zabudowy niewielkiego miasta przesiąkniętego
atmosferą Instytutów Naukowych, do no-

Hali MOSiR (obiekt zaprojektowany z wielkim
pietyzmem, dbałością o zieleń i małą architekturę, możemy, niestety, oglądać już tylko
na starych fotografiach). Projektował także
otwarte pływalnie w Świdniku i Łukowie oraz
Halę Sportową w Modrzejowie na Śląsku.
Jego szkoła podstawowa przy ul. Plażowej w Lublinie jest klasycznym przykładem
powojennego modernizmu. To jedna z pierwszych realizacji Janusza, w pełni dojrzały
projekt, w którym prosty układ brył wynika
z kolejnych bloków dydaktycznych. Strefa
wejściowa jest cofnięta w stosunku do ulicy
poprzez zastosowanie wejścia prostopadłego
FOT. AGNIESZKA KANTOR-KOŁODYŃSKA

5 marca 1953 roku zmarł Stalin, na Politechnice nastąpiło zamieszanie, oficjalnie
należało pogrążyć się w smutku. Co gorliwsi
członkowie partii i ZMP pełnili warty honorowe pod spowitym kirem portretem Stalina,
zawieszonym w auli Politechniki. Przeczuwaliśmy nadchodzące zmiany. Byliśmy przecież
zwyczajnymi młodymi ludźmi, którzy chcieli
normalnie żyć, nie poddawać się presji systemu, skończyć studia, założyć rodziny i znaleźć
własne miejsce, we własnym kraju.

Szkoła podstawowa przy ul. Plażowej w Lublinie

wego Centrum administracyjno-kulturalnego
i zabudowy wielorodzinnej, mającym służyć
nowopowstającym Zakładom Azotowym.
Plan nowego centrum Puław został uhonorowany Nagrodą Państwową.
Swobodne władanie takimi środkami
rysunkowymi jak ołówek, kreda, węgiel, pióro
czy pędzel oraz umiejętność syntetycznego
myślenia, zaowocowały wieloma udanymi realizacjami. Pracując w Wojewódzkiej Pracowni
Urbanistycznej, Janusz Gągała tworzył plany
zagospodarowania przestrzennego Lubartowa,
Łęcznej, Świdnika, Bełżyc, współpracował przy
planach Zamościa, Chełma, Białej Podlaskiej.
Zrealizował Osiedle Mieszkaniowe „Maki”
w Lublinie, osiedle wielorodzinne w Puławach
i tzw. „Belweder” w Nałęczowie. Przy tej realizacji był bardzo niezadowolony z samowolnie narastających daszków nad wejściami, ale
przyznał mi rację, kiedy przypomniałam mu
Wielkiego Corbu, który w takich sytuacjach
mówił, że to „życie ma rację”.

Skromność architekta
Janusz Gągała jest autorem (razem z J. Smogorzewskim) projektu Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie i otwartego kąpieliska przy

do chodnika – pozwoliło to na zaaranżowanie
przyjaznego trójkątnego placu. Budynek położony na skarpie doliny rzecznej, dostosowany został do ukształtowania terenu i zaprojektowany na dwóch poziomach.
Z kolei kościół pw. Matki Boskiej Fatimskiej wzniesiony według projektu Janusza
w latach 1985-1992 przy wjeździe do Lublina
od strony południowej, stanowi interesujący
przykład architektury sakralnej II poł. XX w.
Janusz Gągała brał również udział
w konkursach architektonicznych i urbanistycznych. Uzyskał I Nagrodę w konkursie na
zespół zabudowy w Brzezinach (z zespołem
Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej),
wyróżnienie w konkursie na teatr w Bydgoszczy (z Marianem Makarskim). W 1966 roku
wyróżnienie w konkursie na plan zagospodarowania Kazimierza Dolnego, w 1969
roku wyróżnienie w konkursie na dzielnicę
mieszkaniową „Czechów” w Lublinie (razem
z Januszem Makowieckim). W 1971 roku
otrzymał wyróżnienie w konkursie na projekt
kampusu Akademii Rolniczej na Felinie.
„Może jeszcze jakieś” – napisał z wrodzoną skromnością w notatce złożonej w archiwum SARP.

WSPOMNIENIE

IZBA ARCHITEKTÓW

Jerzego Nowakowskiego pamięci
Lidia Nowakowska

M

Minął ponad rok od kiedy opuścił nas Jerzy
„Kuba” Nowakowski. Architekt, urbanista
i twórca. Mój mąż.
Jerzy przyszedł na świat w Warszawie
w rodzinie prawniczej. Jego ojciec był adwokatem a matka radcą prawnym. Wzrastał w atmosferze miłości do ojczyzny, poszanowania
ludzi i szacunku dla solidnej pracy.
Na drogę własnego życia wybrał architekturę. W 1963 roku ukończył Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, gdzie studiował pod kierunkiem takich sław jak prof. Piotr
Biegański (dziekan WA PW), prof. Bohdan
Pniewski, prof. Wenczesław Poniż, Stanisław
i Barbara Brukalscy, Helena Syrkusowa, Zygmunt Kamiński, Jerzy Hryniewiecki oraz wielu
innych. Wiedza zdobyta dzięki współpracy
z tak wspaniałymi pedagogami dała Jerzemu
podstawy do właściwego rozumienia roli
architekta, który powinien być odpowiedzialny
za dobrą architekturę i ład przestrzenny.
Doskonaląc swój warsztat zawodowy,
„Kuba” uzyskał uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej nr 234/68,
uprawnienia do projektowania przestrzennego
nr 969/89 (które Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa przyznał w zakresie
projektowania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego) a w roku 1984,
decyzją Ministra Kultury i Sztuki, otrzymał
Prawa Twórcy nr 658.
Swoje życie zawodowe w całości związał
z Warszawą, gdyż kochał to miasto. Był
w stolicy autorem wielu projektów obiektów
użyteczności publicznej oraz osiedli mieszkaniowych, m.in.: generalnym projektantem
osiedla Piaski, generalnym projektantem
zespołu osiedli mieszkaniowych Pasma
Południowego Warszawy Gocław – Lotnisko,
współautorem koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu budownictwa
jednorodzinnego w Piasecznie, współautorem osiedli mieszkaniowych na Żoliborzu
(osiedle Młociny), na Woli (osiedle Moczydło)
oraz serii budynków unifikacji Warszawskiej.
W wielu dzielnicach Warszawy można spotkać też domy jednorodzinne zrealizowane
według jego projektów przez indywidualnych
inwestorów.

arch. Jerzy Andrzej Nowakowski
(10.04.1939-20.03.2013)

Ważnym obiektem w portfolio Jerzego
była siedziba polskiej ambasady w Teheranie.
W swoim dorobku zawodowym miał również
obiekty sakralne – kaplicę przy sanktuarium
Św. Ojca Pio w Warszawie, kaplicę bł. Władysława Górala w Lublinie oraz kaplicę i dom
dziecka prowadzone przez Zgromadzenie
Sióstr Kapucynek NSJ w Wąwolnicy.
Poza pracą projektową „Kuba” pełnił
różne funkcje administracyjne: Zastępcy
Naczelnego Architekta Warszawy, Zastępcy
Dyrektora SDiS, Generalnego Projektanta Biura Planowania Rozwoju Warszawy, Dyrektora
Miastoprojektu-Warszawa, Kierownika Wydziału Architektury, Nadzoru Budowlanego
i Geodezji Dzielnicy Praga Południe i wreszcie
Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury Gminy Centrum.
Doceniając kompetencje i profesjonalizm
Jerzego, wojewoda warszawski zaprosił
go w 1988 roku do zasilenia składu komisji
konserwatorskiej utworzonej w celu rozpatrywania istotnych problemów związanych
z ochroną dóbr kultury Warszawy i województwa warszawskiego. W 2003 roku został powołany do rady urbanistyczno-architektonicznej, organu doradczego prezydenta Warszawy,
w charakterze eksperta w sprawach planowania przestrzennego, urbanistyki i architektury.
„Kuba” udzielał się społecznie, był aktywnym członkiem SAPR-u, TUP-u i ekspertem
przy MKUiA. Wyróżniono go złotą odznaką

SARP, złotą odznaką dla Budownictwa i PMB,
złotą odznaką CZSBM i honorową odznaką
„za zasługi dla Warszawy”.
Zajmował się także sztuką wystawienniczą – w ramach II Międzynarodowej
Kampanii Muzealnej i XX-lecia Międzynarodowej Rady Muzeów został zaproszony do
opracowania i zorganizowania w Muzeum
Narodowym wystawy polskich wykopalisk
w Faras. Dla MN wykonał także projekt
wystawy „Warmia i Mazury zawsze Polskie”,
a w Muzeum Historycznym w Mławie
zaprojektował i wykonał stałą ekspozycję
wystawienniczą.
Swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym dzielił się z młodzieżą, będąc
wykładowcą akademickim na Wydziale
Architektury Politechniki Warszawskiej. Pasją
i przekonaniem o pięknie zawodu architekta
zaraził naszą córkę Joannę – dziś pracownika
naukowego na WA PW.
Jerzy dla swoich współpracowników był
kolegą, który potrafił inspirować i dodawać
sił. Wspominając go dzisiaj mówią, że był
najwspanialszym szefem, pełnym dobroci i przyjaźni. Dla studentów kochanym
nauczycielem i sprawiedliwym sędzią. Dla
przyjaciół wrażliwym człowiekiem, oddanym
i pomocnym w każdej sytuacji, na którego
zawsze mogli liczyć. Wreszcie dla rodziny
ostoją o wielkim sercu, której nikt nie jest
w stanie zastąpić.
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arch. Sławomir Żak
architekt IARP

OMD

Mieszkaniówka na
wynajem jest... sexy!

M

Moda to jeden z motorów napędzających
koniunkturę. W budownictwie mieszkaniowym trendy kształtowane są jednak
głównie funkcją dostępności kredytu,
a nie fanaberiami odbiorcy produktu,
który właśnie wiąże się z bankiem
20- lub 30-letnią umową hipoteczną.
Dziś mieszkać trzeba tam, gdzie dostępna
jest praca, która karmi bezlitosny kredyt
i daje w ten sposób nadzieję stabilnego
dotrzymania zobowiązań spłaty zaciągniętego długu. Optymalizacja decyzji
o wyborze lokalizacji mieszkania staje się
więc wypadkową poszukiwania równowagi między tym, co konieczne (mieszkanie),
a tym, co potrzebne (praca).

Wrocław, 10.06.2014

Rzecz dotyczy też ustawodawstwa.
Elastyczność i mobilność zamieszkiwania, w prosty sposób wiąże się z prawem
wynajmu, które musi chronić obie strony
– wynajmującego i najemcę. Wynajem,
aby stać się modnym, musi gwarantować
bezpieczeństwo, czyli dywersyfikację
ryzyk między pustostanem a trwałym
zasiedleniem bez możliwości eksmisji.
Budowanie na wynajem oznacza przecież
dla dewelopera rezygnację z szybkiego
zysku. Dla banku zaś, to konieczność
identyfikacji nowego ryzyka wynikającego z powiązania kredytu z inną formą
eksploatacji „produktu”, jakim staje się
mieszkanie.
W splocie tych interesów, interes bezpośredniego odbiorcy pozostaje boleśnie
krótkoterminowy – zwłaszcza patrząc
przez pryzmat powszechnego braku
stabilności na rynku pracy oraz zmienności jej lokalizacji. Pytaniem płynącym
wprost z tych rozważań jest więc nie
tylko kwestia, gdzie budować dom czy
mieszkanie, ale również jak budować,
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Mieszkania i domy na wynajem to również
nowe wyzwanie dla architektów. Wymagają przecież takich rozwiązań projektowych, w których funkcjonalność, prostota
i trwałość wyznaczają estetykę uniwersalności odbiorcy i sprzyjają długoterminowej kalkulacji kosztów eksploatacji.
Zmienia się również w tej racji dotyczącej
projektowania i budowania, sposób myślenia architekta i inwestora o mieszkaniu
jako miejscu przenikających się w czasie
i przestrzeni elementów prywatnych oraz
wspólnych i przeznaczonych dla kolejnych
lokatorów. Opisując w ten sposób funkcję
„mieszkania na wynajem” myślenie
strategiczne opiera się na poszukiwaniu
nowej jakości standardu zamieszkania
i stworzeniu, w ramach tego standardu,
dostępnej przestrzeni prywatnej, nadając
jej jednocześnie charakter gospodarczej
długoterminowej racjonalności.
aby miejsce odpowiadało nie tylko na
chęci, ale i realne potrzeby.
Według zasady, że prawdziwa sztuka
wywodzi się właśnie z potrzeby, a nie
z poklasku (o czym mówią uliczni twórcy,
kontestatorzy arcydzieł muzealnych)
najbardziej trwałe jest dziś to, co się
zmienia. Szukając więc w ogłoszeniach
i reklamach nowych osiedli mieszkaniowych wartości ponadczasowych,
hamletowskie „być albo nie być” można
logicznie zastąpić pytaniem „kupować
czy wynajmować”.

