OGÓLNOPOLSKIE CZASOPISMO IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 13 000 EGZ.
egzemplarz bezpłatny dla członków IARP / ISSN 1898-486X / www.zawod-architekt.pl

Zawód:Architekt
#37

Budowanie
publiczne

ZLECENIE A GODNOŚĆ
WARUNKI I ENERGIA PIERWOTNA

• Vademecum architekta międzynarodowego • NORTH American life is brutal
• Od Witruwiusza do Archimena • Zwycięski przetarg a koszty • DEREGULACJA: II TRANSZA
• Optymalizacja obiektów medycznych • Architektoniczna Budma 2014
• PROJEKTOWANIE ZRÓWNOWAŻONE . • wARUNKI Techniczne

Redakcja

TYTUŁEM Z:APROSZENIA

Dylemat energii pierwotnej
Tym razem nie napiszę o zawartości największej części wydania Z:A, w którym obracamy
się wokół tematów związanych ze słowem „publiczne”: zamówienia publiczne, budynki
użyteczności publicznej, miejsca publiczne... lecz o kilkunastu stronach, które znajdziecie pod
koniec numeru.
Trwające kilka ostatnich tygodni rozmowy i konsultacje prowadzone przez redakcję
Z:A i Komisję ds. Legislacji IARP z gronem ekspertów specjalizujących się w zagadnieniach
energooszczędności, owocują publikacją artykułów oznaczonych czarno-żółtą okrągłą
ikoną „WT” (patrz: strona 093). Zanim jednak zaproszę Czytelników Z:A, a w szczególności
architektów IARP, do lektury tego materiału, chcę zwrócić uwagę na dwie zasadnicze puenty,
dotyczące wprowadzonej nowelizacją konieczności spełnienia dwóch warunków łącznie,
a nie alternatywnie.
Warunek 1: współczynnik izolacyjności termicznej U.
Wydaje się, że weryfikacji współczynnika U nikt się nadmiernie nie obawia. Tutaj problemów
raczej nie będzie. Większość producentów uwzględniła zmiany przepisów i proponuje
produkty/rozwiązania o odpowiednich parametrach. Architekci z tą częścią Warunków sobie
radzili i radzą – sami lub z pomocą konsultantów. Nie oznacza to, że nie będziemy pisać
o izolacyjności budynków, lecz ze względów praktycznych w piewszej kolejności zajmujemy się
trudniejszym warunkiem numer 2.
Warunek 2: wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej EP.
Warunek EP budzi wątpliwości i ta kwestia interesuje nas w tym wydaniu Z:A najbardziej.
Wielu ekspertów zwraca uwagę, że dla jego spełnienia niezbędne będzie zintegrowane
projektowanie i utworzenie modelu energetycznego budynku już na etapie wczesnej koncepcji
projektu architektonicznego. Obawy wywołują jednak:
a) niejednoznaczne powiązanie parametrów budynku i elementów budynku, które opracowuje
zespół projektantów z uzyskiwanym wynikiem zapotrzebowania na energię pierwotną,
b) bardzo rygorystycznie ustalone graniczne wskaźniki EP, w szczególności dla budynków
użyteczności publicznej, które (oprócz obiektów opieki zdrowotnej) znalazły się w 1 tylko
kategorii, z wymaganą cząstkową wartością EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz
przygotowania ciepłej wody użytkowej EP H+W = 65 kWh/m2rok.
Już w 2012 roku Izba Architektów przedstawiła Ministerstwu swoje stanowisko wraz ze
szczegółową analizą problemu. Dzisiaj wracamy do tematu. Może on bowiem oznaczać,
że w praktyce – nawet pomimo spełnienia warunków izolacyjności przegród, wdrożenia
zintegrowanego projektowania oraz zastosowania wszelkich nowoczesnych technologii
i nieodnawialnych źródeł energii – nie uda się zaprojektować, czyli nie uda się uzyskać
pozwolenia na budowę, np. szkoły, szpitala, przychodni lekarskiej, obiektu handlowego,
pływalni. A nawet domu jednorodzinnego opalanego popularnym ekogroszkiem…

Zapraszam do lektury i efektywnego energetycznie poszerzania wiedzy.

Sebastian Osowski
redaktor naczelny
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Energo-okno
Okno dachowe FTT U8 Thermo
przeznaczone do budownictwa
pasywnego to produkt z oferty
firmy Fakro. Posiada współczynnik
U w=0,58 W/m 2K, co sprawia, że
jest najbardziej energooszczędnym
oknem dachowym na rynku.
W jego konstrukcji warto zwrócić
uwagę na trzykomorowy pakiet
szybowy U8 (o współczynniku
Ug=0,3 W/m2K) osadzony w specjalnie zaprojektowanej ramie skrzydła
i poszerzone drewniane profile.
Taka budowa minimalizuje zjawisko
powstawania mostków cieplnych
oraz zapewnia lepszą izolacyjność
okna. Produkt jest dostarczany
i montowany wraz z kołnierzem
uszczelniającym EHV-AT Thermo,
który umożliwia jego docieplenie
powyżej drewnianej konstrukcji
dachu. Kołnierz ma przyklejony od
wewnątrz elastyczny materiał dociepleniowy, szczelnie przylegający

izolacji termicznej, paroszczelnej

ogrzewanie budynku. Okno otwie-

oknie. Skrzydło zatrzymuje się

do ościeżnicy okna, który tworzy

i paroprzepuszczalnej. Wykorzysta-

rane jest obrotowo, lecz oś obrotu

w pozycji otwarcia w przedziale

termoizolacyjną ramę. Nabywca

nie systemu gwarantuje spełnienie

skrzydła została podniesiona

od 0° do 40°, ponieważ podtrzy-

tego rozwiązania otrzyma również

energooszczędnych funkcji, po-

względem geometrycznego środka.

mywane jest przez innowacyjny

pakiet kołnierzy izolacyjnych XDK

zwala na ograniczenie strat ciepła

Dzięki temu nawet wysoka osoba

mechanizm wspomagający.

służący do szybkiego wykonania

oraz zmniejszenie wydatków za

może wygodnie stać przy otwartym

> www.fakro.pl

W księgarniach

• Koszmar partycypacji Markusa

• Zrozumieć architekturę. Ilustro-

• Projekt-miasto. Wspomnienia

• Blender 2.69. Architektura i pro-

Miessena to książka o tym, jak party-

wany leksykon Owena Hopkinsa

poznańskich architektów 1945-2005

jektowanie Piotra Chlipalskiego to

cypacja wyglądać nie powinna. Autor

to przystępny przewodnik po

to zbiór opowieści projektantów,

pierwsza książka poświęcona temu

odsłania przed czytelnikiem mecha-

świecie architektury, który można

którzy budowali Poznań w czasach

darmowemu programowi do mo-

nizmy tego procesu i udowadnia, że

podarować znajomemu nie będą-

PRL-u. Pracowali w najważniejszych

delowania 3D napisana specjalnie

niepostrzeżenie pewien ideał (do któ-

cemu architektem. Opisano w nim

pracowniach architektonicznych

dla architektów. Pozycja ułatwia

rego tak lubią odwoływać się politycy)

różne typy budowli i najważniejsze

w ówczesnym Poznaniu i wszyscy

opanowanie podstaw modelowania,

przerodził się we własną karykaturę.

style architektoniczne. Czytelnik

(z wyjątkiem Lidii Wejchert) ukończyli

teksturowania, oświetlania i rende-

Oczywiście Miessen powołuje się tu-

znajdzie tutaj także różne typy

poznańską Szkołę Inżynierską, stąd

rowania scen i zawiera porady jak

taj na przykłady z krajów zachodnich

konstrukcji, najczęściej stoso-

nazywani byli Pokoleniem SI. Książka

używać kamer. Dzięki niej można

(głównie z Niemiec), gdzie działania

wane materiały i charaktery-

wydana przez Wydawnictwo Miejskie

dowiedzieć się jak samodzielnie

partycypacyjne są już na trochę innym

styczne detale. Wszystko zostało

Posnania oprócz interesujących tek-

tworzyć szkice, schematy i foto-

etapie rozwoju niż w Polsce. Niemniej

przedstawione na zdjęciach

stów zawiera także wiele archiwalnych

realistyczne wizualizacje i poznać

warto sięgnąć po tę pozycję choćby

i rysunkach. Na końcu znajduje

fotografii. Każdy miłośnik architektury

metody umożliwiające opracowy-

po to, żeby przekonać się, co też nas

się obszerny słownik terminów

(nie tylko z Poznania) powinien sięgnąć

wanie wirtualnych spacerów.

niewątpliwie w przyszłości czeka.

architektonicznych.

po tę pozycję.

> 79 zł / www.helion.pl

> 33 zł / www.sklep.beczmiana.pl

> 59 zł / www.arkady.com.pl

> 59 zł / wmsklep.home.pl
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Epoka monolitu
Hmm…
odważny
projekt…

Ale obawiam się, że
trudno będzie do niego
przekonać inwestora…

Skąd ci to
w ogóle przyszło
do głowy?!

www.grupaarchislawa.pl

Przecież to pan wysłał
mnie na szkolenie dotyczące
nowych przepisów
o energooszczędności…

scenariusz: BARTOSZ WOKANRYSUJE: WOJCIECH MALART

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

PARTNERZY:

MECENAS ODCINKA:

Oria
Media
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Niski próg pasywności

pasywną izolacyjnością cieplną:

elementów o wielkich gabarytach.

Klient ma do wyboru 3 wzory

W katalogu marki Internorm 1 marca

Ud do 0,64 W/m 2K dla elementu

Dopełnieniem drzwi jest nowocze-

pochwytów oraz bardzo szeroką pale-

2014 roku pojawiły się pasyw-

5800 x 2800 mm.

sna, lekka stylistyka, którą uzyskano

tę kolorów zewnętrznych. Istnieje

dzięki specjalnej technice szklenia

możliwość integracji drzwi z roletą

ne drzwi przesuwne KS 430. Ich

Innymi cechami produktu

konstrukcja złożona jest z materia-

Internorm wartymi uwagi są: niski

części stałej w ościeżnicy, a także

lub żaluzją fasadową kontrolującą

łu PVC oraz aluminium w postaci

próg wykonany z włókna szklanego,

dzięki opatentowanej prowadnicy ze

dopływ światła, a także z moskitierą.

zewnętrznej nakładki. Drzwi wyróż-

wąskie ościeżnice, możliwość wy-

zintegrowanym odbojnikiem, ukrytej

> www.okna-pasywne.pl/

niają się potwierdzoną certyfikatem

konania szklanych narożników oraz

w ościeżnicy.

Architektoniczne staże
w Europie

wniosków komisja powołana przy

Mazowiecka Okręgowa Izba Architek-

MaOIARP wybierała osoby, które

tów RP już od prawie dwóch lat bierze

następnie wyjeżdżały do pracy

udział w unijnym programie Leonardo

w biurach projektowych. Stażyści

da Vinci, istniejącym obecnie w ramach

trafili do trzech rzymskich biur (Stu-

programu UE „Uczenie się przez całe

dio Schiattarella, Studio Bicuadro,

życie” (Lifelong Learning Programme).

ABDR Architetti Associati), dwóch

W okresie od 1 września 2012 r. do

Na podstawie zgłoszonych

wiedeńskich (Antrazitarchitekten

28 lutego 2014 r. w ramach umowy

i Gerner Gerner Plus) oraz jednego

nr 2012-1-PL1-LEO02-26971 młodzi

wileńskiego (Vilniaus Architekturos

architekci wyjeżdżali na zagraniczne

Studija).

staże do Włoch, Austrii i na Litwę.

strefa-architekta

Z opinii zebranych po powrocie od

Każdy staż trwał 16 tygodni, a pobyt

uczestników wynika, że program LdV

był dofinansowany ze środków UE.

znakomicie spełnia zarówno oczeki-

Dla sienneńskiego
klimatu

tury, a delikatna tekstura nadaje

nawiązuje do toskańskiej architek-

wania stażystów, jak i firm zatrudnia-

Płytki kamieniopodobne Siena to

pomieszczeniom przytulnego cha-

musieli spełnić wymagane warunki,

jących oraz pozytywnie wpływa na

nowość w ofercie firmy Stegu. Dzięki

rakteru oraz je rozświetla. Okładzina

m.in. legitymować się ukończeniem

proces integracji europejskiego środo-

temu, że są połączone z fugą umoż-

dobrze dopełnia wnętrza utrzymane

studiów na poziomie magisterskim,

wiska architektonicznego. Mazowiecka

liwiają prosty, szybki montaż i za-

zarówno w tradycyjnym, jak i nowo-

przedstawić portfolio zawodowe oraz

OIARP wyraża nadzieję, że w kolejnych

pewniają interesujący końcowy efekt

czesnym stylu.

opcjonalnie być członkiem Mazowiec-

latach program wymiany w ramach

estetyczny. Nie trzeba się martwić

Siena jest płytką gipsową, do-

kiej OIARP lub mieć założony zeszyt

staży architektonicznych będzie, w tej

o właściwe wypełnienie spoin czy

stępną w jednej opcji kolorystycznej,

praktyk zawodowych od co najmniej

czy innej formie, kontynuowany.

odpowiednie dobranie barwy fugi.

jednak istnieje możliwość przemalo-

12 miesięcy.

> www.mazowiecka.iarp.pl

Oprócz praktycznych zalet

wania jej na dowolny kolor. W ofercie

Architekci zgłaszający swój udział

produkt Stegu zwraca uwagę
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znajdują się zarówno płytki, jak i dwa

strukturą oraz jednolitą kolorystyką

rodzaje narożników (prawy i lewy).

bieli. Nieregularny rysunek kamienia

> www.stegu.pl

Oszczędny
panel

antyosadowy dyfuzor Delabie.
Zintegrowany w wylewce regulator

Firma Delabie

wypływu 6 l/min. pozwala na ponad

wprowadza do swojej

80% oszczędności wody w porów-

oferty nowy panel

naniu z klasycznym natryskiem.

natryskowy Sporting 2.

Automatyczne zamknięcie czasowe

Kompaktowy dizajn

następuje po 30 sekundach wypływu,

tego produktu sprawia,

co pozwala uniknąć marnotrawstwa.

że nadaje się on do

Dzięki starterowi i głowicy na podci-

każdego typu instalacji.

śnienie uzyskujemy efekt delikatne-

Panel posiada dwie

go uruchomienia panelu. Wylewka

możliwości zasilania

zapewnia stożkowy strumień wody,

(z góry lub schowane),

jednolicie pokrywający ciało użyt-

które można zastoso-

kownika. W ten sposób realizowane

wać bez konieczności

oszczędności wody przez ogranicznik

stosowania dodat-

wypływu, nie są osiągnięte kosztem

kowych złączek lub

komfortu użytkownika. Nowy

zamawiania elementów

panel nadaje się do zamontowania

spoza zestawu. Zawór

zarówno w prywatnych łazienkach,

odcinający z filtrem

jak i w obiektach użyteczności

został bezpośrednio

publicznej.

zintegrowany na

> www.delabie.pl

panelu, aby ułatwić
konserwację. Sporting 2 ma konstrukcję
wykonaną z aluminium
anodowanego, a także
kompaktowy i elegancki kształt. Został też
wyposażony w nowy,

Bezpieczna klatka

kondygnacji wydzielonej klatki scho-

Tak nazywa się aplikacja stworzona

dowej) program dobiera odpowiednie

z myślą o architektach i projektan-

urządzenia, m.in. certyfikowane na-

tach opracowujących rozwiązania dla

pędy, klapy oddymiające, okna, czujki

systemu oddymiania pionowych dróg

pożarowe i centralę sterującą.
Aplikacja jest łatwa w obsłudze,

przez firmę D+H umożliwia dobór od-

intuicyjna i umożliwia szybkie spo-

powiednich rozwiązań dla grawitacyj-

rządzenie zestawienia niezbędnych

nego systemu oddymiania pionowych

urządzeń z odpowiednimi parametra-

ciągów komunikacyjnych.

mi oraz wstępną kalkulację.

Na podstawie wprowadzonych

„Bezpieczna klatka” dostępna

danych obiektu (ilość kondygnacji,

jest od marca 2014 r. na firmowej

sposób oddymiania [klapa lub okno],

stronie D+H Polska.

największa powierzchnia rzutu

> www.dhpolska.pl

rekl ama

ewakuacyjnych. Program opracowany

informacje

Zielono na każdym dachu

Najważniejszymi atutami systemu

może unieść oraz kącie nachylenia

strukcji i wysokości budynku. Warto

Firma Greenflor opracowała

są: prosta zabudowa i brak wy-

powierzchni dachowej. System GF

wspomnieć, że Greenflor organizuje

ekstensywny system zielonych

jątkowych wymagań do montażu.

umożliwia zakładanie zielonych

bezpłatne szkolenia prowadzone

dachów GF, który ze względu na

Projektowanie takiego dachu w tym

dachów w przypadku spadku od

przez ekspertów, na których można

swoje małe wymagania technicz-

przypadku opiera się jedynie na

0 do 45° i maksymalnym ciężarze

szczegółowo zapoznać się z techno-

ne nadaje się do stosowania na

dwóch podstawowych warunkach:

(nasiąkniętym wodą) od 50 do

logiami oferowanymi przez firmę.

większości konstrukcji dachowych.

nośności dachu, czyli ciężarze jaki

150kg/m 2 – w zależności od kon-

> www.greenflor.pl

Nowości z Finlandii

systemy na zamówienie, które mogą

Na konferencji, która odbyła się dnia

być instalowane na każdym rodzaju

25 marca, fińska firma Ruukki zapre-

dachu, niezależnie od jego pokrycia.

Benefis Henryka Buszki
na inaugurację projektu
Biblioteki Śląskiej

zentowała wprowadzane na polski

Wszystkie komponenty Ruukki są

W katowickiej Bibliotece Śląskiej,

na wieloletni okres prac badawczych,

rynek nowości produktowe – były to

wysokiej jakości, będąc jednocześnie

20 lutego 2014 roku, odbyła się inau-

jest udokumentowanie, zarchiwi-

rozwiązania solarne, a także nowa

przystosowanymi do każdego rodzaju

guracja projektu nauko-

zowanie, opracowanie i promocja

generacja pokryć dachowych.

dachu. Dodatkowe korzyści to łatwość

wo-badawczego „Twórcy

dziedzictwa architektury tworzonej

montażu, eksploatacji oraz serwis.

Śląskiej Architektury.

w województwie śląskim po 1945 r.

Pokazany w Warszawie, nowy na
polskim rynku, dach solarny Ruukki

Druga część spotkania była

dyskusję z architektem przeplataną
programem muzycznym.
Celem projektu TAŚ, obliczonego

Portrety” połączona z uroczystym

przez wybitnych twórców. Pod egidą

Classic Solar jest nie tylko w pełni

poświęcona pokryciom dachowym.

benefisem architekta Henryka Busz-

Biblioteki Śląskiej powołany został

zintegrowany ze znanym pokry-

Zaprezentowano blachodachówkę

ki. Bohater wieczoru jest współ-

zespół badawczy, który będzie

ciem dachowym Ruukki Classic, ale

modułową Finnera o wysokich walo-

twórcą (wraz z arch. Aleksandrem

opracowywał monografie poszcze-

jednocześnie prawie niewidoczny

rach estetycznych, a także inne, nowe

Frantą) znaczących na skalę kraju

gólnych architektów. Czytelnicy

z zewnątrz. W swojej ofercie firma

produkty, które znajdą się w ofercie

obiektów, m.in.: osiedli Tysiąclecia

znajdą w nich wiele ciekawych in-

posiada także kompletne (oparte na

firmy w najbliższym czasie.

(tzw. kukurydze) i Roździeńskiego

formacji i duży wybór zdjęć zarówno

kolektorach) zestawy solarne oraz

> www.ruukki.pl

(tzw. gwiazdy) w Katowicach oraz

archiwalnych, jak i współczesnych.

sanatorium w Ustroniu Zawodziu

Stałymi ważnymi wydarzeniami

(tzw. piramidy).

związanymi z realizacją projektu

Po krótkich wystąpieniach
wstępnych Henryk Buszko wygłosił
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będą też benefisy.
W ramach opracowania poszcze-

exposé, w którym podzielił się

gólnych sylwetek zaprezentowane

swoimi przemyśleniami na temat

zostaną, oprócz drukowanej mono-

kariery zawodowej i rozwoju

grafii, także inne materiały

osobistego. Następnie pokazano

np. cykl nagrań rozmów z architekta-

fragment filmu „Portret Mówiony

mi „Portret Mówiony Architekta” czy

Architekta – Henryk B. Buszko”,

prywatne notatki, szkice i projekty

a po seansie był czas na krótką

z archiwum architektów .

sprawdzają się zarówno w obiektach

Płyty elewacyjne Cembrit Raw to

o charakterze publicznym, przemy-

produkt, którego podstawowym

słowym, ale też w budownictwie

składnikiem jest cement, w sza-

mieszkaniowym. Znajdują szerokie

rym naturalnym odcieniu. Dzięki

zastosowanie przy elewacjach

wysokim parametrom technicznym

wentylowych, podsufitkach, a także

oraz wytrzymałościowym posiada

balkonach. Ich dodatkowym atutem

wysoką odporność na niekorzystne

jest łatwość montażu i możliwość

warunki pogodowe (silny wiatr,

malowania na dowolny kolor, wybra-

wysokie wahania temperatur, dzia-

ny przez architekta bądź inwestora.

łanie wody i wilgoci). Zapobiega to

Płyty wyposażone są także w pełną

między innymi pojawianiu się oznak

paletę akcesoriów.

pleśni czy grzybów. Płyty doskonale

> www.cembrit.pl

Do energooszczędnego
otwierania

dę termiczną. Drzwi wyposażono też
w podwójne uszczelki, a we wzorach

Drzwi zewnętrzne ThermoSafe firmy

z przeszkleniem 3-szybowe szkło ter-

Hörmann zostały stworzone specjal-

moizolacyjne dzięki czemu ich współ-

nie do domów energooszczędnych.

czynnik przenikania ciepła może

Należą do tej samej linii produktów, co

wynosić nawet 0,81 W/(m2K). Warto

nagrodzone Złotym Medalem Budma

również wspomnieć, że produkt Hör-

2014 drzwi ThermoCarbon. Posiadają

manna ma 5-punktowe ryglowanie

aluminiową płytę o grubości 73 mm

z trzpieniem przeciwwyważeniowym

z niewidocznym profilem skrzydła

po stronie zawiasów, a opcjonalnie

i wypełnieniem z pianki poliuretano-

wyposażenie przeciwwłamaniowe

wej. Aluminiowy profil skrzydła oraz

w klasie RC2 lub RC3.

aluminiowa ościeżnica mają przegro-

> www.hormann.pl
rekl ama

Naturalnie cementowe

fot. paweł miecznik
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Vademecum architekta
międzynarodowego
Bartosz Wokan, Zawód:Architekt

Architektoniczną gwiazdą, która na zaproszenie IARP odwiedziła tegoroczne targi Budma 2014
był profesor Rainer Mahlamäki. Jednak wbrew statusowi jaki w programie imprezy nadano jego
wystąpieniu, wykład fińskiego architekta zatytułowany What internationality means in architecture?
był manifestacyjnie antygwiazdorski. Zawierał za to wiele ciekawych i wartych przemyślenia wniosków
na temat tego, jak dzisiaj, we wciąż zmniejszającym się świecie, powinni projektować architekci.
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fot. paweł miecznik
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Dwie twarze stararchitektury

Parę lat temu do Łodzi przyjechał Daniel
Libeskind, który w rodzinnym mieście opowiadał o tworzonej przez siebie architekturze.
Pamiętam jak siedziałem na sali i urzeczony
wpatrywałem się w kalejdoskop wyświetlanych na ekranie obrazów pokazujących obiekty
istniejące lub powstające w wielu miejscach
świata, przeważnie gigantyczne, w których
na pierwszy rzut oka rozpoznawało się w skali
jeden do jednego, nieco przytłaczający, „stararchitektowski” styl nowojorskiego projektanta.
Przypomniałem sobie tamten wykład, ponieważ stanowił biegunowe przeciwieństwo
tego, który usłyszałem na Budmie. Miejmy
nadzieję, że to wynik zmieniającego się świata
i architektoniczne „gwiazdorstwo” ewoluować
będzie w kierunku, który zaprezentował nam
Fin. Byłoby to z całą pewnością bardziej korzystne dla przestrzeni, w której żyjemy i dla
nas samych jako jej użytkowników. Nawet
jeżeli to tylko pobożne życzenia.

„Międzynarodowa” metoda
projektowania
Profesor Rainer Mahlamäki stał się szerzej
znany nad Wisłą, kiedy według jego pro-

jektu zbudowano warszawskie Muzeum
Historii Żydów Polskich (oficjalne otwarcie
obiektu wraz z wystawą główną odbędzie
się 28 października 2014 roku), budynek
jednoznacznie uznany w kraju za architektoniczny sukces.
Casus Mahlamäkiego to jednak nie casus
Libeskinda, który ma realizacje niemal
w każdym zakątku kuli ziemskiej. Podczas
wykładu dowiedzieliśmy się, że warszawskie
muzeum to w zasadzie pierwsza poważna,
zagraniczna realizacja biura Lahdelma&Mahlamäki. Zaś metoda pracy fińskiej pracowni
oparta jest na dogłębnej analizie warunków
lokalnych, szerokiej współpracy z miejscowymi architektami (w przypadku stołecznego
muzeum byli to Ewa i Stefan Kuryłowiczowie) i szacunku dla tradycji oraz kultury kraju,
w którym się pracuje. A przy tym ani na
chwilę nie zapomina on o własnym pochodzeniu i sposobie projektowania. Tak właśnie
architekt z Helsinek definiował architektoniczną „międzynarodowość” – pojęcie
przytoczone w temacie swojego wykładu.
I wielokrotnie w czasie wystąpienia do tego
pojęcia powracał, dorzucając nowe elementy
do jego definicji.

Spadkobierca Aalto
Fiński architekt nie ograniczył się tylko do
zaprezentowania realizacji swojego biura.
Dużo mówił o dzieciństwie, Finlandii, własnych wyzwaniach i obawach jako budowniczego leśnego domku czy o znaczeniu
lokalizacji helsińskiej pracowni (w kwestii
tego ostatniego zagadnienia powiedział
np. że z okien widzi rosyjską ambasadę
zaprojektowaną w stylu stalinowskiego
neoklasycyzmu, co odebrałem jako subtelne
przypomnienie o potrzebie wystrzegania
się megalomańskich zakusów, które mogą
opanować każdego architekta...). Trzeba
przyznać, że wszystkie te myśli pasowały do
siebie, nie były przypadkowymi dygresjami,
ale tworzyły przekonujący wizerunek świadomego projektanta.
Swój wykład Mahlamäki rozpoczął od
przytoczenia łacińskiej maksymy, którą często powtarzał Alvar Aalto, najbardziej znany
na świecie fiński architekt Nemo profeta in
patria, co znaczy „Nikt nie jest prorokiem we
własnym kraju”. Aalto twierdził podobno,
że architekt nie jest w stanie pozyskać wystarczającej ilości zleceń we własnym kraju,
zleceń ważnych dla jego rozwoju i zdobyć
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1_Muzeum Historii Żydów Polskich
2_Muzeum Natury w Espoo
3_Centrum Sztuki Ludowej w Kaustinen
4_P rojekt fińskiej ambasady w Tokio
1

należytego szacunku, a jest to możliwe
wyłącznie po wypłynięciu na szersze (czytaj:
europejsko-światowe) wody. Aalto budował
swoją pozycję według tych zasad, projektował w wielu krajach, zawsze nawiązywał
do lokalnej architektury przemycając przy
tym swój indywidualny, fiński rys. Profesor
Mahlamäki wyznał, że czuje się spadkobiercą
tej filozofii projektowania.

Architektura odbierana zmysłowo
Rytm całego wystąpienia wyznaczało
odwoływanie się do ważnych dla każdego
architekta „międzynarodowych” pojęć takich
jak rękodzieło, skala, rzemiosło, przestrzeń
czy wreszcie tradycja. Charakterystyczne
było, że każde z tych słów-kluczy Mahlamäki analizował przez pryzmat własnych
emocji i doświadczeń. Przywołał zresztą
(wydaną także niedawno w Polsce) książkę
„Oczy skóry. Architektura i zmysły” autorstwa, nomen omen, fińskiego architekta
Juhaniego Pallasmy a traktującą o znaczeniu
biologicznych instynktów w postrzeganiu
architektury.
Nawet nie widząc jeszcze realizacji pracowni Lahdelma&Mahlamäki od razu wiado-
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mym było, że jest to architektura do gruntu
humanistyczna, nastawiona na człowieka,
szanująca jego zwyczaje, bezkonfliktowo
wnikająca w zastane środowisko, a przy tym
kojarząca się z Finlandią.
Profesor powtarzał kilkakrotnie, że nie
projektuje myśląc o wyglądzie obiektu czy
niezwykłych materiałach, które mógłby
wykorzystać, ale zawsze o użytkowniku.
Jako twórca pragnie, żeby to właśnie widz
mógł odczuwać przestrzeń stworzoną przez
architekta, a architekt powinien projektować w taki sposób, żeby poruszyć emocje
odwiedzającego. Nieważne z jakiej kultury
wywodzi się osoba przebywająca w obiekcie,
ważne, aby mogła odczuwać przestrzeń bez
zbędnych tłumaczeń i dopowiedzeń. Prezentacje kolejnych budynków były opowieściami
o tym, jak Mahlamäki cel ten usiłował i wciąż
usiłuje osiągnąć.

Od betonu do drewna
Prezentacja obejmowała przede wszystkim
obiekty publiczne. Mahlamäki opowiadał, że
Finlandia to kraj dużych odległości i ciekawe
budynki znajdują się przeważnie w miejscach
oddalonych od miast, w lesie bądź na pust-

2

kowiu (w pewnym momencie padło nawet
określenie „architektura lasu”). Prezentację
dorobku (co znamienne dla całego wystąpienia) rozpoczął jednak od opowiedzenia
o swoich własnych doświadczeniach –
usłyszeliśmy więc o domu rodzinnym, który
został wybudowany przez ojca i dziadka
w stylu pochodzącym z leżącej nieopodal
Szwecji (czyli właśnie międzynarodowym…)
i o zmaganiach z własnoręczną budową
drewnianego domku na wysepce porośniętej
lasem.
Pierwszym ważnym obiektem w portfolio
pracowni było zaprojektowane w 1994 roku
Fińskie Muzeum Leśnictwa w Punkaharju
(Finnish Forrest Museum). Struktura tego
budynku wykonana została z betonu, co
uznane zostało w tamtych czasach przez
fińską opinię publiczną za arogancję, nawet
mimo tego, że wykorzystano bardzo dużo
elementów drewnianych (oglądając zdjęcia
ma się wrażenie, że drewno to dominujący
materiał).
Z kolei niedawno powstałe Muzeum
Natury w Espoo (Finnish Nature Centre
Haltia, 2013) zostało już w całości wykonane
z drewna, a umożliwiły to nowe fińskie regu-
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3

lacje przeciwpożarowe. W budynku wykorzystano ok. 700 prefabrykowanych elementów
drewnianych klejonych warstwowo (CLT
– cross-laminated timber), co jest o tyle
istotne, że w podobny sposób wykonano
ściany „wąwozu” w warszawskim muzeum.
Mahlamäki zestawiając te dwa fińskie obiekty pokazał jak w przeciągu 20 lat zmieniło się
podejście do projektowania i budownictwa
w jego kraju.
Profesor opowiadał też o Centrum Sztuki
Ludowej w Kaustinen (The Centre of Folk
Art, 1997) z salą koncertową wykutą w skale,
nawiązującym wyglądem do zabudowy tradycyjnej fińskiej farmy, z wieloma rozrzuconymi budynkami na planie czworoboku, które
było próbą stworzenia kompleksu budynków
łączących instynktowne odczuwanie przestrzeni. Mówił o projekcie fińskiej ambasady
w Tokio (konkurs 2009) nawiązującej do
architektury lat 60., a szczególnie projektów
Miesa van der Rohe, zbudowanej w konstrukcji szkieletowej jak w tradycyjnym budownictwie japońskim, ale wykorzystującej też duże
tafle szkła (nawet na ciągach komunikacyjnych) przywołujące na myśl lód i kojarzące
się z Finlandią. Przedstawił wreszcie Mu-

zeum Morskie w Kotka (Maritime Centre Vellamo, 2008), w którego bryle dostrzec można
nawiązanie do kształtu i koloru kontenerów
przywożonych przez statki.

Być prorokiem, nie być słoniem
W podsumowaniu Mahlamäki po raz kolejny
przywołał realizację warszawską i przyznał,
że jest ona przykładem wcielonej „międzynarodowości” w architekturze. Zdradził, że
inspiracje dla charakterystycznego, poszarpanego wąwozu we wnętrzu przyszły z Izraela, Egiptu i Stanów Zjednoczonych (Wielki
Kanion), ale tak naprawdę nie jest to ważne,
ponieważ abstrakcyjną przestrzeń, która
powstała można interpretować na wiele sposobów. Architekt zachęcał do interpretacji
zmysłowej, emocjonalnej oraz intelektualnej.
Podkreślał np. kilkakrotnie, że warto dotknąć
ścian i przekonać się, że są ciepłe.
- Od wielu moich rodaków usłyszałem, że
warszawskie muzeum to wspaniały przykład
fińskiej architektury w samym centrum stolicy polskiego państwa – mówił. – Dla mnie
jednak podstawową kwestią było stworzenie
tam niezwykłej atmosfery, którą każdy może
tłumaczyć na swój sposób.

4

Profesor powtórzył też na zakończenie,
że architekt powinien być skromny, szanować obyczaje kraju, w którym projektuje
i nie zachowywać się jak przysłowiowy słoń
w składzie porcelany. Wyznał, że posiada
jedną wspólną cechę z Alvarem Aalto –
podobnie jak wielki poprzednik potrafi pójść
na kompromis, okiełznać swój projektowy
temperament.
– Tylko zdolność do kompromisów pozwoli
naszej architekturze wyjść poza granice własnego kraju – powiedział w jednym ze zdań
kończących wykład w Sali Ziemi.
Jak więc wynikało ze słów Mahlamäkiego
z jednej strony nie można być prorokiem
u siebie, z drugiej jednak nie należy wcielać
się w słonia u innych. „Międzynarodowość”
w architekturze, jak się wydaje, najbardziej
nie lubi skrajności.

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

Jeśli sądziliście,
że USA i Kanada
to dla architektów
„amerykański sen”
– dzisiaj zmienicie
swoją opinię.
O warunkach pracy
we wszystkich skalach:
współpracownika
w małych pracowniach,
pracownika dużych biur
i wolnego strzelca
rozmawiamy z arch.
Moniką Kucharską,
pracującą na kontynencie
amerykańskim od 20 lat.

American life
is brutal
North

Jesteś tu tylko architektem...
część 2, ostatnia
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Naszą pierwszą rozmowę zakończyliśmy
na etapie „początkującego architekta”
i jego pierwszych rozczarowań dyktaturą
amerykańskiego wolnego rynku.
Przypomnijmy czytelnikom co wówczas
pani mówiła...

> Mówiłam o prozie zawodu architekta na
kontynencie amerykańskim – o fluktuacji
rynku, o wynikającym z niej bezrobociu, które
wśród architektów jest wyższe niż w większości innych zawodów. Mówiłam o niskich
zarobkach na stanowiskach podstawowych
oraz mało „artystycznej” praktyce zawodu,
który przeważnie sprowadza się do wykonywania dokumentacji, procedur uzyskiwania
zezwoleń oraz koordynowania branż i wykonawców. Czyli, o tym wszystkim, co brutalnie
zderza idealizm i etos wyniesiony ze studiów
z prozą kapitalistycznego rynku...
Jestem pewien, że czytelnicy Z:A chcieliby
wiedzieć więcej o powodach takich
wniosków. Zanim jednak zaczniemy
rozmawiać o „formalno-organizacyjnych”
warunkach pracy architekta, chciałbym
„ukonstytuować” pani biografię zawodową.

> Moja kariera była nietypowa, głównie ze
względu na brak ciągłości, po prostu często
zmieniałam pracę. W czasie szesnastoletniego pobytu w Kanadzie trzy razy wyjeżdżałam
na rok – raz do USA, dwa razy do Polski. Za
każdym razem musiałam w pewnym sensie
zaczynać od nowa. Zdobyłam dzięki temu doświadczenia, dające mi, jak sądzę, dość dobry
„reporterski” wgląd w naturę zawodu.
Mam na koncie współpracę z trzema bardzo różnymi architektami, działającymi w pojedynkę bądź prowadzącymi małe pracownie.
Ich losy śledziłam na przestrzeni kilku, nawet
kilkunastu lat. Pracowałam także w dwóch
dużych biurach, jednym w Kanadzie, drugim
w USA. Za każdym razem dość krótko, ale
zawarte tam znajomości dały mi wgląd w typową karierę biurową, również na przestrzeni
długich lat. Wreszcie, pracowałam na pozycji
wolnego strzelca nad własnymi projektami.
Mamy więc szansę na poznanie
doświadczeń w dobrej skali. Według
statystyk prowadzonych przez IARP
większość pracowni w Polsce prowadzona
jest jako niewielkie firmy lub własna
działalność...

> Mam nadzieję, że moje spostrzeżenia okażą
się tym bardziej cenne dla koleżanek i kolegów w Polsce. Proszę tylko pamiętać, że o ile
mówiąc o studiach opowiadałam o USA, to
moje spostrzeżenia na temat pracy architek-

ta na kontynencie amerykańskim będą już
dotyczyć specyfiki kanadyjskiej, a dokładnie mówiąc torontiańskiej. Każdy stan czy
też prowincja kanadyjska różni się bowiem
charakterem – społecznym, klimatycznym,
prawnym. Można je porównać do małych
osobnych krajów, które łączą się w większy
państwowy system. I tak jak nie powinno się
twierdzić, że zna się Stany Zjednoczone na
podstawie znajomości jednego tylko stanu,
tak nie powinno uważać się za eksperta od
spraw kanadyjskich, kiedy poznało się dobrze
tylko jedną prowincję.
Proszę więc opowiedzieć
o charakterze Toronto...

> To miasto utkane jest z etnicznych dzielnic
o bardzo zróżnicowanym charakterze. Około
49% mieszkańców to emigranci w pierwszym
pokoleniu. Kiedy 12 lat temu, znany kanadyjski pisarz Yann Martel, przyjmował nagrodę
Bookera za książkę „Życie Pi”, powiedział, że
Kanada to najlepszy hotel na Ziemi. Jego wypowiedź wywołała wówczas lekki skandal, ja zaś
do tej pory uważam, że jest to najlepszy jednozdaniowy opis tego kraju, a w szczególności
kosmopolitycznego Toronto. Największe dwie
etniczne grupy tutaj to Chińczycy i Hindusi, ale
jest też duża Polonia, aczkolwiek ulokowana na
przedmieściu, tuż za granicami miasta.
Kanadę od USA różni to, że tutejsi emigranci zachowują swoją tożsamość narodową – tradycje, stroje, język, kuchnię, niektórzy mają
nawet swoje szkoły. Stąd powiedzenie o najlepszym hotelu świata. W wielu innych krajach
o wysokiej emigracji docelowej, przybysze
traktowani są jak podrzędna klasa społeczna
bądź też wymaga się od nich natychmiastowej
asymilacji (w USA określa się to mianem melting pot). Dodatkowym elementem odróżniającym Kanadę od Stanów jest świadoma
polityka emigracyjna uprawiana przez rząd
kanadyjski, która przyciąga ludzi o wyższym
wykształceniu, z praktyką zawodową. Mamy
więc też dużo „emigranckich” architektów,
bodajże 40% wszystkich zarejestrowanych,
a biorąc pod uwagę tych niezarejestrowanych,
procent może być jeszcze wyższy.
W jaki sposób szukała tam pani
zatrudnienia? Skąd znała tamtejsze
pracownie projektowe?

> Kiedy wylądowałam w Toronto była to dla
mnie prawdziwa terra incognita. Miasto starałam się obłaskawić swoim pierwszym projektem czyli urządzeniem mojego, całkowicie
pozbawionego mebli mieszkania. Ze względu
na ograniczone fundusze i czas, wymyśliłam

wystrój na „turecką herbaciarnię” – ściany
pomalowane w wielokolorowe faktury zacieków i zaplamień oraz niski drewniany stół
otoczony dywanami, poduszkami i lampami,
czyli przedmiotami, które łatwo można znaleźć na pchlim targu, bądź samemu wykonać.
Jaki jest niezbędny element takiego wnętrza?
Wschodni kilim na ścianie, a tego sama sobie
utkać nie mogłam. I tak w poszukiwaniu tego
kilimu zaczęły się moje wędrówki po mieście,
w którym wśród wielu innych jest też perska
emigracja (czyli emigracja irańska z czasów
szacha Rezy Pahlawiego), a jej tradycyjnym
biznesem jest handel dywanami.
Dzięki tym wędrówkom, rozszyfrowałam
strukturę miasta, w centrum którego jest
stary kampus uniwersytecki University of
Toronto. Tam spędzałam długie godziny,
studiując w bibliotece kanadyjskie czasopisma
architektoniczne, żeby poznać tutejsze środowisko. Zaraz po przyjeździe moja wiedza na
temat kanadyjskich architektów sprowadzała
się bowiem zaledwie do Arthura Ericksona
(autora ambasady kanadyjskiej w Waszyngtonie), który pod koniec życia, w latach kiedy ja
studiowałam w USA, zbankrutował. Drugim
znanym mi był Frank Gehry, który wyemigrował do USA, w pogoni za własną karierą. Najważniejszymi torontiańskimi pracowniami architektonicznymi w tamtym czasie były: KPB
(Kuwabara, Payne, Blumberg, obecne KPMB),
Zeidler Partnership Architects, Montgomery
Sisam Architects oraz Moriyama&Teshima.
Moja metoda na obłaskawienie krajobrazu
architektonicznego była podobna do metody
poszukiwania perskiego kilimu. Chodziłam od
drzwi do drzwi i roznosiłam swoje portfolio.
W ten sposób poznawałam siedzibę firmy, ich
projekty i klimat danego miejsca. Pamiętam
jak weszłam do KPMB i zobaczyłam dużą jednoprzestrzenną halę dawnej fabryki, bardzo
nowoczesną, w której biegała masa młodych
asystentów z „obłędem w oczach”. Pomyślałam sobie wtedy, że trochę mi to przypomina
studia w Maryland i że ja w ten sposób biegać
już nie zamierzam.
Ale bywały też firmy urocze, z zupełnie
inną atmosferą. Na przykład Japończycy
Moriyama&Teshima. W tej pracowni, dla odmiany, panował klimat medytacyjny - w foyer
było małe jezioro, a w nim stało, odbijając się
w wodzie, kilka modeli ich projektów. Nad tym
jeziorem trzeba było przeskoczyć po płaskich
kamieniach, żeby dostać się do pokojów reprezentacyjnych. Przyjmował tam, ujmująco
grzeczny, w przysłowiowy japoński sposób,
młody Moriyama, który w tamtym czasie
zaczął przejmować ster po ojcu.
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Pamięta pani wymagania jakie szefowie
pracowni stawiali kandydatom?

> Głównymi wymaganiami pracy na stopniu
podstawowym, o jaką w tamtym czasie mogłam się ubiegać, był dyplom ukończenia szkoły przynajmniej z licencjatem BArch (Bachelor
of Architecture) oraz, na pierwszym miejscu,
znajomość programów komputerowych. Potem
doświadczenie, na końcu talent. Dzięki szkole
w Maryland i mojemu zainteresowaniu grafiką
komputerową dostałam kilka propozycji
pracy. Wybrałam firmę Young&Wright, która
zaprojektowała stadion SkyDome, jedną z architektonicznych wizytówek miasta Toronto.
Ten obiekt, wielkie osiągnięcie technologiczne
lat 80., był jednym z pierwszych na świecie
stadionów z otwieranym dachem.
Jakie miała pani wówczas uprawnienia,
licencje? Czy były warunkiem koniecznym
na etapie rekrutacji?

> Posiadałam tylko tytuł magistra z Maryland.
Licencje nie były potrzebne, ponieważ wyrabia
się je w trakcie pracy w biurze. Podobnie jak
w Polsce. Co ciekawe, zdarza się, że młodzi
asystenci bez uprawnień, de facto prowadzą projekty, czyli są nieoficjalnymi project
managers. Wynika to z potrzeb rynkowych
– opłaca się zatrudniać młodych, ambitnych
ludzi i dawać im dużą odpowiedzialność, jednocześnie płacąc bardzo niskie pensje. Projekt
firmuje swoim nazwiskiem kierownik działu,
który tych młodych czasem ściśle, a czasem
całkiem luźno nadzoruje. Tego typu sytuacja
potrafi w biurze trwać długo. Ale i tak jest to
lepsze niż „zaszufladkowanie” na długo w roli
grafika komputerowego bądź kreślarza, co też
często przydarza się młodym absolwentom.
Żeby móc awansować na zdecydowanie wyższe stanowisko, przeważnie trzeba już zrobić
uprawnienia licencjackie.
Podobała się Pani praca w Y&W?

> Wcale się nie podobała. Bardzo szybko
okazało się, że Rod Robbie, który był autorem
SkyDome, tworzy maleńką, pięcioosobową
pracownię wewnątrz biura. Jej zadaniem było
startować w konkursach i czekać na wyniki
przetargów w ambitnych tematach. W międzyczasie, cała 100-osobowa załoga utrzymywała
ich robiąc chałtury – wielkie pudła centrów
handlowych czy multikin. Ja miałam nawet
całkiem przyjemną pozycję dizajnera, tyle, że
było to projektowanie, które sprowadzało się
do wymyślania wzorków w prefabrykatach
betonowych okładzin tych pudeł. Chodziłam
do pracy i płakałam rzewnymi łzami, że odrzuciłam propozycje z innych firm.
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I wtedy zadzwonił do mnie Keith Wagland, jeden z wielu architektów spotkanych
w czasach „tropienia perskiego dywanu”. Był
on najbardziej uznanym architektem, jakiego
osobiście poznałam w Toronto, a jednocześnie
jedynym wykładającym na wydziale architektury University of Toronto. Jego najsłynniejszym projektem jest budynek Gardiner
Museum, stojący w centrum miasta. W roku
2006 budynek znowu wzbudził sensację,
dzięki nagrodzonej renowacji i rozbudowie,
której dokonał Bruce Kuwabara, szef KPMB
i zarazem były student Waglanda.
Rozumiem, że poznaliście się wcześniej
i po kilku miesiącach zatelefonował
z niespodziewaną propozycją?

> Dokładnie. W pamięci wciąż miałam nasze
pierwsze spotkanie. Roznosząc portfolio, na samym początku pobytu w Toronto, zajrzałam do
jego pracowni. Siedział właśnie nad talerzykiem
winogron i zaprosił mnie do ich skosztowania.
Wypytał o moje losy, coś doradził, między
innymi biuro Moriyama&Teshima, których zarekomendował jako znakomitych projektantów,
a zarazem ostatnich dżentelmenów w Toronto.
Dał jakiś kontakt w Young&Wright Architects,
a potem rozejrzał się po pustej pracowni,
wskazał na talerzyk i powiedział z humorem
– „ja niestety ostatnio zajmuję się głównie
kosztowaniem owoców i parzeniem sobie dobrej
herbaty (z pochodzenia był Anglikiem), zatrudnić nikogo nie jestem w stanie, a szkoda, bo nic
się nie znam na komputerach, przydałby mi się
ktoś do pomocy”.
Kiedy więc kilka miesięcy później Wagland
zadzwonił z propozycją, przyjęłam ją, mimo,
że stawkę zaproponował o kilka dolarów
niższą. Projektowaliśmy u niego luksusowe
domy i małe budynki użyteczności publicznej. Wszystkie jego projekty, naznaczone
były dużą indywidualnością stylistyczną,
a zlecenia zdobywał na zasadzie „poczty
pantoflowej”. Pamiętam, jak kiedyś odwiedził go przyjaciel, z którym pracowali przed
laty razem w biurze Rona Thoma, jednego
z największych kanadyjskich architektów,
słynnego zarówno ze swoich projektów jak
i z artystycznego temperamentu i alkoholizmu. Przyjaciel prowadził w Vancouver duże
biuro projektowe i Keith z przykrością musiał
mu się przyznać do swojej obecnej piddly
little practice (błahej, trywialnej praktyki).
A jednak były to bardzo piękne, głęboko
przemyślane projekty.
Praca u Keitha Waglanda spełniała
pani oczekiwania?

> Tak, ale szczęście trwało krótko. Po roku
Keith wyprowadził się z Toronto na emeryturę
do miasteczka na wschód i słuch po nim zaginął. W międzyczasie nawiązałam współpracę
z Clivem Grandfieldem. Młodszy o jakieś 15 lat
od Waglanda, był jego przeciwieństwem.
Znajdował się wówczas u szczytu kariery
zawodowej. W latach wspólnej pracy realizowaliśmy około 20 projektów rocznie – nowe domy,
rozbudowy i renowacje. Podobnie „strzelający”
w pojedynkę i podobnie utalentowany, Grandfield był jednak znacznie bardziej „rynkowy”
w amerykańskim stylu, niż europejski Wagland.
Robił projekty stylistycznie pod klienta. Może
częściowo winne było jego wykształcenie – początkowo studiował historię sztuki. W przeciwieństwie do Waglanda nigdy nie zrobił
uprawnień architekta – zresztą nie było mu to
do wykonywania zawodu potrzebne, o czym
opowiem później. Nazywałam go największym
pastiszowcem świata, ponieważ specjalizował
się w ulubionym przez torontiańczyków stylu
pseudowiktoriańskim. Składa się z niego jakieś
50% tkanki budowlanej w mieszkaniówce jednorodzinnej (reszta to bungalowy z lat 50. i 60.,
autentyczne domy wiktoriańskie z początku
wieku oraz nieliczne domy nowoczesne, stanowiące może 5% zabudowy). I trzeba przyznać,
że projektował te domy pięknie, smakując proporcje i własnoręcznie projektując detale ozdób
elewacyjnych, bądź wnętrzarskich. Zupełnie
jakby pomylił epokę, w której się urodził. Ale
kiedy dostawał z rzadka projekt nowoczesny,
to bardzo się nim cieszył i też robił go pięknie...
tyle, że w stylu Montgomery Sisam albo Eisenmana, a nie jakimś własnym.
To było największe z ówczesnych miejsc
pani pracy? Ciekawy jestem w jaki sposób
ta pracownia pozyskiwała zlecenia?

> Była to najbardziej dynamiczna praktyka,
ale jednocześnie najbardziej zawężona w typie
projektów, bo ograniczająca się wyłącznie
do mieszkaniówki. Podobnie jak u Waglanda,
wszystkie projekty były pozyskiwane metodą
polecenia. Jednak Wagland, który obracał się
w artystycznych i arystokratycznych sferach
Toronto, tam właśnie głównie znajdował
klientów. Grandfield takich kontaktów nie
posiadał, ale współpracował za to z kilkoma
deweloperami budującymi luksusowe pojedyncze domy i to od nich dostawał najbardziej
lukratywne zlecenia. Ale i jego pracownia,
z którą nadal utrzymuję sporadyczną współpracę, z czasem się załamała. Nastąpiły jakieś
nieporozumienia z deweloperami, a pozostali
zleceniodawcy wykruszyli się, zwyczajnie,
z przyczyn naturalnych.

Fot. Nadya Maskurova
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Ulica w torontiańskiej dzielnicy Kensington Market, jedna z atrakcji turystycznych miasta, relikt okresu hippisowskiego

Brzmi to bardzo enigmatycznie...

> Po prostu się zestarzeli. Jak Clive powiedział
ostatnio– „wszyscy moi klienci byli mniej
więcej z mojej grupy wiekowej. I oni, ich rodzice
i wszelkie ciotki od dawna mają już domy,
wszystkie zaprojektowane przeze mnie. Teraz
te domy sprzedają i przenoszą się do mieszkań,
a ich dzieci mają swoich własnych, młodych
znajomych architektów”.
Domyślam się, że w tej sytuacji szukała pani
zatrudnienia w kolejnej pracowni?

> Tak, ratowałam się szukając pracy w regularnym biurze na stałym etacie i znalazłam
ją u architekta Toma Glucka w roku 2008.
Przepracowałam tam trzy lata. Pracownia, nie
licząc szefa, zatrudniała wtedy dwie osoby.
Obecnie utrzymuje dwóch architektów, asystenta i dwóch kreślarzy, a działa od roku 1999.
I mimo tej dosyć długiej obecności na rynku,
podobnie jak biuro Clive’a Grandfielda, aż do
zeszłego roku działało „w piwnicy” właściciela,
czyli nie stać jej było na wynajem pomieszczenia reprezentacyjnego.
Od poprzednich pracowni różniła się tym,
że była zdecydowanie bardziej technologiczna. Tom Gluck zrobił licencjat z architektury
(BArch) i raczej nie nazwałabym go projektan-

tem w sensie artystycznym. Jego specjalnością
są projekty fabryk i parkingów, z rzadka mieszkaniówka. Główne źródła zleceń to przetargi
opracowywane do spółki z firmą budowlaną
prowadzoną przez szwagra Glucka oraz firmą
deweloperską, do której kontakt Gluck uzyskał
w biurze, gdzie kiedyś pracował. Z dziesięciu
przetargów w najlepszym razie wynika jedno
zlecenie. Pozostałe zlecenia to kolejne projekty
od starych klientów oraz zlecenia wynikające
z powiązań szefa w środowisku żydowskim
i rosyjskim – żydowskie synagogi i manufaktury w rękach rosyjskich biznesmenów.
Jak wspomina pani tamten okres?

> Przez trzy lata, które spędziłam w tej
pracowni, obserwowałam jej ciągłą walkę
o przeżycie. Tom płacił swoim ludziom wyjątkowo dobrze i co roku kończyło się to w ten
sam sposób – po kupieniu na Boże Narodzenie
kilkunastu skrzynek whisky (które rozdawał
potem z „okazji świąt” w podzięce za współpracę wszelkim możliwym kontrahentom) Tom
kończył z budżetem, z którego wynikało, że
sam zarobił mniej niż jego główny pracownik.
Na szczęście miał żonę, wieloletnią nauczycielkę w liceum, która mogła go wesprzeć
finansowo (kanadyjscy nauczyciele podobno

zarabiają najlepiej na świecie – przyp. aut.).
Ostatnio jednak powodzi mu się wreszcie
trochę lepiej, wnioskując po fakcie wynajęcia
pracowni i liczbie zatrudnionych osób. Zabrało
mu to około 15 lat i nadal nie jest pewne czy
jest to już trwała stabilizacja, bo w ostatnim
czasie nie było większej recesji.
Dlaczego po tych wszystkich
doświadczeniach wybrała pani jednak
pracę freelancera?

> Wyjechałam na kolejny rok do Polski, a po
powrocie nie chciałam wracać do pracy u Toma
Glucka – była śmiertelnie nudna, a ja nauczyłam się tam już wszystkiego czego mogłam
się nauczyć. Clive, w międzyczasie wypalił się
niemal doszczętnie i pewnie też często spożywa teraz zielone winogrona, patrząc smętnie
w talerzyk.
Za pracą na własny rachunek przemawiało
też to, że wyrobiłam sobie nareszcie minimalną ilość własnych kontaktów, ale to ciężki
kawałek chleba i wieczna niepewność jutra.
Nadal szukam nowych możliwości współpracy,
ale raczej już nie w biurach. Jednym z mankamentów zatrudnienia w biurze projektowym
jest brak urlopu, typowy dla całego kontynentu północnoamerykańskiego. Wynika to z eto-
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su pracy oraz drapieżnej konkurencji rynkowej
– jeżeli nie ma cię w pracy dłużej niż tydzień
i nic się nie zawaliło to znaczy, że nie jesteś
tam potrzebny i można cię „zredukować”.
Przeciętny Kanadyjczyk bądź Amerykanin
ma więc dwa tygodnie urlopu przez pierwsze
lata, potem trzy tygodnie i nigdy nie bierze
tego wolnego na raz. A ja mam starzejącą się
rodzinę w Polsce i nie wyobrażam sobie, żebym
nie mogła tam teraz regularnie jeździć. Mój
styl życia na dwóch kontynentach, jedną nogą
w Polsce, drugą w Kanadzie, nie dałby się w ten
sposób utrzymać.
Mówiąc o „własnych kontaktach” ma pani na
myśli system pozyskiwania zleceń pocztą
pantoflową czyli „z polecenia znajomych”?
A czy kanadyjscy architekci startują
w konkursach i w przetargach publicznych?

> Mówiąc o kontaktach, miałam na myśli
zarówno „polecenia znajomych”, jak i starych
klientów, dla których robiło się już projekt
wcześniej. Wszyscy architekci, z którymi pracowałam, spędzili najpierw wiele lat w dużych
biurach, z których zyskali takie kontakty.
W konkursach biorą udział tylko bardzo ambitne „artystyczne” pracownie, z reguły zatrudniające dużo praktykantów-studentów, takie
jak KPMB. Już prędzej, źródłem pracy mogą być
przetargi, ale częściej te, które są urządzane
prywatnie niż publiczne, bo tych pierwszych
jest znacznie więcej. Niemniej, źródłem pracy
są głównie kontakty, różnego typu.
Wspominała pani o problemach
finansowych pracowni. W jaki sposób na
rynkach USA i Kanady funkcjonuje wycena
usług projektowych architekta? Czy są
jakieś regulacje – środowiska, organizacji,
państwa?

> Owszem są wytyczne dotyczące wycen,
opracowane przez stowarzyszenia architektoniczne, w każdej prowincji trochę inne.
W Ontario są one określone przez OAA (Ontario Association of Architects). Jest to wysoce
rozbudowany system, w którym określa się
najpierw trzy główne kategorie systemów
wynagrodzenia architekta – opłatę w jednej
sumie uzgodnionej z góry, opłatę opartą o rozliczenia godzinowe oraz opłatę procentową od
kosztu wstępnej wyceny realizacji projektu.
A potem następują różne kategorie budynków
i dodatkowe, bardzo skomplikowane, detale
najróżniejszych możliwych sytuacji. Jak każde
opracowanie prawno-administracyjne jest to
żmudna lektura. W praktyce tych wytycznych
nikt nie przestrzega, architekci wiedzą jakie
ceny obowiązują na rynku i ile mogą z danym
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klientem utargować. W początkowej fazie
projektu robi się propozycje wyceny i negocjuje
się ją z inwestorem. Wysokość wyceny bywa
istotnym elementem sukcesu w przetargu.
I jak kształtują się wynagrodzenia za usługi
architektów i projektantów?

> Wiem, że obecnie (bo wszytko zależy od
koniunktury w danym momencie i ceny wahają
się nieraz znacznie) w kondominiach, czyli
dużych zespołach mieszkaniowych, procentowo kształtuje się to na poziomie ok. 5%
kosztu realizacji. Proszę zwrócić uwagę, że to
są najlepsze wyceny uzyskiwane przez duże
renomowane biura oraz, że w wycenie tej
uwzględnione są branże inżynierskie, należy
więc z tego jeszcze odliczyć około 50%, by
oszacować gaże pracowni architektonicznej.
Najlepiej wyceniane są zlecenia budynków
użyteczności publicznej, a szczególnie zamówienia rządowe oraz renowacje istniejących
budynków – tam gaża architekta wraz z branżystami potrafi sięgnąć nawet ponad 15%. Natomiast w przypadku domów jednorodzinnych
wycena sięga do 10% i tu inżyniera budowlanego, jeśli jest potrzebny, wycenia się osobno.
Ze znanych mi architektów tylko Wagland uzyskiwał takie gaże, ale za to miał bardzo mało
zleceń. Konkurencja na rynku obniża wyceny
w sposób dramatyczny – Clive Grandfield brał
za projekty od 1% do 5%, podobnie Tom Gluck.
Czasem nawet mniej, a w przypadku bardzo
dużych zleceń dużo mniej.
Problemy finansowe pracowni biorą się
z tych właśnie niskich, konkurencyjnych wycen,
ale również często z braku zleceń. Bywają też
oszustwa typu niezapłacenie części wyceny
pomimo wykonania projektu.
Te procenty wyglądają całkiem wysoko,
w porównaniu z polskimi realiami.
A jaki jest zakres współpracy architekta
z klientem – oddaje projekt i koniec, czy dba
o proces budowy, prowadzi nadzór autorski,
pilnuje kosztorysu i wykonawcy? Jakie ma
narzędzia do kontroli wykonawcy i kosztów?

> Podane wyceny obejmują pełny nadzór
budowlany – nadzór autorski scala się tutaj
z nadzorowaniem procesu budowy, czyli
pilnowaniem wykonawcy. Bardzo istotnym
elementem serwisu architektonicznego jest
tak zwany bidding proces. Bidding oznacza
dosłownie „licytację”, w żargonie architektonicznym zaś oznacza rozpisanie przetargu na
wykonawcę. Jest to prowadzone zazwyczaj
przez architekta projektowego. Proces ten
nierzadko rozpoczyna się po wstępnym projekcie koncepcyjnym i rezultaty wycen przed-

łożonych przez wykonawców mają wpływ na
dalsze losy tej koncepcji.
Podstawą kontroli wykonawcy w procesie
budowy jest podpisana wspólnie z klientem
umowa, która określa zakres uprawnień architekta w tej gestii, jak również niepisane prawo
architekta do zwracania uwagi wykonawcy na
niedociągnięcia bądź niewłaściwe rozwiązania.
Z drugiej strony – wykonawca szuka
błędów architekta jak może i stara się wciskać
„zamienniki”. Udaje mu się to w zależności od
tego na ile drobiazgowo i ściśle została spisana
umowa oraz na ile klient jest twardy w negocjacjach.
Narzędziem architekta są regularne
spotkania z głównym wykonawcą i raporty
zdawane klientowi. Ostatecznym „batem”, jaki
architekt ma na wykonawcę, jest sporządzany
przez niego końcowy dokument tzw. „deficytów”, które wykonawca musi poprawić przed
ostatecznym oddaniem budynku.
A jak wygląda sytuacja z organizacjami
architektów? Są obowiązkowe czy
dobrowolne? Czym się zajmują i komu
pomagają – architektom, klientom?

> Architekci są z natury swojego zawodu społecznikami, stowarzyszenia architektów więc
jak najbardziej w Kanadzie istnieją i prężnie
działają. Główne funkcje administracyjne
pełnią stowarzyszenia prowincjonalne, takie
jak wspomniany już Ontario Association of
Architects, nad którymi parasol ochronny
rozpościera ogólnokrajowe stowarzyszenie
Royal Architectural Institute of Canada.
Pamiętajmy, że Kanada jest częścią imperium
brytyjskiego i wiele organizacji ma w nazwie
royal, czyt. „królewskie” np. kanadyjska
policja nazywa się szumnie Royal Canadian
Mounted Police – nie tylko, że królewska to
jeszcze do tego konna. A jeśli wspomniałam
już policję, to właśnie, rola OAA sprowadza się
głównie do roli policjanta. Ich najważniejszym
zadaniem jest ochrona interesów architektów
– głównie wobec rządu, ale zajmują się także
rozstrzyganiem sporów wynikłych pomiędzy
architektami. Organizacja ta propaguje też
rolę architekta w społeczeństwie organizując
konferencje, wykłady i sympozja. A poza tym
zbiera składki od licencjonowanych architektów, wydaje licencje oraz prowadzi doszkalające kursy Continuous Education, które
obowiązują licencjonowanych architektów.
Członkostwo w stowarzyszeniu jest obowiązkowe. Jednocześnie prowadzona przez OAA
strona internetowa to najbardziej liczące się
i odwiedzane miejsce, gdzie architekci mogą
np. ogłaszać nabór do swoich pracowni. Jeśli

Fot. Shaw Gil
Fot. Monika Kucharska

Fot. Monika Kucharska

Fot. Shaw Gil
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Górne zdjęcia: Gardiner Museum w Toronto, architektura: Keith Wagland, renowacja i rozbudowa: KPMB Architects.
Dolne zdjęcia: dwa przykłady nowoczesnych domów jednorodzinnych, architektura: Grandfield/Kucharska

chodzi o inną działalność, taką wspomagającą
biznes, to jest ona słaba – praktycznie nie
są organizowane żadne znaczące konkursy
czy przetargi, nie są też prowadzone fora, na
których można by szukać zleceń.
W naszej rozmowie „off the records”
wspomniała pani o braku poszanowania dla
pracy architekta w amerykańskich realiach.
Z czego to wynika?

> Dobre pytanie. To zjawisko obserwowane
jest ogólnie na gruncie amerykańskim, a nie
tylko lokalnie w Toronto. Bywają odstępstwa
od tej zasady w specyficznych enklawach,
takich jak Nowy Jork, bądź Vancouver. Jest to
wypadkowa kilku zjawisk – innych niż europejskie uwarunkowań kulturowych, deregulacji
zawodu architekta oraz specyfiki rynku nieruchomości, która też częściowo uzależniona jest
od kultury północnoamerykańskiej, wynikającej z historii tych krajów.
Mamy więc tło, ale proszę nam opowiedzieć
o konkretnych przyczynach tych kiepskich
opinii na temat architektów...

> Może zacznę od uprawnień architektonicznych, z których wyłączone są domy jednorodzinne i niewielkie obiekty użyteczności

publicznej. Efekty tego typu deregulacji są
niekorzystne dla tego sektoru budownictwa,
gdzie projekty często są wykonywane przez
budowlańców, kreślarzy a bywa, że i samych
właścicieli działki.
Natomiast stowarzyszenie architektów
wymaga zrobienia licencji do uprawiania
zawodu. Aby uzyskać ten licencjat trzeba posiadać minimum dyplom BArch i zaliczyć około
trzyletni staż pod opieką mentora, czyli osoby
z uprawnieniami. Następnie zdaje się trudny,
kilkudniowy egzamin państwowy pod egidą
lokalnego, prowincjonalnego stowarzyszenia
architektów. Bodajże średni statystyczny czas
od ukończenia studiów do zdobycia licencji to
10 lat, w tym czasie nie używa sią nazwy „architekt” lecz „intern architect”. Potem licencję
trzeba utrzymywać, płacąc coroczne składki
(ok. 1000 dolarów) i uczestnicząc w kursach
Continuous Education.
Wielu architektów specjalizujących się
w mieszkaniówce rezydencyjnej nie zdobywa
tych uprawnień... bo nie są one na co dzień
potrzebne. W Kanadzie, podobnie jak w USA,
nie jest wymagany stempel architekta na
dokumentacji składanej do pozwolenia na
budowę w przypadku domów jednorodzinnych
oraz małych budynków użyteczności publicz-

nej do 600 m2 powierzchni i trzech kondygnacji
wysokości. Jest to przepis deregulacyjny, który
w swojej intencji ma chronić prawa konsumenta, a szczególnie prawa właścicieli nieruchomości. Trzeba przy tym zwrócić uwagę, że
przepis ten nie został wprowadzony współcześnie, ale jest reliktem czasów kiedy brakowało
przepisów kontrolujących zabudowę.
I jakie są konsekwencje takiego uwolnienia
dla niewielkich, ale zapewne jednocześnie
bardzo licznych inwestycji?

> Moim zdaniem konsekwencje są bardzo poważne, i to zarówno dla zawodu architekta, jak
i dla charakteru zabudowy. Powstaje bowiem
masa obiektów projektowanych bez cienia
zmysłu estetycznego, często z bardzo źle
rozwiązaną funkcją, o złej jakości technicznej.
Przyczynia się to do pogłębienia istniejącego
tu, już z powodów kulturowych, braku poszanowania dla pracy architekta, co bezpośrednio
przekłada się na nasze zarobki.
Dużo tańsza jest „projektowa” usługa
budowlańca, czyli najczęściej praca architekta/kreślarza na usługach firmy budowlanej.
Z drugiej strony trzeba przyznać, że umożliwia to prawdziwym projektantom, czyli
architektom po studiach funkcjonującym na
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małą skalę, zaoszczędzenie funduszy, które
musieliby wydać na utrzymanie licencji i ubezpieczenie pracowni. Jest to też korzystne dla
architektów-emigrantów, którzy dzięki temu
mogą od razu wskoczyć na rynek.
Ale są jakieś reguły pozwalające klientowi
odróżnić architekta uprawnionego od nie
posiadającego licencji?

> Stowarzyszenie Architektów grozi konsekwencjami za projektowanie bez uprawnień. Dlatego projektanci bez uprawnień nie
używają w dokumentacji projektowej nazwy
„architekt”, lecz „agent reprezentujący
właściciela” i wszystko jest wtedy zgodnie
z prawem. Większości klientów w zabudowie
jednorodzinnej ta różnica nie obchodzi tak
długo, jak długo osoba ta może uzyskać dla
nich pozwolenie na budowę. To jeden z elementów przyczyniających się do sprowadzenia roli architekta/projektanta w odbiorze
społecznym do roli kreślarza pośredniczącego
w administracji miejskiej.
Wspominała pani także o przyczynach
kulturowych, wynikających z historii...

> Kryzys statusu społecznego architektów,
pogłębia również mniejsze przywiązanie Kanadyjczyków do domu jako budynku i miejsca
na całe życie. Przenoszenie się w pogoni za
pracą, być może też pewne uwarunkowania
kulturowe „wędrowania” po kontynencie
powodują, że domy mają tutaj krótkie życie.
Buduje się je pod kątem inwestycji finansowej, czyli wybudowania tanio i zapewnienia
korzystnej i szybkiej sprzedaży w przyszłości. Stąd bierze się strach inwestorów przed
zbudowaniem domu indywidualnego, a więc
innego niż mają sąsiedzi w danej dzielnicy.
Kończy się na tym, że estetyka zabudowy kształtowana jest, na podstawie
przeciętnych gustów społeczeństwa, przez
budowlańcow, deweloperów i agentów obrotu
nieruchomościami, a nie przez architektów.
A jak w takim razie przebiega
administracyjne zatwierdzanie inwestycji?
I jak wygląda projekt, który składa się do
pozwolenia na budowę?

> Podstawowy zestaw dokumentacji do
uzyskania pozwolenia na budowę składa
się z planu zagospodarowania przestrzennego działki oraz podstawowego kompletu
rysunków roboczych budynku, w tym opisów
materiałów budowlanych i głównych konstrukcji. Do tego dołączamy opis podstawowych danych potrzebnych dla stwierdzenia
zgodności z przepisami zagospodarowania
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terenu (dane adresowe oraz powierzchnie
budynku, działki i terenu zagospodarowanego
na zieleń, wysokość budynku, odległości od
granic, ewentualnie inne dane w zależności od
lokalnych przepisów, różniących się w każdej
dzielnicy). Jedyny, i to niewielki, element opisu
technicznego to policzenie powierzchni otworów okiennych w elewacjach graniczących
z sąsiadami (przepisy p.poż). To wszystko.
Czasem składa się dodatkowe formularze oraz
wyliczenia i schematy graficzne wymagane
ze względu na ochronę istniejących na terenie
drzew, przylegających terenów parkowych,
rzadziej ze względu na ochronę zabytków.

arch. Monika Kucharska
Absolwentka Wydziału Architektury
Politechniki Warszawskiej i Maryland School of
Architecture. Praktykę po studiach odbywała
w Miastoprojekcie i Atelier2 w Warszawie oraz
w GGArchitects w Północnej Karolinie i Bignell
Watkins Hasser Architects w Maryland.
Od 1997 roku mieszka w Toronto, gdzie

Czy administracja ma jakiś wpływ na
projekt? W sensie jakości architektury,
estetyki, parametrów technicznych,
wpływu na obiekty sąsiednie...

początkowo pracowała w pracowni Young

> Estetyka nie wchodzi w zakres kompetencji
urzędnika, aczkolwiek jest to regulowane lokalnie. W San Francisco na przykład wymagane jest dostosowanie się do pastelowej barwy
zabudowy historycznej.
Natomiast bardzo dba się o ochronę praw
sąsiada, dlatego przepisy dotyczące zagospodarowania terenu są bardzo rozbudowane i ściśle przestrzegane. Toronto ma pięć
podstawowych dzielnic ze swoimi ratuszami
i urzędami budowlanymi, tam zatwierdza się
projekty i stamtąd przysyłani są inspektorzy.
Każda dzielnica ma swój odrębny zestaw
przepisów dotyczący zagospodarowania
terenu, zaś podstawą przepisów budowlanych
jest prowincjonalny kodeks budowlany OBC
(Ontario Building Code).

Collaborative oraz Keithem Waglandem.

Urzędnicy działają sprawnie?

> Terminy zatwierdzania bardzo się różnią
w zależności od dzielnicy i od różnych okresów
na przestrzeni lat. Bywało, że na zatwierdzenie prostego projektu domu jednorodzinnego
czekało się w Toronto miesiącami. Któryś
z rządów postanowił to naprawić i wprowadził przepis obowiązujący administrację do
odpowiedzi w ciągu 15 dni.
I taka zmiana „przepisem” przyniosła
oczekiwane rezultaty?

> Sytuacja początkowo się poprawiła, ale
wkrótce na trwałe ustalił się następujący
schemat – urzędnicy przeglądają dokumenty
bardzo dokładnie w poszukiwaniu najdrobniejszego szczegółu, na podstawie którego mogą
stwierdzić, że... dokumentacja jest niekompletna i w tej sytuacji dwutygodniowy termin
już ich wedle prawa nie obowiązuje. Szczegółem takim może być brak numeru na stronie,

and Wright Architects a następnie jako wolny
strzelec, we współpracy z kilkoma architektami
m.in. Clivem Grandfieldem z Designers
W roku 2005 zrobiła licencję BCA Designer.
Specjalizuje się w projektowaniu mieszkaniowym
i wnętrzach.

bądź niewłaściwe ich zdaniem umiejscowienie
podpisów na rysunkach. Tak to jest z regulacjami (śmiech).
Obecnie kilka dzielnic Toronto przeżywa istne szaleństwo w tym temacie, bo
zmieniono w nich przepisy zagospodarowania
przestrzennego, częściowo ze względu na
amalgamację wszystkich dzielnic w jedną
całość miejską. W efekcie przez kilka lat będą
w nich obowiązywały jednocześnie stare
i nowe przepisy, na zasadzie wybierania przez
urzędników przepisu bardziej restrykcyjnego
z dwóch. Dlaczego przez kilka lat? Bo tyle czasu zajmuje urzędnikom zapoznanie się z nowymi przepisami! Dwadzieścia lat temu była
podobna sytuacja i wtedy zabrało to siedem
lat. Teraz ich jeszcze dobrze nie znają i kolejki
znowu wydłużyły się w nieskończoność, a reklamacje w sprawach błędnych interpretacji
piętrzą się na biurkach kierowników działów
budowlanych.
Na szczęście istnieje tutaj jeden dobry
patent, tzw. fast track, w ramach którego
można dostać w ciągu tygodnia pozwolenie
na niewielką rozbudowę w sektorze mieszkaniówki – garaż, taras, renowacja, która nie ma
w sobie elementów konstrukcyjnych oraz na
rozbudowę domu o niewielką powierzchnię.

fot. Monika Kucharska
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Górne zdjęcia: typowa zabudowa wiktoriańska, niestety także ze współczesnymi sąsiadami – dramatyczny przykład efektu
deregulacji zawodu architekta wiek XIX i wiek XX. Dolne zdjęcia: na większych działkach często spotykane są projekty
eklektyczne, tutaj English cottage i French chateau, architektura: Grandfield/Kucharska

Podobno w USA projekt do „pozwolenie na
budowę” to cieniutka książeczka, a dopiero
później architekt przystępuje do pracy
w trakcie budowy – czy rzeczywiście?