Optymalizacja tak przyjętych rozwiązań
wpisuje się w ten sposób we wspólny
interes: projektującego, budującego
i użytkującego.
Na koniec tej krótkiej rozprawy o wynajmie mieszkań, przypomnę raz jeszcze
slogan płynący z powszechnej globalizacji
świata, w tym również świata reklamy. Slogan, którego użyłem w tytule
niniejszego felietonu, jako uzupełnienie
brakującego ogniwa tymczasowości
w nieprzemijającym świecie mody. 

ILUSTRACJA: ARCHIWUM AUTORA

Jeśli pominiemy tę kwestię, to powstające obecnie piękne mieszkania za kilka lat
pełne będą młodych, znerwicowanych
lokatorów uwiązanych na smyczy kursów
walut lub wysokości stóp procentowych.
Niezdolnych do zmiany lokalizacji swojej
życiowej skarbonki.
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Cytując dyrektywę
EPBD 2010/31/UE

WT

W dyskusjach i publikacjach na temat efektów nowelizacji rozporządzenia Warunki techniczne, wyraźne są
głosy, że rozporządzenie WT2014/17/21 nie w pełni odpowiada ekonomicznym intencjom recastu dyrektywy
unijnej, której powinno stanowić implementację.

P

Proponujemy lekturę wybranych fragmentów
dyrektywy. Całość dokumentu bez problemu
można odnaleźć w internecie. Korzystaliśmy
z wersji dostępnej na stronie www.uzp.gov.pl.
Podkreślenia pochodzą od redakcji Z:A – zaznaczyliśmy fragmenty mówiące, że istotnym
wskazaniem dyrektywy jest optymalizacja
pomiędzy efektywnością energetyczną a rachunkiem ekonomicznym.

Wybrane z artykułu 1 „Przedmiot”

Wybrane z „uwag wstępnych”

14) „poziom optymalny pod względem kosztów” oznacza poziom charakterystyki energetycznej skutkujący najniższym kosztem
w trakcie szacunkowego ekonomicznego cyklu
życia, przy czym:
a) najniższy koszt jest określany
z uwzględnieniem związanych z energią
kosztów inwestycyjnych, kosztów utrzymania i eksploatacji (w tym kosztów energii
i oszczędności, kategorii odnośnego budynku,
zysków z wytworzonej energii – w stosownych przypadkach) oraz – w stosownych
przypadkach – kosztów usunięcia; (...)

(10) Państwa członkowskie są wyłącznie odpowiedzialne za określenie minimalnych wymagań
dotyczących charakterystyki energetycznej
budynków i elementów budynków. Wymagania
te powinny zostać określone w sposób zapewniający osiągnięcie optymalnej pod względem
kosztów równowagi między wymaganymi
nakładami i kosztami energii zaoszczędzonymi
podczas cyklu życia budynku, bez uszczerbku
dla prawa państw członkowskich do określenia
minimalnych wymagań, które byłyby efektywniejsze energetycznie niż optymalne pod
względem kosztów poziomy efektywności
energetycznej. Powinna być zapewniona możliwość dokonywania przez państwa członkowskie
regularnego przeglądu minimalnych wymagań
dotyczących charakterystyki energetycznej
budynków w świetle postępu technicznego.
(11) Cel, jakim jest osiągnięcie poziomów
efektywności energetycznej, które byłyby
opłacalne ekonomicznie lub optymalne pod
względem kosztów, może w niektórych okolicznościach – np. w świetle różnic klimatycznych – uzasadniać określenie przez państwa
członkowskie wymagań opłacalności ekonomicznej lub optymalności pod względem
kosztów dla elementów budynków; wymagania te w praktyce ograniczyłyby stosowanie
produktów budowlanych zgodnych z normami
określonymi w prawodawstwie unijnym, pod
warunkiem że wymagania te nie stanowią
nieuzasadnionej bariery rynkowej.
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1. Niniejsza dyrektywa promuje poprawę
charakterystyki energetycznej budynków
w Unii, z uwzględnieniem panujących na
zewnątrz warunków klimatycznych i warunków lokalnych oraz wymagań dotyczących
klimatu wewnętrznego i opłacalności ekonomicznej.

Wybrane z artykułu 2 „Definicje”

Wybrane z artykułu 4 „Ustalanie
minimalnych wymagań...”
1. Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki celem zapewnienia, aby ustalone
zostały minimalne wymagania dotyczące
charakterystyki energetycznej budynków
lub modułów budynków w celu osiągnięcia
poziomów optymalnych pod względem
kosztów. (...)
Ustalając wymagania, państwa członkowskie mogą dokonać zróżnicowania pomiędzy
budynkami nowymi i istniejącymi oraz pomiędzy różnymi kategoriami budynków.
Wymagania te uwzględniają ogólne wewnętrzne warunki klimatyczne – aby uniknąć
w ten sposób ewentualnych negatywnych
efektów, takich jak nieodpowiednia wentylacja – a także warunki lokalne i projektowaną
funkcję oraz wiek budynku.

Wybrane z artykułu 11 „Świadectwa
charakterystyki energetycznej”
2. Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera zalecenia dotyczące optymalnej pod względem kosztów lub opłacalnej
ekonomicznie poprawy charakterystyki
energetycznej budynku lub modułu budynku,
chyba że nie ma sensownej możliwości takiej
poprawy w porównaniu z obowiązującymi
wymaganiami w zakresie charakterystyki
energetycznej.

Wybrane z artykułu 20 „Informacja”
3. Państwa członkowskie zapewniają dostępność wskazówek i szkolenia dla podmiotów
odpowiedzialnych za wdrożenie niniejszej
dyrektywy. Wskazówki i szkolenie dotyczą
znaczenia poprawy charakterystyki energetycznej i umożliwiają rozważenie optymalnego połączenia poprawy efektywności energetycznej, wykorzystania energii ze źródeł
odnawialnych oraz korzystania z systemów
lokalnego ogrzewania lub chłodzenia w trakcie planowania, projektowania, wznoszenia
i renowacji stref przemysłowych lub osiedli
mieszkaniowych.

Przy okazji: nowa dyrektywa
w sprawie zamówień publicznych
Nowa dyrektywa unijna 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych z dnia 26 lutego
2014 r. w sprawie zamówień publicznych,
uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, określa
następująco strategiczne cele zamówień
publicznych:
(2) zamówienia publiczne odgrywają kluczową rolę w strategii Europa 2020 (...) jako
jeden z instrumentów rynkowych osiągnięcia
inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu,
przy jednoczesnym zagwarantowaniu najbardziej efektywnego wykorzystania środków
publicznych.
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Forma podąża za energią
arch. Tomasz Mielczyński, architekt IARP

Poniższy tekst jest komentarzem architekta-praktyka, specjalizującego się w projektowaniu domów
energooszczędnych i pasywnych, wywołanym artykułem inż. Jerzego Zembrowskiego pt. „Każdy
budynek jako energooszczędny 1...” (Z:A_#36). Zaznaczam, że przedstawiam w nim uwagi dotyczące
projektowania wyłącznie budynków mieszkalnych. Wymagania WT2014 dla obiektów użyteczności
publicznej mogą wywoływać zupełnie odrębne problemy projektowe.

Z

Z całą pewnością nowe Warunki techniczne
wymagają od architektów większej świadomości i jeszcze szerszej wiedzy. Realnego
oszczędzania energii i racjonalnego budowania nie można jednak utożsamiać wyłącznie
z arbitralnym narzuceniem maksymalnych
poziomów energii pierwotnej EP.

1. Forma podąża za energią
Wymogi energooszczędności nie spowodują – jak zasugerował inż. Zembrowski
– powstawania architektury „gorszej”,
ułomnej czy wybrakowanej. Architektura
będzie projektowana bardziej świadomie,
bardziej racjonalnie. Każda decyzja projektowa będzie podejmowana celowo. I nie chodzi
tylko o oszczędność energii do ogrzewania wnętrza, ale także tej potrzebnej do
wyprodukowania materiałów i wybudowania budynku! Każde ograniczenie jest dla
architekta inspiracją. Nowa rzeczywistość
zaowocuje nową formą budynków. Lepszą
od współczesnych.
Tak jak przy projektowaniu i sprzedaży
samochodów liczą się dwie rzeczy: jak auto
wygląda i ile „pali na setkę”, tak przy projektowaniu i sprzedaży architektury (budynków)
ważny powinien być nie tylko wygląd, ale także
„współczynnik spalania”. Dlatego wymagane
dziś Świadectwo charakterystyki energetycznej w nowych przepisach nie będzie już „martwym dokumentem”, ale będzie wpływało na
decyzję o zakupie domu lub na jego cenę.
Nie oznacza to jednak, że oszczędność
energii będzie jedyną wytyczną do projektowania formy. Gdyby tak było, budowalibyśmy
tylko budynki o kształcie igloo. I to najlepiej
zagłębione w ziemi, z minimalną ilością
otworów.
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Zadanie architekta od zawsze jest takie
samo: dbając o ład przestrzenny, ujarzmić
materię, inżynierów, branżystów, inwestora
(słowem: wszystkich uczestników procesu
projektowego) po to, aby w efekcie ich wspólnych działań powstała rzecz piękna.
Architektura nie będzie już tylko habitatem, schronieniem, nie będzie tylko „maszyną
do mieszkania”, stanie się reaktorem energetycznym. Urządzeniem, które – zgodnie
z zamysłem projektanta – będzie nie tylko
pobierać energię z zewnątrz, ale oszczędnie
nią zarządzać, a nawet produkować i oddawać
w postaci gotowej do wykorzystania (nie jako
odpad). Wiadomym jest, że najlepiej gdy budynek w jak największym stopniu wpływa na
zużycie energii w sposób pasywny. I to w pierwotnym tego słowa znaczeniu czyli dzięki
swojej formie, układowi przestrzeni wnętrza
i funkcji, lokalizacji przeszkleń czy użytym
materiałom. Wtedy konieczne technologie są
„tylko” dodatkiem, elementem wspomagania
naturalnych zjawisk fizycznych zachodzących
w środowisku jakim jest budynek. Do takiego
projektowania potrzebna jest odpowiednia
wiedza i nowi specjaliści – ale o tym dalej.

2. Racjonalność wartością
Budowanie jest coraz droższe, każdy metr
kwadratowy ściany kosztuje coraz więcej,
nowoczesne okna i nowoczesne kotłownie
czy pomieszczenia techniczne, zajmują
coraz większą część budżetu. Koszt stanu
surowego z dachem nie przekracza 20%
wartości inwestycji w dom. Stąd forma
budynków powinna ograniczać zbędne,
z punktu widzenia energooszczędności,
wydatki na elementy budynku: okapy, balkony, struktury ozdobne, kolumny, wykusze

i inne. Jeśli budżet inwestycji jest ograniczony, a potrzeby określone – należy się skupić
na zrealizowaniu programu w jak najlepszej
klasie energetycznej.
Spełnienie WT2014 niestety podniesie nie
tylko koszty budynku, ale także koszty prac
projektowych.
Przy prostych obiektach, podstawowe
obliczenia może wykonać architekt z odpowiednią wiedzą, przy większych realizacjach
wzrasta nie tylko skomplikowanie obliczeń
energetycznych, ale także czas potrzebny na
ich wykonanie, a czas to – jak wiadomo nie od
dziś – pieniądz!
Proces projektowy to ciągłe uzgadnianie
kolejnych przybliżeń projektowanych rozwiązań, od teraz także uzgadnianie energetyczne. Oznacza to dodatkowe spotkania, dodatkowe e-maile, dodatkowe godziny spędzone
na wypracowaniu optymalnego rozwiązania,
a więc – im prostsza koncepcja, im prostsze
rozwiązania zakładane w początkowej fazie
projektu, tym łatwiejsze projektowanie.
Należy także pamiętać o tym, że obliczenia
zapotrzebowania na EP i EK, które następnie
można przełożyć na obliczenia rocznych kosztów zakupu energii dla budynku, wykonywane
na podstawie obowiązującej Metodologii,
zakładają „statyczne”, uśrednione podejście
do sprawy. Bardziej właściwe wydaje się
symulowanie zachowań budynków w czasie
rzeczywistym, z próbkowaniem wyników np.
co pięć minut. Takie symulacje dają pełniejszy
obraz, ale wymagają „bardzo szczegółowego
opracowania koncepcji” – co brzmi jak oksymoron, ale jest konieczne dla prawidłowego
podania danych wejściowych do obliczeń,
które w takim przypadku są jeszcze bardziej
kosztowne.

fot. Anna B. Gregorczyk
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Dom energooszczędny w Poznaniu
Zapotrzebowanie na energię pierwotną na poziomie EP= 36,6 kWh/m2.
Zaopatrzenie budynku w ciepło z trzech źródeł: wysokosprawny kominek na biomasę z wymiennikiem wodnym,
bateria paneli solarnych, kondensacyjny palnik gazowy. Ciepło magazynowane w zbiorniku buforowym 956 litrów,
zasila zarówno układ c.o., jak i c.w.u. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, niskotemperaturowe ścienne
maty grzejne, maty podłogowe. Izolacja termiczna dachu i ścian z włókna drzewnego. Wykończenie elewacji: drewno
modrzewiowe, tynk mineralny, blacha powlekana.
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Można zadać pytanie, czy arbitralne
narzucenie maksymalnych poziomów EP dla
poszczególnych rodzajów budynków jest właściwe i konieczne? Czy nie lepiej byłoby uruchomić – pozorny i martwy w dniu dzisiejszym
– mechanizm okazywania przy zakończeniu
budowy i każdej sprzedaży Świadectwa charakterystyki energetycznej. Niech sam rynek,
swoją niewidzialną ręką, zweryfikuje, które
rozwiązania energooszczędne i jak dalece
są opłacalne. Dziś jeszcze nie wiemy, czy
narzucone poziomy EP nie są zbyt radykalne,
czy nie spowodują one nagłego wzrostu cen
nowych obiektów, szczególnie, że wymagania
energetyczne będą się zaostrzać.

3. Koordynacja
i wszechstronna wiedza
Nowe wytyczne wymagają od architekta
jeszcze szerszej wiedzy. Często już na etapie
koncepcji budynku trzeba wiedzieć, jakie
technologie i urządzenia będą w nim użyte.
Przewidzieć należy też miejsce na wszystkie
konieczne elementy. Przy projektowaniu
domów jednorodzinnych jest to wciąż nowość
i terra incognita dla wielu projektantów.
Miejsca w budynku jest mało, a każdy metr
kwadratowy kosztuje. Żeby zaprojektować
dom prawidłowo, już projekt koncepcyjny
powinien zawierać wstępne, gabarytowe rozwiązania technologiczne poparte wstępnymi
obliczeniami energetycznymi.
Obliczenia te dotyczą już nie tylko zapotrzebowania na energię do podgrzania wnętrza i ciepłej wody. Ponieważ kategorią odniesienia w warunkach technicznych jest energia
pierwotna EP, należy znać nie tylko rodzaj
paliwa, jakim zasilany będzie budynek, ale
także cząstkowe sprawności całego systemu.
W tzw. budynkach energooszczędnych największym wydatkiem energetycznym wcale
nie jest ogrzewanie kubatury! W zależności
od typu budynku najbardziej energochłonne
okazuje się przygotowanie ciepłej wody lub
klimatyzacja. Niezależnie od rodzaju budynku,
w całościowym bilansie rośnie udział tzw.
energii pomocniczej, zużywanej przez pompy,
czujniki, sterowniki itd. Polem do popisu
dla architekta jest takie zaprojektowanie
budynku, aby wymagał on jak najmniejszej
ingerencji elektroniki i systemów działających
„ciągle” (patrz punkt 1).

4. Edukacja głupcze!
Młodzi architekci, stażyści, absolwenci
trafiający do mojej pracowni nie mają żadnej
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wiedzy na temat fizyki budowli i energooszczędności. Nie można więc mówić o jej
wykorzystaniu w praktyce. Umiejętności
absolwentów ograniczają się do bezmyślnego czerpania inspiracji z form realizowanych
budynków (jak im się wydaje) energooszczędnych i mechanicznej obsługi programów
projektowych.
Program projektowania zrównoważonego
powinien być włączony do podstawowego zakresu studiów architektonicznych,
niestety w tej chwili wiedza ta jest dostępna
wyłącznie na różnorakich kursach podyplomowych.
Problem z nauczaniem projektowania
architektury energooszczędnej (czy „zrównoważonej”) jest również taki, że powinnna być
ona „wykładana” przez praktyków. Rozwiązania teoretyczne w tym zakresie często
daleko mijają się z rzeczywistością rynkową,
w jakiej funkcjonujemy, a ta wymaga szukania
rozwiązań „budżetowych”.
Poza tym, projektowanie budynków
energooszczędnych i ekologicznych jest wciąż
sprawą świeżą pokoleniowo, co oznacza, że
każdy budynek jest w jakimś zakresie eksperymentem – o ile do sprawy oszczędności
energii podchodzi się świadomie.
Na etapie projektu koncepcyjnego należy
przeprowadzić kilka opcjonalnych obliczeń
wskaźnika energii pierwotnej EP, przemyśleć, „przeliczyć” koncepcje dotyczące źródeł
zasilania w energię, policzyć szacunkowo
wpływ decyzji dotyczących zużycia energii na
budżet inwestycji, ale także na roczne koszty
utrzymania budynku!
Z doświadczenia wiem, że przy szacowaniu kosztów najbardziej liczą się szczegóły
i detale, rzeczy, które trudno wyłapać na
poziomie projektu koncepcyjnego, nie mając
świadomości ich istnienia i doświadczeń
praktycznych.

tywnym budynku, gdzie użytkownik osaczony
przez samouczący się system zarządzania
energią będzie pozbawiany możliwości wpływania na mikroklimat wnętrza. Jak wykazały
badania prof. dr. Clemensa Feismanna z Politechniki Drezdeńskiej3, użytkownicy energooszczędnych budynków (mniej lub bardziej
świadomie) marnotrawią energię! Przegrzewają wnętrza, nie zmieniają temperatury
pomieszczeń w zależności od pory dnia (nocy),
czy w zależności od pory roku... A wiadomo
skądinąd, że nasze preferencje co do temperatury komfortu zmieniają się w zależności od
pory roku i średniej temperatury zewnętrznej.
Energooszczędność to nie wszystko!
Kwestia zaprojektowania, postawienia, użytkowania i rozbiórki budynku rodzi ogromny
potencjał wymiany energii pomiędzy środowiskiem naturalnym a budynkiem. Warto
zwrócić uwagę na fakt, że budynki ekstremalnie energooszczędne (tzw. pasywne według
definicji Feista 4) mogą w całym swoim cyklu
życia zużyć więcej energii niż budynki energooszczędne5. Dla każdego budynku istnieje
taki poziom zapotrzebowania na energię
pierwotną do ogrzania wnętrza i wody, którego dalsze obniżanie wiąże się z nieracjonalnie
wysokim wzrostem energii wbudowanej
i kosztów inwestycji.
Rola architekta w dzisiejszej rzeczywistości jest wciąż taka sama jak za czasów
dziadka Witruwiusza: dbać o to, aby budynek
był trwały (czyli nie przeładowany technologiami), użyteczny (a więc bezpieczny, przyjazny, komfortowy) i piękny (według klasycznej
definicji wymagającej aby forma była zgodna
z przeznaczeniem).
1_K ażdy budynek jako energooszczędny, czyli nowe wyzwania dla
architekta, Jerzy Zembrowski, Z:A_#36(2014), str. 48
2_Mam tutaj na myśli definicję budynku pasywnego powstałą w latach
70. XX w., zgodnie z którą BP to taki, który zapewniał komfort użytkowania dzięki naturalnym zjawiskom fizycznym i właściwościom
materiałów przy minimalnym, bądź zerowym udziale technologii

Postscriptum
W tym całym szaleństwie nie można zapomnieć o człowieku, o komforcie użytkownika
– także komforcie poczucia bezpieczeństwa
przebywania w budynku. Jeszcze raz podniosę
temat projektowania pasywnego (w pierwotnym tego słowa znaczeniu2) i zasad energooszczędnej architektury low-tech.
Bicie rekordów w obniżaniu zapotrzebowania na energię pierwotną nie może być celem
samym w sobie, gdyż będzie ono prowadzić
niechybnie do rozwiązań, w których to człowiek stanie się pasywnym przedmiotem w ak-

pomocniczych – w domyśle elektroniki
3_Infoenergia – największe europejskie opracowanie z zakresu zużycia energii na ogrzewanie budynków, www.evve.com, Europejskie
Stowarzyszenie do Spraw Rozliczania Energii, kwiecień 2012
4_ Podstawy budownictwa pasywnego, W. Feist, Polski Instytut
Budownictwa Pasywnego
5_Ś rodowiskowa ocena cyklu życia modelowych budynków drewnianych i murowanych jako przykład zastosowania techniki LCA,
Lewandowska, Noskowiak i zespół, Poznań 2012

Tomasz Mielczyński
architekt IARP
> napisz do autora:
tomek@mielczynski.pl

fot. Anna B. Gregorczyk
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Dom Trzon w Czarnkowie pod Poznaniem
Ekstremalnie ekologiczny dom mieszkalny, nazywany czasami także „Arką Mielczyńskiego”. Zapotrzebowanie na
energię pierwotną do ogrzania wnętrza i c.w.u. na poziomie EP = 15 kWh/m2.
Dom zbudowany praktycznie w całości z drewna: konstrukcja, izolacje termiczne, poszycie dachu są drewniane lub
drewnopochodne. Głównym źródłem zasilania domu w ciepło jest kamienna piecokuchnia dostarczająca nie tylko
ciepłych i smacznych potraw, ale także ciepła do ogrzania wnętrza i ciepłej wody użytkowej. Zapotrzebowanie na
energię użytkową EU do ogrzania wnętrza kształtuje się na poziomie 24 kWh/m2, praktycznie 100% zapotrzebowania
na c.w.u. jest realizowane z energii słonecznej. Dom wyposażony w rekuperację, przechodził testy szczelności i testy
termowizji z bardzo dobrymi wynikami. Rzeczywisty roczny koszt dostarczenia paliwa do budynku to... zakup około
10 m 3 drewna opałowego, które zapewniają energię do gotowania, wędzenia, pieczenia i – niejako przy okazji tych
czynności – do ogrzewania wnętrza.
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WT

WuTe,
architekcie!
Część 2

Jerzy Zembrowski

Sebastian Osowski

Biuro Doradztwa Budowlanego

Zawód:Architekt, Oria Media

Fizyk budowli, mgr inżynier
sanitarny. Posiada doświadczenie
z pracy naukowo-dydaktycznej
w zakresie wymiany ciepła,
termodynamiki oraz systemów
grzewczych, wentylacyjnych
i ciepłowniczych na Politechnice
Białostockiej (1976-1986), a także
ponad 15-letnie doświadczenie
w doradztwie technicznym
w budownictwie.

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.

W numerze Z:A_#37 kilka pytań na temat WT2014/17/21 postawiliśmy ekspertom rynku materiałów
budowlanych. Po publikacji panelu „WuTe, architekcie!” do dyskusji postanowił włączyć się
inż. Jerzy Zembrowski. Jako fizyk budowli stawia zdecydowanie ostrzejsze tezy. Być może zbyt
ostre? Warto przeczytać, wyciągnąć wnioski i zbudować sobie własną opinię.
Zacznijmy od tego samego pytania, które
postawiłem jako pierwsze w poprzednim
Z:A. Czy zgodzi się Pan ze stwierdzeniem, że
zmiany WT2014/17/21 – sprawią, że „rynek
budowlany czeka trzęsienie ziemi”?