> W przypadku domu jednorodzinnego bądź
małego budynku użyteczności publicznej,
część rysunków roboczych projektu do
zatwierdzenia składa się z planu zagospodarowania działki, rzutów wszystkich kondygnacji, wszystkich elewacji, jednego przekroju
całkowitego i jednego przekroju przez ścianę
zewnętrzną. Natomiast urzędnik opiniując
projekt, może zażądać dodatkowego przekroju bądź detalu, jeśli uzna, że skomplikowanie
budynku tego wymaga. Projekt wykonawczy
czasem różni się od zatwierdzonego, ale
dodatkowe strony trzeba w międzyczasie też
podstemplować, bo inspektor może nie honorować niepodstemplowanych dokumentów.
Architekt często ustala z budowlańcem
wiele detali wykonawczych ustnie bądź
rysunkowo, w trakcie nadzoru budowlanego. Ale w praktyce budowa domu jednorodzinnego odbywa się nieraz bez architekta
i ostateczne decyzje podejmuje budowlaniec.
System inspekcji jest za to bardzo rygorystyczny i składa się z inspekcji fundamentów, potem szkieletu nośnego, instalacji

wewnętrznych, izolacji, a na koniec ostatecznego odebrania budynku.
Jeśli chodzi o duże projekty, to częsta jest
praktyka zatrudniania architekta wykonawczego (contract administration), którym jest
inny departament w biurze bądź wręcz inna
pracownia niż ta, która opracowała projekt
i zatwierdzała go wstępnie. Przy dużych
projektach zatwierdzenie bywa rozkładane na
etapy pośrednie, gdzie najpierw zatwierdza się
wyburzanie istniejącego obiektu, potem fundamenty. I tak kolejno, a w międzyczasie opracowuje się bardziej ścisły projekt wykonawczy,
ze szczegółowymi przekrojami i detalami.
Dzieje się tak głównie w celu przyspieszenia
procesu budowy ze względu na długie terminy
czekania na pozwolenie na budowę.
Muszę przyznać, że wbrew wyobrażeniom
o amerykańskim śnie, w zasadzie dosyć
gorzki obraz wyłonił się z tej opowieści.
A może nie gorzki, lecz po prostu
autentyczny?

> Nie chce być źle zrozumiana – architekt to
piękny zawód i ja nadal go kocham. Wydaje mi
się, że podobnie jak medycyna, architektura
jest dziedziną dla wybrańców. Łączy w sobie
interdyscyplinarnie sztukę, dizajn, socjologię,

psychologię, inżynierię i technologię. Tylko,
że w przeciwieństwie do medycyny nie jest
samograjem, jeśli chodzi o karierę, w sensie
wykonywania zawodu oraz płac.
Zawód architekta na pewno umożliwia
zrobienie kariery w sensie finansowym i osiągnięcia satysfakcji twórczej, jeśli pracuje się
w biurze. Wymaga to jednakże bardzo intensywnej pracy i dużego oddania zawodowego
(statystyki pokazują, że architekci amerykańscy pracują o parę godzin tygodniowo więcej
niż średnia krajowa). Ale w przeciwieństwie
do porównywanej wyżej medycyny, nie jest to
pewnik. A i bezpieczeństwo pracy jest niższe
niż w wielu innych zawodach.
Inną drogą poza karierą w biurze, jest założenie własnej pracowni bądź freelancing. To
pierwsze bywa jeszcze większym obciążeniem
czasowym i stresogennym niż kariera w biurze, to drugie jest bardzo niepewne finansowo.
Obie te opcje wymagają zarazem posiadania
zmysłu do biznesu, a w szczególności umiejętności samopromowania się i wyrabiania sobie
kontaktów biznesowych. Jest to dodatkowy
element interdyscyplinarności tego zawodu.
I kto wie, czy to ostatnie nie jest najważniejsze, u tych architektów, którzy osiągają
status, nieśmiało nazywany sukcesem. 

Z:A _#37

025

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

HydePark
OD KOMISJI WYDAWNICZEJ
Problemy i specyfikacje, o których pisze
kol. arch. Mariusz Gaworczyk są nam – architektom
– znane już rutynowo. Kolejny tekst na ten temat być
może niewiele już wnosi. A może jednak? Może właśnie
dla przełamania rutyny powinniśmy nadal apelować
do siebie nawzajem, by lepiej szacować ryzyko
„sprzedawania się za grosze”?

PZP

Dostać zlecenie
i zachować godność
arch. Mariusz Gaworczyk, architekt IARP

„Frank Lloyd Wright powiedział, że są trzy rzeczy, o których powinien wiedzieć architekt:
po pierwsze - jak dostać zlecenie, po drugie – jak dostać zlecenie, po trzecie – jak dostać zlecenie”1.
Ale czy zlecenie trzeba zdobyć za wszelką (czytaj: najniższą) cenę i na każdych warunkach?

N

No dobrze, żyć z czegoś trzeba, choć coraz
trudniej tego dokonać sprzedając swoją wiedzę, talent i umiejętności za – jak to mówią
Amerykanie – orzeszki (work for peanuts). Nie
uda się przeżyć i utrzymać domu, rodziny, czy
pracowni, odrzucając panujące uwarunkowania ekonomiczne, ideologiczne, a nierzadko
i polityczne – niestety. Trudno jest też żyć,
hołdując zasadzie: Nie zamierzam budować,
by mieć klientów. Zamierzam mieć klientów, by
budować 2.
Zawód architekta został spauperyzowany
w sposób nieprawdopodobny! Nijak się ma do
propagowanego, z jakiegoś niezrozumiałego
już powodu, wizerunku człowieka, który osiągnął wysoki status społeczny i zarabia krocie.
W naszym kraju, a myślę, że i w innych też,
obecnie dotyczyć to może jedynie niewielkiej
grupy projektantów.
Większość boryka się z coraz większymi
trudnościami dnia codziennego.
Może jest nas po prostu zbyt wielu? Gdy
zaczynałem studia, w utworzonym właśnie
w Łodzi Instytucie Architektury przy
Politechnice Łódzkiej, dyrektor tegoż Instytutu zachęcał nas do pilnej nauki mówiąc, że
w Warszawie (1976 rok) działa 2000 architektów, a w Łodzi 200! Rzeczywiście był to
niezły doping. Dziś architekturę na PŁ kończy
rocznie ponad setka absolwentów. W jednym
z najbiedniejszych miast kraju! I dodatkowo
w sytuacji, gdzie większe i ambitniejsze
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zlecenia projektowe można uzyskać jedynie
w drodze wygranego przetargu.
I tu zaczyna się problem, do którego
zmierzam:

Przetarg!
Przetarg to konkurencja, którą wygrywa oferent składający najniższą cenę i najczęściej
oferujący wykonanie zadania w najkrótszym
czasie.
Niejednokrotnie, by wygrać składa ofertę
z ceną, która nie pokrywa wartości prac
koniecznych do zrealizowania przedsięwzięcia, w czasie uniemożliwiającym prawidłowe
wykonanie zlecenia. Nie mówiąc już o czasie
na przemyślenie tematu, czy tak zwaną
„pracę twórczą”.
Firma, która wygrywa przetarg, nawet
jeśli składa się tylko z architekta i jego asystenta (asystentów), nie wykonuje projektu
sama. Współpracuje przecież z konstruktorem, branżystami-projektantami instalacji
wod-kan, elektrycznej, wentylacji, klimatyzacji, gazu, obowiązujących instalacji
niskoprądowych, niejednokrotnie z technologami, na pewno z geodetą, geologami.
Często konieczne jest uzyskanie opinii
środowiskowej.
I musi podzielić się z branżystami zaoferowanym wynagrodzeniem, o ile będzie się
czym dzielić po zakończeniu prac projektowych i uzyskaniu pozwolenia na budowę, oraz

po udziale w ramach nadzoru autorskiego
w spotkaniach na budowie, często odległej od
pracowni o kilkanaście, o ile nie kilkaset kilometrów. I może okazać się, że trzeba będzie
wręcz dopłacić do „interesu”.
Maryla Rodowicz śpiewała w piosence
„Kasa i sex”:
Bo trzeba mieć nadzieję,
że biznes się opłaci,
że będzie z niego zysk,
a firma nic nie straci.
(...)
Lecz jeśli nie masz głowy,
lub brak ci też talentu,
to odpuść interesy,
i nie rób w nich zamętu.
Jest pewne sztywne prawo
Tak jasne, jak to słońce,
że jeśli robisz biznes,
to zrób też i pieniądze.
A jeśli nie ma zysku i firma traci, to może wygrywanie przetargów za najniższą cenę jest
właśnie robieniem zamętu sobie i zamawiającemu? Tym bardziej, że w wielu przypadkach
zamawiającym jest instytucja państwowa.
Czyli my sami! A wykonywanie projektów
poniżej kosztów jest tak samo niemoralne,
jak i zgubne dla wykonywanego przez nas
zawodu oraz dla zamawiającego.
Podam przykład przetargu na projekt
przedszkola ogłoszonego w końcu 2013 roku.

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

Godziwe wynagrodzenie
i większy szacunek dla zawodu
powinny być priorytetami,
tak w działaniach Izby,
jak również w codziennej
pracy każdego z nas
– w wycenach usług, ofertach
przetargowych, negocjacjach
z klientami.
Niech to będzie naszym
mottem na 2014 rok.
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I. Zakres rzeczowy opracowania projektowego:
1) Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego na budowę nowego budynku
przedszkola.
2) Budynek przedszkola powinien być dostosowany pod względem funkcjonalnoużytkowym oraz kubaturowym, tak aby można w nim utworzyć planowane
oddziały przedszkolne na ogółem 150 dzieci wraz z niezbędnymi pomieszczeniami: tj. dodatkową salą do ćwiczeń ruchowych i rytmicznych, pomieszczeniami
ogólnego przeznaczenia, pokojami administracyjnymi, szatniami, łazienkami,
komunikacją, pomieszczeniami gospodarczo-magazynowymi oraz pełnym
aneksem kuchennym wraz z wyposażeniem sanitarnym niezbędnym do przygotowania posiłków.
3) Projektowany budynek powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne
instalacje i media, a w szczególności:
a) w
 ewnętrzną instalację elektryczną w budynku oraz oświetlenie terenu wokół
budynku w niezbędnym zakresie,
b) lokalną kotłownię, opartą na odnawialnych źródłach energii (pompy ciepła),
c) instalację centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
d) p rzyłącze wodociągowe i lokalnej kanalizacji sanitarnej,
e) instalację wodociągowo-kanalizacyjną wewnątrz budynku,
f) instalację wentylacji budynku,
g) instalację odgromową,
h) instalację sieci teletechnicznej (komputerowej, telefonicznej, internetowej)
oraz instalację elektryczną zasilającą sieć strukturalną w budynku,
i) instalację alarmową włamania i napadu oraz monitoringu,
j) odwodnienie budynku i działki w niezbędnym zakresie.
	Uwaga: projekty przyłączy zasilających projektowany budynek w energię elektryczną oraz telefon nie wchodzą w zakres niniejszego opracowania projektowego, ponieważ będą wykonane przez gestorów tych mediów.
4) Wykonanie projektów architektoniczno-budowlanych zagospodarowania terenu
wokół budynku zawierających: utwardzenie terenu wraz z komunikacją,

II. Szczegółowy zakres opracowania
projektowo-kosztorysowego:
1) Wykonanie minimum 2 różnych koncepcji programowo-przestrzennych budowy
nowego budynku przedszkola z zagospodarowaniem terenu wraz z ich wizualizacją.
2) Wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych koniecznych
do wykonania przedmiotu zamówienia – w wersji papierowej i cyfrowej.
3) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych warunków i uzgodnień od właściwych gestorów sieci: wodociągowej, energetycznej.
4) Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień przez wszystkich rzeczoznawców,
w szczególności: ds. ochrony przeciwpożarowej, ds. ochrony sanitarnej (sanepid),
ds. BHP w zakładach pracy.
5) Wykonanie badań geotechnicznych gruntu w niezbędnym zakresie.
6) Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu wykonawczego
wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót, a w razie potrzeby
uzupełnionymi szczegółowymi projektami umożliwiającymi wykonanie robót bez
konieczności dodatkowych opracowań – w ilości 6 egzemplarzy.
7) Sporządzenie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
na każdą z branż, przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory
wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące
w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące
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wewnętrznymi drogami dojazdowymi do budynku, parkingiem, ogrodzeniem
terenu, placem zabaw dla dzieci, wydzieleniem terenu zieleni (bez projektu
nasadzeń roślin i krzewów).
5) Wykonanie projektu aranżacji i stałego wyposażenia pomieszczeń:
kuchni i szatni.
6) Budynek przedszkola wraz ze wszystkimi instalacjami oraz zagospodarowaniem
terenu musi być tak zaprojektowany, aby był kompletny z punktu widzenia celu,
jakiemu ma służyć, bez konieczności wykonania dodatkowych opracowań.
7) Zamawiający zaleca, aby budynek przedszkola był zaprojektowany w klasie energooszczędności A (określonej w programie priorytetowym Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej
– ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
jednak przyjęte rozwiązania projektowe powinny być optymalne pod względem
energooszczędności i tak dobrane, aby uwzględniały koszty budowy (wykonania)
i koszty dalszej eksploatacji zastosowanych urządzeń. Gmina Rogów zamierza
ubiegać się o ewentualne dofinansowanie tego zadania z programu LEMUR.
W związku z powyższym dokumentacja projektowa będzie podlegała weryfikacji
przez niezależnego weryfikatora.
8) Wykonawca (Projektant) będzie musiał uzyskać zatwierdzenie dokumentacji
przez wszystkich rzeczoznawców, a w szczególności: ds. ochrony przeciwpożarowej, ds. ochrony sanitarnej (sanepid), ds. BHP w zakładach pracy.
9) Po podpisaniu umowy, Wykonawca w terminie do 30 dni opracuje minimum
2 różne koncepcje budowy nowego budynku przedszkola wraz z ich wizualizacją.
10) Wykonawca opisze w dokumentacji projektowej technologię robót, urządzenia
i materiały w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe
traktowanie uczestników postępowania przetargowego na wykonanie robót
budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.
11) Wszystkie koszty wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
uzgodnień, opracowań, opłat, map do celów projektowych, opinii ponosi
Wykonawca.

sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót
oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji
przedmiaru w 2 egzemplarzach.
8) Przedmiary robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające opis
robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem
ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej
oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych
– w ilości 2 egz.
9) Kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie metod i podstaw sporządzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych
oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) – w ilości 2 egz.
10) Wykonanie charakterystyki energetycznej budynku, audytu energetycznego oraz
raportu końcowego potwierdzenia efektu ekologicznego.
11) Przygotowanie wniosku i uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę.
12) Dokumentację projektową i kosztorysy należy przekazać Zamawiającemu
także w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf lub należy dołączyć
program do przeglądania plików w innym formacie – 1 egz.

Ufff… niemały to zakres!
Z powyższego wynika, że budynek powinien
mieć ok. 1500-2000 m2 powierzchni. Ma to
być budynek parterowy. Możemy uznać, że
o średnim stopniu trudności, choć z racji przeznaczenia powinien to być stopień wysoki.
W takim przypadku do obliczeń powinniśmy
przyjąć 4,5% wartości inwestycji (projekt
architektoniczny). Jeśli przyjmiemy, że koszt
wykonania 1 m2 takiego obiektu z założonym wyposażeniem nie będzie mniejszy niż
3000-5000 zł to otrzymamy kwotę średnią
7 mln zł. Daje to 315.000 zł za projekt – tylko
w zakresie architektury!
W przetargu wzięły udział 24 firmy. Trzy
oferty zostały wykluczone ze względów
formalnych. Najwyższa oferowana cena to
275 tysięcy złotych. A najniższa? 36.900 zł
brutto!
Koszt prac, które należy wykonać bez
względu na wysokość złożonej oferty to:
mapa do celów projektowych ok. 2000 zł;
badania geologiczne 4000 zł; rzeczoznawcy – 3 x 700=2100 zł; technologia kuchni
3600 zł; wydruk, oprawa 2000 zł. Daje to
13.700 złotych. Liczmy dalej: 36.900 odjąć
13.700, pozostaje 23.200 zł brutto na prace
koncepcyjne i projektowe! Licząc wprost i „po
równo”– architektura, konstrukcja i osiem
branż to: 23.200:10 = 2320 złotych. Brutto!
Zgodnie z zatwierdzonym i zalecanym
przez Izbę Architektów RP „Regulaminem
Honorariów Architekta”, za wykonanie
projektu prostego domku jednorodzinnego
o powierzchni ok. 180 m2 przy cenie wykonawcy 2400 zł za 1 m2 stanu deweloperskiego
zamkniętego (bez wyposażenia), architekt
powinien otrzymać ok. 17 tysięcy złotych.
I niech to nawet będzie cena brutto...
We wnętrzach budynków spędzamy średnio
20 godzin dziennie, a badania dowiodły, że
jakość budownictwa ma silny wpływ na nasze

szczęście, zdrowie i wyniki w nauce naszych
dzieci.(…) Dobrze zaprojektowane szkoły
pozwalają dzieciom uczyć się lepiej, zaś odpowiednie szpitale i sale operacyjne przyczyniają
się do poprawy stanu zdrowia obywateli. (…)
Ludzie żyjący w dobrze zaprojektowanych
i atrakcyjnych domach są bardziej zadowoleni,
zdrowsi i szczęśliwsi w swojej okolicy. Żyją
w budynkach trwalszych oraz tańszych do
ogrzania i oświetlenia3.
Nie powinniśmy, nie możemy, nie chcemy
umrzeć z głodu. Nie chcemy i nie powinniśmy
godzić się na pracę za przysłowiową „kromkę
chleba z solą”. Za wykonany projekt powinniśmy otrzymać godziwe wynagrodzenie,
zgodne z wytycznymi zawartymi w Zasadach
Wyceny Dokumentacji Projektowej opracowanej przez SARP4, a także w Regulaminie
Honorarium Architekta, przyjętego uchwałą
Krajowej Izby Architektów w dniu 13 stycznia
2006 roku. Powinniśmy też zadbać o to, by
zapewnić sobie odpowiednią ilość czasu na
przemyślenie, przeanalizowanie i rzetelne
wykonanie projektu.
O te sprawy, przede wszystkim powinniśmy walczyć sami. Pomóc nam w tym powinna Izba Architektów. Popierajmy jej działania
w tym kierunku – niech staną się głównym
celem naszego środowiska.
Godziwe wynagrodzenie i większy szacunek dla zawodu powinny być priorytetami,
tak w działaniach Izby, jak również w codziennej pracy każdego z nas – w wycenach
usług, ofertach przetargowych, negocjacjach
z klientami. Niech to będzie naszym mottem
na 2014 rok.
Philip Johnson powiedział: Wszyscy architekci to prostytutki. Dlatego zrobią wszystko,
by dano im szansę zrealizowania własnego
projektu1.
Czy naprawdę tego chcemy? Czy tak
powinno wyglądać wykonywanie naszego
zawodu?
1_D aniel Libeskind „Przełom: przygody w życiu i architekturze”,
Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 2008
2_Ayn Rand „Źródło”, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2007
3_Raport RIBA, tłum. Łukasz Mojak, Notes 56
4_www.sarp.org.pl/dok/pokaz.php?id=1&tytul=Zasady%20wyceny

Mariusz Gaworczyk
architekt IARP
> napisz do autora:
m.gaworczyk@final.com.pl
rekl ama

Zamawiający przeznaczył na ten cel kwotę 60
tysięcy. Brutto! Sam to wymyślił? Pycha, czy
całkowita nieznajomość tematu?
Zakres rzeczowy opracowania projektowego oraz projektowo-kosztorysowego
dla tej inwestycji przedstawiam w ramce na stronie obok. Każdy sam może
podsumować liczbę warunków i wymagań
oraz oczekiwanych koncepcji, projektów,
instalacji, wnętrz, zagospodarowania,
uzgodnień rzeczoznawców, map, kryteriów
energooszczędności i... odpowiedzialności
projektanta.

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

HydePark
Od redakcji
Komentarz kol. arch. Andrzeja Omachela trafił do redakcji Z:A na początku marca.
Cykl wydawniczy nie pozwolił nam na wcześniejszą publikację. W chwili oddania
niniejszego numeru do druku jesteśmy już po przyjęciu opisanych tutaj poprawek przez
Sejm, a w momencie kiedy czytacie te słowa – także po głosowaniu w Senacie, gdzie
również zgłaszano poprawki. Nie znając ostatecznej wersji znowelizowanej ustawy
o samorządach zawodowych w budownictwie, zdecydowaliśmy się na publikację
komentarza kolegi Omachela. Dotyczy on bowiem nie tylko samej nowelizacji, ale także
retoryki dyskusji. Warto zwrócić na to uwagę.

Uprawnienia a przynależność.

Moje 3 grosze w przyziemnych sprawach
arch. Andrzej Omachel, architekt IARP

Ciekaw jestem ilu z nas, architektów, zauważyło, że kiedy w styczniu br. sejmowa speckomisja
ds. specderegulacji, wprowadziła korektę do dotychczasowych projektów deregulacyjnych,
wyraźnie porządkującą kwestie przynależności do samorządów – w Inżynierze Budownictwa
i na stronie internetowej PIIB opublikowano artykuły wpisujące się w dominujący w polityce model
walki o coś i przeciwko czemuś.

R

Rzecz dotyczy numeru 2/2014 Inżyniera
Budownictwa. Znajdujemy w nim tekst
pt. „Zagrożenia wynikające ze zmian wprowadzonych przez wystąpienie (…)” sygnowany
przez Prezesa Krajowej Rady PIIB, strony
10-15. A także artykuł „Komisja Nadzwyczajna utrudnia dostęp do wykonywania zawodu
inżynierom”, autorstwa pani Urszuli KiellerZawiszy, strony 18-19.
W punkcie 7. wystąpienia pt. „Zagrożenia”, czytamy: Przynależność, podział
członków izb w zależności od zakresu uprawnień obecnie jest „bardzo czytelny i prosty”.
Czy aby na pewno? W stanowisku opisano,
zgodnie ze stanem aktualnym na dzień jego
wydania:
	do izby architektów należą osoby legitymujące się uprawnieniami budowlanymi do
projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,
	do izby inżynierów budownictwa należą
osoby legitymujące się uprawnieniami budowlanymi w pozostałych specjalnościach
i zakresach, w tym osoby legitymujące się
uprawnieniami budowlanymi w specjalności
architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowanymi w ograniczonym zakresie oraz osoby legitymujące się
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uprawnieniami budowlanymi do kierowania
robotami budowanymi w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.
I przeciwstawiono temu „porządkowi” zapisy
uchwalonej poprawki. Trudno jednak zrozumieć, co jest tu nieczytelnego i nieprostego
(czy wręcz chaotycznego, jak są uprzejmi
sugerować kilka linijek dalej koledzy inżynierowie), bowiem zgodnie z poprawką:
	do izby architektów będą należeli wszyscy
(architekci i inżynierowie budownictwa)
posiadający uprawnienia w specjalności architektonicznej uzyskane obecnie
i wcześniej,
	do izby inżynierów budownictwa będą należeli
wszyscy (inżynierowie budownictwa i architekci) posiadający uprawnienia we wszystkich
specjalnościach i zakresach oprócz architektonicznej uzyskane obecnie i wcześniej.
Stanowisko PIIB próbuje się uzasadnić podając zaskakujące „konsekwencje wprowadzenia
zmian”. Miałyby nimi być:
	Utrudnienia w zakresie wykonywania zawodu. Nazwano w ten sposób konieczność
podwójnej przynależności inżynierów do
PIIB i IARP. A czy nie jest utrudnieniem

konieczność przynależności architektów do IARP i PIIB? Mnie się wydaje, że
utrudnieniami są: niespójny nieczytelny
system prawny, prawo zamówień publicznych promujące najniższą cenę, nierówne
traktowanie takich samych spraw przez
administrację itp.
Wzrost liczby osób zmuszonych do podwójnej przynależności do izb samorządu
zawodowego. A więc (jak napisano w dalszej części wystąpienia) kiedy ok. 6 tys.
architektów (posiadających uprawniania
wymagające przynależności do PIIB)
jest zmuszonych do przynależności do
PIIB – to jest dobrze. A kiedy ok. 50 tys.
inżynierów będzie zmuszonych do przynależności do IARP – to jest niedobrze.
To znaczy, że problem tkwi w zmuszaniu,
a nie w jakości pracy, świadczonych usług?
Kiedy ja, architekt, wykonuję projekt konstrukcyjny, wyraźnie działam na obszarze
objętym troską PIIB. Natomiast tam,
gdzie inżynierowie projektują architekturę – nie powinno być adekwatnie? Jeśli
taka zmiana jest nie do przyjęcia, to PIIB
powinna chyba wnioskować o zwolnienie
architektów o ograniczonych uprawnieniach konstrukcyjnych z przynależności

Cóż to za argument, że dotychczas – nikt nie
kwestionował tego stanu rzeczy? Stan rzeczy
można kwestionować przy okazji zmian, a te

odbywają się teraz. Członek izby ma niewielkie możliwości zmiany stanu prawa.
Według pani Urszuli Kieller-Zawiszy zmiana działać będzie na szkodę członków PIIB.
Architekci z ograniczonymi uprawnieniami
konstrukcyjnymi są członkami PIIB i obecny
stan nie działa na ich szkodę? Dlaczego do tej
pory PIIB nie dążyła do zmiany prawa w tym
zakresie?
Może zamiast kwestionować wszystko, należałoby skupić się na ewidentnie
złych rozwiązaniach – np. zakwestionować
instytucję opiekuna i wydawanie uprawnień
przez uczelnie? A w odniesieniu do długości
praktyki – skupić się na warunkach zaliczenia
takiej praktyki, aby była ona jak najlepiej
wykorzystana…
Dużo większe spustoszenia w przestrzeni
poczyni brak regulacji w zakresie zawodu
urbanisty. Nadal są gminy, które w ogóle nie
robią planów przestrzennych, a struktury
państwowe nie tylko tolerują, ale również
utrwalają ten stan rzeczy, ponadto nie kontrolują działań gmin w tym zakresie…
Osobiście uważam, że najprostsze rozwiązania są najlepsze. Projektujesz architekturę? Nadzór nad tobą ma Izba Architektów.
Projektujesz konstrukcję? Nadzór nad tobą
ma Izba Inżynierów. Nie wszystkie lokalizacje są modelowe, proste i oczywiste. Może
należy znaleźć architekta/konstruktora do
współpracy, a nie do podpisywania? W takim
modelowym urbanistycznie układzie lokalizacyjnym udział architekta jest niewielki, ale
niech będzie (dla zasady, dla ładu urbanistycznego), w trudniejszym – będzie większy, itd.
I oczywiście na odwrót…
Etyka zawodowa powinna nam nie pozwolić wykorzystywać błędów prawa do ugrywania własnych interesików. Dziś zawody specjalizują się coraz bardziej. Nadane zaś wcześniej
uprawnienia, kiedyś w końcu wygasną.

Andrzej Omachel
architekt IARP
> napisz do autora:
omachel –architekt@tlen.pl
rekl ama

do PIIB, a może to IARP – powinna stanąć
w „obronie” takich architektów? Mnie się
wydaje, że poselska poprawka zapewnia
nadzór odpowiednich Izb zawodowych nad
ich częścią procesu budowlanego.
	Wzrost kosztów usług wynikający
z podwójnej składki członkowskiej. Czyli
wzrost kosztów dla inżynierów o 840 zł
(składki w IARP) – jest nie do przyjęcia
a wyższy koszt dla architektów o 420zł
(składki w PIIB) – jest akceptowalny?
A może, wzrost liczby członków IARP
spowoduje zmniejszenie kosztów jej
funkcjonowania i obniżenie składki.
A może spowoduje niższą składkę dla inżynierów „zmuszonych” do członkostwa,
i może taką do jakiej jest „zmuszany”
architekt należący do PIIB? Może ostatecznie – nie każdy z 50 tys. inżynierów
działa na polu architektury. Czy wszyscy
architekci posiadający uprawnienia konstrukcyjne należą do PIIB?
	Chaos w zakresie przynależności do izb.
Doprawdy? Przeczytajmy raz jeszcze
brzmienie poprawki. Czy tylko ja dostrzegam, że w kontekście jej brzmienia argument chaosu jest całkowicie chybiony?
	Problemy z przekazaniem dokumentacji
pomiędzy izbami. Przecież takie wątpliwości tworzą się zawsze przy zmianach. Aby
w tym przypadku właściwie przygotować
ten proces, być może obie izby powinny
nawiązać kontakt i wypracować czytelne
warunki w tym zakresie? Może dla przeprowadzenia tej operacji wystarczy odpowiednie vacatio legis na nadawanie uprawnień
i orzekanie z zakresu odpowiedzialności
zawodowej (w zakresie procedury nadawania uprawnień wydaje mi się, że nic nie
ulegnie zmianie, poza oczywiście rewolucją
skrócenia praktyk). Zakładam, że inżynier
pragnący projektować architekturę, sam
zarejestruje się w IARP i sam opłaci składkę. Tak jak architekt pragnący projektować
konstrukcję – sam znalazł drogę do PIIB.

FELIETON

ARCHITEKCIE, KTO CIĘ ROZUMIE?

arch. Piotr M. Glegoła
architekt IARP

S

Siedziałem ostatnio z Kolegą Wojtkiem Gwizdakiem (od którego artykułów w tandemie
Nieroda/Gwizdak zaczynam przecież czytać
Z:A) w pewnym zacisznym miejscu, z dala
od błysku fleszy paparazzi i namolnych czy
wręcz nieprzyzwoitych fanek, rzucających
w nas częściami bielizny. Wspominam o tym
specjalnie, aby uprzedzić szanowne Koleżanki i Kolegów, że takie są niestety minusy
pracy społecznej (a szczególnie pisarskiej) na
rzecz Izby i jeżeli ktoś nie potrafi sobie radzić
z taką traumą to działać społecznie w Izbie
zdecydowanie nie powinien. Zatem leniwie
sączyliśmy z Kolegą Gwizdakiem lekkie
drinki z parasolką, gawędząc o Witruwiuszu.
W efekcie, nie po raz pierwszy doszliśmy do
wniosku, że wszystko zostało już dawno
wymyślone i powiedziane.
Przecież ten facet (znaczy Witruwiusz) już
w starożytności opisał dokładnie kim powinien być architekt. Ustosunkował się do ceny
minimalnej, opisał jak i co należy projektować. Właściwie to generalnie ustosunkował
się do wszystkiego. I tak to sobie działało na
całym świecie, a nawet w naszej umęczonej
Ojczyźnie, do ostatniej Wojny Światowej.
Oczywistym było, że projekt to tylko część
pracy artysty, który tworzy budynki (przypomnę, że o architekta tu chodzi), ponieważ
osobnik taki przed czasem PRL-u nadzorował
budowę czyli też wykonawcę, co z punktu widzenia klienta było wręcz oczywiste
i odbywało się z pożytkiem dla powstających
budowli.
Niestety propagandowy wzrost znaczenia
Klasy Robotniczej w epoce Peerelu, tak bardzo
namieszał wszystkim w głowach, że mamy
dzisiaj taki bałagan jaki mamy. I nijak nie
możemy się podnieść. Zakorzeniło się w tych
indolentnych łbach większości, że taki „inżynierek architekcik”, nikomu nie jest właściwie
potrzebny. Przecież tylko miesza na budowie
i przeszkadza swoimi chorymi pomysłami.
O dziwo – nawet ci, którzy obecnie nie są już
Klasą Robotniczą tak uważają. Zapewne przekonania takie musieli wynieść z domu (czytaj:
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Architektoniczny
zamaskowany mściciel
pojawiałby się znikąd,
zawsze tam, gdzie
łamane są zapisy prawa
budowlanego i warunków
technicznych lub
naruszane przez złych
i podłych architektów
ustalenia izbowej
większości gremialnej.
oraz szkoły), co wskazuje, że wykształcenie
zupełnie nie jest obecnie adekwatne do
świadomości kulturowej i często bywa z nią
mylone. Zresztą z wyraźną szkodą dla kultury.
Ale dokąd zmierzamy? Zauważyliśmy
gawędząc z Kolegą Gwizdakiem pewien
trend w krajach komercyjnie rozwiniętych
– kiedy już nawet wszystko działa (ale działa
w oparciu o zbyt rozbudowaną administrację),
zawsze pojawia się jakaś jednostka, walcząca „na skróty” z rzeczywistością. Bojownik
o prawo, porządek i wyższe wartości. Tak
pojawili się superbohaterowie jak Superman,
Hulk, Spiderman, Kapitan America, Batman,
Iron Man czy V jak Vendetta (nie mówiąc
o znanym z jednego odcinka Grupy Archisława Supersławie). Może zatem potrzebujemy
takiej właśnie jednostki? Superbohatera działającego w otoczce tajemnicy? Taki dajmy na
to, nazwijmy go... Archiman! Architektoniczny
zamaskowany mściciel. Pojawiałby się znikąd,
zawsze tam, gdzie łamane są zapisy prawa
budowlanego i warunków technicznych lub
naruszane przez złych i podłych architektów
ustalenia izbowej większości gremialnej.

Przyznam, że głupieję już od tego, co
widzę. I być może ktoś powie, że piszę dzisiaj
androny, lecz piszę, bo ręce mi opadają.
Rozsądek wydaje się być zupełnie pozbawionym znaczenia argumentem, tradycja nikogo
nie interesującą bajką, a interes społeczny
sprawą zupełnie inaczej rozumianą przez
każdego z osobna, w zależności od indywidualnego interesu. W tym kontekście wiedza
jest bezużyteczną i banalną oraz zupełnie
teoretyczną zaletą, czy raczej nikomu niepotrzebnym hobby. A praca społeczna jawi się
jako zwykłe frajerstwo i głupota.
Czy taka jest prawda? Czy nie ma nic gorszego od działalności społecznej, bo to praca
niewdzięczna i pozbawiona zrozumienia? Czy
powinienem o tym wspomnieć i stanowczo
odradzić wszystkim jakiekolwiek zaangażowanie w działalność Izby?
Więc jak mam namówić do tego, bez czego
nasz byt nie zaistnieje? A może jest sposób?
Bo gdybym napisał, że często zadarzają się
działaczom sytuacje, w których rozhisteryzowane fanki działalności społecznej (zwykle
pierwszego czy drugiego roku Wydziałów Architektury, w dodatku wyglądające nie gorzej
niż Megan Fox), aby okazać swój podziw, ku
przerażeniu naszych żon, rzucają się nam na
szyje... Albo, że ku niewymownemu skrępowaniu działaczek (a szczególnie ich mężów)
muszą opędzać się one od powłóczystych
spojrzeń studentów i młodych architektów
a’la Leonardo di Caprio albo Olivier Janiak,
wszystkich tak samo pięknych – wyćwiczonych na siłowni, bez grama tłuszczu, z umięśnionymi, kształtnymi tyłkami, bez sympatycznego i wszechobecnego brzuszka...
Być może zupełnie nierealna to bajka...
A może jednak nie do końca? Bo z jakiegoś
powodu musieliśmy z Kolegą Wojtkiem
Gwizdakiem pewnego dnia poszukać zacisznego miejsca, aby – być może właśnie z dala
od błysku fleszy paparazzi i namolnych czy
wręcz nieprzyzwoitych fanek, rzucających
w nas częściami bielizny – porozmawiać
o Witruwiuszu...

FOT. KUBA PAJEWSKI

Od Witruwiusza
do Archimena
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Za dodanie drzew
mogliśmy wypaść
z konkursu

studium przypadku

Oddany do użytku w lipcu ubiegłego roku plac Nowy Targ to projekt, który wygrał otwarty konkurs,
a będąc miejscem publicznym w centrum Wrocławia wzbudził dyskusje i liczne kontrowersje. – Właściwie
historia po otwarciu placu jest zdecydowanie bardziej ciekawa niż historia projektowania tej przestrzeni.
Myślę, że z łatwością można z tych wszystkich reakcji i komentarzy skonstruować bardzo ciekawą pracę
socjologiczną – opowiada nam autor projektu arch. Roman Rutkowski.
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W roku 2010 wygrał pan konkurs
zorganizowany przez Urząd Miejski
Wrocławia. Aby zrozumieć ideę, jaka
przyświeca projektowi zaproponowanemu
przez pana dla placu Nowy Targ, potrzebny
jest chyba kontekst historyczny?

> Rzeczywiście od historii należałoby zacząć.
Sam plac funkcjonuje w tej lokalizacji od
ponad dziesięciu wieków i jego współczesne
gabaryty kontynuują dawne założenia urbanistyczne. Co ciekawe, była to pierwsza tego
typu przestrzeń we Wrocławiu, wcześniejsza nawet niż rynek, przeznaczona przede
wszystkim na wymianę towarów. Położona
przy Szlaku Bursztynowym, za zadanie miała
obsługiwać Ostrów Tumski – czyli najstarszą część miasta. Historycznie, w sensie
znanych nam gabarytów zabudowy, plac
został ukształtowany przez Niemców między
XVIII a XIX wiekiem. Handel na dużą skalę
był w tym miejscu prowadzony aż do czasów
wojny, kiedy uniemożliwiły go zniszczenia, po
wojnie jednak został dość szybko i spontanicznie wznowiony.
Koncepcja konkursowa, utrzymana
w całości w późniejszej realizacji, stanowi
rozwinięcie projektu odbudowy placu i jego
otoczenia powstałego w latach 1956-57
w III pracowni Miastoprojektu. Ten fragment
Wrocławia został wówczas zaplanowany
jako dzielnica mieszkaniowa dla 4 tys. osób.
Plac w obecnej formie odtwarza i stanowi
przedłużenie realizacji powstałej w tamtym okresie. W nawiązaniu do tej koncepcji
kontynuowana jest założona wtedy zasada
geometryczna posadzki placu – czyli mocna,
modularna krata o wymiarze 5 x 5 m.
Geometria nawierzchni rzeczywiście
jest niezwykle wyraźna. Jakie ma
uzasadnienie?

> Ułożona w tej chwili w centralnej części
przestrzeni grafitowa kostka granitowa
i jasne płyty betonowe to odtworzenie
istniejącej aż do roku 2011 posadzki z lat 60.,
natomiast w miejscach, gdzie poprzednio na
placu były ulice, wzór znalazł przedłużenie
w mniej kontrastowej, bardziej szaro-szarej
postaci. Mówiąc ogólnie, w tej realizacji
bardzo istotna była spójność całego założenia
urbanistycznego. W projekcie z przełomu lat
50. i 60. zdecydowany charakter i modularna
geometria placu, operująca wyłącznie kątami
prostymi oraz monochromatyczną tonacją
kolorystyczną, współgra ze stojącymi wokół
placu budynkami wielorodzinnymi – dla mnie
wybitnymi przykładami polskiej architektury
powojennej.
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Osobiście nie widziałem jakiegokolwiek
powodu, żeby tę posadzkę, w oryginale zaprojektowaną przez zespół prowadzony przez
znakomitych wrocławskich architektów Annę
i Jerzego Tarnawskich, zastąpić jakąkolwiek
inną. Według mnie zaprojektowana przed
pół wiekiem grafika placu po prostu świetnie
uzupełnia modernistyczne otoczenie, dlatego
w pracy konkursowej zdecydowaliśmy się na
jej odtworzenie.
Ale bruk nie jest jedynym elementem
decydującym o spójnym charakterze
placu?

> Jedną kwestią jest współgranie placu ze
swoim otoczeniem, drugą spójność projektu
placu jako takiego. Ta spójność to przede
wszystkim odpowiedni dobór elementów
architektonicznych, które znalazły się w tej
przestrzeni. Architektom sprzed pół wieku nie
dane było zrealizować większej liczby mebli
miejskich na placu, dopiero myśmy tę szansę
dostali, decydując się na kontynuację ortogonalnej geometrii i ciemnej kolorystyki placu.
Wszystkie elementy umieszczone na placu
Nowy Targ są pochodną geometrii posadzki.
Elementy większe, jak wyjścia z parkingu
podziemnego, targowisko miejskie i fontanna,
na którą niedawno rozstrzygnięto konkurs
stanowią trójwymiarową interpretację
dwuwymiarowej siatki placu: są utrzymane
w grafitowej tonacji i bazują na planie kwadratu. Także elementy mniejsze, teoretycznie
możliwe do wybrania z dużej oferty różnych
producentów, takie jak ławki, leżaki, lampy,
kosze na śmieci i stojaki na rowery, zostały
specjalnie zaprojektowane dla placu, również
używając kąta prostego i grafitowego koloru.
A jak ocenia pan wykonanie placu?

> Oczywiście bardzo zależało mi, żeby
wszystkie wymogi zawarte w projekcie
zostały stuprocentowo zrealizowane. To się
udało – jestem bardzo zadowolony z wykonania detali placu. Na przykład świetnie
sprawdziła się wybrana przez generalnego
wykonawcę firma Luxan, która wykonała
oświetlenie placu. Jak się okazało, dzięki dysponowaniu własnym zapleczem produkcyjnym firma ta była w stanie zapewnić precyzję
wykonania wszystkich składowych lamp, staranność łączeń spawanych oraz wykorzystać
oprawy o odpowiednim natężeniu i barwie
światła. Ostatecznie, przynajmniej w moich
oczach, wszystkie te niuanse sprawiają, że
realizacja placu Nowy Targ stanowi spójne
rozwiązanie i zapewnia miejscu ciągłość
historyczną.

Co było największym wyzwaniem przy
realizacji projektu?

> Na pewno takie zaprojektowanie placu, żeby
wszystkie detale mówiły tym samym językiem. Służy temu konsekwencja w doborze
kształtów i założona monochromatyczność.
Plac – jak to plac – oczywiście pozostał przestrzenią otwartą, więc każdy umieszczony
w takiej przestrzeni element jest wyraźnie
widoczny. Środki wyrazu zostały celowo zredukowane do minimum. Oczywiście najlepszy
nawet projekt wymaga starannego nadzoru nad realizacją, a to nigdy nie jest łatwe
i w praktyce wymaga nieustannej obecności
przy wykonaniu. Jednak warto było podjąć
ten wysiłek, ponieważ udało się osiągnąć
zamierzony efekt.
Wspomniał pan o parkingu. Pawilony, które
widzimy w narożnikach placu to wejścia do
podziemi?

> Zaprojektowany przez Maćków Pracownię
Projektową i zrealizowany pod placem parking
ma trzy kondygnacje i mieści ponad 300 miejsc
postojowych. Wjazdy prowadzą z dwóch
miejsc od wschodniej strony placu, natomiast
dwa pawilony wyjściowe, zaprojektowane
przez moją pracownię, umieszczone zostały w narożnikach południowo-wschodnim
i południowo-zachodnim. Ich konstrukcję
stanowią słupy stalowe, a elewację wielkoformatowe szklane tafle. Tak jak wszystko
na placu, pawilony zostały dopasowane do
modularnej grafiki posadzki. Składają się
z kilku prostopadłościanów, są rytmicznymi
i lekkimi w wyrazie bryłami, których całkowicie przeszklone dwa moduły pokazują schody
i szacht windowy. Moduły nieprzezroczyste,
pokryte emaliowanym szkłem grafitowym,
skrywają urządzenia techniczne obsługujące
parking. Jedna z elewacji w obydwu pawilonach pozostała przezierna i służy jako miejsce
ekspozycji różnych prac artystycznych.
Jakie są dalsze plany odnośnie
zagospodarowania placu?

> W przyszłości jedno z wejść do parkingu
podziemnego zostanie rozbudowane i powstanie tam Pawilon Miejski, przeznaczony
na informację miejską i dużą kawiarnię. Dzięki
niemu plac stanie się nie tylko miejscem
pieszego tranzytu, ale również przestrzenią,
gdzie świadczone będą usługi, których ilość
jest obecnie niedostateczna. Architektura
pawilonu będzie kontynuowała architekturę wyjść z parkingu: będzie oszczędna
i racjonalna, oparta o moduł kwadratu, a jej
charakterystyczną cechą będą ogromne
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PLAC W LICZBACH
powierzchnia placu: 12.635 m2
moduł nawierzchni placu: 5 x 5 m
koszt inwestycji: 39 mln zl (łącznie
z parkingiem podziemnym)
liczba ławek: 29
liczba leżaków: 20
liczba lamp: 34
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ażurowe zadaszenia. Wypełnienie zadaszeń
nawiązywać będzie do krat zainstalowanych
na okolicznych balkonach, w ten sposób będzie
to, w pewnym sensie, ukłon w stronę spontanicznej działalności samych mieszkańców
Wrocławia. Planowana jest również realizacja
fontanny, zlokalizowanej w miejscu, gdzie
w latach 50. i 60. był kwietnik. To właśnie
w jej stronę zwrócone są ustawione na placu
leżaki. Jeszcze tej wiosny pojawią się na pierzei
południowej dodatkowe, projektowane już
w pracy konkursowej, drzewa w donicach.
Prawdopodobnie również w tym roku, tuż
przed wejściem do Urzędu Miejskiego, we
współpracy z Dolnośląskim Towarzystwem
Zachęty Sztuk Pięknych, zrealizujemy pracę
wybitnego wrocławskiego artysty Stanisława
Dróżdża zatytułowaną Koło.
Dyskusje wokół placu wzbudza głównie
jego funkcjonalność. Klimat placów o jakich
marzymy patrząc na placyki południa
Europy, tworzą knajpki, ogródki, sklepiki,
fontanny... Wtedy ludzie korzystają z takich
miejsc, przesiadują tam, są uśmiechnięci,
bawią się. To nam się podoba, tego byśmy
chcieli… Nie jestem tylko pewien czy to
może zaprojektować architekt... Jakie
były założenia pańskiego projektu w tym
zakresie?

> Wszystkie główne założenia dotyczące
funkcjonowania placu Nowy Targ zostały
zrobione przez miasto i zapisane w warunkach konkursu. Konkurs dotyczył wyłącznie
posadzki i umeblowania placu, zupełnie nie
obejmował swoim zakresem pierzei. W tym
sensie wszyscy uczestnicy konkursu zajęli
się wyłącznie estetyzacją zamierzeń władz
Wrocławia. Ja osobiście z kilku powodów byłem już wcześniej mocno związany z historią
i działaniem tej przestrzeni, dlatego dobrze
zdawałem sobie sprawę, że plac do 2010 roku
właściwie był wyłącznie miejscem tranzytu,
a nie celem samym w sobie.
I projektując próbował pan coś w tym
temacie zmienić?

> Wiedząc, że pierzeje placu w parterach zawierają tylko aptekę, sklep spożywczy, salon
sukien ślubnych i dwa wejścia do budynków
biurowych, w naszej pracy konkursowej
oprócz Pawilonu Miejskiego zaproponowaliśmy także drugi, bardzo długi i niski pawilon
usługowy w obecnie zupełniej martwej
pierzei północnej – właśnie po to, żeby na
placu było co robić, żeby mogły pojawić się
kawiarnie, drobne punkty usługowe, stoiska
z szybko przyrządzaną żywnością. Jak się
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później dowiedziałem, przez ten dodatkowy
pawilon prawie zostaliśmy zdyskwalifikowani
z konkursu. Podobne kontrowersje wzbudziły dodatkowe drzewa na południu – plan
miejscowy stanowiący podstawę warunków
konkursu w ogóle w tym miejscu nie przewidywał wysokiej zieleni.
A kwestia wykorzystania przestrzeni?
Czy rzeczywiście miejskie place
powinny służyć wyłącznie niezakłóconej
komunikacji pieszych i być „salonami
miasta”? Co z miejscem na odpoczynek?
Rozmowę? Kontemplację otoczenia?
Zjedzenie kanapki?

> Z definicji i wielowiekowej tradycji plac
jest po prostu pustą przestrzenią w mieście.
W przestrzeni tej mogą dziać się różne rzeczy:
koncerty, targowiska, wiece itp., które ją wypełniają tylko czasowo. Plac Nowy Targ w moim
rozumieniu powinien pozostać bardzo miejski,
wręcz monumentalny. To nie jest plac osiedlowy, to nie jest plac na peryferiach – to jest
przestrzeń w samym centrum dużego miasta.
To wszystko jednak nie oznacza, że na
placu nie można robić wielu różnych rzeczy.
Odpoczynek, rozmowa, jedzenie czegoś?
– proszę bardzo, do tego służą wszystkie
ławki usytuowane pod wysokimi, rosnącymi
od dawna na placu drzewami, do tego służą
też leżaki dokoła przyszłej fontanny, tak też
będzie działał biegnący dookoła tej fontanny
murek, którego wysokość będzie dokładnie
taka sama jak leżaków i ławek. Jednak trzeba
pamiętać, że nieskończona nawet liczba
ławek, leżaków i fontann nie zapewni placowi
takiego funkcjonowania, jak zapewniają usytuowane w pierzejach knajpki i kluby.
Osobną część dyskusji zajęła partycypacja
społeczna. Pan wyjaśniał, że decyzja
architekta musi być nadrzędna wobec
oczekiwań statystycznego mieszkańca.
Obrona tej tezy potrzebuje jednak
argumentów. Jakie są w tym przypadku?

> Wkrótce po otwarciu placu spadła na
mnie po prostu lawina krytyki – że plac jest
aspołeczny, toksyczny, nieżyciowy, że jest
cmentarzem i betonową pustynią, i że ja sam
jestem artystą realizującym swoje własne
egoistyczne fascynacje pustką. Bardzo to
przeżyłem, ale i też jeszcze raz wszystko
dogłębnie przemyślałem.
Właściwie historia po otwarciu placu jest
zdecydowanie bardziej ciekawa niż historia projektowania tej przestrzeni. Myślę, że z łatwością
można z tych wszystkich reakcji i komentarzy
skonstruować bardzo ciekawą pracę socjologicz-

ną, która by pokazała, jak bardzo jedni ludzie
wpływają na innych, jak inni zapominają o tym,
co sami robią i robili, i jak kolejni łatwo mówią
rzeczy, o których nie mają pojęcia.
Jakie były główne kierunki krytyki?

> Zarzuty odnośnie placu były właściwie
cztery. Po pierwsze, że na placu nie ma zieleni
– a prawda jest taka, że jest jej zdecydowanie więcej niż na wrocławskim rynku, i że za
dodanie drzew od południa mogliśmy nawet
wypaść z konkursu. Po drugie, że na placu
dalej nie ma co robić – ale tutaj żadna najbardziej wyrafinowana posadzka nie pomoże
jeżeli nie ma programu ją aktywizującego lub
nie działają pierzeje w parterach. Po trzecie,
że ławki są ułożone w aspołeczny sposób,
uniemożliwiający spotkanie się większej liczby
ludzi – a ja ciągle powtarzam, że taką właśnie
sytuację stworzą leżaki z murkiem dookoła
fontanny, za który to murek, jakoby uniemożliwiający kontakt z wodą, też mi się dostało
w trakcie konkursu na fontannę. Po czwarte,
że cała realizacja jest ponura i sztywna – a to
jest po prostu konsekwencja projektowa,
moim zdaniem dobrze „siedząca” w istniejącej
zabudowie modernistycznej.
A gdzie kwestie związane z partycypacją?

> Partycypacja, czyli wspólne projektowanie
z przyszłymi użytkownikami jest w tle tych
wszystkich zarzutów. Jestem gotów się założyć, że większość z moich krytykantów, jeszcze parę lat temu, nawet nie słyszała o tym
zjawisku i nie jestem pewien, czy mają oni
w ogóle świadomość działalności projektowej
takich architektów z lat 60. i 70. jak chociażby
Lucien Kroll czy Ralph Erskine. Konieczność
konsultowania projektu z przyszłymi użytkownikami jest dla mnie od lat tak oczywista, że
szkoda nawet o tym mówić. Czasem koncepcję
małego domku projektujemy ponad rok, ciągle
zadziwiając inwestorów kolejnymi pytaniami.
W przypadku przestrzeni publicznej
sprawa jest zupełnie inna: tu po pierwsze
mieliśmy do czynienia z wiążącymi decyzjami miasta i procedurami prawnymi, a po
drugie z brakiem precyzyjnie określonej grupy
użytkowników. Z kim w ogóle mielibyśmy
konsultować nasz projekt? Z całą społecznością Wrocławia w formie referendum? Na prezentację projektu w Muzeum Architektury we
Wrocławiu przyszły dwie panie mieszkające
w okolicznych budynkach wielorodzinnych, zaczęły zadawać różne pytanie, ale kiedy zorientowały się, że projekt nie dotyczy przestrzeni
między tymi budynkami, tylko miejskiego
placu Nowy Targ, po prostu wyszły. Jaką część
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Plac Nowy Targ oświetla system Kwadlux QM LED

projektu mielibyśmy konsultować? Kształt
i rozmiar ławek? Rozstaw lamp? Wielkość
płyt betonowych na posadzce?
Czyli uważa pan, że do partycypacji też
należy podchodzić umiejętnie i nie zawsze
okazuje się ona „lekiem na całe zło”?

> Jak mówię, uczestnictwo przyszłych
użytkowników w projektowaniu jest dla mnie
oczywiste – jeżeli ich posiadam. W partycypację wszędzie i zawsze nie wierzę zupełnie.
Wystarczy popatrzeć na wyniki czytelnictwa
naszego społeczeństwa, na program telewizji
publicznych celujących w tzw. przeciętnego
widza, na jakość komentarzy internetowych,
na zawartość różnych czasopism osiągających największe nakłady. Ja wierzę w wiedzę
ekspercką podbudowaną dobrą wolą. Gdy idę
do lekarza, weterynarza, mojej księgowej lub
mechanika samochodowego, nie oczekuję od
nich partycypacji, ale merytorycznego i konkretnego działania. To oni uczyli się swojego

zawodu przez wiele lat, więc byłoby naprawdę
śmieszne, gdybym do nich mówił nie tylko
o problemie, z którym przychodzę, ale i o rozwiązaniu tego problemu.
Patrząc na efekt jedno wydaje się pewne:
ten plac przełamuje tradycję i zapewne
przez dłuższą chwilę będziemy musieli
przyzwyczajać się do jego minimalistycznej
nowoczesności.

> Na szczęście władze Wrocławia nie boją się
takich kontrastów. Oczywiście zawsze można
sobie zadać pytanie, co to właściwie znaczy,
że jakieś elementy pasują do siebie lub nie.
W przypadku placu Nowy Targ bezpośrednim
kontekstem jest modernistyczna zabudowa
z początku lat 60. i do tej właśnie stylistyki
przestrzeń ta nawiązuje. Nowy Targ jest jednym z trzech największych placów w obrębie
Starego Miasta. Rynek i plac Solny są utrzymane w stylu retro, dlatego wydaje mi się, że
ten projekt mógł być inny. 

Roman Rutkowski – właściciel wrocławskiej
pracowni Roman Rutkowski Architekci, krytyk
architektury, wykładowca na wydziałach architektury Politechniki Wrocławskiej i Słowackiego
Uniwersytetu Technicznego w Bratysławie. Członek
Zarządu dolnośląskiego oddziału Stowarzyszenia
Architektów Polskich. Laureat nagrody „Europe
40 under 40” dla najlepszych projektantów europejskich, niezależny ekspert Europejskiej Nagrody
Architektonicznej Miesa van der Rohe i Europejskiej Nagrody na Najlepszą Przestrzeń Publiczną,
korespondent paneuropejskiego magazynu „A10
– new European architecture”.
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Zwycięski przetarg a koszty
Robert Popielarz

Wygrany przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej potrafi zaskoczyć zwycięzcę dodatkowymi
wydatkami. Na etapie przygotowywania oferty mało kto uwzględnia bowiem koszty zabezpieczenia
należytego wykonania umowy. I warto wiedzieć, że nie chodzi tu tylko o ubezpieczenie OC.

S

Spełnienie wszystkich ustawowych wymogów, dotyczących udziału w postępowaniu
przetargowym, z czym każde biuro projektowe zmierzyło się niejednokrotnie, wymaga
ogromnej sumienności. Rzetelne przygotowanie opisu, wyceny projektu, zgromadzenie
dokumentacji i jej terminowe złożenie... O ile
kwestie przygotowania wycen, sposobu kalkulacji ceny były przez środowisko eksperckie
często podnoszone i analizowane, o tyle zagadnienie zabezpieczenia wykonania umowy
było dotąd traktowane po macoszemu.
Tymczasem przystąpienie do procedury
nie oznacza tylko konieczności zweryfikowania swoich możliwości zawodowych. To także
wymóg uwzględnienia kosztów związanych
z zabezpieczeniem należytego wykonania
umowy. Zalicza się do nich:
	koszty ubezpieczenia OC działalności
projektowej,
	koszty gwarancji bankowych,
	koszty gwarancji ubezpieczeniowych.

Jakie są możliwości?
Na etapie przygotowywania oferty warto
uwzględnić szereg kosztów, również te związane z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. Form wniesienia zabezpieczeń
jest wiele – od zabezpieczeń w pieniądzu,
poręczeń, po gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe. Ustawowo dopuszczalne jest
również zabezpieczenie w postaci weksli,
zastaw w postaci papierów wartościowych po
uprzedniej zgodzie zamawiającego.
Mimo, iż pieniądze, zabezpieczone na okres
realizacji kontraktu i okresu rękojmi są zwracane po 30 dniach, to z zasady, każdy przedsiębiorca unika blokowania środków pieniężnych.
Zwłaszcza, że są to kwoty niemałe i stanowią
od 5 do 10%. wartości kontraktu. Niechętnie
wybierana jest także forma zabezpieczenia
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poprzez zastaw majątkowy. Z kolei poręczenie
instytucji wymienianych w przepisach prawa,
nie jest łatwe do uzyskania. Warto zatem
rozważyć zabezpieczenia w postaci gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej.

Gwarancje: bankowe czy
ubezpieczeniowe?
Gwarancje bankowe, działają na podobnej zasadzie jak ubezpieczeniowe, lecz ich koszt jest
nieco większy – powiększony m.in. o marżę
banku. Z kolei gwarancję ubezpieczeniową
jest trudniej uzyskać. Oczywiście w obu przypadkach, aby ubiegać się o gwarancję, należy
przedłożyć stosowne dokumenty rejestrowe,
finansowe, a w przypadku gwarancji ubezpieczeniowych deklaracje majątkowe oraz
zaświadczenia z ZUS i US.
Dodatkowo wcale nie jest przesądzone,
że każdy podmiot ubiegający się o gwarancje bankowe czy ubezpieczeniowe uzyska
oczekiwany dokument. Co zrobić w takiej
sytuacji? Zwykle pozostaje zamawiającemu
przyjąć podstawową formę zabezpieczenia
np. poprzez zatrzymanie umówionych kwot
z wynagrodzenia na okres gwarancji i rękojmi.
Niestety w ten sposób wracamy do najmniej
pożądanego rozwiązania, czyli zamrożenia
środków pieniężnych.

Druga kwestia, to nie tylko wymóg
przedstawienia ubezpieczenia OC działalności
projektowej, lecz również minimalnej sumy
gwarancyjnej takiego ubezpieczenia. Czasami
pojawiają się żądania absolutnie nieadekwatne do skali zabezpieczenia przedmiotu
zamówienia. Przykładowo przy wartościach
prac projektowych wynoszących 250.000 zł,
szacowana wartość realizacji inwestycji na
bazie dokumentacji pracowni w przybliżeniu
wynosi 3.000.000 zł, a zamawiający żąda
ubezpieczenia OC pracowni projektowej na
2.000.000 zł!
Składając oferty na wykonanie zamówienia publicznego, bezwzględnie należy
szczegółowo zapoznać się z warunkami
zamówienia. Brzmi to jak truizm, lecz warto
przy tym zweryfikować nie tylko swoje możliwości zawodowe, ale również wspomniane
koszty związane z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, czyli koszt ubezpieczenia OC działalności projektowej (lub koszt
polisy kontraktowej – związanej wyłącznie
z przedmiotem zamówienia). A także to czy
bank lub ubezpieczyciel udzieli gwarancji
należytego wykonania kontraktu, a jeżeli tak
to... na jakich warunkach. Warto mierzyć siły
na zamiary.
Pisaliśmy o tym w Z:A

Dodatkowe zabezpieczenia

> G warancje ubezpieczeniowe. Jak je wykorzystać w procesie

Poza wymienionymi formami zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, dość często
stawiane są wymogi przedstawienia polisy OC
działalności projektowej. Jest to uzasadnione o tyle, że w znacznej większości, umowy
o prace projektowe dotyczą wielobranżowych
opracowań projektowych z udziałem branżystów-podwykonawców, za których strona
umowy – biuro projektowe lub architekt
– ponosi pełną odpowiedzialność.

> Słownik ubezpieczeniowy architekta: podstawy,

budowlanym?, Z:A_#36(2014), str. 60
Z:A_02/2012/#28, str. 32

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

Robert Popielarz
główny specjalista
ds. ubezpieczeń iExpert.pl SA
gsm 608 006 160
> robert.popielarz@iexpert.pl
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Optymalizacja projektowa
obiektów medycznych
arch. Michał Kazłowski, architekt IARP, arch. Aleksandra Ruszkowska

Specyfika obiektów medycznych – wysoka specjalizacja i odpowiedzialność – powoduje, że
ich projektowanie wymaga odpowiedniego doświadczenia. Szpital nie jest tylko budynkiem
określonym przez zbiór parametrów funkcjonalnych i technicznych, ale przede wszystkim
środowiskiem, którego atmosfera powinna wspierać terapię pacjentów.

N

Nowoczesny szpital jest obiektem w bardzo
wysokim stopniu nasyconym urządzeniami – można go nazwać leczącą maszyną.
To jedna z cech odróżniających szpitale
od większości najczęściej spotykanych
budynków. Decydują się tutaj losy zdrowia
i życia ludzi, więc precyzja projektowania
tej przestrzeni ma najwyższą wagę. Projektanci nie mogą pozwolić sobie na błąd – bo
tutaj błąd może kosztować czyjeś zdrowie
lub życie. Świadomość tej odpowiedzialności powoduje konieczność doskonałego
poznania zasad pracy danego szpitala
i pracującego tam personelu.
Połączenie wiedzy architektonicznej
i znajomości technologii medycznej pozwala
optymalizować obiekty szpitalne i – poza
zapewnieniem podstawowej jakości projektowej – stosować zasady tworzenia healing
environment, środowiska wspomagającego
leczenie pacjentów.

Pola optymalizacji energetycznej
Współczesny szpital to obiekt, który generuje
duże zapotrzebowanie na energię, co z kolei
stwarza możliwości a nawet konieczność
optymalizacji energetycznej. Ten rodzaj
optymalizacji jest najpopularniejszy i najłatwiejszy w aplikacji.
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Szukanie oszczędności można zacząć od
źródeł energii – panele solarne dostarczą
ciepło i energię elektryczną, a pompy ciepła
będą ogrzewać budynki zimą i chłodzić
w lecie. Takie rozwiązania z doskonałymi
efektami przetestowaliśmy w zaprojektowanym przez Archimed budynku radioterapii
Euromedic w Otwocku. Energia pozyskana
z ziemi, niemal w 100% pozwoliła ogrzać budynek zimą, a w lecie zapewniła całą energię
niezbędną dla systemów chłodzących.
Kolejnym polem racjonalizacji są odbiorniki i urządzenia szpitalne. Tu szerokie pole
do popisu mają np. projektanci oświetlenia.
Lampy LED są trudnym i wymagającym systemem, ale obecna technologia pozwala już
stosować światło ciepłe, przyjazne pacjentom
i personelowi, a jednocześnie odpowiednio
wydajne. Oświetlenie LED można wykorzystywać nawet w tak wymagających strefach
jak pole operacyjne. Doskonałej jakości lampy
pozwalają dobrać temperaturę światła tak, by
chirurg mógł zaobserwować nawet najdrobniejsze niuanse kolorystyczne operowanych
tkanek. W takie, nowoczesne, systemy wyposażone są np. sale projektowanego przez nas
szpitala Enelmed Centrum.
Duże oszczędności uzyskujemy stosując
wentylacje i klimatyzacje ze skutecznymi

systemami odzyskiwania ciepła. W większości stref stosujemy indukcyjne belki chłodzące
– bezgłośne, higieniczne systemy, które
pozwalają schłodzić pomieszczenia szpitala,
ale poprzez automatykę „dbającą” o oszczędności pozwalają również na otwieranie okien
i elastyczne dostosowywanie się do temperatury na zewnątrz – tak by nie chłodzić, gdy na
dworze zimno i nie grzać, gdy mimo „sezonu
grzewczego” mamy ciepły, słoneczny dzień.
Oczywiście – podstawą efektywności
energetycznej zawsze są poprawnie zaprojektowane przegrody budowlane. Wiele szpitali
przeprowadziło termomodernizację i świadomość konieczności dbania o ocieplenie ścian,
dachów, okien itp. jest na szczęście powszechna. W Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach zaprojektowaliśmy atrium, które daje budynkowi efekt „szklarniowy w zimie”, a w lecie
poprzez osłony przeciwsłoneczne i otwierane
klapy w dachu uzyskujemy efekt „kominowy”,
usuwający zużyte powietrze ze szpitala.

Optymalizacja funkcjonalna
Zagadnienia racjonalizacji wykorzystania
energii wydają się oczywiste we współczesnym świecie (i przepisach), najwyższe jednak
oszczędności można uzyskać optymalizując
funkcję budynku. To na etapie projektowania

fot. archiwum archimed
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Sala przygotowań do operacji, ŚCS w Kajetanach

możemy uzyskać wielkość budynku dostosowaną do jego funkcji.
Unikanie zbędnych korytarzy, przestrzeni
straszących pustką czy nieskończonych dróg,
które personel codziennie musi przemierzać
– to główne pola do podniesienia wydajności
pracy szpitala.
Optymalizacja funkcjonalna i energetyczna są ze sobą nierozerwalnie związane.
Hasłem przewodnim architekta powinno być
„projektowanie na miarę”. Zawsze należy
myśleć o przyszłości, przewidując, że dany
budynek będzie można powiększyć czy dostosować do najnowszych technologii.

Jak zaprojektować optymalny
obiekt medyczny?
Nie ma prostej recepty na projekt dobrego
obiektu medycznego, jest natomiast szereg
czynników, które kształtują optymalne
rozwiązania. Zaczynając projektować obiekt
medyczny kierujemy się na początku ustaleniem układu funkcjonalnego, wzajemnych
powiązań między poszczególnymi działami
szpitala i następnie projektujemy optymalne
powiązania komunikacyjne.
a) Układ przestrzenny szpitala wynika
bezpośrednio z jego zadań funkcjonalnych.
Architekt definiuje wielkość, kształt, roz-
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mieszczenie i układ budynków na działce
oraz rozmieszczenie poszczególnych działów
wewnętrznych. Wskazanie przez projektanta
odpowiedniej struktury budynku na etapie
projektowania przekłada się bezpośrednio na
późniejsze prawidłowe działanie wybudowanego obiektu.
Jest to jeden z krytycznych etapów
projektowania – błędy teraz popełnione
mogą uniemożliwić późniejsze prawidłowe
działanie lub zablokować rozbudowę szpitala w przyszłości. Planując układ budynków
na działce zawsze należy zostawić i wskazać pola przyszłej rozbudowy. Intensywnie
rozwijająca się technologia medyczna wymaga niemal ciągłych zmian i modernizacji
szpitali.
W dobrze zaprojektowanej placówce
szpitalnej układ przestrzenny budynków
ściśle odpowiada jego wymaganiom funkcjonalnym, a struktura podporządkowana jest
funkcji. W szpitalach gdzie zachodzi odwrotne
zjawisko, czyli funkcje podporządkowuje się
strukturze, organizacja jego działalności oraz
rola i zakres działania zostają w pewnym
stopniu ograniczone.
b) Działy funkcjonalne. W racjonalnie
zaprojektowanym budynku szpitala każda
z grup działów funkcjonalnych (oddziały

łóżkowe, diagnostyka, blok operacyjny)
powinna tworzyć osobną strefę wydzieloną
przestrzennie, lecz dobrze powiązaną komunikacyjnie z pozostałymi częściami obiektu. Powiązania te są ściśle określone funkcjonalnie
i muszą uwzględniać wzajemne wspomaganie
funkcjonalne działów, łatwość komunikacji
i bezpieczeństwo – zarówno medyczne, jak
i pożarowe.
c) Powiązania komunikacyjne. Pojęcie
rozdziału ruchu w szpitalu odnosi się do
organizacji jego funkcjonowania w aspekcie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Rozdział ruchu poszczególnych
grup użytkowników i obrót materiałem
rozpoczyna się na zewnątrz budynku. Za
pomocą specjalnego oznakowania, odpowiedniej grupie użytkowników przydzielane są odpowiednie wejścia. Jest to ważne
ze względu na wygodę i bezpieczeństwo
pacjenta, a także sprawną organizację
działającego obiektu.
Projektowanie szpitala w oparciu o analizę
rozdziału ruchu ma na celu zapewnienie
użytkownikom łatwej orientacji w budynku, wyznaczenia stref dostępnych tylko dla
personelu, dostaw czy wywozów, z którymi
pacjent nie powinien mieć styczności ze
względu na komfort psychiczny jak i zagro-
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Unikalna w skali światowej pracownia kości skroniowej, ŚCS

Gabinet konsultacyjny i sale operacyjne z kolorowymi ślimakami na ścianach, ŚCS w Kajetanach

Z:A _#37

045

TECHNIKA W ARCHITEKTURZE

Strefy komunikacji respektujące ideę wayfinding, Enelmed Promenada, Warszawa, architektura: Archimed

żenia epidemiologiczne, a także ograniczenia
prawne. Projektowanie rozdziału ruchu jest
bezpośrednio powiązane z projektowaniem
wayfinding.
d) Wayfinding – czyli orientacja w przestrzeni 1, obejmuje wszelkie sposoby za
pomocą, których ludzie orientują się w otoczeniu i potrafią trafić z miejsca na miejsce.
W 1960 roku urbanista prof. Kevin A. Lynch
w książce „Image of the City” zastosował
pojęcie wayfinding jako przełożenie czynników znanych ludziom z orientacji w mieście
na orientowanie się wewnątrz budynków.
Badania Lyncha miały istotny wpływ nie
tylko na planowanie przestrzenne, ale też
jak się później okazało, na psychologię
środowiskową.
W 1984 roku psycholog środowiskowy Romedi Passini opublikował książkę
pt. „Wayfinding in Architecture”, w której
rozszerzył koncepcję wayfindingu z oznakowania i grafiki komunikacyjnej do całościowo
potraktowanego systemu odnajdowania
się w budynku. Elementami tego systemu
według Passiniego miały być:
	logicznie zaplanowana przestrzeń,
	łączność głosowa,
	dotykowe elementy dostosowane do
potrzeb użytkowników.

046

Z:A _#37

Wayfinding jest dziś zabiegiem powszechnie
stosowanym w dużych budynkach publicznych, takich jak np. centra handlowe czy
garaże wielopoziomowe. Nowoczesnymi
elementami ułatwiającymi określenie położenia człowieka w budynku są tzw. kioski
informacyjne (dotykowe ekrany wyświetlające
mapy obiektu), które w połączeniu z tradycyjnymi zabiegami projektowymi, takimi jak
np. użycie koloru i znaku graficznego – mogą
stworzyć szpital o przyjaznej przestrzeni.
Jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci,
osób starszych i niepełnosprawnych, a także
pacjentów różnych kultur i języków będących
pod wpływem stresu szpitalnego.

Optymalny szpital według pacjenta
Jedną z wielu konsekwencji zmian ustrojowych
w Polsce jest zmiana postrzegania pacjenta
w placówce ochrony zdrowia – pacjent staje się
klientem. Proces ten trwa i zdecydowanie szybciej model ten obserwowany jest w placówkach
prywatnych. Konsekwencją takiego podejścia
jest chęć zarządów obiektów medycznych sprostania oczekiwaniom pacjenta/klienta.
W tym artykule nie zajmujemy się aspektami marketingowymi, ale można zaobserwować, że większość oczekiwań pacjentów jest
zbieżna z zasadami healing environment. Ar-

chitekt projektujący placówki medyczne powinien poprzez swój projekt wzmacniać działania
marketingowe i ekonomiczne, jak również
terapeutyczne oddziaływanie przestrzeni
szpitala. Projekt może wzmacniać poczucie
bezpieczeństwa poprzez łatwą komunikację,
szybki dostęp do personelu i świadczeń medycznych, możliwość kontaktu z bliskimi.
Przyjazne kolory, dobre „ciepłe” oświetlenie, miły zapach, „domowe” umeblowanie
z „własną” szafą, w której przechowywane
jest ubranie są czynnikami pozwalającymi
zaakceptować pacjentom nową przestrzeń
mieszkalną. Pokoje pacjentów stają się podobne do pokoi hotelowych.
Szpital czy przychodnia, przyjazne dla pacjenta to budynki niskie, o łatwej komunikacji,
otwierające się na zieleń i miasto. Pacjent
chce mieć poczucie, że nie został zamknięty
w szpitalu, ale jest goszczony i otoczony
najwyższą techniką i opieką medyczną. Ma
swój pokój, swoją łazienkę, swoją szafę, może
wyjść na kawę, a jednocześnie jest pod stałą
opieką medyczną i czuje się bezpiecznie.