> Tak, to trzęsienie zbliża się wielkimi krokami,
ale...chyba widzą je tylko nieliczni, tj. pilnie
śledzący losy pierwszej dyrektywy EPBD
2002/91/EC. Są to głównie specjaliści fizyki
budowli, którzy od początku krytycznie ocenili
nie cel i zamierzenie, a treść tego dokumentu. Chodzi o to, że były w nim liczne błędy
merytoryczne, brak spójności oraz porażający
brak szczegółowych wytycznych dla krajów
członkowskich UE.
Właśnie na bazie naprawdę licznych uwag
krytycznych specjalistów z całej Europy,
wprowadzono nowelizację tworząc dyrektywę
2010/31/UE. W nowelizacji usunięto wszystkie błędy poprzedniej, ale co najważniejsze
uszczegółowiono właściwie wszystkie rozporządzenia i określono ścisłe ramy działania
dla wszystkich krajów wspólnoty – pozostawiając szczytny cel oszczędności energii paliw
kopalnych. To nie są puste hasła pod publikę,
a realny plan oszczędzania energii w budownictwie, poprzez nakazy oraz cały system
kontroli i kar.

Państwa członkowskie miały aż 3 lata
na przygotowanie przepisów wykonawczych
do tej dyrektywy, by obowiązywały one
od 1 stycznia 2014 r. Problem leży w tym,
że w Polsce mamy dzisiaj zaledwie dwa rozporządzenia MIR obowiązujące od początku
2014 roku: jedno o warunkach technicznych
budynków, a drugie o zawartości projektu budowlanego. W fazie opracowywania pozostaje
rozporządzenie o metodologii sporządzania
świadectw i charakterystyki energetycznej
budynków, co powoduje sytuację egzotyczną,
bowiem sporządza się je nadal według starego
rozporządzenia, czyli sprzecznego z nowelizacją dyrektywy. Największym problemem jest
brak najważniejszego – ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, która leży
gdzieś w biurkach procesu legislacji, a powinna
przecież spinać całość nowych przepisów wykonawczych do tej nowelizacji. Nie ma ustawy,
więc nic się nie spina.
Z tego powodu projekty budowlane są
sporządzane w oparciu o część nowych przepisów. Projektanci nie wiedzą za co odpowiadają
i z jakimi konsekwencjami. Podobnie autorzy
świadectw charakterystyk energetycznych. Jednocześnie nie wiadomo kto i co ma
sprawdzać przy zatwierdzaniu projektów.

Z odpowiedzi Ministerstwa przekazanego na
moje pisemne zapytanie wynika, że brakujące
rozporządzenie i ustawa mają wejść w życie
jesienią tego roku.
Potem wszystko się unormuje, choć
wcześniej będzie wspomniane trzęsienie ziemi
w budownictwie.
Czyli co pana zdaniem może się wydarzyć?

> Zacznijmy od porównania. Proszę sobie
wyobrazić, że nagle pojawia się dyrektywa
nakazująca społeczeństwom UE mówić biegle
trzema językami. Wprowadzi się więc kilka
rozporządzeń i ustawę zawierającą zapisy
o sankcjach. Po czym od 1 stycznia jakiegoś
roku naród dowie się, że ma mówić w trzech
językach, a „nieudolnych” czekają kary. Dokładnie tak jest z EPBD...
W projektowaniu zgodnym z WT2014 może
się więc okazać, że architekci (projektanci) nie
radzą sobie z szeregiem koniecznych analiz: od
energetycznych, przez cieplno-wilgotnościowe
po ekonomiczne. Według nowych przepisów
analizy te muszą być udokumentowane i wpięte do każdego projektu – także najmniejszego
domu jednorodzinnego czy budynku gospodarczego lub magazynu – jeśli tylko zużywa
energię. Niemal pewne jest, że architekci
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Największym
problemem jest brak
sami tego nie zrobią bo przecież nie jest to ich
zadanie zawodowe. Będą zmuszeni korzystać
z usług konsultantów. Wtedy może okazać się,
że odpowiednich specjalistów jest zbyt mało,
bo architektów mamy prawie 11 tysięcy.
Jeden moment. A co z audytorami,
którzy na kursach uzyskiwali licencje do
sporządzania świadectw energetycznych?

> To trochę tajemnica poliszynela. Otóż,
audytorzy zdawali egzamin ze znajomości metodologii sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Jednakże nowe
wymagania i zapisy ustawy o charakterystyce
energetycznej wymagają wykonywania licznych analiz energetycznych i ekonomicznych,
a to dla wielu jest zupełnym novum – stąd
mam poważne obawy, że sobie z tym nie poradzą. Dowodzą tego choćby uwagi audytorów,
że są budynki, dla których nie da się spełnić
wymagań co do EP. Choćby opisany w Z:A_#37
przykład z pływalnią, ale znam dalszych
kilkanaście, w tym dotyczące nawet domów
jednorodzinnych, gdzie audytorzy się poddali,
głosząc taką właśnie opinię. Kilka z tych domów wziąłem na swój warsztat i... spełniłem
wymagania co do EP bez żadnych trików.
Mówi pan: domów. Ale czy brał pan na
warsztat pływalnię, szkołę, centrum
handlowe? Przecież to zupełnie inne
obiekty, inne technologie, inne wymagania
komfortu i higieny, inne wysokości
kondygnacji. Właśnie na to zwracaliśmy
uwagę w Z:A – problemy z EP=65 sprawiają
niektóre budynki użyteczności publicznej.

> Broń Boże, nie mam zamiaru dyskredytować
umiejętności audytorów energetycznych. Chodzi o to, że analizy ekonomiczno-energetyczne
daleko wykraczają poza znaną i sztywną (ale
słuszną) metodologię sporządzania świadectw
charakterystyki energetycznej. Dodatkowe
analizy cieplno-wilgotnościowe należą do
niezwykle trudnych i wymagają wysokiej
wiedzy na temat fizyki budowli, by poprawnie
zinterpretować wyniki obliczeń, a szczególnie
symulacji zachowania się przegrody w warunkach rzeczywistych. Podobnie rzecz ma
się z analizowaniem i pomocą architektowi
w zakresie liniowych i punktowych mostków
cieplnych – także przestrzennych. Przypominam, że nowa metodologia będzie wykluczać
obliczanie mostków metodą uproszczoną według tablic mostków, a wprowadza komputerową metodę dokładną. Te zakresy są obce dla
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najważniejszego:
ustawy
o charakterystyce
energetycznej
budynków, która
powinna spinać całość
nowych przepisów
wykonawczych do
nowelizacji EPBD.
Z tego powodu
projekty budowlane są
sporządzane w oparciu
o część nowych
przepisów. Projektanci
nie wiedzą za co
odpowiadają i z jakimi
konsekwencjami.
tzw. przyuczonych audytorów, którzy nie mają
wykształcenia kierunkowego. Dlatego liczba
czynnych audytorów w pierwszym okresie się
zmniejszy i może być tak, że nie wszyscy projektanci będą mieli łatwy dostęp do konsultantów w zakresie wymaganych analiz.
Natomiast nowe analizy, o których powiedziałem, obejmowały domy jednorodzinne
i supermarket z zapleczem rekreacyjnym.
To nie jest prawda, że z domami jednorodzinnymi pójdzie łatwo, a z użyteczności publicznej
trudniej. Dla jednego z domów jednorodzinnych
typu bungalow nie potrafiono uzyskać EP
mniejszego niż 145 kWh/m2rok, a okazało się
że analizami można zejść do 62 kWh/m2rok.
Supermarket „dostał” 126 kWh/m2rok, a po
analizach zeszliśmy do 65 kWh/m2rok. Tak
naprawdę, to z każdym typem budynku można
zejść do granic nawet zbliżonych do zera.
Można czy raczej „można by”? Przecież
istnieją realne, techniczne ograniczenia dla
tych teoretycznych możliwości...

> Problemy są w zupełnie czym innym – zwykle
nie podnoszonym, choć nie wiem z jakiego
powodu. Otóż, pierwszą barierą są koszty. Nie
ma się co oszukiwać, bo im mniejsze chcemy
uzyskać wartości EP, tym większe pojawiają
się koszty – nie tylko inwestycyjne, ale łączne
obejmujące serwisowanie i sprawność użytkową. Często wraz ze spadkiem EP niestety rośnie
wskaźnik EK, a ten przecież mówi o kosztach
eksploatacyjnych. Każdego inwestora tak naprawdę będzie mało obchodzić wskaźnik EP czy
wartości U, ale zapyta o wskaźnik EK, bo to on
mówi o kosztach eksploatacyjnych. A przecież
inwestor będzie chciał znać koszty inwestycyjne
już na etapie projektu wstępnego – czyli poznać
jakim kosztem będą uzyskane wymagane
wskaźniki. Zatem, rzecz nie w uzyskaniu
wymaganych wartości EP, ale w jednoczesnym zapewnieniu kosztów do przyjęcia przez
inwestora. A to już nie jest łatwe i wymaga nie
tylko sporych nakładów pracy przy analizach,
ale przede wszystkim dostępu do narzędzia
pozwalającego analizować setki wariantów od
strony energetycznej i ekonomicznej. Tu już nie
ma miejsca na obliczenia ręczne.
Drugą barierą w „schodzeniu” z EP do
zera, są względy komfortu cieplnego. Może
nie wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że nie
można doprowadzić do stanu, gdy strat ciepła
w budynku nie będzie, gdyż wówczas każdy
zysk ciepła (czy to słoneczny, czy od urządzeń
domowych, czy od mieszkańców i zaproszonych gości) doprowadzi do herezji energetycznej – konieczności chłodzenia pomieszczenia
zimą, gdy zyski przekroczą straty ciepła
zbliżone do zera.
Więc na czym polegają dziesiejsze
„uchybienia” audytorów? Dlaczego nie są
w stanie pomóc projektantom w uzyskaniu
odpowiednich parametrów budynków?

> Mogę podejrzewać, że audytorzy robili
obliczenia tylko według metodologii, której się
nauczyli, tymczasem należy wykonać analizy
szeregu funkcji matematycznych dla odpowiednich parametrów elementów budynku
mających wpływ na zapotrzebowanie energii.
Dla przykładu – współczynnik U wcale nie
zmienia się liniowo przy zmianie grubości termoizolacji. Podobnie wskaźniki EP i EK.
Ogromną rolę odgrywają też efektywne
sprawności cieplne poszczególnych systemów
grzewczo-wentylacyjnych. To wszystko musi
być wielokrotnie dyskutowane z architektem,
ponownie analizowane, znowu zmieniane i tak
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wiele razy. Są to obszary inżynierskie wymagające olbrzymiej wiedzy na temat zachodzących
procesów termodynamicznych, wentylacji, materiałoznawstwa, mechaniki płynów i komfortu
cieplnego, dynamiki procesów cieplnych oraz
mechanizmów ekonomicznych. To nie są tematy
dla osób tzw. przyuczonych. Oni sami dojdą do
wniosku, że mogą nadal sporządzać jedynie
świadectwa charakterystyk energetycznych
– jeśli dadzą sobie radę z obliczaniem mostków
cieplnych metodą dokładną, w co jednak wątpię.
Po prostu nie wezmą na siebie odpowiedzialności materialnej za swoje „dzieła”. Dotąd,
nikt karnie nie odpowiadał za świadectwa czy
charakterystyki energetyczne, ale teraz konsekwencje będą dotkliwe – o czym będzie wiadomo kiedy wejdzie brakująca ustawa. Zauważmy, że w nowej wersji świadectwa, autor musi
zapisać możliwości polepszenia charakterystyki energetycznej podając wymierne wartości
efektów i koniecznych nakładów finansowych
– a to wymaga od autora całego pakietu analiz,
tych samych co przy projektowaniu.
I jak to wszystko, włącznie z brakiem
odniesienia WT2014/17/21 do rachunku
ekonomicznego, wpłynie pana zdaniem
na rynek inwestycyjno-budowlany?

> Problemy mogą się zwielokrotnić. Chodzi
o to, że arbitralnie ustawione górne graniczne
wartości współczynników przenikania ciepła
U oraz wskaźników EP są nieuzasadnione lub
są przyczyną znacznie zawyżonych kosztów
inwestycyjnych ponad koszty wynikające
z analiz optymalizacyjnych – o których jednoznacznie mówi nowelizacja EPBD. Z moich
analiz wynika, że koszty te mogą wzrosnąć
nawet o 40%.
Zatem, będzie musiało się pojawić
w WT2014 i wspomnianej brakującej ustawie, zdanie przy spełnianiu wymagań na
U i EP: „chyba, że rachunek ekonomiczny
wskazuje na inne racjonalne rozwiązanie”.
Uważam, że brak tego zdania może załamać
rynek. Oczywiście, zdanie to nie usunie trzęsienia ziemi w budownictwie, ale je zmniejszy
i szybko unormuje. Powstaną szkoły dokształcające inżynierów budownictwa, zwiększające
wiedzę na temat fizyki budowli i powstaną
programy komputerowe pozwalające (mam
nadzieję) wykonywać wspomniane analizy, by
mógł powstać projekt budynku spełniający
wszystkie wymagania energetyczne i przede
wszystkim optymalizujący koszty inwestycji
i eksploatacji – ku zadowoleniu inwestorów.

O tym mówi znowelizowana
dyrektywa EPBD...

> Dokładnie, recast EPBD jednoznacznie
przewiduje wyższość rozwiązań wykazujących najniższe koszty sumaryczne (nazywane
tam kosztami „całkowitymi”) i do tego celu
opracowano nową normę podającą metodologię obliczania tych kosztów podczas życia
budynku. Jednak w naszych przepisach i nowej
ustawie nic o tym nie ma.
Jeśli będzie dopuszczone racjonalne wykazywanie rozwiązań innych niż zalecenia WT, to
będą przypadki, gdzie podczas projektowania
powstaną rozwiązania dające inwestorowi
obniżkę kosztów budowy oraz użytkownikowi
koszty eksploatacji łącznie nawet o 10% w stosunku do tych wynikających z WT. Oczywiście,
projektantom przybędzie jeszcze jedna analiza
i to najbardziej wredna bo pracochłonna i trudna w automatyzacji (wymagająca żmudnych
obliczeń ręcznych), ale dodatkowy koszt na
taką analizę np. dla obiektu kubaturowego
wynosi ok. 1% wartości budynku, czyli prawie
nic w stosunku do zaoszczędzenia inwestorowi
ponad 10% kosztów inwestycji. Wszyscy tego
dotkną jeśli WT zmieni się o brakujące zdanie,
o którym mówiłem przed chwilą.

EU > EK > EP ?
Mówiąc w uproszczeniu: zgodnie
z metodologią obliczenia wskaźnika
energii pierwotnej EP rozpoczynamy
od określenia wskaźnika energii
użytkowej EU. To na nią wpływ ma
architekt, projektując m.in. bryłę,
funkcję i rozwiązania w budynku.
EU określa zapotrzebowanie
budynku na energię.
Następnie obliczany jest wskaźnik
energii końcowej EK. To już domena
instalatora, obejmuje bowiem m.in.
urządzenia c.o., c.w.u., wentylację
i klimatyzację, oświetlenie oraz ich
sprawność i straty. EK jest większe
niż EU, określa bowiem ilość energii
jaką należy doprowadzić do budynku

Wspomniał pan o czasowym „wypadnięciu
z rynku” niektórych wyrobów. Czy
to znaczy, że istnieją „uzasadnione
wątpliwości”, że niektóre materiały
i technologie budowlane nie będą w stanie
spełniać nowych wymagań i nie będą
stosowane w projektach? Jakich materiałów
i technologii zaczniemy unikać? Dlaczego?

(i za nią zapłacić).

> Zanim podczas analiz dochodzi się do obliczeń ekonomicznych, muszą być wykonane
sprawdzające analizy cieplno-wilgotnościowe
i ewentualna korekta, a często przebudowa
zestawu materiałów w przegrodach tracących
ciepło. I już pojawią się pierwsze problemy.
Wiele materiałów budowlanych nie ma wystarczających danych technicznych koniecznych do sporządzania tych analiz. Te dane to
nie tylko wartość deklarowana współczynnika przewodzenia ciepła czy współczynnik
oporu dyfuzji wobec pary wodnej. To przede
wszystkim zależność zmian tych własności
od wilgotności materiału. Tego jednak większość materiałów na rynku w Polsce niestety
nie ma zbadanych, ponieważ... nie było na to
zapotrzebowania. Wypadną więc na jakiś czas
z rynku te materiały, dla których producenci
będą musieli nadrobić braki. W projektach

decydujący jest rodzaj paliwa i jego

Dopiero w trzecim etapie EK
przeliczane jest na energię
pierwotną EP, której wynik
oddaje efekty wpływu budynku
na środowisko. W tym momencie
tzw. współczynniki nakładu „w”
(od 0,2 do 3,0) oraz zastosowanie OZE,
czyli odnawialnych źródeł energii.
Wartość energii pierwotnej EP
spada szybko jeśli wprowadzi się
takie energie zasilania, dla których
mnożnik jest mniejszy od 1. Tyle, że
nie ma nic za darmo. Często bowiem
rośnie przy tym wartość wskaźnika
energii końcowej EK. A to ona określa
koszt eksploatacji budynku.
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W teorii z każdym
typem budynku można
budowlanych nie muszą stać konkretne
nazwy handlowe produktów, ale będą stać
konkretne graniczne dane fizyczne do spełnienia i tylko te produkty będą zastosowane
podczas budowy, które je spełniają.
Zatem, rozdzielając kryteria nowych WT,
jakie produkty i technologie mają wpływ
na spełnienie warunków izolacyjności
termicznej U? Jakie cechy i parametry o tym
decydują?

> W tym pytaniu ukryty jest ważny element.
Otóż, pozornie łatwo spełnić wymóg na
wymaganą wartość współczynnika przenikania ciepła U – stosując grubsze warstwy
termoizolacji albo materiały o jak najniższych
wartościach współczynnika przewodzenia
ciepła λ. Jednakże, wraz ze wzrostem grubości
każdej izolacji cieplnej, rośnie jej opór dyfuzyjny
względem pary wodnej i rośnie zagrożenie kondensacją pary wodnej, pleśnią i zagrzybieniem
nazywanym „korozją biologiczną”.
Zatem, każdy taki przypadek wymaga
wykonania obliczeń sprawdzających to zagrożenie. Co się stanie, gdy spełniając wartość U,
jednocześnie stwarzamy zagrożenie korozją
biologiczną? Wówczas zmieniamy nie tylko
rodzaj materiału termoizolacyjnego na taki,
który ma lepsze własności cieplne, ale także
bardziej pasującą dyfuzyjność. Jeśli to nie
pomoże, zmieniamy materiał ściany. Tak długo
rozpatrujemy wszelkie możliwe warianty, aż
to negatywne zjawisko nie wystąpi. Jeśli i to
nie da efektu, wówczas architekt musi zmienić
rodzaj elewacji i przejść na elewację wentylowaną by spełnić nie tylko wymagania cieplne,
ale i wilgotnościowe. Tyle, że może to być
rozwiązanie droższe. Jeśli inwestor je przyjmie,
kontynuujemy projektowanie. Jeśli nie
– to trzeba gruntownie zmienić koncepcję.
Przypomnę tu slogan, który głosiłem na
łamach jednego z pism budowlanych jeszcze
w 2000 roku: ocieplając, pamiętajmy o wilgoci!
Wtedy, mało kto rozumiał o co mi chodzi.
Dzisiaj mówią o tym WT2014 w zakresie unikania korozji biologicznej.
Zajmijmy się analogicznie drugim kryterium
– limitami energii pierwotnej EP. Jakie
produkty i technologie mają wpływ na
spełnienie tych warunków? I oczywiście:
jakie cechy oraz parametry o tym decydują?

> To kolejne pytanie z podtekstem, żeby nie
powiedzieć – podchwytliwe. Otóż, stawiany warunek na nieprzekraczanie wartości
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by zejść do granic
nawet zbliżonych
do zera. Są jednak
dwa „ale”. Pierwszą
barierą są koszty - nie
tylko inwestycyjne,
ale łączne obejmujące
serwisowanie
i sprawność użytkową.
Drugą są względy
komfortu cieplnego.
Nie można doprowadzić
do stanu, gdy strat
ciepła w budynku nie
będzie, ponieważ każdy
zysk ciepła (np. od
zaproszonych gości)
doprowadzi wówczas do
konieczności chłodzenia
pomieszczenia zimą,
bo zyski przekroczą
straty ciepła.
wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej EP, tak naprawdę oddaje cały sens
nowelizacji dyrektywy EPBD. Zasoby paliw
naturalnych w Ziemi nieuchronnie się kończą,
szacunki mówią, że zostaną wyczerpane za
40-60 lat. Ten czas świat ma na wypracowanie nowych źródeł energii, która wystarczy
na dalszą egzystencję. Jednakże, wraz z upływem czasu, drożeć będą naturalne surowce
energetyczne i eksploatacja budynków też
będzie coraz droższa. Z tych dwóch powodów, dyrektywa EPBD nie zaleca, a zmusza
– do radykalnych oszczędności energii będącej jeszcze w Ziemi.

Właśnie niski wskaźnik EP mówi o niskich
potrzebach na energię pierwotną danego budynku. Czy trudno go spełnić? Z tym jest różnie. Często wystarczy, że energię elektryczną
sprowadzi się wyłącznie do zasilenia urządzeń
grzewczo-wentylacyjnych, ponieważ dla niej
zarezerwowano karny mnożnik wynoszący 3,
a w to miejsce wprowadzi takie energie, dla
których mnożnik jest mniejszy od 1. Wówczas
szybko spada wartość EP. Tyle, że nie ma nic
za darmo. Otóż, wartość wskaźnika EK często
przy tym nie maleje a rośnie. Wskaźnik ten
określa koszt eksploatacji, bo ujmuje wartość
zużycia energii przez budynek przed zastosowaniem tych mnożników. Wysoka wartość EK,
to wysoki koszt eksploatacji.
Ogólnie mówiąc, nawet jeśli spełnimy
warunek na niską wartość EP, to uzyskana
wartość EK wcale nie musi być również niska.
Może się też okazać, że niskie EP wymaga
sporych nakładów inwestycyjnych i niemałych
kosztów serwisowania. W takim przypadku,
stawiamy pytanie czy nie ma innego rozwiązania dającego niskie EP, niskie EK i nie zwiększającego kosztów inwestycyjnych? Na te pytania
projektant może odpowiedzieć inwestorowi
wyłącznie przedstawiając szereg analiz energetyczno-ekonomicznych.
Dlatego kunszt współczesnego projektanta będziemy rozpoznawać nie po niskich
wartościach U oraz EP czy ładnej sylwetce
budynku, a po niskich wartościach EK – oczywiście przy spełnieniu U oraz EP. Wygląd nie
będzie najważniejszy. Jeśli komuś uda się
pogodzić niskie wartości EP i EK ze sztuką
architektury, to czapki z głów przed takim
architektem. A już na pewno jeśli zapewni on
przy tym optymalny, czyli najniższy z możliwych, poziom kosztów inwestycyjnych
i eksploatacyjnych.
Czyli to wszystko znajdzie odzwierciedlenie
w budżetach inwestycji. Jakiego rzędu będą
to różnice? I kto poniesie te koszty?

> Nie zapominajmy, że jesteśmy dzisiaj u progu
rewolucji budowlanej – pod każdym względem: rewolucji w projektowaniu, rewolucji
w wykonawstwie i w produkcji materiałów
budowlanych oraz technologii. Samym zwiększaniem izolacyjności przegród, czyli niskimi
wartościami U, często osiągnie się niewiele.
Żeby zmniejszyć EP do granic wymaganych,
konieczne jest stosowanie energii z mnożnikiem mniejszym niż 1, a najlepiej bliskim 0.
Czyli musimy wprowadzać technologie oparte

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.
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Arbitralnie ustawione
graniczne U oraz EP
o niekonwencjonalne źródła energii i energie
odnawialne. Ich zastosowanie zależy jednak od
wielu czynników.
Przykładowo, gdybyśmy chcieli budynek
zasilać tylko energią słoneczną, to zabraknie
dachu by postawić tam kolektory. Jeśli chcemy
dom ogrzewać biomasą czy drewnem, to
musimy wprowadzić jak nie podpiwniczenie, to
oddzielny przyległy budynek gospodarczy na
opał, popioły i odprowadzać oraz oczyszczać
spaliny. Jeśli chcemy wykorzystać energię wiatru, to trzeba jakoś wkomponować raczej nie
wiatrak klasyczny a turbinę wiatrową.
I tak dalej, i tak dalej. Zatem, już w fazie
tworzenia projektu koncepcyjnego, architekt trafi na poważne ograniczenia swobody
tworzenia. W końcu, drogą iluś tam analiz i iluś
wariantów, spełni wymagania na U i EP, ale
inwestor musi ocenić, czy będzie w stanie ponieść dodatkowe koszty – a często będą wcale
niemałe, nawet do 40%.
W tym punkcie mogą się rodzić problemy,
bo inwestor może się przecież nie zgodzić
na przymus dodatkowych kosztów. Dlatego
nowelizacja EPBD przewiduje możliwość zaprojektowania innych rozwiązań niż wynikające z warunków technicznych, jeśli uzasadni
to rachunek kosztów całkowitych – czyli
racjonalność. Tego jednak nasze rozporządzenia jeszcze nie przewidują – o czym mówiłem
wcześniej. Obyśmy doczekali się szybkich
zmian w tym zakresie.
A co się stanie z milionami istniejących
mieszkań? Chce pan powiedzieć, że
w perspektywie 40-60 lat wszystkie
zostaną rozebrane i w ich miejsce powstaną
nowe, zbudowane na podstawie reguł fizyki
budowli i przy niemal zerowym zasilaniu?