Współczesne trendy projektowania
obiektów medycznych – przykłady
Szpitale współcześnie budowane w Europie
to budynki niskie, specjalistyczne, oszczęd-
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Olbrzymie atrium wyróżnia londyński Evelina Children’s Hospital. Przeszklona czterokondygnacyjna przestrzeń znajduje się nad 3. piętrem budynku

ne i ekologiczne. Ważnymi aspektami są
implementacje zasad healing environment.
Tworzone są szpitale Viliage Type posiadające wewnętrzną „drogę” lub „ryneczek”,
które stają się zarówno osią kompozycji
architektonicznej, jak też ułatwiają pacjentom i personelowi komunikację w obiekcie.
W tych strefach lokują się funkcje administracyjne, komercyjne i ambulatoryjne.
Stanowią swoiste łączniki pacjenta ze światem zewnętrznym. Wnętrza są kolorowe,
pełne zieleni.
Na koniec warto przyjrzeć się dwóm
współczesnym przykładom szpitali przyjaznych pacjentom i praktycznej implementacji
zasad omówionych wcześniej.
Ciekawym obiektem jest szpital dziecięcy Evelina Children’s Hospital wzniesiony
w samym centrum Londynu. Ten najnowszy
szpital pediatryczny w stolicy Wielkiej Brytanii, autorstwa pracowni Hopkins Architects, został zrealizowany w 2005 roku. Na
ponad 16 tys. metrów kw. zaprojektowano
140 łóżek. W proces projektowania zostali
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włączeni pacjenci i ich rodziny, a także personel szpitala. Pacjenci nie chcieli kolejnego
szpitala o długich, mrocznych korytarzach
i salach łóżkowych odciętych od reszty budynku, bez wizualnego kontaktu z odwiedzającymi. Personel natomiast pragnął, by nowy
budynek nie wyglądał jak typowa lecznica,
a ludzie przebywający w nim nie czuli się jak
w szpitalu.
W efekcie powstał obiekt o zwartej bryle,
efektywnie wykorzystujący niedużą działkę
w ścisłym centrum Londynu. Głównym,
wyróżniającym elementem szpitala jest
olbrzymie atrium. Przeszklona czterokondygnacyjna przestrzeń znajduje się nad trzecią
kondygnacją. Południowa ściana budynku
jest całkowicie przeszklona, podobnie jak
wewnętrzna ściana atrium osłaniająca
większość pokoi łóżkowych. Dzięki temu
osiągnięto maksymalne nasłonecznienie
i otwarcie na widoki miasta. Rozwiązanie to
zapewnia także wzrokowy kontakt pacjentów z normalnym życiem miasta, dzięki
czemu – zwłaszcza mali pacjenci – nie mają

poczucia zamknięcia w wielkim, technokratycznym budynku.
W celu ułatwienia pacjentom orientacji
wewnątrz budynku, zastosowano kod kolorystyczny i symboliczny (symbole zaczerpnięte
z natury). Podobną rolę informacyjną pełnią
wyeksponowane, kolorowe piony windowe
w atrium.
W szpitalu zaprojektowano bardzo dużo
przestrzeni do zabaw, rozwijania zainteresowań i innych aktywności pozwalających
uatrakcyjnić pobyt pacjentom. Dużą rolę
przypisano dziełom sztuki i pracom artystów,
które stanowią integralną część projektu
wnętrz. Architekci poprzez szereg rozwiązań
projektowych zapewnili komfortowe warunki
pobytu i leczenia zarówno dla dzieci, jak
i rodziców. Podsumowując: pomimo pozornie
bardzo trudnej lokalizacji w ścisłym centrum metropolii, na wąskiej działce i wobec
konieczności budowy wysokiego budynku,
projektanci stworzyli szpital, którego rozwiązania mogą być stawiane za wzór implementacji zasad healing environment.
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Evelina Children’s Hospital,
fot. waldopepper

Londyn, Wielka Brytania
realizacja: 2005
powierzchnia: ok. 16.500 m2
liczba łóżek: 140
projekt: Hopkins ArchiteCts

Poczekalnia w Evelina Children’s Hospital, Londyn

Sala terapii grupowej w Kajetanach
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W pierwszym roku działalności
w Światowym Centrum

Londyński obiekt jest piękny, ale też drogi
i luksusowy. Są jednak sposoby, by w Polsce szpital wyglądał podobnie, a cena jego
wybudowania i eksploatacji zachowywała
rozsądną skalę. Naszej pracowni udało się
zrealizować kilka takich obiektów. Zaimplementowane zasady healing environment
możemy przedstawić na przykładzie zaprojektowanego przez Archimed państwowego(!) szpitala – Światowego Centrum Słuchu
w Kajetanach k. Warszawy.
Naszym zadaniem był projekt rozbudowy
istniejącego niskiego obiektu, który z uwagi
na ogromne sukcesy zespołu prof. Skarżyńskiego nie mógł podołać zapewnieniu
opieki pacjentom tłumnie przybywającym do
Kajetan. W obiekcie zaprojektowaliśmy blok
z 4 salami operacyjnymi, centrum naukowe
z unikalną w świecie pracownią kości skroniowej, oddziały zarówno dla dzieci, jak i dla
dorosłych.
Centrum szpitala stanowi atrium szklane,
które w założeniu miało być przestrzenią
wspólną – „rynkiem” w miasteczku szpital-

050

Z:A _#37

nym. Każda kondygnacja ma swój dominujący
kolor, a dodatkowo z myślą o dzieciach wprowadziliśmy elementy przyrodnicze ułatwiające orientację.
Obiekt stoi w lesie, jest otoczony zaprojektowaną zielenią, a specjalnie kształtowane
elewacje mają ułatwić roślinom oplecenie
budynku zielonymi pędami. Zaprojektowane
zostały przestrzenie do zabawy i pobytu
rodziców (niestety dosyć skromne powierzchniowo z uwagi na ograniczoną pojemność
działki).
W naszym zamyśle zaprojektowaliśmy
obiekt, gdzie bardzo wysoka technologia
medyczna łączy się z przyjemnymi wnętrzami i niskim budynkiem szpitala w otoczeniu
zieleni. Większość fotografii ilustrujących
niniejszy artykuł wykonano w kajetańskim
Centrum Słuchu.

1_Wayfinding – według prof. Kevina A. Lyncha, autora „Image of the
City”, jest to sposób orientowania się w przestrzeni. Współcześnie:
graficzne oznakowanie budynków użyteczności publicznej i przestrzeni publicznych ułatwiające użytkownikom dotarcie do celu

Słuchu wykonano ponad
18 tys. procedur medycznych
i udzielono ponad 200 tys.
świadczeń medycznych.
Dziennie przeprowadza się około
70 operacji poprawiających
słuch – najwięcej w świecie
w zakresie otorynolaryngologii,
audiologii i foniatrii.

Michał
Grzymała-Kazłowski
architekt IARP,
prezes firmy Archimed

Aleksandra
Ruszkowska
architekt,
wiceprezes firmy Archimed
> ar@archimed.com.pl

Technika w architekturze

Przeszklony dziedziniec tworzy „rynek” szpitalnego miasteczka, ŚCS w Kajetanach

Światowe Centrum Słuchu (ŚCS),
Kajetany k. Warszawy
realizacja: 2010-2012
powierzchnia całk.: 110.425 m2
powierzchnia zabudowy: 2688 m2
kubatura brutto: 34.960 m 3
LICZBA ŁÓŻEK:· 3 oddziały, 85 łóżek
BLOK OPERACYJNY: 4 sale operacyjne
projekt: Archimed sp. z o.o.
architekci: Michał Grzymała-Kazłowski,
Aleksandra Ruszkowska, Dariusz Kuljon,
Joanna Wachowicz, Piotr Gastman,
Joanna Kozielska, Aleksandra Mareczka

Klatka schodowa z efektownym oznakowaniem pięter, detale elewacji, ŚCS w Kajetanach, architektura: Archimed
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JAK REDAKTOR Z REDAKTOREM

Maciej Nitka
WarsztatArchitekta.pl

@

@: Macieju, dzisiaj chciałbym poruszyć
pozornie oczywisty problem. Zaufanie. Ale
widziane inaczej. Klient powinien zaufać architektowi. A odwrotnie? Czy są podstawy,
aby nie ufać klientowi?
@: Cieszę się, że nie kwestionujesz tego
oczywistego dla mnie faktu: zaufanie klienta
do architekta jest podstawą współpracy.
Odwrócenie pytania świadczy o Twojej dziennikarskiej przekorze, ale – po zastanowieniu
– dochodzę do wniosku, że to jednak istotny
acz niedoceniany problem.
@: Taka praca... Rozważmy: architekt dostaje zlecenie. Jest pewien, że samodzielnie
rozwiąże zadanie. Tymczasem klient oczekuje, że będzie mógł „pokazywać palcem”,
bo architekt realizuje przecież jego plany.
I już narasta pierwszy konflikt. Czy architekt
– odrzucając myśl o szczegółowym konsultowaniu z klientem swojej pracy – daje mu
swoiste votum nieufności?
@: Zakładam, że nie będziemy analizować
metody pracy tych architektów, którzy są
przekonani, że lepiej od nich na architekturze
znać się może tylko Pan Bóg. Znam takie
postawy – nikt wówczas nie jest godnym
partnerem do rozmowy. Na szczęście nie jest
to powszechne zjawisko.
Wracając do Twojego pytania: pojawienie
się zlecenia uruchamia całą wielowarstwową
relację, jaką jest współpraca architekta i jego
klienta. To powinien być aktywny, dwukierunkowy dialog i to na wszystkich etapach.
Myślę tu o współpracy przy tworzeniu programu funkcjonalnego, analizie proponowanych rozwiązań i konsekwentnym prowadzeniu inwestycji do końca. Do tego oczywiście
potrzebne jest zaufanie.
@: Przedstawiasz model idealistyczny.
Wiemy obaj, że w rzeczywistości relacje
z klientem bywają bardziej skomplikowane. Może zacznijmy od początku. Siadamy
do pierwszych rozmów z klientem. Kiedy
052
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Sebastian Osowski
Zawód:Architekt

Materia zaufania
powinna się zapalić lampka ostrzegawcza
w kwestii problemów z dialogiem?

@: To, co napisałem, faktycznie jest głównie
teorią. Bo zaufanie – zaufaniem, ale projektowanie i późniejsza budowa to już twarda
rzeczywistość. Dlatego warto już na wstępie
– zadać sobie samemu kilka podstawowych
pytań. Przede wszystkim: czy klient wie czego
od nas oczekuje? To nie paradoks! Jeśli się nad
tym zastanowimy, dojdziemy do wniosku,
że problemy podczas pracy mogą wystąpić
z kilku co najmniej powodów.
Pierwszy przykład: inwestor może być osobą niedoświadczoną w inwestycjach budowlanych. Brakuje nam wówczas wspólnego pola
wymiany informacji, formułowania oczekiwań
i stawiania zadań. Ba! Nawet wspólnego języka. Już tylko to może prowadzić do narastania
wzajemnego niezrozumienia.
Drugi przypadek to klient instytucjonalny,
działający często schematycznie – począwszy
od przygotowania istotnych warunków zamówienia, czy programu funkcjonalnego. Znamy
tę niedobrą sytuację, gdy po podjęciu prac
projektowych rozpoczynają się próby wprowadzania zmian. Tego typu klienci mogą mieć na
początku problem z jasnym określeniem oczekiwań. I dlatego warto zwracać na to uwagę.
@: Wiadomo, że każda współpraca obarczona jest ryzykiem. Czy można go uniknąć?
Zredukować? Nie ma chyba narzędzi którymi architekt mógłby „sprawdzić” swojego
przyszłego klienta?
@: A szkoda. Zaś na poważnie: mam wraże-

nie, że początek problemów bierze się w zbyt
ogólnie przygotowanej i nie przedyskutowanej umowie z klientem. Brakuje nam także
spójnego (i wspólnego) słowniczka pojęć,
który uniemożliwiłby np. jednej ze stron sugerowanie pod koniec współpracy, że oczekiwała czegoś innego.

@: Postulat przydatności takiego słowniczka – jak pamiętam – pojawiał się wielokrot-

nie podczas izbowych dyskusji. Niestety
brak „leksykonu” nie może przeszkadzać
w zawieraniu umów tu i teraz...

@: Masz rację. Niemniej – nawet przy maksymalnej dawce dobrej woli z obu stron – mogą
się zdarzyć zgrzyty we współpracy. W relacjach architekta do klienta dominować powinna zasada ograniczonego zaufania, bo na pewno tak jest i w drugą stronę. Dopiero w trakcie
pracy nad projektem albo już podczas realizacji
budowy, mamy okazję do wzajemnego poznania się i można zrewidować swoje początkowe
poglądy. Tak czy inaczej – w każdym układzie
z klientem pomagają czytelne zasady.
@: Czyli co robić, aby bezpiecznie układać
współpracę w sytuacji braku zaufania?
@: Na przykład, dobrze jest spisywać
wszelkie ustalenia. Zajmuje to niewiele czasu,
a zostają jednoznaczne sformułowania. Przy
okazji: określenie „brak zaufania” ma negatywny wydźwięk. Może wystarczy zastąpić go
słowem „ostrożność”, które wiele wyjaśnia?
@: Rozsądna uwaga! Czyli ostrożność
i spisywanie ustaleń. Ale czy nie jest tak,
że architekt chcąc nie chcąc wpada w pułapkę? Z jednej strony ma własne poglądy
na rozwiązanie powierzonego mu zadania.
Z drugiej – wykonuje usługę dla klienta (decydenta). Jak rozwiązać ten „dyplomatyczny” dysonans? Raczej nie może powiedzieć
„państwo się przecież na tym nie znają”...
@: Dyplomacja w zawodzie architekta to
praktyczna umiejętność. Niestety, nie uczą
jej na politechnikach. Doświadczenie – często
bolesne – zdobywamy na tym polu już później.
A skoro rozmawiamy jako redaktorzy to na
czasie jest wspomnieć, że przygotowaliśmy
w Warsztacie Architekta nowy dział dla
klientów architekta. Omawiamy w nim aspekty
merytorycznego przygotowania obu stron do
skutecznej współpracy. Materiał trafił już do
recenzji i lada moment pojawi się w sieci.

07-08.czerwiec CHAŁUPY

kamping Chałupy 6 baza EASYSurfCenter
www.archisurf.pl
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Lady Kaisa – biblioteka główna uniwersytetu w Helsinkach

PUB

Akustyka rzecz piękna
Agnieszka Miszta

Współczesne trendy w kształtowaniu akustyki wnętrz obiektów użyteczności publicznej
wychodzą daleko ponad płaskie sufity rastrowe. Architekci coraz śmielej i chętniej sięgają
po nowe rozwiązania. Aby przekonać się jakie efekty uzyskują w praktyce, zapraszamy na
krótką wycieczkę do Hiszpanii, Finlandii i Danii.
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Projektanci wybierający materiały, które zapewniają komfort akustyczny we wnętrzach,
mają dzisiaj naprawdę duży wybór. W katalogach przodujących producentów obok
sztandarowych systemów, dostępna jest cała
gama produktów nietypowych, innowacyjnych i pobudzających kreatywność. Ich istotną cechą, oprócz doskonałych parametrów
akustycznych jest łatwość dopasowania do
form współczesnej, wymagającej architektury
i niebanalnych aranżacji. Do tej „ponadstandardowej” grupy zaliczyć można:
	akustyczne sufity monolityczne,
	ściany akustyczne,
	wyspy sufitowe i pionowo wiszące baffle,
	czy sufity z ukrytą krawędzią.

skutecznie kontrolować akustykę przestronnego centrum handlowego.
– Rockfon to oczywisty wybór, gdy w grę
wchodzi dźwiękochłonność i estetyczne
wykończenie – mówi Mariano Velilla, pracownik firmy montażowej Europlac 2002, która
wykonywała sufit w Puerto Venecia. – Praca
z tymi produktami jest naprawdę prosta,
a skalna wełna mineralna to wspaniały
materiał.

Pierścienie chmur w Helsinkach
Nowy budynek biblioteki głównej uniwersytetu w Helsinkach nazwany Lady Kaisa,
powstał w starym domu handlowym Kaisa
House stojącym w centrum miasta. Moderni-

Vesa Oiva z firmy AOA. – A to przemawia
za stosowaniem elastycznych rozwiązań
budowlanych.
Dla obserwatora stojącego na dole, balkony sprawiają wrażenie wiszących w powietrzu
koncentrycznych pierścieni chmur. Ten wizualny efekt podkreśla też charakterystyczny
owal wnętrza.
Oczywiście ściany balkonów to nie tylko
atrakcyjny dizajn. Ich główną rolą jest zapewnienie komfortu akustycznego osobom
korzystającym z biblioteki. Architekci z AOA
uzyskali go stosując system sufitowy Mono
Acoustic o gładkiej powierzchni, która dodatkowo pozwala na jej kształtowanie w odpowiednie krzywizny.

Nie ma wątpliwości, że tego rodzaju produkty
coraz częściej będą pojawiać we współczesnych
obiektach. Zanim doświadczymy ich we własnych projektach, przyjrzyjmy się z jakimi efektami zostały wykorzystane przez architektów
w Saragossie, Helsinkach, Llobregat i Orestad...

Falujący sufit w Saragossie
Puerto Venecia to podobno największe
centrum handlowe w Europie. Znajduje się
w hiszpańskiej Saragossie i na powierzchni
206 tys. m2 mieści kino, park rozrywki i ponad
150 markowych sklepów. Zostało zaprojektowane przez pracownię L-35 Arquitectos.
Jak sugeruje sama nazwa, woda stanowi
bardzo istotny element otoczenia obiektu. I to
z jej właśnie powodu projektanci postanowili
oddać podobne wrażenie płynności wewnątrz
budynku. Punkty gastronomiczne, kawiarnie
i restauracje – ulokowane zostały pod sufitem
o kształcie jasnego, falującego kanału, który
wije się wzdłuż całego kompleksu, by na koniec
„wpaść” do sztucznego jeziora, położonego
w parku rekreacyjnym otaczającym centrum.
– Na tak dużej przestrzeni, gdzie zbierają
się tysiące ludzi, odpowiednie wytłumienie
dźwięków i kontrola pogłosu są kwestią
kluczową – mówi architekt Eduardo Simarro
– Aby to osiągnąć musieliśmy wykorzystać
plan poziomy, ponieważ niemal wszystkie
płaszczyzny pionowe to szklane okna.
Dlatego właśnie architekci zaprojektowali wstążkę białego sufitu falującą
pośrodku obiektu, przywodząc na myśl
poruszającą się powierzchnię wody. Został
on wykonany z 3500 m2 monolitycznego
sufitu akustycznego Mono Acoustic. Nie
tylko atrakcyjnie wygląda, ale pomaga też

Centrum handlowe Puerto Venecia w Saragossie

zację budynku zaprojektowało biuro Anttinen
Oiva Architects (AOA).
Sercem obiektu jest owalne atrium,
wznoszące się przez cały budynek i okalane
balkonami. Ich balustrady zostały pokryte od
zewnątrz białym sufitem akustycznym. Jest
on zwykle kojarzony z poziomymi płaszczyznami stropów, gdzie bywa montowany
najczęściej, ale – i tak jest w tym przypadku
– z powodzeniem może być stosowany także
na płaszczyznach pionowych. Architekci lubią
doceniać takie możliwości.
– Przez kolejne 50 lat charakter bibliotek
znacznie się zmieni – opowiada architekt

Warto odnotować, że monolityczne ściany
akustyczne to nie jedyny produkt marki Rockfon zastosowany w bibliotece – nad napinanymi, metalowymi siatkami zamontowano też
płyty Industrial Opal.

Brzozowy las w Llobregat
Multipleks Cinemes Centre Splau, który
powstał w hiszpańskim Llobregat oferuje
widzom 28 sal kinowych rozmieszczonych
na powierzchni blisko 9 tys. m2. Projektanci
chcieli, aby miłośnicy kina mogli się tutaj
rozkoszować najwyższej jakości obrazem
i dźwiękiem. Architekt i inżynier organizacji
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przemysłu, Marta Batlle, która odpowiadała
w obiekcie za kwestie związane z akustyką,
szczególną uwagę zwróciła na sufit.
– Profesjonalne kino powinno wyprzedzać
„kino domowe” o całe lata świetlne. To zaś
można osiągnąć poprzez pełne „zanurzenie
się” w obrazie i dźwięku. Sale kinowe mieszczą się w odrębnych kategoriach architektury,
a wywołanie efektu zanurzenia jest w ich
przypadku głównym celem – mówi Batlle.
– Z powodu niewielkiej odległości między salami kinowymi chcieliśmy uniknąć przenikania
się dźwięków między salami oraz łączącymi
je holami.
Ponieważ wszystkie sale mieszczą się na
zaledwie dwóch piętrach, do dyspozycji pozostawała bardzo niewielka przestrzeń w pionie.

głębokiej ciemności i zarazem zapewniły
odpowiednie warunki akustyczne. Jak twierdzi
Marta Batlle, produkty Rockfon pomogły
uzyskać zamierzony przez nią „efekt zanurzenia”, a inwestor i kinomani są zachwyceni
wnętrzem i dźwiękiem.

Sufit bez krawędzi w Orestad
Szkoła w duńskim mieście Orestad została
zaprojektowana przez biuro KHR Arkitekter.
Nowy obiekt oprócz szkoły miał także pomieścić świetlicę i bibliotekę publiczną, a więc
stać się kulturalnym centrum nowoczesnego
miasta. Projekt Orestad Ad Skole był imponujący – pojawiły się w nim wiszące ogrody,
nowoczesne okna wykuszowe i rozłożyste
tarasy dachowe. We wnętrzu zamknięte

Szkoła w duńskim mieście Orestad

Projektantka postanowiła, że instalacje techniczne pozostaną widoczne, ale będą miały
ciemny kolor. Żeby jednak widzowie wchodząc
do kina nie mieli wrażenia przebywania w przestronnym, niemal zupełnie ciemnym korytarzu
zamontowano także pionowe, dźwiękochłonne
baffle Fibral Multiflex w kolorze białym.
Zostały połączone ze sobą, dzięki czemu,
oprócz swojej akustycznej roli, stały się ciekawą, wiszącą instalacją, przywodzącą na myśl
skąpany w świetle księżyca las brzozowy.
Wewnątrz sal kinowych zamontowano sufity Rockfon Color-all w kolorze węgla, które
umożliwiały jednocześnie stworzenie bardzo
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pomieszczenia sąsiadują z przestrzenią ogólnodostępną i niejednokrotnie wzajemnie się
przenikają, zapewniając różnorodność wymiarów i barw. Sufit pełni w obiekcie kluczową
funkcję, ponieważ zapewnia właściwą orientację i minimalizuje rozpraszające dźwięki.
– Budynek w założeniu miał mieć bardzo
ekstrawertyczny charakter – mówi architekt Mikkel Beedholm z KHR Architekter.
– Przykładowo, biblioteka publiczna zajmuje
parter, a wykusze górnych ośmiu pięter wiszą
ponad ogólnodostępnymi przestrzeniami.
Wewnątrz nie ma kształtów organicznych, są
tylko formy geometryczne z mnóstwem ką-

tów. Dlatego sufit pomaga określić pierwszy
i środkowy plan oraz tło.
W szkole zastosowano płyty sufitowe
Sonar z ukrytą krawędzią X, o wymiarach
1800 x 600 mm. Dzięki temu rozwiązaniu
podkreślona została unikatowa geometria
budynku, a osoby przebywające w środku
łatwiej odnajdują się w przestrzeni.

Magazyn pięknych
rozwiązań akustycznych
Warto powtórzyć, że najciekawsze produkty
akustyczne oprócz doskonałych właściwości
dźwiękochłonnych, potrafią swoim atrakcyjnym wyglądem dostosować się do różnej architektury i wnętrz, stając się dla architektów
pomocą w kreowaniu nawet najśmielszych
pomysłów oraz wizji.
Walory estetyczne takich rozwiązań są
szczególnie widoczne przy bezpośrednim
doświadczaniu architektury. A jeśli z różnych
względów, takie obcowanie nie jest dla nas
w danym miejscu i czasie możliwe? Pomocne
mogą okazać się... atrakcyjne prezentacje
fotograficzne.
Dlatego, aby przybliżać swoje produkty
w niestandardowych zastosowaniach firma
Rockfon cyklicznie wydaje magazyn „Inspired
by you”. Dzięki ilustrowanym prezentacjom
łatwo i przyjemnie można zapoznać się z nowościami i obejrzeć je w praktycznych realizacjach.
Wydawnictwo skierowane jest do architektów
i deweloperów inwestycji komercyjnych, ale
z pewnością chętnie przeczyta je i obejrzy każdy wielbiciel atrakcyjnej architektury i wnętrz.
Najnowszy numer magazynu, zawiera
bogaty materiał fotograficzny ilustrujący opisane powyżej budynki, ale też wiele
innych, w tym również polskich referencji. Na
blisko setce stron magazynu czytelnicy znajdą
również krótkie opisy obiektów, zastosowanych w nich rozwiązań i cenne wypowiedzi
ekspertów. Całość, starannie wydana na
kredowym papierze, z pewnością przełamuje
dotychczasowe schematy myślenia o sufitach
podwieszanych. 
Wszyscy, zainteresowani otrzymaniem magazynu Rockfon mogą
pobrać jego wersję elektroniczną ze strony www.rockfon.com.pl/

inspiredbyyou bądź zamówić egzemplarz wysyłając e-mail na adres:
marketing@rockfon.com.pl i wpisując w jego tytule hasło „ZA”.

Agnieszka Miszta
area marketing manager Rockfon
> napisz do autorki:
agnieszka.miszta@rockfon.com
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Multipleks Cinemes Centre Splau w Llobregat

Z:A _#37

057

PROMOCJA

fot. coniveo

TECHNIKA W ARCHITEKTURZE

PUB

A w biurze cicho,
jak makiem zasiał…

Wykładziny dywanowe tłumią
hałas nawet do 25-35 dB
oraz dają wrażenie ciepła
i przytulności pomieszczeniom

Jarosław Michalak

Współcześnie mało kto ma możliwość pracowania w miejscu, gdzie jedyne dźwięki, jakie słyszy,
pochodzą ze środowiska naturalnego. Większość z nas pracuje w biurach zlokalizowanych
w centrach miast, gdzie poziom dźwięków docierających z zewnątrz budynków i tych powstających
w samym miejscu wykonywania pracy jest wysoki. A to wpływa na dyskomfort i niższą efektywność
pracowników. Jednak ilość niepożądanych dźwięków w pomieszczeniu można ograniczyć już na
etapie projektowania aranżacji wnętrz...

P

Poziom hałasu w miejscu pracy określają
w Polsce liczne akty prawne, m.in.:
	rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy
z 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy,
	rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie
dopuszczalnych natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
	polskie normy PN-N-01307 oraz
PN-97/B-02151/02.
Według zaleceń normy ISO 9241-6, dotyczącej wymagań ergonomicznych dla stanowisk
pracy z komputerami, w przypadku wykonywania trudnych i złożonych zadań, równoważny poziom dźwięku powinien mieścić się
w przedziale 35-55 dB. Właśnie taki poziom
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dźwięku umożliwia pełne skupienie uwagi na
wykonywanym zadaniu.

Projektowanie a hałas
Prace nad osiągnięciem wymaganego prawem
poziomu dźwięku w pomieszczeniu, należy rozpocząć już na etapie projektu budynku – odpowiednio planując rozmieszczenie pomieszczeń,
układ kanałów wentylacyjnych i zastosowane
materiały budowlane. Nie bez znaczenia są
również elementy wyposażenia wnętrz, takie
jak ekrany akustyczne, izolacja ścian i podłoża.
Wiedza na temat szkodliwego wpływu hałasu na samopoczucie pracowników, skłania
projektantów i osoby tworzące specyfikacje
techniczne budynków do pracy z akustykami.
Adaptacja akustyczna pomieszczeń biurowych polega przede wszystkim na zwięk-

szeniu ich chłonności akustycznej. Można to
osiągnąć przez zastosowanie w pomieszczeniach odpowiednich materiałów, które pochłaniając część energii akustycznej padającej
na ich powierzchnię, zmniejszają natężenie
dźwięku w pomieszczeniach.

Ograniczanie hałasu w otwartych
przestrzeniach biurowych
W nowych inwestycjach wciąż popularny przy
aranżacji wnętrz jest model open space. Taki
układ stanowi dla projektantów wyzwanie,
związane z zapewnieniem pracownikom komfortowych warunków pracy, spełniających
normy dotyczące poziomu hałasu.
– Obecnie zarówno w budownictwie
mieszkaniowym, jak i w obiektach biurowych,
coraz bardziej popularne staje się stosowanie

Technika w architekturze

Wykładziny dywanowe z podkładem Juta Print posiadają
bardzo dobre właściwości akustyczne – spód JP tłumi
dźwięki i wygłusza chodzenie po biurze

materiałów, takich jak szkło, beton czy stal,
które idealnie nadają danemu wnętrzu minimalistyczny charakter – zwraca uwagę arch. Anna
Kania z pracowni architektonicznej CKKwadrat.
Takie wnętrza wyglądają bardzo nowocześnie i efektownie, a ponadto gładkie powierzchnie są łatwe w utrzymaniu czystości.
Jednak w przypadku wnętrz biurowych, gdzie
na otwartej przestrzeni pracuje wiele osób,
lepiej sprawdzą się tekstylne panele i ekrany
ścienne oraz miękkie wykładziny dywanowe.
W dużych, otwartych pomieszczeniach
wiele dźwięków generują sami pracownicy
poprzez szuranie krzesłami i odgłosy kroków.
Dźwięk w pomieszczeniu łatwiej odbija się od
gładkich powierzchni, niż od tych wyłożonych tkaniną. Odbijając się, wzmacnia swoje
natężenie, dlatego takie materiały, jak szkło,
czy polerowana stal, lepiej stosować w holach
i recepcjach biurowców, niż w pomieszczeniach typu open space.

Podłoże w biurze
Jeśli zależy nam na ograniczeniu do minimum
natężenia hałasu w biurze, nie bez znaczenia
będzie wybór podłoża. Również tutaj prace powinny rozpocząć się już na etapie projektowania.
– Stropy wraz z wykończoną warstwą podłogową mają zazwyczaj grubość ok. 25-35 cm
– dodaje arch. Anna Kania – Jeśli na stropie
konstrukcyjnym poprawnie wykonamy tzw.
podłogę „pływającą”, a dodatkowo zastosujemy np. odpowiednią wykładzinę dywanową,
znacznie ograniczymy przenikanie hałasów
pochodzących od kroków z kondygnacji na
kondygnację.
Na poziom hałasu w pomieszczeniu
wpływa również zastosowany rodzaj podłoża.

Podłoga z desek kojarzy nam się z elegancją
i przywołuje skojarzenia z mieszkaniem.
Jednak decydując się na takie podłoże, powinniśmy zwrócić uwagę, że podłogi twarde
(np. drewniane panele podłogowe), mogą być
źródłem silnych dźwięków uderzeniowych
i niepożądanego hałasu. W pomieszczeniach
cichych, (np. przeznaczonych do prac koncepcyjnych oraz na korytarzach w ich sąsiedztwie)
zalecane jest stosowanie dźwiękochłonnych
dywanowych wykładzin podłogowych.
Wykładziny dywanowe o grubości 7-9 mm
mają zdolność tłumienia hałasu do 25-35 dB.
Dodatkowo, dzięki materiałom, z jakich są
zrobione, sprawiają także wrażenie ciepła
i przytulności pomieszczeń. Wykładzina
w biurze będzie służyła przez wiele lat, dlatego
należy wybrać produkt nie tylko pochłaniający
dźwięk, ale również dostosowany do natężenia
ruchu w pomieszczeniu lub ciągu komunikacyjnym. Aktualnie w nowoczesnych biurowcach
cała infrastruktura techniczna ukryta jest pod
naszymi nogami, dlatego zalecane jest stosowanie wykładzin w płytkach dywanowych,
które umożliwią nam do niej łatwy dostęp.
Takie rozwiązanie idealnie sprawdzi się w pokojach biurowych, korytarzach, jak i w pomieszczeniach typu open space, gdzie moduły
50 x 50 cm lub 61 x 61 cm pozwolą nam na
stworzenie oryginalnych i ciekawych wzorów
na podłodze. Jednak, aby wykładzina pełniła
funkcje dźwiękochłonne, niezbędne jest jej
odpowiednie ułożenie.
Podłoże pod wykładzinę powinno być
stabilne, nie kruszące się i nie pylące, czyste
i suche. Prace powinniśmy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 17°C. Jeśli chcemy dodatkowo wygłuszyć pomieszczenie to o tym,

Piktogramy
informujące
o absorpcji
akustycznej
wykładziny.
Większość kart
technicznych
wykładzin
obiektowych posiada
piktogramy, które
obrazują pewne
właściwości
produktu

czy wykładzinę dywanową można układać
bezpośrednio na wylewce, czy trzeba pod nią
podłożyć jeszcze matę tłumiącą, decyduje
rodzaj jej podkładu i efekt, jaki chcemy uzyskać. Dodatkowo – stosując podkład, nadamy
wrażenie miękkości i elastyczności, gdy
będziemy po niej chodzić. Wykładziny, które
posiadają dodatkową warstwę filcu, spód
„juta print”, czy piankę lateksową, można
układać bezpośrednio na wylewce. Nic nie stoi
na przeszkodzie, by wykładziną pokryć podłogę z desek lub parkiet. Wtedy jednak warto
zwrócić uwagę na rodzaj podkładu. Najlepszy
w tym przypadku będzie spód „juta print”,
który dodatkowo stłumi odgłosy związane
z przemieszczaniem się pracowników w biurze.

Odpowiednia organizacja pracy
Niektórych hałasów nie da się wyeliminować
– rozmów prowadzonych przez pracowników
między sobą i telefonicznie czy odgłosów urządzeń biurowych (telefony, drukarki, niszczarki
czy kserokopiarki, które mogą podnosić poziom
dźwięku na otwartej przestrzeni biurowej do
ok. 60-65 dB). Aby ograniczyć te odgłosy, warto przenieść takie urządzenia do pomieszczenia
wydzielonego i odizolowanego od pozostałej
części biura. Takie miejsce można zaplanować
na etapie projektowania. Jeżeli zaś chodzi o hałasy generowane przez samych pracowników,
pozostaje nam zawsze zdrowy rozsądek. 
Jarosław Michalak
dyrektor działu handlowego
w firmie Coniveo
> napisz do autora:
jaroslaw.michalak@coniveo.pl
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Ekonomiczne spłukiwanie
w obiektach publicznych
Katarzyna Dziedziulo

Liczne zalety spłukiwania bezpośredniego
sprawiają, że jest to idealny system do
stosowania w toaletach publicznych.
W wielu państwach europejskich krajowe
wytyczne potwierdzają mocne strony
tego rozwiązania. Firma Delabie od
prawie 30 lat projektuje i produkuje
armaturę do spłukiwania bezpośredniego,
przeznaczoną do obiektów publicznych.
Zawór Tempoflux 2 (podtynkowy)
uruchamiany mechanicznie
podwójnym przyciskiem 3/6 l

R

Rozwiązania zbiornikowe do WC zostały
stworzone do użytku domowego i nie są
przystosowane do ograniczeń występujących
w budynkach użyteczności publicznej. A mimo
to często są tam montowane, ponieważ ich
umieszczenie w projekcie oznacza mniejszy
koszt początkowy inwestycji. Jednak kalkulacje te okazują się mniej korzystne w perspektywie średnio- i długoterminowej.

Zastrzeżenia dotyczące rozwiązań
zbiornikowych
Dlaczego zbiorniki WC są nienajlepszym
rozwiązaniem do toalety publicznej? Przede
wszystkim ich mechanizm zawiera plastikowe części i jest przez to bardziej narażony na
uszkodzenia z powodu intensywnego, a bardzo często dość brutalnego użytkowania.
Nagromadzenie w nich brudu i kamienia prowadzi do uszkodzenia uszczelki, a tym samym
do wycieku, który jest trudny do wykrycia.
Kolejna sprawa to kwestie sanitarne
– nieużywana przez kilka dni woda w zbiorniku, w temperaturze pokojowej, staje się
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środowiskiem rozwoju bakterii, które mogą
być rozpylone podczas spłukiwania. Bardzo
istotne są też aspekty ekonomiczne – miski
ustępowe ze zbiornikiem to pierwsza przyczyna marnotrawienia wody w sanitariatach (20
do 43% wody zużywanej w domu). Wreszcie
konserwacja zbiorników często okazuje się
być czasochłonna w przypadku obsługi kilku
stanowisk – demontaż i dostęp do mechanizmu jest w modelach podtynkowych trudny,
a ilość interwencji często duża (tymczasem
obecnie ogólną tendencją jest dążenie do
zmniejszenia ilości personelu technicznego).

Zalety spłukiwania bezpośredniego
Armatura do spłukiwania bezpośredniego
została stworzona, aby sprostać wymaganiom w sanitariatach publicznych o wysokiej
frekwencji użytkowania. Jej mechanizm oraz
element uruchamiający z litego mosiądzu są
odporne na uderzenia, intensywne użytkowanie oraz wandalizm. To system droższy od
zbiornikowego z plastikowymi częściami, ale
oszczędności przychodzą z czasem – armatu-

ra ta jest bardziej ekonomiczna w eksploatacji ze względu na ograniczoną konserwację
i oszczędności wody.
Konserwacja, polegająca tylko na prostej,
standardowej wymianie głowicy, jest ułatwiona dzięki bezpośredniemu dostępowi do
mechanizmu, bez konieczności demontażu
armatury.
Konstrukcja bezpośredniego spłukiwania
zmniejsza też ryzyko wycieków. Niewykryty
przeciek ze zbiornika może spowodować utratę 220 m³ wody/rok (w sumie 2200 zł/rok na
1 WC przy cenie ok. 10 zł/m³ zimnej wody).
System spłukiwania bezpośredniego
zapewnia natychmiastową dostępność dla
kolejnych użytkowników. Ponadto, samo
ciśnienie gwarantuje skuteczność już przy
jednym spłukaniu. Dla lepszej optymalizacji
zużycia wody, spłukiwanie bezpośrednie jest
dostępne w wersji z jednym przyciskiem (6 l)
i podwójnym przyciskiem: (3/6 l).
Oprócz wytrzymałości materiałów
i oszczędności wody, architekci cenią sobie
kompaktową budowę systemu ze spłuki-

fot. archiwum delabie

3/4"

78

145 max

280

Zawór Tempoflux 2 do instalacji zaściennej,
uruchamiany mechanicznie, z podwójnym
przyciskiem 3/6 l

80-130
3/4"

„Wartości dodane”
dla zapewnienia komfortu
Osiągnięcie prawidłowej higieny to niewątpliwie najważniejsze kryterium jakości pomieszczeń sanitarnych w budynkach publicznych.
Zastosowanie spłukiwania bezpośredniego
gwarantuje, że woda nie stoi w zbiorniku,
a w opcji elektronicznej użytkownik nie ma
fizycznego kontaktu dłoni z przyciskiem
uruchamiającym spłukiwanie. W hotelach,
budynkach biurowych i zakładach opieki zdrowotnej, krótkie, 7-sekundowe spłukiwanie,
bez czasu napełniania, jest także elementem kształtowania komfortu akustycznego
użytkowników.

Historia średnic
Warto pamiętać, że zbiornik toaletowy nie
może być zastąpiony przez system spłukiwania bezpośredniego w ramach zwykłego

180/230180/230
334
334

Zawór Tempoflux 2 do instalacji podtynkowej,
w półgrubych i grubych ścianach, uruchamiany
mechanicznie, z podwójnym przyciskiem 3/6 l

remontu i prostej wymiany. Efektywna średnica rury w tych rozwiązaniach (3/4"), różni
się od tej, stosowanej przy zbiornikach WC
(1/2"). Spłukiwanie bezpośrednie można więc
planować jedynie w nowych budynkach lub
przeprowadzając gruntowny remont.
Ważne jest zatem, aby już na etapie
projektowania zastanowić się nad intensywnością późniejszego użytkowania, oczekiwaniami dotyczącymi wydajności i rozważyć
czy urządzenia mogą być narażone na akty
wandalizmu.

Odpowiednie produkty
Firma Delabie od prawie 30 lat projektuje i produkuje armaturę do spłukiwania
bezpośredniego, przeznaczoną do budynków
użyteczności publicznej. Oprócz „klasycznych”
produktów w tym roku pojawiły się na rynku
dwie nowości:
Tempoflux 2 przystowany do półgrubych
i grubych ścian. Produkt przeznaczony
do instalacji podtynkowych wyposażono
w podwójny przycisk (3/6 l) i zintegrowany

240-490

waniem bezpośrednim (nie ma konieczności
planowania miejsca na zbiornik) oraz interesujący dizajn urządzeń.

Stelaż Tempofix WC do instalacji
podtynkowej, z zaworem
uruchamianym elektronicznie

240-490

Stelaż Tempofix WC do instalacji
podtynkowej, z zaworem Tempoflux 2
uruchamianym mechanicznie
podwójnym przyciskiem 3/6 l

960-1200

960-1200
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zawór odcinający. Posiada również możliwości regulacji wypływu, aby dostosować
go do misek ustępowych dla dzieci oraz do
ciśnienia dostępnego w instalacji.
	Tempoflux 2 dedykowany instalacjom
zaściennym. Produkt, w którym instalacja umieszczona jest po drugiej stronie
ściany, również uruchamiany mechanicznie
podwójnym przyciskiem (3/6 l). Jedyne
w swoim rodzaju rozwiązanie dostępne
na rynku, szczególnie dobrze sprawdza się
w zakładach karnych oraz zakładach opieki
zdrowotnej. Konserwacja jest uproszczona
dzięki możliwości dostępu do urządzenia
z tyłu ściany, poza obszarem użycia. 

Delabie Sp. z o.o.
Tel. +48 22 789 40 52
Faks +48 22 789 25 01

www.delabie.pl
serwis.handlowy@delabie.pl
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Płyty wystawione
na ekstremalne środowisko
Arkadiusz Kołodziejczyk

W prestiżowej dzielnicy Gdyni powstało osiedle Nowe Orłowo. Inwestor chciał, by na
elewacji znalazło się naturalne drewno, jednak jego zastosowaniu nie sprzyjał agresywny,
nadmorski klimat. Stąd pomysł wykorzystania płyt HPL Trespa® Meteon®.

K

Kompleks mieszkalny zlokalizowany jest
w dzielnicy Orłowo, przy ulicy Orłowskiej, prowadzącej w stronę nadmorskiego molo i dalej
nad urokliwą promenadę przy plaży, w pobliżu
Alei Zwycięstwa. To część najważniejszego
szlaku komunikacyjnego Trójmiasta.

Nadmorska kameralność
Budynki z jasną elewacją dobrze komponują się
z nadmorskim otoczeniem. Duże przeszklenia
zapewniają mieszkaniom lepsze nasłonecznienie, a ponadstandardowa wysokość pomieszczeń pozwala uzyskać optycznie większą
przestrzeń wnętrz. Przestronne balkony,
ogródki i tarasy na dachach domów podkreślają
oryginalny charakter inwestycji. Osiedle zostało
otoczone wysokim żywopłotem, który stanowi
naturalną granicę wydzielającą inwestycję i daje
mieszkańcom poczucie kameralności i bezpieczeństwa. Natomiast żywopłoty pomiędzy poszczególnymi ogródkami zapewniają właścicielom parterowych apartamentów prywatność.

Zamiast drewna
Inwestorowi, firmie Invest Komfort, zależało
na elewacji z naturalnego drewna, ponieważ
materiał ten dobrze komponuje się z bielą ścian
i daje wrażenie ciepła. Jednak lokalizacja budynków w pobliżu morza oznaczała wystawienie ich na działanie soli, deszczu, wiatru oraz
konieczność konserwacji częściej niż zwykle
dla tego typu elewacji. Stąd pomysł wykorzystania zamiennie, odpornych na te czynniki
płyt HPL Trespa® Meteon® w dekorze drewna
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NW16 Milano Terra. Płyty te wykonane zostały
z termicznie utwardzanej żywicy wzmocnionej
jednorodnym włóknem drzewnym. Ułożenie
na elewacji pociętych na kształt desek płyt
dało ciekawy efekt naturalnego drewna przedzielonego ciemnymi fugami. Materiałem tym
zostały też pokryte ściany wnęk balkonowych.

Inny sposób na deski
Paleta 23 kolorów w dekorach drewna daje architektom duże możliwości w uzyskaniu oczekiwanego efektu i kolorystyki, a nowa powierzchnia Matt odzwierciedla naturalny wygląd
drewna. Ale to nie jedyny sposób na uzyskanie
„efektu desek” przy wykorzystaniu tych płyt.
Istnieje bowiem możliwość wyfrezowania fug
różnej szerokości oraz kształtu. Duża odporność materiału na zmienne i agresywne środowisko pozwala zastosować je w bezpośrednim
sąsiedztwie morza, lotniska, w centrach miast
czy bezpośrednio nad lustrem wody.

Materiał, na którym można polegać
Płyty elewacyjne Trespa® Meteon® wykonane
zostały w trwałej technologii (sprasowane
w wysokiej temperaturze i pod wysokim
ciśnieniem), dzięki czemu nie wchodzą w reakcje z żadnymi substancjami, tak więc nie jest
wymagane stosowanie dodatkowych powłok
lub warstw zabezpieczających. Zamknięta,
bezporowa płyta powstała ze zwartego, wysokociśnieniowego laminatu (HPL) po utwardzeniu powierzchni zewnętrznej wiązką elektronów w unikalnej technologii EBC (Electron

Beam Curing) stworzonej przez firmę Trespa.
Nowoczesna technologia produkcji ogranicza
gromadzenie się brudu i ułatwia utrzymanie
płyt gładkimi i łatwymi w czyszczeniu. Jednorodne w całym przekroju zapewniają pewne
osadzenie śrub, wkrętów i innych elementów
mocujących. Produkt wykazuje także bardzo
dobrą wytrzymałość na rozciąganie i zginanie
oraz doskonałą wytrzymałość na wyrywanie
łączników i odporność na uderzenia. Dodatkową zaletą płyt Trespa® Meteon® jest łatwość
w obróbce i skrawaniu. To również materiał
niezwykle uniwersalny – płyty mogą być
z łatwością łączone z innymi materiałami
budowlanymi, tworząc razem z nimi jedyne
w swoim rodzaju efekty i dekoracje.
Dystrybutorem płyt elewacyjnych Trespa® Meteon® jest firma Thyssen
Krupp Energostal. Do Państwa dyspozycji są doradcy techniczni
udzielający szczegółowych informacji:
1_T hyssenKrupp Energostal, Arkadiusz Kołodziejczyk,
Region Północ, tel. 606 304 079
2_T hyssenKrupp Energostal, Robert Madej,
Region Południe, tel. 606 307 404
3_Trespa, Krzysztof Kowalik, tel. 605 453 464
4_Trespa, Bartłomiej Kosiński, tel. 731 731 705
Na zdjęciu: Osiedle gdyńskie „Nowe Orłowo”, budowa została
zrealizowana przez firmę Invest Komfort z Gdyni.

ThyssenKrupp Energostal S.A.
ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń
tel. 56 611 94 94, faks 56 611 95 75
www.thyssenkrupp-energostal.pl
e-mail: biuro@tk.energostal.pl
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Ściany rosnące szybciej
Czas trwania inwestycji budowlanej jest ściśle powiązany z jej kosztami. Przyspieszenie prac na
budowie nie tylko ogranicza wydatki, ale umożliwia także szybsze osiągnięcie momentu, w którym
inwestycja zaczyna przynosić zyski. Dlatego właśnie warto stosować płyty z betonu komórkowego
Ytong Panel firmy Xella, pozwalające zoptymalizować czas wznoszenia ścian. Przekonał się o tym
inwestor zakładu produkcyjnego w Lubartowie.

P

Płyty powstają z naturalnych surowców
– piasku, wody, cementu, wapna oraz niewielkiej ilości środka spulchniającego. Dostępne
są w grubościach 7,5 i 10 cm oraz o wysokości
od 220 do 300 cm. Ścianki działowe z płyt
Ytong Panel powstają nawet 4 razy szybciej
w porównaniu do technologii murowanych
i 8 razy szybciej w porównaniu do systemów
suchej zabudowy. Czas wznoszenia przegród
w technologii Ytong Panel wynosi zaledwie
ok. 0,2 r-g/m2.
TABELA 1 charakterystyka
płyt ytong panel
Parametr

Ytong Panel G4/600
7,5 cm

10 cm

długość [mm]

2200-3000

grubość [mm]

75; 100

szerokość [mm]

598

gęstość [kg/m3]

575 ± 50

wytrzymałość na ściskanie
[N/mm2]
izolacyjność termiczna
[W/(mK)]
izolacyjność akustyczna RA1
[dB]1

4,0
0,16
32

klasa reakcji na ogień
odporność ogniowa
1) Wartość dotyczy ścian nieotynkowanych
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A1

EI 60

EI 120

Szybkie budowanie zakładu

Cienkie ściany, dobra akustyka

Jako jeden z pierwszych, zalety płyt Ytong
Panel docenił inwestor zakładu produkcyjnego
w Lubartowie. W przeciągu 6 dni powstało
tam 300 m2 ścian, pomimo tego, że była to
pierwsza praca wykonawcy z tymi płytami.
Ich wysoka jakość pozwoliła na wykończenie
ścian jedynie za pomocą gładzi gipsowej,
dzięki czemu inwestor oszczędził na kosztach tynkowania. Dodatkowo, poprzez dużą
sztywność płyt, całkowita grubość ściany
wynosi zaledwie 8 cm (7,5 cm Ytong Panel +
obustronna gładź). W ten sposób w zakładzie
pozostało ponad 6 m2 dodatkowej powierzchni
użytkowej, w porównaniu do alternatywnej
technologii tynkowanych ścianek murowanych
z bloczków o grubości 12 cm. Podczas montażu
ściany, jednocześnie wykonywana była instalacja elektryczna, co pozwoliło na dodatkowe oszczędności czasu związane z brakiem
późniejszego bruzdowania i szpachlowania.
Inwestor budując zakład miał także świadomość, że w miarę rozwoju przedsiębiorstwa
będzie konieczna rozbudowa fabryki, co wiąże
się ze zmianą położenia ścianek działowych.
Zastosowanie produktu Xella gwarantuje mu
łatwość ewentualnego demontażu ściany,
a także możliwość całkowitego odzyskania
i ponownego wykorzystania wbudowanego
materiału.

Cienkie i lekkie przegrody często nie zapewniają
wystarczającej izolacyjności akustycznej. Płyty
Ytong Panel, badane bez wyprawy tynkarskiej,
osiągają wartość R A1 = 32 dB przy grubości
7,5 cm oraz R A1 = 37 dB przy grubości 10 cm.
Zastosowanie ich pozwoliło na zapewnienie wymaganego komfortu akustycznego w pomieszczeniach zakładu, pomimo małej grubości ścian.
***
– Cały zakład powstał w oparciu o innowacyjne
rozwiązania – mówi Zdzisław Motyl, inwestor
zakładu produkcyjnego w Lubartowie. – Szybkość
montażu i jakość powierzchni, to przewaga, dzięki
której technologia płyt Ytong Panel wygrywa
z konkurencyjnymi rozwiązaniami. Szczerze
mówiąc, jestem zadowolony z wyboru tego
rozwiązania, jest to technologia XXI wieku. 
Na zdjęciu: Zakład produkcyjny w Lubartowie – widok z zewnątrz
i od środka (wygląd jednego z korytarzy biurowych)
Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami w celu porozmawiania
o możliwości realizacji konkretnej inwestycji z wykorzystaniem
płyt Ytong Panel.

Nasi Doradcy Techniczni
są do Państwa dyspozycji
pod numerami telefonów:
801 122 227 lub 29 767 03 60
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Wykład arch. Jakuba Szczęsnego
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Architektoniczna
Budma 2014

arch. Izabela Klimaszewska, architekt IARP

Izba Architektów RP, już po raz trzeci, jako oficjalny patron honorowy uczestniczyła w poznańskich
targach Budma 2014. Hasło przewodnie imprezy brzmiało „Inspiracje, Budowa, Remont”
i podkreślało najważniejsze „etapy” tworzenia otaczającej nas architektury, ale także dążenia
dzisiejszej branży architektoniczno-budowlanej do podnoszenia standardów i wdrażania
najnowszych technologii. Dołożyliśmy, jako Izba Architektów, wiele starań i osobistego
zaangażowania, aby program naszej architektonicznej obecności odpowiadał tegorocznej nazwie
targów, w której po raz pierwszy pojawiło się słowo „architektura”.

Z:A _#37
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O

O skali wydarzenia w stolicy Wielkopolski
świadczą liczby: ponad 1000 targowych
wystawców przybyło z 30 państw, a liczba
zwiedzających osiągnęła 50 tysięcy, w tym
około 5000 architektów.
W tym roku Izba Architektów odpowiadała za kilka ważnych wydarzeń w kalendarzu
Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury: zorganizowała debatę (tym razem
pomiędzy architektami, inwestorami obiektów
użyteczności publicznej oraz producentami
technologii i materiałów budowlanych), wykład
światowej sławy architekta Rainera Mahlamäkiego oraz spotkanie z arch. Jakubem Szczęsnym, projektantem Domu Kereta. Przedstawiciele samorządu architektów wzięli też udział
w uroczystej ceremonii otwarcia, a z inicjatywy
prezesa IARP po raz drugi wręczono nagrodę
w konkursie dziennikarskim. Na stoisku IARP
spotkaliśmy się z setkami zwiedzających
i rozpowszechniliśmy ponad 1000 egzemplarzy
magazynu Zawód:Architekt. Targi trwały 4 dni,
od 11 do 14 marca, podczas których, działania
Izby Architektów były widoczne bardziej niż
w ubiegłym roku.

Uroczyste otwarcie
Zanim jednak tereny MTP zostały otwarte dla
zwiedzających, Izba Architektów zadbała nie
tylko o rozpowszechnienie zapowiedzi wśród
swoich członków za pośrednictwem serwisu
internetowego, biur okręgowych i magazynu
Z:A, ale także wystosowała oficjalne zaproszenia do Wydziałów Architektury wybranych
miast oraz do uczelni kształcących architektów, z informacją o programie obecności Izby
na tych targach, a ponadto przesłała pakiety
darmowych wejściówek dla studentów.
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Uroczyste otwarcie Targów Budma 2014
odbyło się, jak co roku, w Iglicy, symbolu
Targów Poznańskich, w obecności licznie
zgromadzonych gości oficjalnych, władz miasta Poznania, województwa wielkopolskiego
i województw ościennych, przedstawicieli
korpusów dyplomatycznych, urzędników
resortowych i innych ważnych osobistości
oraz architektów (w tym przedstawicieli Izb
Okręgowych IARP).
Prezes Izby Architektów, arch. Wojciech
Gęsiak, przeciął symboliczną wstęgę w towarzystwie Andrzeja Byrta (prezesa MTP),
min. Janusza Żbika (podsekretarza stanu
w Ministerstwie Infrastruktury), Tomasza
Kaisera (wiceprezydenta Poznania) i Piotra
Florka (wojewody wielkopolskiego), a następnie w krótkim wystąpieniu, nawiązał do
poszerzenia nazwy tegorocznej edycji – Targi
Budownictwa i Architektury.

Prezes IARP nagradza dziennikarzy
Uroczyste wręczenie lauru dla dziennikarza
przez prezesa Wojciecha Gęsiaka, odbyło się
w Sali Ziemi, tuż przed wykładem profesora
Rainera Mahlamäkiego, w obecności kilkuset
przybyłych osób.
Podstawę dokonywania wyboru stanowiły
zgłoszenia i rekomendacje z Okręgowych
Izb Architektów oraz wykaz z monitoringu
mediów, zawierający listę 150 publikacji
z mediów powszechnych, nie zajmujących się
profesjonalnie architekturą i budownictwem.
Głównym kryterium wyboru był merytoryczny oraz atrakcyjny tekstowo i wizualnie
sposób przedstawienia tematyki związanej
z wykonywaniem zawodu architekta i architekturą. Komisja Wydawnicza IARP nomino-

wała i przedłożyła do oceny Krajowej Rady
IARP prace pięciu dziennikarzy. Laureatem
nagrody Prezesa IARP za 2013 rok został
redaktor Dariusz Bartoszewicz z Gazety
Wyborczej (czytaj więcej: artykuł „Laur za
wywiad o muzeum” str. 072).

Fiński profesor
z wykładem w Poznaniu
Komisja Wydawnicza IARP prowadziła
kilkumiesięczne rozmowy z kilkoma stararchitektami, by ostatecznie podjąć decyzję
o zaproszeniu do Poznania wybitnego
fińskiego architekta prof. Rainera Mahlamäkiego, znanego w Polsce z projektu głośnego już gmachu Muzeum Żydów Polskich
w Warszawie.
Temat wykładu What internationality means
in architecture? (Co międzynarodowość oznacza
w architekturze?) oraz znane nazwisko i dorobek twórczy profesora, ściągnęły do Sali Ziemi
ponad 600 osób, głównie młodych architektów
i studentów. (czytaj więcej: artykuł „Vademecum architekta międzynarodowego” str. 014)
Tego samego dnia wieczorem, zaprosiliśmy
prof. Mahlamäkiego na kuluarowe spotkanie
do siedziby Wielkopolskiej Okręgowej Izby
Architektów, która mieści się w kamienicy
przy Starym Rynku w Poznaniu. Koleżanki
z WP OIARP przygotowały nastrojowe warunki sprzyjające spotkaniu na totalnym luzie,
czego wynikiem były pogaduszki do późnych
godzin nocnych, przy lampkach dobrego wina
i wybitnie smacznych zakąskach. Byłam,
jadłam i piłam. Mogę też potwierdzić, że prof.
Rainer Mahlamäki jest nie tylko świetnym
architektem, ale również niezwykle sympatycznym i pogodnym człowiekiem.

fot. paweł miecznik
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Stoisko Izby Architektów RP
i magazynu Zawód:Architekt
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Dla mnie najistotniejsze jest, że są to po raz pierwszy targi budownictwa
i architektury. Jednak mówiąc o ABC, w którym mamy architekturę
i budownictwo, we wszystkich ich doskonałych przejawach, brakuje mi
jeszcze literki C – cywilizacji budowanej za cywilizowaną cenę.
W całym środowisku budowlanym, inwestycyjnym, architektonicznym
mamy dominację tzw. najniższej ceny. To może się skończyć tak, że kiedy
wykorzystamy już środki unijne – zaczniemy masowe remonty! Większość
obiektów budowanych w inwestycjach publicznych przy najniższej cenie,
niestety nie daje gwarancji trwałości.
Mamy nadzieję, że w tej chwili, kiedy Unia Europejska wdraża nową
dyrektywę o zamówieniach publicznych, podejmiemy w Polsce dyskusję
nad ustawą PZP. Jesteśmy tutaj, na targach, we wspaniałym otoczeniu
budowlanym, ale nie zapominajmy, że musimy się wznieść na poziom
arch. Wojciech Gęsiak, prezes IARP
wypowiedź dla mtp tv, Budma 2014

Debata na trzy punkty widzenia
Debata „Idea – finanse – technologie” odbyła
się w pawilonie numer 5, gdzie w strefie
„Inspiracje” przygotowano specjalną amfiteatralną aranżację, budzącą spore zainteresowanie. Główna teza spotkania „Materialna i niematerialna wartość inwestycji
w przestrzeni publicznej – jako zależność
realizacji pomysłu architekta od możliwości
ekonomicznych inwestora” wywołała żywą
dyskusję, moderowaną z wyczuciem profesjonalisty przez architekta Marka Czuryło
(już trzeci raz na Budmie pełnił tę funkcję). W
czasie debaty poglądami dzielili się m.in. Stanisław Wachowiak (kanclerz UAM), Tomasz
Tomaszewski (wiceprezes IARP), Mariusz
Ścisło (prezes SARP), Borys Czarakcziew
(przewodniczący MP OIARP) oraz prof. arch.
Ewa Kuryłowicz.

Architekt i najwęższy dom świata
Ostatniego dnia targów, który poświęcony
był szeroko pojętej edukacji architektonicznej
oraz budowlanej, odbył się wykład Jakuba
Szczęsnego na temat warszawskiej realizacji
znanej pod nazwą Dom Kereta. Nie był to
jednak jedyny element prezentacji...
Temat i barwna (także dosłownie) osoba
Jakuba Szczęsnego, spowodowały, że na spotkaniu, pojawiło się wielu młodych architektów i studentów, co – nie ukrywajmy – było
naszym zamierzeniem „programowym”. Jakub
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cywilizacyjny, cywilizowanej ceny, aby to wszystko w realizacji służyło nie
tylko nam, ale i przyszłym pokoleniom.

Szczęsny na pewno posiada niekonwencjonalną osobowość, ale cechowała go też niesamowita umiejętność wyczucia oczekiwań
odbiorców. A jeśli dodać do tego lekkość wypowiedzi i dowcip, zrozumiemy w jaki sposób
tak łatwo zawłaszczył uwagę uczestników.
Żywej wymianie uwag i trzygodzinnej dyskusji
na pewno sprzyjał wspomniany już wcześniej
amfiteatralny układ forum, gdzie odbywały
się spotkania.

Wyposażenie stoiska pozwalało odwiedzającym gościom wypić swobodnie filiżankę
kawy serwowanej przez uśmiechnięte
hostessy (niestety „brakowało” innych trunków, co niektórzy nasi goście komentowali
z dwuznacznym uśmiechem) i porozmawiać
z dyżurującym architektem. Młode dziewczyny w białych koszulach z logo izby na plecach,
przechadzały się po terenie targowym i rozdawały ulotki o naszym samorządzie.

A na stoisku Izby i Z:A...

Kolejna Budma

W ramach wzajemnej współpracy z zarządem
MTP już po raz trzeci Izba Architektów otrzymała od targów możliwość zorganizowania
dużego stoiska. Pod logiem z orłem na jońskiej kolumnie codzienną obsługę zapewniali
architekci z Wielkopolskiej Okręgowej IARP
oraz redaktorzy magazynu Zawód:Architekt.
Obecność dyżurujących architektów
znacząco wpłynęła na zainteresowanie
stoiskiem, gdzie goście targowi podchodzili
zarówno z pytaniami, jak i po porady, na które
otrzymywali potrzebne odpowiedzi i wyjaśnienia. Na stoisku tradycyjnie częstowaliśmy
smakowitymi krówkami w owijkach z logo
izby. Mieliśmy też sporo ulotek informacyjnych, foldery promocyjne IARP oraz
egzemplarze najnowszego Z:A. Wiele osób
przystawało przy monitorze na którym prezentowaliśmy materiały filmowe dotyczące
naszego samorządu.

A co w przyszłym, 2015 roku? Cóż... Tempora
mutantur et nos mutamur in ilis… Czasy zmieniają się, a my zmieniamy się wraz z nimi. Izbę
Architektów RP czekają w maju wybory władz
krajowych na kolejną kadencję. I to do nowej
Krajowej Rady należeć będzie decyzja o kontynuowaniu patronatu izby nad targami Budma,
określenie programu i formy działań oraz dobór
osób odpowiedzialnych za tę aktywność. Jedno
jest pewne: droga dla architektury na największych polskich targach budownictwa – które
od edycji 2014 nazywają się już także targami
architektury – została przetarta...
Izabela Klimaszewska
architekt IARP,
członek Krajowej Rady IARP
> napisz do autorki:
klimaszewska@izbaarchitektow.pl

fot. paweł miecznik
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Oficjalne przecięcie wstęgi

Uroczystość otwarcia Budmy

Oficjalni goście targów

Stoisko IARP i Z:A

Prezes MTP i prezes IARP
Z:A _#37
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Debata Idea – Finanse – Technologie
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1_Prezes Wojciech Gęsiak wręcza nagrodę red. Dariuszowi Bartoszewiczowi
2_Nominowani: Anna Cymer i Filip Springer
3_Dariusz Bartoszewicz – laureat z piórem Prezesa IARP

Laur za wywiad o muzeum
/ Izba Architektów dziennikarzom
arch. Izabela Klimaszewska, architekt IARP

Przed wykładem prof. Rainera Mahlamäkiego w Sali Ziemi, największej sali wykładowej
MTP, po raz drugi wręczona została nagroda Prezesa Izby Architektów RP dla dziennikarza
mediów powszechnych. Laur przyznany został za najlepszy opublikowany materiał związany
z wykonywaniem zawodu architekta oraz dotyczący architektury.

P

Podstawę dokonywania wyboru Nagrody
Prezesa Izby Architektów RP dla dziennikarza
stanowił monitoring mediów za rok 2013, oraz
zgłoszenia z Izb Okręgowych przekazane do
Komisji Wydawniczej. Komisja nominowała
i przedłożyła do oceny Krajowej Rady prace
pięciu dziennikarzy wybrane spośród zgromadzonych 150 publikacji.
Główne kryteria selekcji materiałów były
następujące:
	atrakcyjność merytoryczna i wizualna,
	język zrozumiały dla przeciętnego „Kowalskiego”,
	ujęcie znaczenia oraz udziału architekta
w kreowaniu przestrzeni i architektury
obiektów, jako twórcy decydującego o ich
walorach.
Wyboru finałowej piątki dokonali członkowie Komisji Wydawniczej, redaktor
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naczelny magazynu Zawód:Architekt
i przedstawiciel agencji PR, zajmującej się
medialną obsługą IARP. Oto lista nominowanych w kolejności według uzyskanej
punktacji:
1) Dariusz Bartoszewicz
„Projektant o Muzeum Żydów: Liczy się piękno”, wywiad z prof. Rainerem Mahlamäkim,
gazeta.pl 20.04.2013 r.
Autor związany jest z portalem Gazeta.pl
oraz papierowym wydaniem „Gazety Wyborczej” i dodatkiem „Gazeta Stołeczna”.
Rekomendacja: Wywiad trafnie
i prawdziwie ukazuje wielowymiarowość,
delikatność, a równocześnie twardość
decyzji twórczych architekta. Autor prowokuje profesora Rainera Mahlamäkiego,
projektanta Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, do dyskusji o sięganiu

do historii relacji polsko-żydowskich, bez
odwoływania się do Holocaustu.
2) Piotr Sarzyński
„Budy ułudy”, Polityka, 24.07.2013 r.
Autor jest dziennikarzem „Polityki”, zajmuje się problematyką kulturalną, a szczególnie krytyką sztuki, jest aktywnie zaangażowany w organizację konkursu „Nagroda
Architektoniczna Polityki”.
Rekomendacja: Autor przewrotnie,
barwnym językiem, pisze o nieszczerości
polskiej architektury ostatnich dziesięcioleci,
o zaczerpniętym z reklamy zjawisku udawania
i tworzenia miraży pastiszem architektonicznym, atrapą lub budowlą historyzującą.
3) Filip Springer
„Zerwij śmiecia”, Duży Format [magazyn-dodatek „Gazety Wyborczej”], 3.10.2013 r.

fot. paweł miecznik
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Autor jest reportażystą, fotoreporterem
i literatem, prezentuje swoją twórczość
w wielu publikatorach, nie boi się mówić
o tym, co i kto szpeci i niszczy polską przestrzeń architektoniczną.
Rekomendacja: Autor, językiem zrozumiałym dla każdego mieszkańca, podjął w sposób
niekonwencjonalny walkę o estetykę przestrzeni miejskiej, przeciwstawia się zalewowi
szpecących Polskę reklam.
4) Agnieszka Berlińska
„Dom, nie gargamel”, Newsweek, 8.07.2013 r.
Dziennikarka związana z redakcją polskiej
edycji „Newsweeka” i ”Wprost”. Zajmuje się
różnorodną tematyką społeczno-kulturalną,
w tym również architekturą.
Rekomendacja: Autorka w sposób atrakcyjny przeciwstawia, przeciętnym domom
wybieranym z katalogów, pomysły polskich

3

architektów z pokolenia 40-latków na domy
jednorodzinne, wprawdzie często o zaskakującej formie, lecz zarazem funkcjonalne
i ekonomiczne w eksploatacji.

LAUREATEM NAGRODY PREZESA IARP
ZA ROK 2013 ZOSTAŁ
REDAKTOR DARIUSZ BARTOSZEWICZ

5) Anna Cymer
„Szukanie własnej drogi. Polska architektura przełomu wieków”, Culture.pl,
24.05.2013 r.
Autorka regularnie publikuje artykuły poświęcone architekturze, przestrzeni krajobrazowej i sztuce w portalu culture.pl., gazeta.pl
i we Wprost.
Rekomendacja: Interesujący tekst,
poparty bogatym serwisem zdjęciowym,
o wkraczaniu polskiej architektury na własną
drogę, dzięki temu, że rodzimi architekci
przestali ślepo kopiować zachodnie wzorce, co autorka udowadnia zamieszczonymi
przykładami.

Przed oficjalnym wręczeniem nagrody, nominowani dziennikarze oraz prezes MTP Andrzej
Byrt, prezes IARP Wojciech Gęsiak, prof.
Rainer Mahlamäki, prelegenci debaty oraz
kilku architektów zaangażowanych w działania podczas Budmy, spotkali się na wspólnym
lunchu. Wykorzystaliśmy ten czas, aby bliżej
się poznać i wymienić uwagami o warsztacie
pracy w naszych zawodach. My usłyszeliśmy jak pracują dziennikarze, jakie tematy
ich interesują i w jaki sposób przekonują do
publikacji swoich redaktorów naczelnych.
Dziennikarze mieli okazję posłuchać o warunkach w jakich funkcjonujemy jako architekci
i jako działacze samorządu.
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Deregulacja: udział
Izby Architektów
w pracach legislacyjnych
nad dostępem do zawodu
arch. Piotr Gadomski, architekt IARP, przewodniczący Komisji ds. Legislacji KR IARP

W okresie ostatnich miesięcy nastąpiło znaczne przyspieszenie prac sejmowej Komisji
Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji. Niniejszy tekst stanowi
sprawozdanie z działań IARP w zakresie projektu tzw. ustawy deregulacyjnej II transzy.

I

Izba Architektów RP, jako reprezentant
środowiska zawodowego, od początku brała
udział w pracach komisji sejmowej zajmującej się regulacjami dotyczącymi zawodu
architekta. Przyspieszenie prac komisji
spowodowało zwiększone zaangażowanie
Krajowej Rady IARP ze względu na konieczność uczestniczenia w kolejnych obradach.
W okresie przełomu roku 2013/2014
prace te miały charakter stały i były prowadzone przez Prezydium Krajowej Rady
w osobach prezesa arch. Wojciecha Gęsiaka
i sekretarza arch. Waldemara Jasiewicza,
przy współpracy mec. Marty Strzelak, kol.
arch. Borysława Czarakcziewa (przewodniczącego Małopolskiej OIARP) oraz piszącego te słowa.
Efektem prac Komisji Nadzwyczajnej jest
przyjęta przez Sejm RP w dniu 4 kwietnia 2014 r. ustawa o ułatwieniu dostępu
do niektórych zawodów regulowanych.
Ustawa zakłada przynależność architektów
– absolwentów I oraz II stopnia nauczania na
kierunku architektura do Izby Architektów.
Dotychczas licencjaci tego kierunku,
chcąc wykonywać swoje uprawnienia
ograniczone musieli należeć do Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa. Uprawnienia do kierowania robotami w specjalności
architektonicznej oraz nowowprowadzone
uprawnienia łączone (projektowanie i kiero-
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wanie robotami budowlanymi w specjalności
architektonicznej) także będą nadzorowane
przez IARP (dotychczas PIIB).
Należy wskazać, że architekci chcący
wykonywać niektóre elementy zawodu
inżyniera w ramach ograniczonych uprawnień konstrukcyjnych będą musieli – tak jak
obecnie – należeć do PIIB. W ten sposób Izby
uzyskują rzeczywistą kontrolę nad wykonywaniem zawodu, zarówno przez architektów, jak i inżynierów wykonujących niektóre
elementy zawodu architekta. Symetrycznie
sytuacja taka zachodzi także w przypadku
nadzoru nad wykonywaniem zawodu inżyniera. Dla ograniczonych uprawnień w tych
zakresach nadanych przed 1995 rokiem
utrzymano dotychczasowe regulacje.
Należy pokreślić, że obecna wersja ustawy gwarantuje wszystkim absolwentom
architektury, niezależnie od ukończonego
stopnia studiów oraz zakresu samodzielnej
funkcji technicznej (kierowanie robotami
budowlanymi w specjalności architektonicznej), możliwość wykonywania zawodu w ramach przynależności do IARP, co było celem
Izby od co najmniej 2 kadencji. Sprawowanie
całościowej pieczy nad wykonywaniem
zawodu architekta przez IARP w zakresie
od nieograniczonego projektowania, aż po
kierowanie robotami – spowoduje rzeczywisty powrót architektów na budowy.

Trzeba przy tym wspomnieć o pilnych
wyzwaniach stojących przed odpowiednimi
Komisjami Kwalifikacyjnymi: nadawanie
uprawnień ograniczonych, nadawnie uprawnień do kierowania i uprawnień łączonych.
***
Skupienie uwagi na ustawie deregulacyjnej
II transzy nie ograniczało zainteresowania
IARP zapisami III transzy ustawy o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych. W toku konsultacji społecznych
złożyliśmy uwagi do zapisów odnoszących
się do funkcjonowania rzeczoznawców ds.
zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz służb
konserwatora zabytków. Uzyskaliśmy w toku
konsultacji akceptację naszej propozycji o objęciu rzeczoznawców obowiązkowym ubezpieczeniem OC od prowadzonej działalności.
W zakresie funkcjonowania stanowiska WKZ
złożyliśmy wniosek o wprowadzenie zapisu,
aby Wojewódzki Konserwator Zabytków
z obowiązku posiadał wykształcenie z zakresu architektury i budownictwa.

Piotr Gadomski

przewodniczący Komisji
ds. Legislacji, architekt IARP

> napisz do autora:
gadomski@izbaarchitektow.pl
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Lekcja życia
/ film o architektach
arch. Borys Czarakcziew, arch Maciej Nitka, architekci IARP

Na zakończenie trzeciej kadencji, Rada Małopolskiej OIARP
podjęła eksperymentalną inicjatywę i wystąpiła w charakterze…
producenta filmu. Opowiedzmy tę historię.

C

Czas ucieka niezwykle szybko. Nawet
w Krakowie, gdzie podobno wszystko płynie
wolniej. To zjawisko nie omija także architektury, a zwłaszcza architektów.
Uświadomiliśmy to sobie, gdy w ubiegłym
roku Rada Miasta Krakowa uroczyście przyznała tytuł Honorowego Obywatela Miasta profesorowi Stanisławowi Juchnowiczowi, czyniąc go
pierwszym i jedynym architektem uhonorowanym tym tytułem przez krakowskich rajców.
Profesor ukończył właśnie 90 lat, zresztą
wspólnie z innym wybitnym krakowskim
architektem i także profesorem - Witoldem Cęckiewiczem. Ten piękny jubileusz
i wspomniana uroczystość spowodowały, że
narodził się pomysł zrealizowania dokumentu
o obu Nauczycielach wielu pokoleń małopolskich architektów.
Profesorowie nie dość, że przyjęli zaproszenie do udziału w inicjatywie to jeszcze
swymi niezwykłymi osobowościami – nadali
zarejestrowanym na taśmie filmowej relacjom
osobistego, wspomnieniowego charakteru.
A pamięć obaj jubilaci mają iście przedwojenną.
W rezultacie powstał ciekawy i cenny film
będący zapisem dwóch niezwykłych architektonicznych życiorysów, które współcześnie
nie mają szans na powtórzenie. Dowodem
wartości dokumentu była entuzjastyczna reakcja widowni podczas pokazu i to
zwłaszcza młodszych widzów. Jak bowiem
nie zadziwić się nad niezwykłymi ścieżkami
naszego zawodu, gdy z ekranu architekci-nestorzy opowiadają o… otrzymaniu propozycji
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zaprojektowania miasta (St. Juchnowicz jest
jedynym żyjącym projektantem Nowej Huty)
czy prezentowaniu makiety projektu przed
papieżem Janem Pawłem II (W. Cęckiewicz).
Przedpremierowy pokaz filmu zatytułowanego „Lekcja życia”, przewidzianego jako
część cyklu „Wykłady Mistrzów”, odbył się 21
marca 2014 roku w auli Akademii Muzycznej
w Krakowie z udziałem jednego z pierwszoplanowych aktorów – profesora Cęckiewicza.
W imieniu drugiego bohatera wieczoru, życzenia i podziękowania dla realizatorów złożyła
córka Małgorzata Juchnowicz-Sroka. Profesor
Cęckiewicz wspomniał z właściwym sobie
humorem, że mimo wielu ról jakie przyszło mu
pełnić w swoim życiu, aktorem jeszcze nie był.
Publiczność (złożona w większości
z uczniów Profesorów) podziękowała bohaterom filmu gromkimi brawami. Gratulacje zbierał
także reżyser filmu Janusz Michalczak.