> Te miliony istniejących mieszkań do tego
czasu zostaną poważnie docieplone i znajdą się
w nich niekonwencjonalne źródła energii. Ich
użytkownicy sami o to zadbają, gdy nie zarobią
na ich utrzymanie. Zresztą, o tym mówi też
dyrektywa EPBD i nakazuje, by rządy krajów
członkowskich opracowały pilnie programy
wspomagania inwestorów w tym właśnie
kierunku. Tak więc po roku 2030 wszystkie budynki będą prawie zeroenergetyczne – chyba,
że ktoś wymyśli jakieś tanie źródło energii,
dostępne dla wszystkich. Wówczas cała dyrektywa EPBD pójdzie do lamusa, a domy będą
przeszklone i zużywać energii ile chcą.
Dodam, że na pomoc przyjdzie nam sam
rynek. Na pewno powstaną firmy tworzące
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są nieuzasadnione lub
są przyczyną znacznie
zawyżonych kosztów
inwestycyjnych.
W rozporządzeniu
WT2014
i brakującej ustawie
o charakterystyce
energetycznej,
obok warunków
spełniania wymagań
na U i EP, powinno
pojawić się zdanie:
„chyba, że rachunek
ekonomiczny wskazuje
na inne racjonalne
rozwiązanie”. Jego brak
może załamać rynek.
systemy grzewcze oparte na energii odnawialnej lub niekonwencjonalnej. Będzie ich więcej
i więcej, zatem spadnie cena systemów, bo
dzisiaj są niewątpliwie za drogie. Spadnie też
cena pomp ciepła a podniesie się ich jakość
i żywotność. Dzięki temu łatwiej osiągniemy
małe EP i małe EK. Deweloperzy, walcząc
o kupca niską ceną mieszkania, będą się także
chwalić niskim EK. Marzę o tym.
Spróbujmy podsumować. Komu będzie
łatwiej a komu trudniej pracować przy
nowych WT2014? Architektom? Audytorom?
Wykonawcom? Deweloperom? Inwestorom?

> Nikomu nie będzie łatwiej, może audytorzy
trochę odetchną, ale z innego powodu. Przede
wszystkim wzrośnie ich rola. Współczesny audytor musi mieć w małym palcu wiele dyscyplin
inżynierskich. Dlatego rynek audytorów się wysublimuje. Oczywiście, wzrośnie też cena za ich
usługi. Jasne, że wzrosną również ceny projek-

tów, a koszty te poniesie inwestor. Z uwagi na
konieczne analizy szacuję wzrost cen projektów
małych domów jednorodzinnych o przynajmniej
5 tys. zł netto, zaś kubaturowych wielorodzinnych o ok. 1 % dotychczasowej ceny.
Jednakże poprzez analizy często będzie
możliwe znaczne obniżenie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Problemem są
tylko arbitralnie narzucane wartości U i EP,
gdyż często zmuszają one do ponoszenia
kosztów większych niż wynikałoby to z optymalizacji energetyczno-ekonomicznej dla danej
inwestycji.
Na pewno wszyscy uczestnicy rynku
budowlanego będą musieli nauczyć się nowych
ról. Architekt będzie musiał kompletnie zmienić dotychczasowy tryb projektowania i przewidzieć czas na konieczne analizy i konsultacje.
Wymagane analizy dla domu jednorodzinnego
zajmują tydzień i dłużej, zaś dla obiektu kubaturowego potrzeba 2-3 miesięcy.
Inwestor będzie musiał mierzyć siły na
zamiary i przyzwyczaić się, że koszt budowy
wyniesie tyle, ile przewidziano w kosztorysie.
Wykonawca będzie musiał nauczyć się
nowej roli, w której jest realizatorem tego, co
stoi w projekcie budowlano-architektonicznym – bez żadnych pomysłów na zamienniki
i uproszczenia, bo słono za to zapłaci. Jeśli
wprowadzi zamienniki a podczas eksploatacji
inwestor wniesie pozew do sądu za większe
zużycie energii niż zapisano w projekcie i na
świadectwie, to taki proces wykonawca przegra, bo nowelizacja dyrektywy EPBD dopuszcza badanie charakterystyk energetycznych
na podstawie liczników podczas eksploatacji
budynku. A odszkodowania nie będą dotyczyć danego roku, ale nadpłat za czas życia
budynku – czyli strata roczna będzie mnożona
przez 30-40 lat i dodawana w tym czasie stopa
dyskontowa i inflacyjna.
Deweloperzy będą aktywnie uczestniczyć
w fazie projektowania, gdyż będzie do przedyskutowania naprawdę wiele wariantów danej inwestycji. To będzie nowość, która mocno
wpłynie na organizację pracy dewelopera.
Na pewno politechniki aktywnie włączą
się w badanie i wdrażanie nowych systemów
grzewczo-wentylacyjnych i nowych źródeł
energii. Muszą też powstać programy do analiz
symulacyjnych i zapewne... nowa specjalność
na studiach.
Reasumując, nikomu nie będzie lżej, ale
będzie inaczej i na pewno bardziej energooszczędnie.
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Wszystkie podkreślenia i wytłuszczenia w treści
cytowanych dokumentów pochodzą od autorów artykułu

Ile to budynków?
arch. Bożena Nieroda, architekt IARP, arch. Wojciech Gwizdak, architekt IARP

Określenie liczby budynków znajdujących się na danym terenie tylko z pozoru jest oczywiste. W praktyce
przysparza bowiem wielu problemów. Powodem są niejednoznaczne i często wykluczające się nawzajem
przepisy oraz ich sądowe interpretacje.

N

Na obszarze przeznaczonym w planie
miejscowym pod zabudowę jednorodzinną,
grupa osób chciała wybudować kilka domów
jednorodzinnych. Z przyczyn funkcjonalnych,
ekonomicznych i kompozycyjnych zaprojektowano pod nimi wspólny garaż podziemny. Negatywnej oceny projektu dokonanej
w urzędzie, inwestorzy jednak nie przewidzieli. Któż z nich mógł bowiem przypuszczać, że
domy, każdy z jednym mieszkaniem, tylko
z powodu wspólnego garażu podziemnego,
system uznać może za budynek wielorodzinny, a więc o funkcji naruszającej ustalenia
planu miejscowego?

Jak prawo budowlane liczy budynki
Niemożność jednoznacznego określenia liczby
obiektów budowlanych na działce ma swoje
przyczyny i konsekwencje. Ponieważ pojawianie się wątpliwości odnośnie sposobu liczenia
budynków prowadzić może do kwestionowania ich funkcji (jedno- czy wielorodzinne)
i odmowy zatwierdzenia dokumentacji budowlanej ze skutkami ekonomicznymi – warto
zbadać źródło generujące problemy.
Analizę należałoby zacząć od stwierdzenia, że budynki mogą być wolnostojące lub
zestawiane ze sobą. Gdy obiekty lokalizowane
są w oddaleniu od siebie, ich liczenie najczęściej nie budzi wątpliwości. Spór ujawnia się,
gdy budynki stykają się ścianami. W sytuacji,
w której lokalizowane są w szeregu i w każdym segmencie mieści się jedno mieszkanie
z położonym pod nim garażem, a segmenty
dzielą podwójne ściany z dylatacją 1 , zespół
raczej bezdyskusyjnie uznawany jest za
zabudowę jednorodzinną.
Każdy inny przypadek – to niepewny los
projektu i w konsekwencji całej inwestycji,
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bowiem w ostatnich latach coraz częściej
pojawiają się rozbieżne interpretacje pociągające za sobą kłopoty przy kwalifikowaniu
zabudowy do jedno- lub wielorodzinnej.
Przykładowo: jeżeli segmenty jednorodzinne oddzielone są ścianami pojedynczymi
2 , to taki szereg przez niektóre urzędy
uznawany bywa za zespół kilku, kilkunastu
budynków jednorodzinnych, a przez inne – za
jeden budynek wielorodzinny. Częstotliwość
orzeczeń mówiących, że mamy do czynienia
z budynkiem wielorodzinnym rośnie, jeżeli
pod segmentami jednorodzinnymi dzielonymi
pojedynczymi ścianami pojawia się wspólny garaż podziemny 3 . Jednak szczególnie
osobliwym wydaje się przypadek, kiedy na
terenie działki widoczne są „wolnostojące” obiekty każdy z 1 mieszkaniem, a pod
nimi, ukryty dla oczu, znajduje się wspólny
garaż podziemny 4 . Opisany układ według
niektórych interpretacji – to jeden budynek
wielorodzinny, chociaż wiele osób dostrzega
tylko grupę kilku niewielkich willi mieszkalnych. Stan ten prowadzi do sytuacji, w której
ocena liczby budynków na działce przestaje
być wynikiem prostego rachunku i wydaje
się być zależna od trudnych do wskazania
czynników. I chociaż możemy przyjąć, że nie
każdy musi postrzegać tak samo otaczającą nas materię, to system prawny winien
dysponować mechanizmem gwarantującym
powtarzalność wyników obliczeń.

Budynek jedno- czy wielorodzinny?
Poszukując przyczyn zawirowań interpretacyjnych pojawiających się wokół kwestii
liczenia budynków, rozważania warto rozpocząć od zbadania znaczenia słów, którymi
posługują się przepisy prawa budowlanego.

Niestety jak pokazuje poczyniona na
potrzeby niniejszego artykułu analiza, nawet
tak istotne i często stosowane w aktach
prawa pojęcie jak „budynek jednorodzinny”
bywa różnie rozumiane i potrafi przysporzyć
problemów każdemu z uczestników procesu
inwestycyjnego. Definicja „budynku jednorodzinnego” nie jest, a może przestała być na
tyle klarowna, by odpowiednia klasyfikacja
tego typu zabudowy nie wywoływała kontrowersji, które znajdują swój koniec w sądach
administracyjnych.
A przecież koniecznością jest możliwość
prostego odróżniania budynków jednood wielorodzinnych. Te dwa typy zabudowy
rządzą się trochę innymi prawami. Inaczej
organizują przestrzeń i powodują odmienne
urbanistyczne skutki dla otoczenia, różnią się
intensywnością zabudowy i dostępnością,
wymagają innej infrastruktury, wielkości
kwartałów itp. Inne są także wymagania
dotyczące zabezpieczeń na wypadek pożaru,
w tym dróg ewakuacyjnych.
Dlatego plany miejscowe i decyzje o warunkach zabudowy precyzyjnie wskazują, jaki
rodzaj zabudowy dopuścić można na danym
terenie, a przepisy budowlane określają brzegowe parametry techniczne takich inwestycji.
Ponieważ podział na budynki jednorodzinne
i wielorodzinne niesie istotne konsekwencje, winien odbywać się na podstawie
jednoznacznych i logicznych kryteriów.
Wszystkie strony procesu budowlanego powinny rozumieć określone pojęcia tak samo.
Inwestor musi wiedzieć, co może zbudować,
a właściciel nieruchomości – co może powstać
na sąsiedniej działce. Podobnie, architekt
winien wiedzieć, jaki obiekt ma projektować,
a urzędnik – jak zakwalifikować i skontrolo-
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1
Zabudowa szeregowa:
• w każdym segmencie mieści się do dwóch
mieszkań,
• segmenty rozdzielone są podwójnymi
ścianami z dylatacją,
• pod każdym mieszkaniem znajduje się
indywidualny garaż podziemny i piwnica.

2
Zabudowa mieszkaniowa:
•w
 każdym segmencie mieści się do dwóch
mieszkań,
• s egmenty rozdzielone są pojedynczymi
wspólnymi ścianami,
•p
 od każdym mieszkaniem znajduje się
indywidualny garaż podziemny i piwnica.