Borys Czarakcziew

architekt IARP

Maciej Nitka
architekt IARP

Prof. dr hab. inż. arch. Stanisław Juchnowicz
– architekt, urbanista, dziekan Politechniki Krakowskiej. Urodził się 10 czerwca 1923 roku w Lidzie. W 1948 roku ukończył Wydział Architektury
Politechniki Gdańskiej, gdzie następnie podjął pracę
jako asystent w Katedrze Planowania Krajowego
i Regionalnego. W 1950 r. przeniósł się do Krakowa
i dołączył do zespołu pracującego nad układem
przestrzennym Nowej Huty. W roku 1959 otrzymał
stypendium Fundacji Forda w Instytucie Studiów
Urbanistycznych Uniwersytetu Pensylwańskiego
w Filadelfii. W latach 1973-1981 działał na terenie
Afryki Zachodniej, gdzie zajmował się organizacją oraz uruchomieniem wydziału Urbanistyki
i Planowania Regionalnego na Uniwersytecie w Zarii
(w Nigerii), a także projektami rozbudowy czterech
miast w Nigerii Południowej. Po powrocie do Polski,
w 1984, został wybrany Dziekanem Wydziału
Architektury Politechniki Krakowskiej. Od 2013 roku
– Honorowy Obywatel miasta Krakowa.
Autor licznych projektów z zakresu urbanistyki
i architektury, m.in.:
	planów odbudowy Starego Miasta w Gdańsku,
	dzielnicy mieszkaniowej Nowa Huta-Bieńczyce,
	projektu Gmachu Głównego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
	pomnika Bohaterów Warszawy,
	rozbudowy miast Nigerii Południowej (Gaya, Bici,
Zaria, Gombi).
Prof. dr hab. inż. arch. Witold Cęckiewicz
– architekt i urbanista, członek PAN i PAU, profesor
Politechniki Krakowskiej. Urodził się 24 kwietnia
1924 r. w Nowym Brzesku. W 1950 r. ukończył
z wyróżnieniem studia na Wydziale Architektury
Politechniki Krakowskiej. W latach 1955-1960 pełnił funkcję Głównego Architekta miasta Krakowa.
Od 1970 do 1994 r. był profesorem Politechniki
Krakowskiej – dyrektorem Instytutu Projektowania
Urbanistycznego i kierownikiem Katedry Kompozycji
Urbanistycznej. Jako wizytujący profesor wykładał
także na Iowa State University w Ames (USA) oraz
w Städtebauliches Institut w Stuttgarcie.
Autor wielu dzieł z zakresu architektury i urbanistyki, m.in.:
	hotelu Cracovia i kina Kijów w Krakowie,
	kościoła p. w. Matki Boskiej Częstochowskiej
w Rodakach,
	kościoła św. Brata Alberta w Krakowie,
	kościoła Zesłania Ducha Świętego w Krakowie,
	Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w KrakowieŁagiewnikach,
	ambasady Polski w New Delhi (z arch. Stanisławem Deńką),
	pomnika Zwycięstwa Grunwaldzkiego – odsłonięty w 1960 roku (razem z rzeźbiarzem Jerzym
Bandurą).
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KOMENTARZ NIEPOLITYCZNY

arch. Sławomir Żak
architekt IARP

Naprawianie
zawodu…

A

ILUSTRACJA: ARCHIWUM AUTORA

Architekt jest wolnym zawodem.
Takim musi pozostać – po to, żeby podejmowane przez Architekta decyzje projektowe były wiarygodne w relacji do często
niespójnych interesów klienta i społeczeństwa. Unia Europejska wskazuje w swoich
regulacjach prawnych na Architekta, jako
na niezbędnego lidera misji rozwoju cywilizacji – równowagi ducha i materii. Warto
więc chronić wolność zawodu Architekta,
w ramach równowagi z powierzoną mu
odpowiedzialnością zawodową i przyznanym ustawowo zaufaniem publicznym.
Takiej odpowiedzi udzieliłem w 2010
roku na pytanie „kim jest architekt ?”zadane w ramach wydania informacji
publicznej o Samorządzie Zawodowym
Architektów RP.
Rozwijając tamtą myśl dzisiaj, jestem
przekonany, że naprawianie zawodu należałoby rozpocząć właśnie od tezy opartej
na definicji zawodu w odniesieniu do jego
formalnej wolności. Także wolności do
formułowania warunków na jakich ten
zawód wykonujemy.

Wrocław, 3.04.2014

Wiele wskazuje bowiem na to, że zawód
architekta ma obecnie poważny problem
z egzekwowaniem swoich praw zawodowych w relacji do narzucanych instytucjonalnie i gospodarczo zasad świadczenia
usług projektowych.
Obecnie stosowane zasady dostępu do rynku pracy według zdiagnozowanych przez
samorząd kryteriów, z jednej strony monopolizują ten rynek kapitałowo, z drugiej,
stawianymi wymaganiami kontraktów, deprecjonują zawód architekta, spychając go
do roli specjalisty-dostawcy uzgodnionego
projektu, z praktycznie nieograniczonym
poziomem odpowiedzialności.
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Podnoszone (wyżej wymienione)
negatywne cechy rynku w rozwinięciu
szczegółowym to:
1. niezrozumiała selekcja podmiotów
(w ramach przyjętych kryteriów kapitałowych), w tym:
	ograniczanie dostępu do wykonywania zawodu poprzez progi kapitałowe
stawiane podmiotom świadczącym
usługi projektowe,
	ograniczanie konkurencji już na etapie
koncepcji (w trybie narzuconych
gwarancji zabezpieczeń wykonania umowy, eliminujących z rynku
podmioty o słabej kondycji finansowej
– niekoniecznie zawodowej),
	wymaganie rekomendacji specyfikujących zawód z pominięciem faktu posiadania uprawnień nieograniczonych,
2. wymaganie usług o zakresie wykraczającym poza prawne możliwości
wykonawcy (architekta – projektanta),
w tym:

	żądanie w ramach usług projektowych
dostarczenia ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych,
jednocześnie wymaganie uzgodnienia
na własny koszt dokumentacji w przypadku możliwych roszczeń stron
w trybie postępowania administracyjnego, ale także ew. postępowania
cywilnego,
	przenoszenie w zakres prac projektowych prac dotyczących przygotowania
materiałów wyjściowych do projektowania np. uzyskanie stosownej decyzji
inwestycji celu publicznego,
	obciążanie architekta zobowiązaniami spoza zakresu obowiązków
dotyczących samodzielnych funkcji
w budownictwie np. uzyskiwanie
zgody właścicieli terenów będących
w obszarze oddziaływania inwestycji,
3. naruszanie w sposób formalny praw
autorskich: osobistych, majątkowych
i zależnych (dotyczy specyfikacji pól
eksploatacji), w tym:

fot. oria media
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	wymuszanie formalnej zgody na
przejęcie projektu – w sytuacji nie
spełnienia np. warunków zabezpieczeń
finansowych lub nie wyrażenia zgody
przez architekta – autora projektu na
wprowadzane przez Zamawiającego
zmiany w trybie nadzoru autorskiego,
	blankietowa zgoda na adaptowanie
i modyfikowanie projektu przez inny
niż autor projektu podmiot,
	bezpłatne przejmowanie przez Zamawiającego praw autorskich,
	nieuzasadnione rozszerzanie pól eksploatacji dla praw autorskich,
4. rażąco wysokie kary i zabezpieczenia
kontraktów, w tym:
	ograniczanie konkurencji do podmiotów
kapitałowo dominujących na rynku
– w efekcie wzmacnianie statusu
monopolistów, z pominięciem aspektu
faktycznej rangi twórczej zawodu,
	wprowadzanie zapisów dotyczących
kar umownych wobec architekta w stosunku do terminów administracyjnych,

	brak symetrii w prawach i obowiązkach
stron kontraktu,
	jednostronne warunki odstąpienia od
kontraktu (zazwyczaj wyłącznie z przyczyn leżących po stronie wykonawcy
– architekta) przysługujące jedynie
Zamawiającemu,
5. niekorzystne warunki realizacji płatności za wykonany w ramach kontraktu
projekt, w tym:
	ograniczenie świadczeń finansowych
przez Zamawiającego do jednorazowej zapłaty np. dopiero po uzyskaniu
prawomocnej decyzji administracyjnej,
	wymuszanie bezpłatnie w ramach kontraktu opracowań dodatkowych – bez
uwzględnienia okoliczności i zdarzeń
niezależnych od architekta,
6. niekorzystne warunki rękojmi za wykonany projekt, w tym:
	wymaganie udzielenia rękojmi w odniesieniu do nieokreślonych przez Zamawiającego terminów realizacji inwestycji.

W odniesieniu do przywołanych powyżej
przykładów dotyczących naszej zawodowej pozycji w kontraktach, wolność zawodu i ochrona jego wolności, to w wymiarze
gospodarczym także ochrona rynku pracy.
Czy samorząd może więc w konsekwencji
wspomnianych okoliczności stać się związkiem zawodowym?
Z pewnością nie powinien, ze względu na
konstytucyjny cel powołania – działanie
w interesie publicznym. Nie można jednak
wykluczyć logiki dla interwencji samorządów w obszarach dotyczących obrony
statusu i społecznej funkcji zawodu,
a związanych z możliwością jego bezpiecznego i odpowiedzialnego wykonywania.
Naprawianie świata, jako powierzoną
zawodowi architekta misję powinno się
niewątpliwie rozpocząć od naprawienia zawodu, ale przede wszystkim od naprawienia warunków jego godnego uprawiania. 
Tekst wygłoszony na Konwencie IARP we Wrocławiu w dniu 11.04.2014
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BEZSPOINOWE
POSADZKI ŻYWICZNE
MONDÉCO EPOKSYDOWE tErAZZO
9 Eleganckie i uniwersalne
9 Idealne w centrach handlowych
i budynkach użyteczności publicznej
9 Wykonane z:
- epoksydowej żywicy w kolorze RAL
- kruszywa marmurowego lub szklanego
9 Szlifowane i polerowane
9 Gładkie i błyszczące
9 Szczelne i nienasiąkliwe
9 Odporne na ścieranie
9 Trwałe i łatwo zmywalne
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temat SPECJALNY

Więcej pytań niż odpowiedzi
/ refleksje o budowaniu
zrównoważonym
ZR
dr inż. arch. Piotr Kuczia, architekt IARP

Przymiotnik „zrównoważony” to modne słowo: brzmi nowocześnie, ma pozytywnie zabarwienie,
wydaje się być znaczące. Jego treść umiejscowiona jest jednak gdzieś między potrzebą a mitem...

Z

„Zrównoważony” chętnie wykorzystywany
jest w mass mediach, świetnie przyozdabia
wystąpienia polityków na międzynarodowych
parkietach i jest dobrym argumentem marketingowym. Określenie to ma wiele znaczeń
w różnych kontekstach. I w związku z tym
pozostawia sporo miejsca na nadużycia, którymi czasami szafuje się aż nazbyt ochoczo.
W debacie na temat zrównoważonego rozwoju działalność budowlana odgrywa centralną
rolę. Jest to obszar działania człowieka związany
z najbardziej intensywnym wykorzystaniem
zasobów i energii. Także na tym polu trudno
jest jednoznacznie zdefiniować czym jest
architektura lub budownictwo zrównoważone.
W czasach, kiedy nie tylko literatura fachowa,
ale także media prześcigają się w podawaniu
konkretnych wskazówek „jak budować w sposób
zrównoważony?”, należałoby może uczynić krok
wstecz i zastanowić się: co naprawdę oznacza to
pojęcie, jaki jest tego sens, jakie pociąga za sobą
konsekwencje i jakie niesie ryzyka?

Zrównoważony?
Najbardziej popularna definicja zrównoważonego rozwoju powstała w wyniku prac komisji
ONZ pod egidą byłej premier Norwegii, pani
Gro Brundtland. Zgodnie z tą definicją, rozwój
zrównoważony to taki, w którym „potrzeby
obecnego pokolenia mogą być zaspokojone
bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na
ich zaspokojenie”. Właściwie trudno nie zaakceptować tak szlachetnego celu. W niektórych
krajach wcielenie w życie idei zrównoważonego rozwoju staje się imperatywem, urasta
wręcz do rangi państwowej doktryny.
W praktyce jednak, od razu pojawiają się co
najmniej dwa istotne problemy. Po pierwsze
mamy do czynienia z bardzo kompleksowym
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zagadnieniem. Narzucającym się sposobem opanowania go jest rozbicie na pojedyncze determinanty, a to pociąga za sobą groźbę zagubienia
się w morzu detali, zaleceń, wymogów i utraty
z oczu istoty rzeczy. Po drugie, nie jesteśmy
w stanie do końca przewidzieć długofalowych
konsekwencji naszych działań w przyszłości.

Czego uczy nas historia
Przykłady z przeszłości uczą, że zapobiegliwość na zapas – mimo dobrych intencji – może
okazać się daremna, a przerażające scenariusze rozwoju wypadków oparte na ekstrapolacji
bieżących, niekorzystnych faktów, szybko
tracą swoją aktualność.
W słynnej bitwie pod Azincourt w 1415 roku
angielscy łucznicy doszczętnie rozgromili
mające liczebną przewagę francuskie oddziały.
Tysiące francuskich rycerzy poniosło śmierć
w deszczu strzał. Śmiercionośne dalekosiężne
łuki wykonane były z drewna cisowego. Cis
był w średniowieczu bardzo wartościowym
drzewem o strategicznym znaczeniu. Ponieważ gatunek ten rośnie bardzo powoli, jego
wiek rębności może wynosić nawet 250 lat.
Przezorna „zrównoważona” gospodarka
wymagała ochrony tego naturalnego zasobu
dla przyszłych pokoleń. Ścinać mogli je tylko
odpowiednio przeszkoleni drwale, za rabunek
groziła nawet kara śmierci. Nikt – sadząc
w XV wieku cisy dla przyszłych generacji – nie
przypuszczał wtedy, że gdy drzewa osiągną
dojrzałość, będą już jedynie militarnym anachronizmem: w międzyczasie o zwycięstwie
w walce decydowało już użycie prochu.
Urbanistyczną dyskusję o przyszłości Nowego Jorku dominował pod koniec XIX wieku
jeden temat: końskie odchody. Amerykańskie
i europejskie metropolie tonęły dosłownie

w masie końskich wydalin. Wszechobecne
resztki suchego łajna osiadały na wszystkim,
wśród zabudowy roznosił się smród, chmary
much rozsiewały zarazki. Londyński „Times”
prognozował, że do połowy XX wieku ulice
miasta zostaną przykryte 3 metrową warstwą
końskiego łajna. W niewiele lat później pojawiło się „przyjazne dla środowiska” (w porównaniu do panującej wówczas rzeczywistości) rozwiązanie: nie pozostawiający na ulicy żadnych
odpadków, przyjemnie pachnący spalinami
samochód. Ten, który obecnie stawia nas
w miastach przed – wydaje się – nierozwiązywalnymi problemami urbanistycznymi...
Ograniczony dostęp do naturalnych zasobów, dotkliwe środowiskowe i zdrowotne problemy związane z ich eksploatacją, często były
motorem wynalazków otwierających nowe
możliwości i pozwalających na całkiem nową
jakość życia. Nie wiemy, czy przezorne, nazbyt
oszczędne obchodzenie się z ograniczonymi
zasobami nie opóźniłoby zbawiennych dla ludzi
i środowiska innowacji? Czy odrobina egoizmu
w stosunku do własnego pokolenia w efekcie
nie przynosi korzyści także dla przyszłych
generacji? I czy w dążeniu do szlachetnego
celu nie stajemy się przypadkiem narzędziami
w rękach lobbystów, grup interesów?

Panaceum: energooszczędność?
Trudno oprzeć się wrażeniu, że w praktycznym
wdrażaniu w życie założeń zrównoważonej
architektury wszystko stawia się obecnie na
jedną kartę: na energooszczędność. Aktualnie
wiele przemawia za redukcją zużycia energii,
w szczególności z tzw. nieodnawialnych źródeł.
Istnieje jednak ryzyko, że z perspektywy
przyszłych pokoleń nasz jednostronny punkt
widzenia okaże się błędny. Że środki technicz-

wiz. A. Pluta

Zaawansowane
techniki pozyskiwania
i oszczędzania
energii pretekstem
do poszukiwań
formalnych. Projekt
kompleksu 3E Energia
Ekologia Edukacja
dla Politechniki
Wrocławskiej
jest wynikiem
długotrwałego
procesu projektowania
zintegrowanego, arch.
Piotr Kuczia

Zrównoważona
konsumpcja – projekt
samowystarczalnej
pod względem
energetycznym willi
w okolicach Łodzi.
Aktywne i pasywne
wykorzystanie
energii słonecznej
– z nadzieją, że efekt
nie będzie balastem
dla przyszłych pokoleń,
arch. Piotr Kuczia

fot. T. Pikuła

ne służące osiągnięciu tego celu są niedojrzałe,
może wręcz niewłaściwe. Czy domy zapakowane w trzydziestocentymetrową warstwę
pianki lub krajobrazy pełne gigantycznych
wiatraków naprawdę okażą się adekwatną
odpowiedzią na stojące przed nami wyzwania?
Czy skomplikowane urządzenia techniczne,
których żywotność wynosi zaledwie kilkanaście lat, w całościowych bilansach przyniosą
jakiekolwiek pozytywne efekty dla środowiska
i ludzi? Może zamiast wybawieniem, staną się
one balastem dla przyszłych pokoleń, które
będą musiały zmagać się z ich utylizacją?
Co, jeżeli w mniej lub bardziej dalekiej przyszłości ktoś wynajdzie tanie, bezemisyjne, całkowicie nieszkodliwe dla środowiska i bezpieczne dla człowieka źródło energii, które w każdej
chwili będzie w stanie zaspokoić energetyczny
głód społeczeństwa? Nie jesteśmy w stanie
przewidzieć, co przyniesie nam postęp w nauce
i technice za 20 czy 50 lat. Na początku XX w.
nikt w najśmielszych marzeniach nie spodziewał
się, że będzie możliwe wykorzystanie energii
tkwiącej w jądrze atomu. Nieodzowny w codziennym życiu (jak się dziś wydaje) internet
istnieje przecież dopiero od ćwierćwiecza...
Właściwie akademicka awangarda intelektualna mogłaby już teraz zająć się poszukiwaniem architektonicznych rozwiązań dla epoki
„postekologicznej” (niniejszym pretenduję
o zaszczyt bycia ojcem tego terminu), kiedy
te z prośrodowiskowych rozwiązań, które
przetrwają próbę czasu, staną się powszednimi standardami, a czystą energią będziemy
dysponować w nadmiarze.

wiz. A. Pluta
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Autoeksperyment
– we własnym domu
(2007 r.) można
pozwolić sobie
na poszukiwania
prowokacyjnych
odpowiedzi
na wyzwania
budownictwa
zrównoważonego,
arch. Piotr Kuczia

Paradoks
W dzisiejszym kontekście słowo „zrównoważony” kojarzy się zwykle z samoograniczeniem, powściągliwością, wyrzeczeniami na
rzecz wyższego celu. Ograniczajmy się teraz
dla dobra naszych wnuków i prawnuków.
W idei zrównoważonego rozwoju kryje się
jednak paradoks: skończone zasoby – nawet
w przypadku, kiedy znacznie zmniejszymy ich
bieżące zużycie – prędzej czy później ulegną
wyczerpaniu. W długofalowej perspektywie
ich oszczędzanie nie jest celowe, bo i tak
kiedyś zostaną przecież całkowicie zużyte.
Proces ten zostanie jedynie opóźniony, rozciągnięty w czasie. „Mniej źle” nigdy nie zastąpi
„dobrze”. Zrównoważona byłaby więc zupełna
rezygnacja z ich konsumowania – tylko wtedy
nienaruszone zasoby pozostałyby dla przyszłych pokoleń. Jednakże wszystkie następne
generacje – w imię przyszłości – także musiałyby powstrzymywać się od ich eksploatacji.
W efekcie nie przyniosłyby one pożytku
nikomu. Choć teoretycznie ideałem byłoby

nie-budowanie, oznaczałoby to stagnację,
brak poprawy warunków życia, rezygnację
z innowacji. Musimy pogodzić się z faktem, że
wolny człowiek nigdy nie będzie w stanie żyć
w rajskiej harmonii z naturą. Zawsze będzie
chodziło o mniejsze lub większe kompromisy.

Zrównoważona rozrzutność
Naiwnością byłoby wierzyć, że rozwinięte
społeczeństwa gotowe są na dobrowolne,
masowe wyrzeczenia, rezygnację z dotychczasowego wygodnego stylu życia. Jedną
z prób odpowiedzi na takie ascetyczne spojrzenie jest idea „Hedonistic Sustainability”.
Dlaczego to, co jest korzystne dla środowiska,
nie miałoby zaspokajać własnych egoistycznych potrzeb i nie miałoby być korzystne
dla ekonomicznego rozwoju? Dlaczego nie
dążyć do połączenia tych dwóch „światów”?

Takie podejście znajduje na przykład odbicie
w pełnych świeżości i dynamiki projektach
Bjarke Ingelsa.
Otwarte na konsumpcję spojrzenie oferuje
również koncepcja „Cradle to Cradle”, której celem jest osiągnięcie tak zwanej „efektywności
ekologicznej”. W myśl tej idei, zamiast zmniejszać lub odraczać niekorzystne oddziaływania
na środowisko, należy tak pokierować działalnością produkcyjną lub budowlaną, aby materiały używane do wytwarzania dóbr krążyły
w zamkniętych biologicznych lub technicznych
obiegach, w których odpadki każdorazowo
stają się budulcem. Dzięki temu, konieczność
ograniczania się w konsumpcji schodzi na drugi
plan, gdyż wytwarzane artefakty nie obciążają
środowiska. Odpowiedzialność za oferowanie takich rozwiązań spoczywa po stronie
projektantów i wytwórców. Dla producentów
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Zintegrowane
z przegrodami
zewnętrznymi panele
solarne: nawet gdy
kiedyś „wyzioną
ducha” (pod względem
energetycznym),
nadal pozostaną
funkcjonalnym
i estetycznym
materiałem
wykończeniowym
dachu i elewacji. Dom
w Krakowie, arch.
Piotr Kuczia

To bardziej
fasada przy okazji
wytwarzająca
prąd, niż ogniwa
fotowoltaiczne na
elewacji.
Projekt typowy
MąDrian –
laureat konkursu
wydawnictwa
„murator”
Energooszczędny
Dom Dostępny 2013,
arch. Piotr Kuczia

dynku, są systemy certyfikacji ekologicznej.
Mają one być narzędziami służącymi do weryfikacji budynków na podstawie obiektywnych
kryteriów i jasno określonych parametrów.
W poszukiwaniu kompromisu pomiędzy
obiektywnością oceny, a możliwością stosowania, systemy te usiłują zredukować kompleksowe, wzajemne zależności do dającej
się opanować liczby czynników, które można
przełożyć na punktację. Taka redukcja pociąga
za sobą niebezpieczeństwo, że całkowicie nowatorskie koncepcje budynków, charakteryzujące się doskonałymi walorami użytkowymi,
estetycznymi czy szczególną oszczędnością,
wcale nie otrzymają należytego uznania
w nieelastycznej punktacji. Sztywne kryteria
oceny, poprawiając przeciętny poziom, mogą
hamować przełamujące bariery innowacje
i wypierać zdrowy rozsądek w rozwiązywaniu
niestandardowych sytuacji.
Mimo, że zamiarem wprowadzenia certyfikacji była obiektywizacja wyników, porównania najbardziej popularnych światowych
systemów pokazują, że prowadzą one do
bardzo różnych ocen tego samego obiektu.

wiz. A. Pluta

Rola architekta

Trwałość fasady
jako jedna z prób
odpowiedzi
na wyzwania
zrównoważonej
architektury: domy
w Czerepowcu (Rosja)
- projekt konkursowy,
arch. Piotr Kuczia

to także ekonomiczna szansa – w odpowiednio zorganizowanej gospodarce (np. leasing
telewizora, zamiast jego zakup) cenne surowce
wracałyby do nich z powrotem.

Technika kontra prostota
Oblicza zrównoważonej architektury mogą
być bardzo różne. Niektóre zeroenergetyczne
domy nie różnią się z zewnątrz niczym od
konwencjonalnych. Inne, choć naszpikowane
kolektorami i ogniwami słonecznymi, nie
mają żadnych zalet środowiskowych. Z jednej
strony entuzjaści techniki, dla których każda
zaoszczędzona kWh energii oznacza sukces,
z drugiej strony orędownicy siermiężnych
chatek z gliny. Właściwa droga leży prawdopodobnie gdzieś pomiędzy tymi skrajnościami
i nasza rola, jako projektantów, polega na
poszukiwaniu odpowiedniego kompromisu
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– w zależności od zadania, pragnień i wyobrażeń inwestora, budżetu itd.
Dla wielu obraz idealnego zrównoważonego budynku to skromny jednorodzinny
domek ekologiczny, gdzieś na wsi, na skraju
lasu. Szeroko zakrojone badania, przeprowadzone np. przez London School of Economics,
sugerują jednakże zgoła przeciwny obraz:
mieszkańcy metropoli obciążają środowisko
w znacznie mniejszym stopniu, niż czynią
to przeciętni mieszkańcy żyjący w rozproszonej zabudowie. W rozwiniętych krajach,
zurbanizowane obszary – dzięki efektywności
wykorzystania zasobów – mają korzystniejszy bilans ekologiczny, niż przeciętna krajowa.

Certyfikacja
Próbą opanowania „nieokreśloności” zadania,
jakim jest tworzenie zrównoważonego bu-

Nawet najlepsze systemy certyfikacji nie
zastąpią inwencji, wiedzy i rozsądku twórcy.
Architekt może być ważnym ogniwem w przekładaniu idei zrównoważonego rozwoju na
konkretne rozwiązania budowlane. Najlepiej
w taki sposób, aby nie były one związane
z ciągłymi wyrzeczeniami, restrykcjami lub
reglamentacją, lecz – przy całej dbałości
o przyszłe pokolenia – podnosiły jakość życia
teraźniejszych użytkowników. Zrównoważona
przyszłość bez radości i piękna byłaby smutna, ponura, pozbawiona istotnych elementów
ludzkiej natury – nie warta wysiłków.
Zawarte w przepisach wymagania energetyczne i środowiskowe będą niebawem
na tyle wysokie, że nie będziemy musieli
zastanawiać się nad ich „podbijaniem”.
Naszym zadaniem będzie przekładanie ich na
jak najlepszą architekturę. Tworząc budynki
estetyczne, komfortowe i twałe inwestujemy
w ich długowieczność – a to jeden z lepszych
i pewniejszych sposobów ochrony zasobów
naturalnych. 

Piotr Kuczia
architekt IARP, architekt BAK
> napisz do autora:
info@kuczia.com
dr inż. arch. Piotr Kuczia projektuje w Niemczech i Polsce, od ponad
dwudziestu lat zajmuje się architekturą zrównoważoną

temat SPECJALNY

Markizy do ochrony
przed słońcem

fot. archiwum fakro

PROJEKTOWANIE ZRÓWNOWAŻONE

Małgorzata Respekta-Paszkiewicz

Okna dachowe już na dobre zagościły w naszej architekturze. Montowane
są zarówno w nowo powstających budynkach, jak i podczas adaptacji
poddaszy. Ich usytuowanie w skośnym dachu powoduje, że dostarczają
do pomieszczeń dużą ilość światła dziennego. W lecie przez okno może
jednak przenikać również duża ilość energii słonecznej, powodując
nagrzewanie pomieszczeń. Odpowiednia kontrola przenikającej energii
pozwala przekształcić poddasze w komfortowe miejsce do pracy
i wypoczynku, nawet w upalne dni.

F

Firma Fakro rozszerzyła ofertę akcesoriów
zewnętrznych służących do ochrony przed
ciepłem słonecznym i wprowadziła na rynek
nowe, zautomatyzowane markizy do okien
dachowych AMZ Solar i AMZ Z-Wave.

Przepuszczalność energii słonecznej przez okno dachowe

Lepiej na zewnątrz niż wewnątrz
Specjaliści z Fakro przetestowali skuteczność
ochrony przed nagrzewaniem pomieszczeń
za pomocą różnych osłon przeciwsłonecznych. Okazało się, że markiza zewnętrzna
zamontowana na oknie dachowym chroni
przed nagrzaniem poddasza do ośmiu razy
skuteczniej niż roleta wewnętrzna zaciemniająca. Akcesoria wewnętrzne w ograniczonym
stopniu chronią przed słonecznym promieniowaniem cieplnym, a ich głównym zadaniem
jest dekoracja wnętrza oraz regulacja ilości
wpadającego światła. Szczególnie ważne
jest stosowanie akcesoriów na zewnątrz,
kiedy okno umieszczone zostało od strony
południowej. Optymalnym rozwiązaniem jest
markiza zewnętrzna absorbująca promieniowanie słoneczne już przed szybą i emitująca
ciepło na zewnątrz, przez co w słoneczne
dni bardzo dobrze chroni przed uciążliwym
upałem. Takie rozwiązanie skutecznie zacienia
wnętrze, przy jednoczesnym zapewnieniu
widoczności na zewnątrz. Co więcej, markiza
powoduje równomierny rozkład natężenia
światła (zapewniając naszym oczom wizualny
komfort, chroniąc je przed szkodliwym oddziaływaniem refleksów, szczególnie przy pracy
z komputerem) i chroni przed szkodliwym

086

Z:A _#37

Okno bez osłon

Okno z wewnętrzną roletą

promieniowaniem UV, a zaciągnięta w czasie
deszczu redukuje odgłos spadających kropel.

Na słońce i na prąd
Nowa generacja markiz firmy Fakro charakteryzuje się dodatkowo wysokim komfortem
obsługi. Markizy elektryczne oferowane są
w dwóch wersjach sterowania:
	AMZ Solar to całkowicie samoczynna,
automatyczna obsługa, która sprawia, że
z wyjątkową łatwością możemy chronić
poddasze przed nagrzaniem. Markiza
wyposażona jest w panel solarny oraz
wewnętrzny akumulator. Panel ładuje akumulator i pełni dodatkowo rolę czujnika,
który w połączeniu ze specjalnym układem
elektroniki reaguje na promieniowanie
słoneczne. Latem, w przypadku dużego
nasłonecznienia, markiza samoczynnie
rozsuwa się i chroni pomieszczenie przed
nagrzaniem. Przy pochmurnej pogodzie
automatycznie się zwija, zwiększając

Okno z markizą

napływ naturalnego światła. Markiza
posiada również tryb, w którym sterowana
jest za pomocą pilota.
	AMZ Z-Wave zasilana prądem z sieci
elektrycznej i sterowana za pomocą pilota
lub przełącznika naściennego w bezprzewodowym systemie Z-Wave.
Markizy zamontowane na oknach dachowych
umożliwiają znaczne ograniczenie nagrzewania pomieszczeń podczas upalnych dni.
W wersji elektrycznej markizy są wyjątkowo
łatwe w obsłudze, co zapewnia najwyższy
komfort korzystania z poddasza zarówno
podczas pracy, jak i wypoczynku.

Małgorzata Respekta-Paszkiewicz
> napisz do autorki:
m.respekta@fakro.pl

PrOMOcJA

TechnikA w ArchiTekTurZe

Miasto zielone z natury
Współcześnie w miastach, zajmujących około 2% powierzchni
lądów, zamieszkuje łącznie około połowa ludności Ziemi, a prognozy mówią o spodziewanym wzroście udziału ludności miejskiej
do 70%. Już dziś tempo rozwoju miast jest szybsze niż przyrost
demograficzny, a obraz obszarów podmiejskich i rolniczych
wchłanianych przez spontanicznie rozrastające się dzielnice jest
powszechnie znany. Postępująca suburbanizacja pokazuje jakie
znaczenie ma właściwa gospodarka zasobami środowiska na
poziomie miasta, a także składających się na nie dzielnic, zespołów
zabudowy czy pojedynczych budynków. Agrokultura miejska jest
jednym z przykładów, gdzie nieoficjalna aktywność społeczeństwa
zaczyna spotykać się z decyzjami miejskimi i polityką ustrojową.
W tej sytuacji architekci i urbaniści mają kluczową rolę by stworzyć
nowy model miasta. Zielone dachy i farmy miejskie, mimo że stają
się coraz bardziej popularne w krajach starej Unii, to w Polsce nadal
występują sporadycznie. W związku z nowymi wyzwaniami rozpoczęto wdrażanie ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej
„Miasto zielone z natury”, której głównym celem jest podniesienie
świadomości i wiedzy społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem architektów, inżynierów budownictwa, administratorów
nieruchomości i administracji publicznej w zakresie zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych poprzez aktywne wdrażanie
rozwiązań zielonych dachów i farm miejskich, a także prezentację
tzw. dobrych praktyk z omawianego zakresu.
Podobne programy są sukcesywnie wprowadzane w wielu krajach, takich jak Hiszpania, Anglia, Szwajcaria czy Niemcy. W ramach
kampanii we wszystkich większych ośrodkach miejskich zorganizowane zostaną darmowe warsztaty, na których specjaliści przedstawią
m.in. zasady zrównoważonego planowania miasta, a także gotowe
rozwiązania, które ułatwią wprowadzanie idei projektu w życie.
Bezpłatnie udostępniona zostanie publikacja „Miasto zielone z natury

– poradnik dobrych praktyk”, która w sposób kompleksowy przybliża
temat zielonych dachów i farm miejskich. W Polsce miasta nadal się
rozrastają, ważne by przy tworzeniu nowych dzielnic lub rewitalizacji
obecnie występujących wykorzystywać nowe „zielone” kierunki.
Na spotkaniach obejrzeć będzie można makietę zielonego miasta,
gdzie pokazano zastosowanie farm miejskich i zielonych dachów
w praktyce.
Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w dwóch konkursach. Pierwszy przeznaczony jest dla mieszkańców miast
„Mój miejski ogród”, gdzie oceniana będzie gotowa kompozycja
zagospodarowania przestrzeni miejskiej. Drugi skierowany jest do
osób związanych zawodowo z architekturą, zagospodarowaniem
przestrzennym itp. oraz studentów kierunków architektonicznych
i pokrewnych – „Zielone idzie w miasto”. Przedmiotem konkusu
jest stworzenie koncepcji zielonego zagospodarowania przestrzeni
miejskiej na istniejącym obiekcie lub w oparciu o istniejący, wybudowany obiekt. Do wygrania są atrakcyjne nagrody rzeczowe, takie jak
MacBook Pro, sprzęt komputerowy, RTV i fotograficzny.
Wszelkie informacje o projekcie oraz harmonogram warsztatów
i regulaminy konkursów dostępne są na stronie organizatora
www.MiastoZieloneZNatury.pl.

Artykuł ten został opublikowany
dzięki dofinansowaniu Narodowego
Funduszu Ohrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Za jego treść
odpowiada wyłącznie Agencja Create
Event Rajmund Gizdra
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Energooszczędny system
na nowe czasy
dr inż. Przemysław Zawodny

Rosnące ceny energii i zmiany klimatyczne spowodowały, że inwestorzy coraz bardziej interesują się
budownictwem energooszczędnym i pasywnym. Na to zainteresowanie ma wpływ także fakt, że wszystkie
kraje Unii Europejskiej zostały zobowiązane do zmian prawnych dotyczących warunków technicznych
dla budownictwa. W Polsce część tych zmian weszła w życie od 1 stycznia 2014 roku. Z myślą o nowych
wymaganiach firma Ruukki opracowała system energooszczędnej obudowy z płyt warstwowych Energy.

N

Na początku roku weszła w życie nowelizacja Warunków Technicznych, będąca
wynikiem implementacji Dyrektywy EPBD
2010/31/UE. Z pewnością w najbliższym
czasie możemy się więc spodziewać wzmożonego zainteresowania energooszczędnością budynków, a zatem również wspomagającymi ją materiałami i technologiami
budowlanymi.
Bardzo ważną zmianą w nowych warunkach technicznych jest zapis, że wymogi
w zakresie ochrony cieplnej uznaje się za
spełnione, jeśli zapewniony jest odpowiedni
współczynnik izolacyjności termicznej U przegród zewnętrznych i jednocześnie spełniony
jest wymóg zapotrzebowania energii pierwotnej EP przez budynek. Dotychczas można było
spełniać te warunki zamiennie.
Równocześnie rozporządzenie znacząco
zmniejsza wartości U oraz EP i wskazuje, że
warunki będą ulegały dalszemu zaostrzaniu
w latach 2017 i 2021.
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Nie tylko izolacja, wentylacja też

Wpływ szczelności na EP

Projektując nowy budynek kubaturowy (np.
halę magazynową czy produkcyjną), po
doborze wszystkich elementów przegród
zewnętrznych (okna, drzwi itd.), należy wykonać pełny bilans energetyczny obiektu. Może
z niego wynikać, że budynek nie spełnia wymagań dotyczących EP, choć wszystkie jego
elementy zostały wybrane poprawnie pod
względem współczynnika U. W takiej sytuacji
jeden lub kilka elementów można zamienić na
elementy o zdecydowanie lepszych parametrach niż zakładają WT. Warto jednak pamiętać, że możliwości oszczędzania wynikające
z samego pogrubiania izolacji termicznej są
ograniczone. Zdecydowanie więcej możliwości
optymalizacji daje nam ograniczanie strat
wynikających z wentylacji kontrolowanej
i niekontrolowanej budynku. Zostało to
uwzględnione w nowych WT i aktualnie wentylacja mechaniczna jest obarczona wymogiem przynajmniej 50% odzysku ciepła.

Rozważmy modelowy budynek przemysłowy,
którego parametry zestawiono w tabeli 1.
Dla tak zdefiniowanego obiektu wykonano
obliczenia energii pierwotnej EP, analizując
jej wartości przy zmianie grubości izolacji
termicznej – wyniki przedstawia wykres 1.
Widać na nim jednoznacznie, że spełnienie
minimalnych wymagań odnośnie izolacyjności
termicznej (wełna mineralna 20 cm) nie gwarantuje uzyskania EP na wymaganym poziomie
(120,66 kWh/m2·a wobec wymaganych 110).
Jednym z rozwiązań w takiej sytuacji może
być zwiększanie grubości izolacji np. na dachu.
Drugim, zdecydowanie efektywniej poprawiającym bilans energetyczny, będzie zwiększenie szczelności obudowy – czyli ograniczenie
niekontrolowanej infiltracji powietrza. Na
wykresie widać to wyraźnie.
Nowe warunki techniczne regulują parametr infiltracji zakładając, że dla wentylacji
grawitacyjnej kształtuje się on na poziomie
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System z gwarancją szczelności
W oparciu o wynikającą z powyższej analizy
wiedzę, zaawansowane testy szczelności oraz
40-letnie doświadczenie produkcyjne, firma
Ruukki opracowała system energooszczędnej
obudowy z płyt warstwowych Energy, który
składa się z następujących elementów:
	płyta warstwowa Energy – produkowana
w bardziej rygorystycznych warunkach
oraz wyposażona w specjalne uszczelki
w zamkach,
	zestaw specjalnych akcesoriów
montażowych,
	nowe wysoko szczelne detale montażowe,
	narzędzia obliczeniowe do wstępnej kalkulacji poziomu EP w budynkach kubaturowych.
Ruukki proponuje dwa warianty systemu
obudowy warstwowej Energy:
	Plus (poziom szczelności n50 ≤1,3 [h-1]),
	Premium (0,6≤n50≤0,9 [h-1]).
W wariancie Premium Ruukki udziela gwarancji szczelności – jeżeli deklarowany poziom
szczelności nie zostanie osiągnięty, wówczas
firma zwróci różnicę pieniężną między standardowym systemem obudowy a systemem
Energy. W celu weryfikacji poziomu szczelności klient musi zorganizować badanie szczelności na własny koszt. Ruukki proponuje
natomiast pomoc w zorganizowaniu testu
i wsparcie merytoryczne.
Ze względu na znaczenie prawidłowej instalacji systemu, firma oferuje również system
szkoleń i certyfikacji firm montażowych.