Przepisy budowlane rozróżniają w takim
zespole bezdyskusyjnie trzy budynki
jednorodzinne

Taki zespół bywa uznawany za trzy budynki
jednorodzinne w szeregu, albo za budynek
wielorodzinny

3
Zabudowa mieszkaniowa
• w każdym segmencie mieści się do dwóch
mieszkań,
• segmenty rozdzielone są pojedynczymi
wspólnymi ścianami,
• pod mieszkaniami znajduje się wspólny
niezdylatowany garaż podziemny.

4
Zabudowa mieszkaniowa
Trzy „wolnostojące” domy jednorodzinne
na wspólnym niezdylatowanym garażu
podziemnym.
Według jednej z interpretacji
– całość to jeden budynek wielorodzinny

Taki zespół często jest uznawany za jeden
budynek wielorodzinny

wać zgodność takiego projektu z przepisami.
Możliwość stosowania jednoznacznych
i racjonalnych przepisów budowlanych nie jest
chyba wygórowanym oczekiwaniem obywateli wobec państwa, któremu płacą podatki?
Niestety w polskim prawie inwestycyjnym
brakuje bezpośredniej definicji zabudowy
wielorodzinnej, a ta dotycząca budynku jednorodzinnego podana w art. 3 pkt 2a ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – nie
jest ani logiczna, ani jednoznaczna. Przepis
ten stanowi bowiem, że ilekroć w ustawie jest
mowa o „budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno
stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej,
szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym
dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch

lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni
całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni
całkowitej budynku”.
Definicja wprowadzona została ustawą
z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy
– Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.
718). Trudno zrozumieć dlaczego w 2003
roku ustawodawca zdecydował się na taką
korektę przepisów. To, czy budynek stanowi
„konstrukcyjnie samodzielną całość”, nie
ma żadnego znaczenia urbanistycznego.
Patrząc pod kątem urbanistycznym zabudowa pokazana na rys. 1 i rys. 2 niczym się
nie różni, jednakże odmienna konstrukcja
powoduje, że zabudowa z rys. 1 jest zawsze
oceniana jako jednorodzinna, a ta z rys. 2 już
niekoniecznie.

Z technicznego punktu widzenia pojęcie
„konstrukcyjnie samodzielna całość” nosi
cechy niejasnego i trudno stwierdzić, na
czym taka konstrukcyjna samodzielność ma
polegać. Budynek stanowiący „konstrukcyjnie samodzielną całość” rozumieć można
zarówno jako oddzielony zdylatowanymi
przegrodami od innych, jak i oddzielony
przegrodami bez dylatacji, jednakże o odpowiedniej wytrzymałości konstrukcyjnej, zapewniającej przeniesienie obciążeń zarówno
opisywanego budynku, jak i sąsiednich.
Problemu nie rozwiązuje § 210 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie, stanowiący, że „Części budynku, wydzielone ścianami oddzielenia
przeciwpożarowego w pionie – od fundamentu
do przekrycia budynku – mogą być traktowane
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jako odrębne budynki”, bowiem magiczne słowo
„mogą” sprawia, że i ten przepis niczego nie
przesądza. Dodatkowym mankamentem jest
umiejscowienie § 210 – nie w dziale zawierającym ogólne definicje, lecz w poświęconym
bezpieczeństwu pożarowemu.
Podobne zamieszanie może wprowadzać
§ 217 ust. 2 tego samego rozporządzenia
o brzmieniu: „Klasa odporności ogniowej ściany
oddzielającej segmenty jednorodzinnych budynków ZL IV: bliźniaczych, szeregowych lub atrialnych, powinna wynosić co najmniej – REI 60”.
Przepis ten sugeruje, że w zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się wspólne ściany, muszą
one jednak spełniać parametr REI 60. Jeśli prawodawca chciał w 2003 roku wyeliminować
wspólne ściany w zabudowie jednorodzinnej to
powinien inaczej sformułować przepis. Chyba,
że autor paragrafu specyficznie rozumie sens
słowa „segment”, który przecież w żadnym
przepisie nie został skonkretyzowany. Należy
także zwrócić uwagę, że w definicji budynku
jednorodzinnego wspomniano o zabudowie
grupowej, a w § 217 już nie.
Definicja budynku jednorodzinnego nie
porusza również tak ważnej kwestii jak
możliwość funkcjonalnego łączenia zabudowy
jednorodzinnej. Chodzi o wspomniane już, powstające dość powszechnie, segmenty mieszkalne z lokalizowanym pod nimi wspólnym
garażem. Takie rozwiązanie jest korzystne
urbanistycznie i ekonomicznie. Jeśli ustawodawca, dodając w 2003 roku zapis o samodzielności konstrukcyjnej, chciał stworzyć
stan, w którym każdy właściciel segmentu
mógłby wyburzać swój budynek i wstawiać
nowy, to w przypadku wspólnego garażu,
pomimo zdylatowania ścian i zastosowania
niezależnej konstrukcji dla części podziemnej
– nie zawsze może to uczynić. Samodzielność
konstrukcyjna nie gwarantuje więc w pełni
możliwości wymiany zabudowy.

Konstrukcyjnie samodzielna całość
– czyli kult dylatacji
Brak jednoznacznego pojęcia „konstrukcyjnie
samodzielna całość” sprawia, że dyskusje
toczą się wokół technicznego pojęcia „dylatacja”, a strony postępowań administracyjnych
oddają los projektowanych budynków w ręce
sędziów sądów administracyjnych. Z różnym
niestety efektem.
Przykładowo: w sprawie dotyczącej
zabudowy szeregowej, która toczyła się przed
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Wojewódzkim Sądem Administracyjnym
w Szczecinie (wyrok sygn. II SA/Sz 217/08),
strona skarżąca wskazywała, że wprawdzie
brak jest legalnej definicji pojęcia „konstrukcyjnie samodzielna całość”, ale... „Nie oznacza
to, że w innych aktach prawnych nie można
znaleźć przepisów za pomocą, których można
ustalić treść tego pojęcia.” Skarżący powoływał się tu na cytowany wyżej § 210 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych,
który omawiając przepisy przeciwpożarowe
stanowi „części budynku wydzielone ścianami
oddzielenia przeciwpożarowego w pionie – od
fundamentu do pokrycia dachu – mogą być
traktowane jako odrębne budynki”. Strona
podnosiła także, że „w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w dziale 2 Pojęcia podstawowe
stwierdza się, że »W przypadku budynków
połączonych między sobą (np. domy bliźniacze lub szeregowe), budynek jest budynkiem
samodzielnym, jeżeli jest oddzielony od innych
jednostek ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej budynki połączone między sobą
uważane są za budynki odrębne, jeśli mają
własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są
oddzielnie wykorzystywane«”.
Stanowiska strony skarżącej nie poparł
jednak WSA, który odnosząc się do § 210
stwierdził: „należy wyjaśnić, że wskazane
w tym przepisie traktowanie części budynków
jako odrębnych w sytuacji przedzielenia ich
ścianami oddzielenia pożarowego od fundamentu do pokrycia dachu ma zastosowanie
tylko przy określaniu warunków bezpieczeństwa pożarowego wynikających z przepisów
rozporządzenia”. WSA odniósł się także do
przepisów rozporządzenia w sprawie PKOB
– orzekając (dla nas z dużym zaskoczeniem),
że „przepisy rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Obiektów Budowlanych nie mają
zastosowania przy rozstrzyganiu spraw w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane”.
Posługując się taką wykładnią, WSA
stwierdził, że „...każdy z segmentów zespołu
budynków jednorodzinnych w zabudowie segmentowej musi być odrębnym budynkiem, »stanowiącym konstrukcyjnie samodzielną całość«,
co oznacza, iż każdy musi mieć samodzielną
konstrukcję opisaną w pkt 2, w tym mieć samodzielne fundamenty na całym swym obrysie”.

Poglądu tego nie podzieliła jednak wyższa
instancja. Naczelny Sąd Administracyjny
wyrokiem sygn. II OSK 1601/08 uchylił wyżej
przywołany wyrok WSA – stwierdzając „Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego posiadanie przez budynki w zabudowie szeregowej
wspólnego fundamentu nie stanowi przeszkody
aby uznać, że każdy budynek danego obiektu
spełnia warunek samodzielności konstrukcyjnej
mimo, że ściany działowe między poszczególnymi budynkami posadowione zostały na
wspólnym fundamencie. Także istnienie wspólnego dachu nie wyłącza »a priori« możliwości
zakwalifikowania budynku jako stanowiącego konstrukcyjnie samodzielną całość,
jeśli jego konstrukcja nie powoduje istnienia
części wspólnych poddasza, tym bardziej gdy
w budynku zaprojektowano ścianę oddzielenia
pożarowego od fundamentu aż po dach”.
Opisów podobnych potyczek z przepisami
można znaleźć więcej. Wyrok Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Poznaniu (sygn.
II SA/Po 8/13) dotyczy sprawy, w której
Prezydent Miasta odmówił zatwierdzenia
projektu budowlanego inwestycji polegającej
na budowie trzech domów jednorodzinnych
dwulokalowych w zabudowie szeregowej z garażem podziemnym. W decyzji Urzędu użyto
argumentu niezgodności projektu z ustaleniami planu miejscowego. Plan miejscowy dopuszczał realizację budynków jednorodzinnych
wolnostojących, bliźniaczych i szeregowych
oraz domów mieszkalnych (2-4 mieszkań), natomiast z projektu budowlanego wynikało, że
„inwestycja polega na realizacji trzech segmentów budynków mieszkalnych jednorodzinnych
w zabudowie szeregowej na wspólnej płycie
garażowej”. Zdaniem organu odmawiającego
wydania decyzji zezwalającej na budowę „projektowane trzy segmenty zabudowy szeregowej
na wspólnym garażu stanowią jeden budynek
wielorodzinny z sześcioma lokalami mieszkalnymi”, co czyni go niezgodnym z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Wojewoda utrzymał w mocy zaskarżoną
przez inwestora decyzję Prezydenta, a Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał skargę
za niezasadną. Uzasadniając stanowisko sąd
przyjął, że wprawdzie przestrzeń podziemnego garażu podzielona miała być na boksy
garażowe, jednakże „Hala garażowa miała
posiadać wspólne wejścia dla wszystkich trzech
segmentów mieszkalnych oraz wspólną dla
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Niejednoznaczne przepisy i ich sądowe
interpretacje sprawiają, że ocena
liczby budynków na działce przestaje
być wynikiem prostego rachunku
i wydaje się być zależna od trudnych
do wskazania czynników.
I chociaż możemy przyjąć, że nie każdy
musi postrzegać tak samo otaczającą
nas materię, to system prawny
winien dysponować mechanizmem
gwarantującym powtarzalność
wyników obliczeń.

Zwłaszcza, że wątpliwości mogą prowadzić do kwestionowania
funkcji budynków (jedno- czy wielorodzinne) i odmowy zatwierdzenia
dokumentacji budowlanej ze skutkami ekonomicznymi.
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cokolwiek dał, utraci; dom do posiadacza145 swego wróci.
Jeśli dom ten „służbowym" nie jest, może kupić (go); za dom
ten zboże, srebro lub (inne) mienie da.
§ E. Jeśli obywatel (na) nieużytku bez (zgody) sąsia[da
swego] dom [zbudował], dom [zbudowany] ut[raci], (zaś) do
[właściciela nieużytek ów powróci(?)].
§ F. [Jeśli obywatel, którego sąsiada <jego> dom zawalił
się lub pole sąsiada jego stało się nieużytkiem, do właściciela
(domu) zrujnowanego146 powie: „Zrujnowany (dom) twój]
umocnij, (gdyż) od domu twego zawali się mój", zaś do
właściciela ugoru (powie:) „Nieużytek twój zagospodaruj,
(gdyż) dom mój może zostać przedziurawiony147", (a)
świadków postawi [i jeżeli] przez zrujnowany (dom) złodziej
[włamie się], [wszystko, co podczas włamania zginie],
właściciel [(domu) zrujnowanego zwróci]; jeżeli zaś złodziej
wyłom [uczyni], właściciel [nieużytku] cokol[wiek zginie]
(tyle) zwró[ci mu]148.
§ G. Jeśli [...] nie [...]
§ H. [...] w [...] mur, który grozi zawaleniem, mur ten [...]
§ I. Jeś[li właściciel domu] sublokatorowi149] w [domu
swym] poz[wolił zamieszkać i] obywatel zamieszkały

5
Fragment Kodeksu Hammurabiego
Tłumaczenie z oryginału na język polski
przygotował dr Marek Stępień
Edycja komputerowa:
www.zrodla.historyczne.prv.pl

145

Zob. n. 111.
nabalkattum — dosł. „ruina".
147
Czyli dokonane włamanie przez zrobienie otworu w ścianie — por. §§
21-22.
148
nich drogę ewakuacyjną.
Tym samym
zdaniem
ną, z 16-stoma
lokalami mieszkalnymi,
co jest
Regulacja
ta świadczy
o istnieniu
zwartej zabudowy
w osadach babiSądu projektowanalońskich,
inwestycja
miałazawalenie sprzeczne
z wyżej
wskazanym
zapisem
obowiąwnie
której
się jednego
z domów
stanowi
poważne
charakteru zabudowy
szeregowej,
zującego
miejscowego
planu
zagrożenie
dla bowiem
sąsiednich, gdyż
ich ściany
stykały się
ze zagospodarowasobą. Powstawała
sama
luka, odsłaniająca
ściany boczne,
co przy
planowane segmenty
niewtedy
miały taka
pełnej
samonia przestrzennego,
który zakazuje
naterenie
terenie
nie
zagospodarowanym
(„nieużytku")
w
całym
ciągu
zabudowy.
dzielności konstrukcyjnej”. Według informacji
(...) zlokalizowania zabudowy mieszkaniowej
149
waśśabum
— dosł.
„mieszkaniec,
lokator",od
waśśabum
— „mieszpodanej w Centralnej
Bazie Orzeczeń
Sądów
wielorodzinnej
innej niż
w typie »kamieniczek«”.
kać".
Administracyjnych orzeczenie to jest niepraWojewódzki Sąd Administracyjny uchylił
146

womocne. Być może jakiś ciąg dalszy nastąpi
w najbliższym czasie.
Trochę odmienny pogląd prezentuje Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
W tekście wyroku sygn. VII SA/Wa 1520/13
opisana jest sytuacja, w której Prezydent
Miasta odmówił zatwierdzenia projektu
budowlanego zespołu dwóch budynków
mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i z garażem podziemnym, a Wojewoda
utrzymał decyzję w mocy. W uzasadnieniu
użyto argumentu, iż inwestycja narusza
plan miejscowy ustalający „tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej z zakresu domów w typie kamieniczek
zawierających od 4 do maksymalnie 8 mieszkań”, natomiast obiekt inwestora to budynek
mieszkalny wielorodzinny 16-lokalowy. Uznano, że „Z dokumentacji projektowej wynika, iż
obiekty oznaczone jako budynek 1 i budynek 2
nie mogą być uznane jako samodzielne budynki. (...) zdaniem organu należy stwierdzić, że
zaprojektowanie wspólnego wjazdu i wyjazdu
do garażu budynków 1 i 2, powoduje iż oba
obiekty konstrukcyjnie tworzą jedną całość,
a tym samym stanowią zabudowę wielorodzin-
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decyzje I oraz II instancji i stwierdził:
„... oceniając zgodność planowanej inwestycji
pod kątem zgodności z planem organ winien
mieć na uwadze wykładnię celowościową przepisów prawa, a więc ocenić czy inwestycja jest
zgodna z celami jakie zakłada plan. (...) W ocenie Sądu projektowane budynki są zgodne
z zapisami planu i na ocenę tę nie ma wpływu
fakt, iż przewidziano dla dwóch budynków
wspólny wjazd do garażu (podzielonych zresztą
ścianami). Bowiem wspólny wjazd, a nawet
wspólna przestrzeń garażowa nie pozbawia
budynków charakteru odrębnych budynków
»kamieniczek« i nie powoduje, że oba obiekty
tworzą konstrukcyjnie jeden budynek wielorodzinny o 16 lokalach mieszkalnych”.

Czy wspólna ściana ma znaczenie?
Lektura decyzji administracyjnych oraz wyroków sądów administracyjnych pokazuje, jak
bardzo uwaga koncentrowana jest na temacie
specyficznie rozumianej konstrukcyjnej
samodzielności. Nadawanie temu zagadnieniu tak dużego znaczenia czyni inne kwestie,
przeważnie poważniejsze – nieistotnymi.
Warto w tym miejscu postawić pytanie o sens

rozstrzygania przepisem prawa, zagadnień
technicznych nie mających wpływu ani na
jakość przestrzeni, ani na bezpieczeństwo
użytkowników budynków. Wprowadzenie do
definicji budynku jednorodzinnego, niezdefiniowanego pojęcia „konstrukcyjnie samodzielna całość” nie pomaga rozwiązywać żadnych
realnych problemów. To raczej przykład tego,
że przepis generuje sztuczne dylematy,
z którymi nie radzi sobie później cały system prawa inwestycyjnego.
Sytuacja jest kuriozalna także dlatego, że
temat nie jest nowy i trudno uzasadnić niemożność zredagowania bardziej racjonalnych
przepisów. Przecież jak pokazuje historia,
problem zgłaszany był i rozsądnie rozwiązywany już w czasach pierwszych cywilizacji.
Jeżeli sięgniemy do Kodeksu Hammurabiego z XVIII w. p.n.e. to znajdziemy w nim
regulacje odnoszące się do ówcześnie
wznoszonej zwartej zabudowy. Kodeks nie
narzucał obowiązku budowania niezależnych
konstrukcyjnie ścian, jednakże wystosowywał do obywateli nakaz: zrujnowany dom
twój umocnij, gdyż od domu twego zawali
się mój 5 .
Skutecznie z zagadnieniem ściany przy
granicy nieruchomości radziło sobie również
prawo starożytnego Rzymu, wprowadzając
regulację w postaci służebności, ustalającej prawo do oparcia konstrukcji budynku
o budynek wzniesiony na gruncie sąsiada.
Ten ostatni miał obowiązek utrzymać swój
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6
Przykładowe wpisy z XIX w. przechowywane
w krakowskiej księdze wieczystej
odnotowujące:
• prawo współwłasności muru granicznego,
•u
 prawnienie do oparcia i przybudowania
budynku

budynek w takim stanie, aby sąsiad mógł
korzystać z przysługującej mu służebności
(servitus oneris ferendi).
Także w okresie późniejszym często
wznoszono budynki na podobnych zasadach.
Za przykład takiej procedury posłużyć mogą
wpisy w księdze wieczystej prowadzonej dla
jednej z krakowskich kamienic, informujące
o prawie współwłasności muru granicznego
(wpis z 1878 r.) oraz o uprawnieniu do oparcia
i przybudowania budynku (wpis z 1893 r.).
Na bazie umowy zawieranej między właścicielami nieruchomości, przybudowywany budynek
korzystał ze ściany sąsiedniego obiektu, na
której opierano stropy. Między kamienicami
pojawiała się tylko pojedyncza ściana, co obniżało koszty budowy oraz pozwalało zwiększyć
powierzchnię użytkową nowej kamienicy 6 .

Wnioski legislacyjne
Trudności z określaniem liczby budynków
będące skutkiem wprowadzenia do przepisu
prawa niedookreślonego pojęcia „konstrukcyjnie samodzielna całość” pokazują, że problem
winien zostać w trybie pilnym rozwiązany.
Możliwe są różne scenariusze, lecz przy ich
formułowaniu warto sięgnąć do sprawdzonych wzorców. Testowane przez kilka
tysięcy lat rozwiązania wskazują, że ustalenia
dotyczące „samodzielności” przegród oddzielających odrębnie użytkowane obiekty
są zagadnieniem, które warto zostawić
właścicielom gruntów. Jeżeli sąsiedzi chcą

mieć wspólną ścianę pomiędzy budynkami
– to ich wola winna być przez system prawa
szanowana. Regulacje o znaczeniu prawa
powszechnie obowiązującego winny odnosić
się w tej materii wyłącznie do zapewnienia
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
wszystkim użytkownikom obiektów budowlanych. Nowe przepisy winny zapewniać nie
tylko powtarzalność wyników obliczeń liczby budynków, ale i jednoznaczny ich podział
na jedno– i wielorodzinne.
Aby definicja rozgraniczająca była praktyczna i użyteczna musi być prosta (zawierać
niewielką liczbę parametrów) i jednoznaczna
(nie budząca wątpliwości). Powinna odpowiadać na pytania, na które nie odpowiada obecna, a są to kwestie istotne. Czy dopuszcza się
powiązania funkcjonalne między budynkami
w zabudowie jednorodzinnej? Jak należy traktować budynki powstałe pod rządami dawnych przepisów, czyli w przeważającej części
ze wspólnymi ścianami między segmentami?
Czy powstałą dawniej zabudowę szeregową
należy teraz traktować jak budynek wielorodzinny, jeśli jeden z właścicieli chciałby
dokonać przebudowy?

Konieczne jest także powiązanie w jeden
system wszystkich przepisów regulujących
procesy inwestycyjne. Niepokojącą jest
bowiem sytuacja, w której WSA (wyrok sygn.
II SA/Sz 217/08) stwierdza, że „przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów
Budowlanych nie mają zastosowania przy rozstrzyganiu spraw w oparciu o przepisy ustawy
Prawo budowlane”.
Podsumowując, należy stwierdzić, że
ogromna ilość przepisów wyprodukowana
przez struktury państwa stworzyła sytuację,
w której gubi się i traci orientację już sam
prawodawca. Zmieniając przepisy w jednym
miejscu, zapomina o korektach w innych.
Niejednoznaczność i niespójność systemu
prawnego powoduje negatywne konsekwencje ekonomiczne dla całego społeczeństwa.
W tekście wykorzystano m.in.:
> obowiązujące przepisy prawa
> publikowane wyroki sądów administracyjnych
> fragment Kodeksu Hammurabiego, www.zrodla.historyczne.prv.pl
> k serokopię fragmentu księgi wieczystej – materiały własne autorów
> Prawo Rzymskie – Zarys wykładu wraz z podaniem źródeł,
prof. Władysław Rozwadowski
> rysunki własne autorów

Bożena Nieroda

Wojciech Gwizdak

> napisz do autorki:
bozenanieroda@izbaarchitektow.pl

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

architekt IARP

architekt IARP
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Do wieszania w 3D

Wieszak, który z prostej

Uprawa pod chmurką

grafiki zamienia się
w trójwymiarowy obiekt.
Stworzyła go niemiecka projektantka Tina
Schmid z tęsknoty za
dziecięcym pragnieniem
„do upiększania” ścian
rysunkami. Do zawieszania oka i sukienki.
www.tina-schmid.de

Nowe życie wojskowego kanistra
„Jerries” – tak w czasie wojny Anglicy nazywali Niemców. Stąd wymyślony przez nich
metalowy kanister o trzech rączkach określany jest mianem „Jerry Can”. Projektanci
z duńskiej pracowni Danish Fuel postanowili

Rainy Pot z pewnością ułatwi życie wszyst-

zmienić funkcję tych charakterystycznych

kim, którzy często zapominają podlać kwiaty.

zbiorników na paliwo i stworzyli z nich (do

Doniczkę połączoną z chmurką (będącą zarazem

wyboru): walizkę, przenośny barek i szafkę

dozownikiem) wymyślili projektanci z koreańskiej

łazienkową. Gadżet nie tylko dla miłośników

pracowni Dailylife Lab – Jeong Seungbin i Kim

militariów.

Hyungjin. Przedmiot stanowi także atrakcyjną

Cena: 399 $

naścienną dekorację.

www.danishfuel.com

www.dailylifelab.com

Cup of rain

Z widokiem na las

Można go rozwiesić na drzewach w lesie deszczowym, ale także podczas rodzinnego pikniku. Na pewno
sprzyja podziwianiu widoków – trzeba jedynie uważać idąc nocą na stronę...
Cena: 749 $
www.tentsile.com

Wokół mokrego parasola postawionego

Trochę lampa, trochę mebel

Lampa stołowa Tom to kolejny projekt z serii

pod ścianą tworzy się kałuża wody? Włoski

„Meble oświetlające przestrzeń”, który powstał

projektant Alessandro Busana znalazł

w studiu izraelskiego projektanta Haima

rozwiązanie tego problemu i opracował Cup,

Evgiego. Lampa przypominająca trochę latarkę

nakładkę dzięki której deszczówka zamiast

wykonana została z drewna dębowego i można

na podłogę spływa do pojemnika. Idealne na

ją postawić w trzech pozycjach: pionowej, pozio-

deszczową aurę!

mej i skośnej.

www.alessandrobusana.it

www.haimevgi.com
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Wiszący namiot Tentsile Stingray został zaprojektowany przez Alexa Shirley’a-Smitha i Kirka Kircheva.
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