Obiekty referencyjne
Wśród obiektów dotychczas zbudowanych na
bazie systemu Energy nie zdarzyło się, aby
gwarantowany maksymalny współczynnik
szczelności nie został osiągnięty. Za przykład
mogą tutaj posłużyć dwa zrealizowane obiekty
i osiągnięte w nich poziomy szczelności
– centrum logistyczne Itella w Finlandii oraz
centrum handlowe Ikea we Wrocławiu. Ten
drugi obiekt to jednocześnie największy budynek zrealizowany w systemie Ruukki Energy
w Polsce. Powierzchnia użytkowa obiektu
wynosi ok. 50 000 m2, natomiast powierzchnia
obudowy 12 000 m2. Ciekawym rozwiązaniem
zastosowanym we Wrocławiu jest również

RYSunek 1. modelowY obiekt PRZEMYSŁOWY

TABELA 1. Parametry „modelowego obiektu PRZEMYSŁOWEGO” do ANALIZ EP
Funkcja i rodzaj produkcji

Fabryka, montaż z gotowych podzespołów, pakowanie

Powierzchnia użytkowa Af

10.000 m2

Współczynnik kształtu A/Ve

0,28

Powierzchnia dachu

10.041 m2 – dach płaski, wełna – 200 mm

Powierzchnia ścian

3.139 m2 – ściana zewnętrza z płyty warstwowej Ruukki SP2B 100 mm PU

Powierzchnia podłogi

10.041 m2 – posadzka przemysłowa – 200 mm

Pow. okien i drzwi

313 m2 – stolarka okienna i drzwiowa wg wymagań WT2014

Temperatura wewnętrzna ti

16°C – okolice Poznania, ekspozycja na wiatr i silne nasłonecznienie.

Straty cieplne

Przez mostki cieplne przyjęto na poziomie 1,5% strat przez przegrody zewnętrzne.

Wentylacja

Mechaniczna nawiewno-wywiewna, odzysk ciepła 70%, krotność wymian powietrza
0,35 [h-1], szczelność powietrzna powłoki budynku n50 1,5 [h-1].

Ogrzewanie

Powietrzne, kocioł gazowy, kondensacyjny.

C.W.U.

Kocioł gazowy kondensacyjny, 30 punktów poboru wody.

WYKRES 1. ZMIANA EP PRZY ZMIANIE GR. IZOLACJI DACHU (STAŁA SZCZELNOŚĆ)
170

160

159,02

150

Energia pierwotna obiektu EP [kWh/m2·h]

n50=3 [h-1] (3-krotność wymian powietrza
w danej kubaturze), a wentylacja mechaniczna
na poziomie 1,5 [h-1]. Doszczelniając obiekt
możemy uzyskać zdecydowanie niższy wynik
końcowy zapotrzebowania na energię pierwotną, niż zwiększając grubość izolacji. I to przy
o wiele niższym nakładzie inwestycyjnym.

n50=3,0 [h-1]
140
Warunki brzegowe:
- wełna mineralna dachowa λ=0,042 W/mK
- ściana zewnętrzna z płyty warstwowej RUUKKI
SPB2PUR100 λ=0,022 W/mK

130
120,66
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EPmax (H+W) 2014 = 110 kWh/m2·a

110
105,42

n50=1,5 [h-1]

n50=1,3 [h-1]

100 97,82

n50=0,9 [h-1]

EPmax (H+W) 2017 = 90 kWh/m2·a
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n50=0,6 [h-1]
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Grubość izolacji dachu Dd [cm]

montaż kasetonów elewacyjnych do płyt warstwowych – system Ruukki Forma.
***
Nowe warunki techniczne stawiają projektantom poprzeczkę niezwykle wysoko . Nie ulega
wątpliwości, że sposoby projektowania i budowania obiektów przemysłowych, magazynowych i handlowych muszą bardzo mocno się
zmienić. Ułatwieniem może okazać się szukanie energooszczędnych rozwiązań oferowanych
przez producentów. Pionierem we wdrażaniu
takich systemów i komponentów budowlanych

jest firma Ruukki, która już od kilku lat rozwija
swoją ofertę pod kątem wymogów efektywności energetycznej budynków.
Na zdjęciu: Centrum logistyczne Itella w Finlandii.
Powierzchnia obudowy płatami warstwowymi wynosi 20 tys. m 2.
Wynik testu n50 = 0,15 [h -1]

Przemysław Zawodny
R&D engineer, Sandwich
Panels CEE, Ruukki Polska
> przemyslaw.zawodny
@ruukki.com
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Żaluzje fasadowe sterowane
przy pomocy tabletu lub smartfona

Niezwykłe rozwiązania okienne
Karol Niespodziewański

Sposób wykorzystania okien w projekcie architekta bardzo często podkreśla wyjątkowość obiektu.
Umiejętne zastosowanie przeszkleń potrafi uatrakcyjnić elewację budynku, a także pozwala na
sprawniejsze operowanie światłem, zarówno w wymiarze praktycznym, jak i estetycznym. Jednak
to, co w tym zakresie oferują okna tradycyjnie nie zawsze wystarcza. Wtedy z pomocą przychodzą
nietypowe rozwiązania okienne oferowane przez firmę Internorm.

S

Szklane narożniki
i bezramowe łączenia
Szklane powierzchnie są we współczesnej
architekturze bardzo popularne. Problemem
może być jednak ich stylistyczny minimalizm.
W jaki sposób jednocześnie zapewnić stabilność i wymaganą przez użytkowników oraz
nowe warunki techniczne lepszą izolacyjność
cieplną, nie tracąc przy tym na estetyce? Odpowiedzią są zaawansowane produkty, które do
minimum redukują elementy konstrukcyjne.
– Okna wielkopowierzchniowe dają
wspaniałe możliwości stylistyczne. Niemniej
w większości wypadków miejsce ich łączenia,
zwłaszcza w narożach, wymaga odpowiednich
elementów wzmacniających, gwarantujących
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odpowiednią sztywność – mówi Marcin Ksokowski doradca architekta w firmie IFTM Internorm. – Nam, dzięki dekadom doświadczeń
w produkcji zaawansowanych okien, udało się
stworzyć przeszklenia, które niemal w całości
wykonane są ze szkła. Dzięki temu architekci
mogą teraz bezproblemowo uwzględniać
w swoich projektach narożniki szklane. Efekt
wizualny jest oszałamiający.

Tarasowe wyjście bez barier
Oprócz wielkich przeszkleń stałych, dużą popularnością cieszą się tarasowe drzwi przesuwne.
Wiąże się z nimi zazwyczaj dwojaka komplikacja: zbyt duża wysokość progu drzwiowego,
który musi pokonać użytkownik oraz jego

energooszczędność. Jednak i te bariery zostały
przezwyciężone przez austriackich inżynierów
z firmy Internorm. Zaprojektowany przez nich
próg z włókna szklanego osiąga dobrą izolacyjność cieplną Uf = 1,29 W/m2K, a odległość od
powierzchni posadzki wewnątrz do górnej krawędzi szyny jezdnej wynosi zaledwie 12 mm,
natomiast od zewnętrznej strony 30 mm. Niski
próg znacznie ułatwi życie starszym mieszkańcom oraz osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. Drewniano-aluminiowa albo
PVC-aluminiowa konstrukcja drzwi dodatkowo
gwarantuje wysoką stabilność dużych elementów oraz ich pasywną izolacyjność cieplną
Ud do 0,67 W/m2K, dodatkowo potwierdzoną
certyfikatem.

fot. internorm
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Okna idealnie zintegrowane z fasadą
Kolejnym nietypowym rozwiązaniem są charakteryzujące się minimalistycznym wyglądem
okna drewniano-aluminiowe HV 350 z linii
studio, dodatkowo wyposażone w żaluzję międzyszybową. W odróżnieniu od tradycyjnych
okien, można je umieścić w jednej płaszczyźnie
z fasadą, ponieważ konstrukcja zewnętrzna
tych okien została pomyślana w taki sposób,
żeby rama oraz skrzydło okienne licowały się.
Budowa okna od wewnątrz również zachowuje minimalistyczny charakter. Pomysł jest
niestandardowy, polega na usunięciu listewki
przyszybowej ze skrzydła okiennego, dzięki
czemu jego powierzchnia jest w całości płaska.

Szklany narożnik bez ram

W stronę technologii
Sama estetyka to jednak nie wszystko. Nowoczesne okno może być także technologicznym
arcydziełem, którego funkcjonalności byłyby
niewyobrażalne jeszcze kilka lat temu. Innowacje oferowane przez Internorm obejmują
takie rozwiązania, jak zastosowana w oknach
zespolonych – technologia I-tec Zacienienie.
Wykorzystuje ona energię słoneczną do zasilania żaluzji międzyszybowej, która wyposażona jest w moduł fotowoltaiczny, dzięki czemu
nie ma konieczności podłączenia instalacji
elektrycznej, przy jednoczesnym wygodnym
zdalnym sterowaniu.
Na tym nie koniec – kolejnym, niemal
rewolucyjnym rozwiązaniem jest technologia
I-tec Wentylacja. Okna wyposażone w ten
system, nie tylko pozwalają na wygodne
i komfortowe wietrzenie pomieszczeń,
bez otwierania okien, ale nawet, z pomocą
wymiennika ciepła, potrafią odzyskać energię
(aż 86%!), która w innym wypadku zostałaby
bezpowrotnie stracona.
W tym roku postanowiliśmy przedstawić
jeszcze jedną zaawansowaną technologię
– I-tec Smart Window – dodaje Marcin Ksokowski – Pozwala ona na obsługę i sterowanie
zintegrowanymi z oknem produktami przy
pomocy tabletu lub smartfona. Obejmuje to
między innymi sterowanie roletami lub żaluzjami elektrycznymi na fasadzie oraz oczywiście I-tec Wentylacją czy I-tec Zacienienie.
Internorm nie bez powodu jest europejskim liderem w produkcji okien. Rozwiązania
oferowane przez tę firmę wykraczają poza
to, co mogą zaoferować inni producenci.
Ich nietypowość mówi sama za siebie.
Więcej informacji o niekonwencjonalnych
rozwiązaniach okiennych można znaleźć
na stronie: www.okna-pasywne.pl. 

Niski próg drzwi tarasowych

Okna zlicowane z fasadą (drewniano-aluminiowe HV 350 z linii studio)
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Izba Architektów RP
i wartości nieodnawialnej
energii pierwotnej EP

P

Publikujemy poniżej treść oficjalnego pisma
IARP wystosowanego do Ministerstwa
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej po konferencji uzgodnieniowej, która
odbyła się w dniu 23 listopada 2012 roku.
W efekcie ówczesnych konsultacji IARP,
ministerstwo dokonało korekty granicznych
wartości wskaźnika EP dla budynków użyteczności publicznej. Wyodrębniono 7 kategorii funkcjonalnych oraz dodatkowo podkategorię obiektów sportowych jaką są pływalnie.
Wartości EP H+W wahały się wówczas od 85
do 330 kWh/m2rok. Z niewyjaśnionych przyczyn projekt ten w konsultacjach międzyresortowych powrócił do nierealnych wartości
na poziomie 65 kWh/m2rok, wyodrębniając
jedynie obiekty służby zdrowia.
Niestety takie zapisy rozporządzenia obowiązują od 1 stycznia 2014 roku. Stan naszego
dialogu oddaje poniższe pismo – oficjalne
stanowisko Izby Architektów RP z tamtego
okresu. Do stanowiska IARP dołączona była
ekspertyza, której fragmenty publikujemy
w niniejszym wydaniu Z:A.
Informujemy jednocześnie, że Krajowa
Rada Izby Architektów i Komisja ds. Legislacji
KR IARP aktualnie przygotowują poszerzone
analizy i zamierzają bezzwłocznie wznowić
rozmowy z Ministerstwem Infrastruktury
i Rozwoju na temat wskaźników zapotrzebowania na energię w budynkach. Część
gromadzonych materiałów możecie poznać
na łamach bieżącego wydania magazynu
Zawód:Architekt.

Ministerstwo Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej
W nawiązaniu do ustaleń zawartych podczas
konferencji uzgodnieniowej w dniu 23.11.2012
poświęconej projektom nowych zapisów zmieniających rozporządzenia w sprawie:
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	warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
	szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego,
Krajowa Rada Izby Architektów RP przesyła
zapowiedziane podczas tego spotkania analizy
spodziewanych skutków zastosowania projektowanych przepisów zaostrzających politykę
racjonalizacji zużycia energii w budynkach.
W naszej ocenie zapowiedziane rozwiązania:
	w stopniu znacznym ograniczają możliwość
kształtowania brył i rozwiązań materiałowych, będących podstawą warsztatu
architektonicznego,
	znacznie podniosą koszty budowy, także
budownictwa jednorodzinnego,
	wymuszą stosowanie manipulacji podczas
przygotowania dokumentacji projektowej
i odbiorowej oraz podczas eksploatacji,
	w niektórych sytuacjach uczynią planowane
inwestycje niemożliwe do poprawnego
zaprojektowania.
Nasze szczególne obawy wzbudziło prezentowane podczas tego spotkania opracowanie
przygotowane przez ITB odnoszące się do
wpływu projektowanych zmian na architekturę obiektu. Przedstawione wtedy założenie,
że dla potrzeb symulacji skutków wprowadzanych zmian architektura np. budownictwa
jednorodzinnego daje się sprowadzić do 3 (plus
wariant lokalizacji budynku w zabudowie szeregowej) typów brył referencyjnych wskazuje,
że operujemy w różnych kręgach pojęciowych.
Nie wdając się zatem w próbę przybliżenia
złożoności pojęcia „architektura”, pragniemy
wskazać na nasze obawy, iż przyjęte rozwiązania proponowane są, co prawda w kierunku
wynikającym z konieczności wprowadzenia
Dyrektywy 2010/31/EU, lecz wyłącznie z po-

zycji rachunkowo-księgowych, bez uwzględnienia skutków dla dorobku kulturowego.
Jest rzeczą zastanawiającą i smutną, że tak
skomplikowanym okazało się zwrócenie do
przedstawicieli środowiska architektonicznego
o pomoc w technicznej stronie tych analiz.
Zmusza nas to tym samym do przygotowywania ich na własny koszt i pod presją czasu.
Wyniki naszych analiz prowadzą do jednoznacznych wniosków, że proponowane zmiany
prawie całkowicie uniemożliwią operowanie
bryłą budynku. Wyniki analiz, przeprowadzone dla 12 różnych typów obiektów oraz dla 5
różnych lokalizacji, dały tylko w jednym (1!)
wypadku wynik projektowo poprawny dla
wszystkich lokalizacji, pomimo zastosowania
we wszystkich przypadkach zwartej bryły
budynku, wyposażenia ich w wysokosprawne
instalacje wraz z odzyskiem energii oraz zastosowanie alternatywnych źródeł energii.
Budynki zlokalizowane w strefie IV i V będą
musiały być zaprojektowane przy zastosowaniu rozwiązań znacznie bardziej efektywnych
energetycznie, co oznacza, że także znacznie
droższych. Może się okazać, że pojawi się nowa
bariera dla rozwoju budownictwa. Będzie to bariera cenowa, która doprowadzi do zmniejszenia
ilości budowanych domów. Skutki będą przeciwne do zakładanych przez autorów zmian.
Budynek ogrzewany popularnym i stosunkowo tanim paliwem nie będzie umożliwiał
spełnienia wymagań prawnych dla strefy IV
i V. Dla strefy piątej (Suwałki) przekroczenie wartości EP wynosi aż 50%. Pominięcie,
w analizach przeprowadzonych przez autorów
projektu rozporządzenia WT, wpływu lokalizacji obiektu jest istotnym błędem, który może
skutkować zatrzymaniem inwestycji z powodu
bariery prawnej lub stosowaniem manipulacji
podczas przygotowania dokumentacji projektowej i odbiorowej.
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WT

Mając powyższe na uwadze, zwracamy
się z wnioskiem o ponowną analizę wartości
EP2012, lub pozostawienie w treści art. 329
obecnej wersji, dającej alternatywną możliwość spełniania warunków w zakresie ochrony
energii. Jest to tym bardziej uzasadnione, że
wprowadzone zmienionym Załącznikiem nr 2
do rozporządzenia, nowe wartości współczynnika U zaproponowane zostały na bardzo
wyśrubowanym poziomie, zapewniającym
rzeczywistą oszczędność energetyczną.
Założenia Dyrektyw unijnych są dla naszej
legislacji wytyczną kierunkową, zaś środki
techniczne jej wprowadzenia należą do naszej
narodowej kompetencji. Wszyscy jesteśmy
świadkami, jak niepoparte rozsądnym rozpoznaniem wartości dopuszczalnego poziomu
hałasu doprowadziły w szybkim tempie do
powszechnej budowy ekranów akustycznych,
głównie wzdłuż dróg prowadzonych w miastach oraz w otwartym krajobrazie. Dopiero
widoczny efekt końcowy w postaci zdewastowanego na trwale krajobrazu kazał wszystkim
zastanawiać się, dlaczego przyjęliśmy poziom
ochrony na rzadko spotykanym w innych
krajach poziomie.
Pragniemy zatem przed szkodą zwrócić
uwagę na wyniki przeprowadzonych analiz.
Załączniki: Wyniki przeprowadzonych analiz

Fragmenty analiz publikujemy na kolejnych
stronach – przyp. red. Z:A.

Piotr Gadomski

przewodniczący Komisji
ds. Legislacji, architekt IARP

> napisz do autora:
gadomski@izbaarchitektow.pl

Wskaźnik zapotrzebowania
na nieodnawialną energię pierwotną EP
Zaprojektowanie budynku pod kątem ograniczenia zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną jest drugim
warunkiem wynikającym z WT2014. Maksymalna wartość wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania
ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia jest obliczana ze wzoru:

EP = EPH+W + ΔEPC + ΔEPL [kWh/m2rok]
gdzie:
EPH+W – cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania
ciepłej wody użytkowej,
ΔEPC – cząstkowa maksymalna wartość EP na potrzeby chłodzenia,
ΔEPL – cząstkowa maksymalna wartość EP na potrzeby oświetlenia.
Cząstkowe maksymalne wartości wskaźników EP, wymagane od 1 stycznia 2014 roku dla poszczególnych wyodrębnionych kategorii budynków, zestawiono w tabeli:

Rodzaj budynku
Budynek mieszkalny
jednorodzinny
Budynek mieszkalny
wielorodzinny
Budynek zamieszkania
zbiorowego
Budynek użyteczności
publicznej: opieki zdrowotnej
Budynek użyteczności
publicznej: pozostałe
Budynek gospodarczy,
magazynowy i produkcyjny

EPH+W

ΔEPC*

ΔEPL**

kWh/m2rok

kWh/m2rok

kWh/m2rok

ΔEPC = 10 · Af,C/Af

ΔEPL = 0

ΔEPC = 25 · Af,C/Af

dla tO < 2500
ΔEPL = 50
dla tO ≥ 2500
ΔEPL = 100

120
105
95
390
65
110

gdzie:
Af – powierzchnia użytkowa ogrzewana budynku [m2]
Af,C – powierzchnia użytkowa chłodzona budynku [m2]
* Jeżeli budynek posiada instalację chłodzenia, w przeciwnym przypadku ΔEPC = 0 kWh/(m2rok).
** Jeżeli w budynku należy uwzględnić oświetlenie wbudowane, w przeciwnym wypadku ΔEPL = 0 kWh/(m2rok).
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Ekspertyza EP dla IARP
z grudnia 2012 roku

WT

*fragmenty wybrane przez redakcję

na zlecenie IARP: inż. Jerzy Żurawski, Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

W 2012 roku na zlecenie Izby Architektów RP wykonana została analiza wartości EP zaproponowanych
w projekcie rozporządzenia WT przedłożonym do konsultacji środowiskom zawodowm. Autor opinii wykonał
obliczenia zapotrzebowania na energię 12 różnych rodzajów obiektów w łącznie 17 wariantach, dążąc
do uzyskania racjonalnych efektów. Wyniki tej analizy porównujemy z obowiązującymi aktualnie granicznymi
wartościami wskaźnika EP2014. Widać wyraźnie, że alarm zgłoszony ministerstwu w stanowisku
Izby Architektów RP w grudniu 2012 roku był w pełni uzasadniony.

W

(...) W nowych przepisach (autor ekspertyzy
analizował projekt WT z roku 2012 i oznaczył go roboczo jako WT2012 – przyp. red.)
będziemy musieli spełnić równocześnie dwa
warunki:
	warunek globalnego projektowanego
zużycia energii, który będzie musiał być
mniejszy od wartości granicznej EP2012,
obliczanej odpowiednio dla budynków
o zróżnicowanym przeznaczeniu. Przy
czym wartość EP będzie niezależna od
współczynnika kształtu,
	warunki szczegółowe (opisane dalej).
(...) Dla użytkowników istotne jest, aby budynek był zaprojektowany i wykonany w taki
sposób, by zużycie energii było na racjonalnie niskim poziomie, a najlepiej – by koszty
eksploatacji były jak najniższe przy zbalansowanych kosztach inwestycyjnych. Czy decyzja
o ocenie budynku w oparciu o wartość EP
jest słuszna – pokaże czas. Na pewno budzą
wątpliwości podziały na grupy, dla których
określono wartości graniczne. Jest ich za mało
i chyba nie do końca podział ten został przemyślany i przeanalizowany.

Proponowane wartości graniczne
Wartość wskaźnika EP budynku nie może być
większa od wartości granicznej EP wyznaczonej ze wzoru:
	dla budynków biurowych i oświatowych:
EP HC+W+L = 65 + ΔEP C + ΔEP L
przy czym ΔEP C = 25*A f,C/Af
	dla budynków szpitalnych:
EP HC+W+L = 390 + ΔEP C + ΔEP L
096
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przy czym ΔEP C = 25*A f,C/Af oraz ΔEP L = 50
kWh/m2rok dla budynków, w których czas
działania oświetlenia jest krótszy od 2500
godzin i ΔEP L = 100 kWh/m2rok dla budynków w których czas działania oświetlenia jest
dłuższy od 2500 godzin,
	dla budynków mieszkalnych i pozostałych:
EP HC+W = 105 + ΔEP C
przy czym ΔEP C = 10*A f,C/Af
gdzie we wzorach A f i Af,C stanowią odpowiednio powierzchnię użytkową ogrzewaną
i powierzchnię chłodzoną.
Nie wiadomo jednak czy wartość Af,C dotyczy
powierzchni tylko chłodzonych. Intuicyjnie
powinniśmy przyjąć, że jest to powierzchnia
ogrzewana i chłodzona, gdyż tylko chłodzone powierzchnie użytkowe praktycznie
w budownictwie nie występują. (...)

Analiza energetyczna
12 typów budynków
W ramach niniejszego opracowania dokonano
szczegółowych analiz dla 12 typów budynków:
1. Budynek szkolny
2. Budynek wielorodzinny
3. Budynek jednorodzinny
4. Hotel z gastronomią
5. Szkoła z basenem
6. Szpital na 990 łóżek
7. Budynek handlowo-biurowy
8. Przychodnia zdrowia
9. Budynek biurowy
10. Hotel z gastronomią i SPA
11. Basen
12. Obiekt handlowy typu „pasaż/galeria”

Analizy wykonano przy założeniu, że spełnione są wymagania szczegółowe tj. wymagania
obejmujące:
	wartości granicznych współczynników
przenikania ciepła U i gC z uwzględnieniem
wpływu stałych lub ruchomych osłon
przeciwsłonecznych,
	szczelność budynku n50 = 1,5 wym./h,
	wentylację z rekuperacją o sprawności
65%,
	produkcję ciepła na c.o. i c.w.u. z kotłowni
gazowej kondensacyjnej o maksymalnej
możliwej do uzyskania sprawności,
	w domu jednorodzinnym uwzględniono
popularne aktualnie zasilanie budynku
w ciepło za pomocą dodatkowo kotła
węglowego,
	w niektórych budynkach przewidziano
współprodukcję ciepłej wody z kolektorów
słonecznych,
	przewidziano również wprowadzenie
przerw w pracy wentylacji stosownie do
charakteru budynku,
	dla wszystkich budynków, w których
wymagane jest prawnie uwzględnienie
wpływu oświetlenia, zaprojektowano
energooszczędne oświetlenie, spełniając
wymagania prawa,
	analizy sporządzono zgodnie z normą
PN-EN 13790:2008 roku dla budynków, które zostały zaprojektowane po
2009 roku,
	analizy wykonano dla pięciu stref termicznych, dla następujących stacji meteorologicznych: Gdańsk, Wrocław, Warszawa,
Olsztyn, Suwałki.
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TABELA 1. WYNIKI OBLICZEŃ ENERGETYCZNYCH, SPRAWDZENIE WARUNKU EP

Podsumowanie obliczeń
Uwaga: aktualizację ekspertyzy DAEŚ w zakresie wartości granicznych EP2014 według
obowiązującego rozporządzenia WT2014 oraz
aktualizację wniosków wykonała redakcja Z:A
we współpracy z Komisją ds. Legislacji IARP.

Lp Lokalizacja

1A

1B

4. Hotel z gastronomią
Budynek o zwartej charakterystyce energetycznej, przeznaczony dla 48 osób, ogrzewany i chłodzony. Budynek pomimo zwartej
geometrii, zastosowania efektywnych
energetycznie rozwiązań oraz spełnienia
wymagań szczegółowych, nie gwarantuje spełnienia warunku EP. Zastosowanie
kolektorów w wariancie 4B także nie pozwoli
spełnić wymagań.

5. Szkoła z basenem
Budynek szkoły o średniej wielkości i zwartej
charakterystyce geometrycznej dla 544 osób.
Budynek pomimo zwartej geometrii budynku,
zastosowania efektywnych energetycznie

oświetlenie

urządzenia
pomocnicze

Razem

-

13,36
13,36
13,36
13,36
13,36

13,99
13,99
13,99
13,99
13,99

103
108,83
104,67
121,44
130,43

30,07
30,07
30,07
30,07
30,07

5,67
6,95
6,86
5,15
3,97

13,36
13,36
13,36
13,36
13,36

14,51
14,51
14,51
14,51
14,51

109,19
116,30
112,05
127,11
134,92

47,54
47,54
47,54
47,54
47,54

-

-

18,90
18,99
19,02
19,10
19,12

113,23
118,20
118,93
130,24
136,48

EPH+W=105

-

15,95
15,95
15,98
16,05
16,05

99,10
102,34
104,32
118,78
128,32

EPH+W=120

Suma

Gdańsk
Wrocław
Warszawa
Olsztyn
Suwałki

45,58
51,41
47,25
64,02
73,01

30,07
30,07
30,07
30,07
30,07

115

EPH+W=65
ΔEPC=0
ΔEPL=50

Gdańsk
Wrocław
Warszawa
Olsztyn
Suwałki

45,58
51,41
47,25
64,02
73,01

140

EPH+W=65
ΔEPC=25
ΔEPL=50

2. Dom wielorodzinny ogrzewany

2

Gdańsk
Wrocław
Warszawa
Olsztyn
Suwałki

46,79
51,67
52,37
63,60
69,82

105

ΔEPC=0

3A. Dom jednorodzinny, wersja 1: gaz, kolektory słoneczne

3A

3. Dom jednorodzinny
Budynek parterowy o powierzchni użytkowej
ok. 150 m2. W wariancie 3A ogrzewany za
pomocą kotła kondensacyjnego gazowego
z kolektorami słonecznymi na c.w.u. W wariancie 3B ogrzewany popularnym ekogroszkiem, wysokosprawny kocioł z automatycznym podajnikiem, kolektory słoneczne oraz
częściowe podgrzewanie c.w.u. za pomocą
elektrycznych podgrzewaczy przepływowych.
Wariant 3A nie daje gwarancji spełnienia warunku EP w strefie V. Wariant 3B – budynek
ogrzewany popularnym i stosunkowo tanim
paliwem nie będzie umożliwiał spełnienia
wymagań prawnych w żadnej strefie.

chłodzenie

c.w.u.

1B. Szkoła ogrzewana i chłodzona (budynek nowy)

2. Dom wielorodzinny ogrzewany
Budynek zaprojektowany na 20 mieszkań
jedno-, dwu- i trzypokojowych, wyposażony
w kolektory pokrywające 35% zapotrzebowania na c.w.u. Budynek pomimo zwartej geometrii, zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań, kolektorów słonecznych
oraz spełnienia wymagań szczegółowych,
nie daje gwarancji spełnienia warunku EP.

c.o.
i wentylacja

1A. Szkoła ogrzewana (budynek nowy)

1. Szkoła ogrzewana i chłodzona
Szkoła zaprojektowana na 150 osób o powierzchni ogrzewanej ok. 800 m2, oraz chłodzonej i ogrzewanej ok. 760 m2. W przypadku
szkoły ogrzewanej (1A) pomim
o zwartej
geometrii budynku, zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań oraz spełnienia
wymagań szczegółowych nie ma gwarancji
spełnienia warunku EP w strefach IV i V.

EP
wg WT2014

EP cząstkowe, kWh/(m2·rok)

Gdańsk
Wrocław
Warszawa
Olsztyn
Suwałki

53,34
56,58
58,53
72,92
82,46

29,81
29,81
29,81
29,81
29,81

-

120

ΔEPC=0

3B. Dom jednorodzinny, wersja 2: ekogroszek, kolektory słoneczne, przepływowe podgrzewacze elektryczne

3B

Gdańsk
Wrocław
Warszawa
Olsztyn
Suwałki

70,29
74,81
77,46
95,37
106,44

34,87
34,87
34,87
34,87
34,87

-

-

15,95
15,95
15,98
16,05
16,05

121,11
125,63
128,31
146,29
157,36

120

EPH+W=120
ΔEPC=0

4A. Hotel z gastronomią, ogrzewany i chłodzony (2400 mkw., w tym gastronomia 400 mkw.)

4A

Gdańsk
Wrocław
Warszawa
Olsztyn
Suwałki

46,34
50,20
51,10
60,62
65,86

118,77
118,77
118,77
118,77
118,77

10,47
11,53
12,43
9,27
8,66

27,36
27,36
27,36
27,36
27,36

264,93
269,85
271,66
278,02
282,64

62,00
62,00
62,00
62,00
62,00

27,36
27,36
27,36
27,36
27,36

217,43
222,35
224,15
230,51
235,14

77,70
77,70
77,70
77,70
77,70

9,84
9,84
9,84
9,84
9,84

216,16
222,11
223,01
237,81
245,98

EPH+W=65
ΔEPC=25
ΔEPL=55,56

9,84
9,84
9,84
9,84
9,84

203,9
209,8
210,7
225,5
233,7

EPH+W=65
ΔEPC=25

62,00
62,00
62,00
62,00
62,00

215

EPH+W = 90

(95x2000+65x400)/2400

ΔEPC=25
ΔEPL=100

4B. Hotel z gastronomią, ogrzewany i chłodzony, kolektory słoneczne

4B

Gdańsk
Wrocław
Warszawa
Olsztyn
Suwałki

46,34
50,20
51,10
60,62
65,86

71,26
71,26
71,26
71,26
71,26

10,47
11,53
12,43
9,27
8,66

5A. Szkoła z basenem (4509 mkw., w tym basen 502 mkw.)
Gdańsk
97,89
30,74
0,00
Wrocław
103,83
30,74
0,00
5A Warszawa
104,73
30,74
0,00
Olsztyn
119,54
30,74
0,00
Suwałki
127,70
30,74
0,00

5B. Szkoła z basenem, kolektory słoneczne (wątpliwe w budynkach szkolnych)
Gdańsk
97,89
18,40
77,70
Wrocław
103,83
18,40
77,70
5B Warszawa
104,73
18,40
77,70
Olsztyn
119,54
18,40
77,70
Suwałki
127,70
18,40
77,70
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215

EPH+W = 90

(95x2000+65x400)/2400

ΔEPC=25
ΔEPL=100

145,56

(50x4007+100x502)/4509

145,56

ΔEPL=55,56

(50x4007+100x502)/4509
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TABELA 1. WYNIKI OBLICZEŃ ENERGETYCZNYCH, SPRAWDZENIE WARUNKU EP (cd.)
EP
wg WT2014

EP cząstkowe, kWh/(m2·rok)
Lp Lokalizacja

c.o.
i wentylacja

c.w.u.

chłodzenie

oświetlenie

urządzenia
pomocnicze

Razem

Suma

534,50
534,50
534,50
534,50
534,50

39,18
42,68
43,18
35,59
35,23

240,00
240,00
240,00
240,00
240,00

52,53
52,53
52,53
52,53
52,53

951,06
965,95
966,61
976,48
987,38

EPH+W=390
ΔEPC=25
ΔEPL=50-100

EPH+W=390
ΔEPC=25
ΔEPL=50-100

6A. Szpital na 990 łóżek

6A

Gdańsk
Wrocław
Warszawa
Olsztyn
Suwałki

84,85
96,24
96,41
113,86
125,12

465-515

6B. Szpital na 990 łóżek, kolektory słoneczne (wątpliwe w budynkach szpitalnych)
320,70
320,70
320,70
320,70
320,70

39,18
42,68
43,18
35,59
35,23

240,00
240,00
240,00
240,00
240,00

52,53
52,53
52,53
52,53
52,53

737,26
752,15
752,82
762,68
773,58

41,39
41,39
41,39
41,39
41,39

31,10
34,44
35,00
28,63
27,95

90,34
90,34
90,34
90,34
90,34

32,47
33,33
33,15
30,77
30,77

234,79
244,42
245,34
247,15
253,32

EPH+W=65
ΔEPC=25
ΔEPL=50-100

17,55
17,55
17,55
17,55
17,55

9,17
11,35
12,77
8,37
6,96

114,11
114,11
114,11
114,11
114,11

8,70
8,63
8,68
8,77
8,71

222,04
230,47
232,77
243,48
249,28

EPH+W=65
ΔEPC=25
ΔEPL=50-100

13,80
13,80
13,80
13,80
13,80

2,82
3,11
3,12
2,51
2,57

78,14
78,14
78,14
78,14
78,14

16,37
16,39
16,26
16,10
16,16

154,14
158,66
159,53
169,90
177,47

10. Nowoczesny hotel wyposażony w SPA (2250 mkw., w tym basen 368 mkw.)
Gdańsk
122,50
58,44
Wrocław
127,98
58,44
10 Warszawa
131,18
58,44
Olsztyn
154,26
58,44
Suwałki
167,86
58,44
-

36,27
36,01
36,20
36,52
36,31

217,21
222,43
225,82
249,22
262,61

11. Basen
Gdańsk
Wrocław
11 Warszawa
Olsztyn
Suwałki

6B

Gdańsk
Wrocław
Warszawa
Olsztyn
Suwałki

84,85
96,24
96,41
113,86
125,12

465-515

7

39,49
44,92
45,46
56,02
62,87

140-190

8. Przychodnia lekarska, ogrzewana i chłodzona

8

Gdańsk
Wrocław
Warszawa
Olsztyn
Suwałki

72,51
78,83
79,66
94,68
101,95

140-190

9

43,01
47,22
48,21
59,35
66,80

237,14
248,77
251,95
279,27
290,57

108,77
108,77
108,77
108,77
108,77

12. Budynek handlowy – „pasaż/galeria”
Gdańsk
58,07
91,48
Wrocław
63,91
91,48
12 Warszawa
64,51
91,48
Olsztyn
75,78
91,48
Suwałki
81,30
91,48

140-190

EPH+W=65
ΔEPC=25
ΔEPL=50-100

215,1

EPH+W = 90
ΔEPC=25
ΔEPL=100

-

225,00
225,00
225,00
225,00
225,00

11,79
12,68
11,37
12,68
12,68

582,70
595,22
597,09
625,72
637,02

EPH+W=65
ΔEPC=25
ΔEPL=50-100

8,02
8,86
9,72
7,10
6,39

208,12
208,12
208,12
208,12
208,12

68,69
69,87
69,08
67,65
68,81

434,38
442,24
442,91
450,13
456,10

EPH+W=65
ΔEPC=25
ΔEPL=50-100

140-190

140-190

	dla oświetlenia: liczbę godzin adekwatną dla kategorii obiektu, pamiętając że 2500/250 dni roboczych daje 10 godzin
na dobę. W przypadkach niejednoznacznych, przyjęto EP w widełkach zależnych od wartości ΔEPL = 50 do 100,
	dla chłodzenia: że w przypadku budynków chłodzonych – chłodzone jest 100% powierzchni, stąd A f,C/Af = 1. W ten
sposób podana w tabeli graniczna wartość limitu EP2014 jest wyższa, czyli mniej rygorystyczna.
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Budynek pomimo zwartej geometrii budynku,
efektywnych energetycznie rozwiązań oraz
spełnienia wymagań szczegółowych,
nie daje gwarancji spełnienia warunku EP.

8. Przychodnia lekarska
ogrzewana i chłodzona
Budynek pomimo zwartej geometrii budynku,
efektywnych energetycznie rozwiązań oraz
spełnienia wymagań szczegółowych,
nie daje gwarancji spełnienia warunku EP.

Budynek ma możliwości spełnienia warunku
nieodnawialnej energii pierwotnej EP.

10. Nowoczesny hotel ze SPA
Budynek pomimo zwartej geometrii budynku,
efektywnych energetycznie rozwiązań oraz
spełnienia wymagań szczegółowych,
nie daje gwarancji spełnienia warunku EP.

(95x1882+65x368)/2250

Przy ustalaniu granicznych cząstkowych wskaźników EP, przyjęto:

098

Budynek pomimo zwartej geometrii budynku,
zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań oraz spełnienia wymagań szczegółowych nie daje gwarancji spełnienia warunku
EP. Zastosowanie kolektorów słonecznych w
wariancie 6B (wątpliwe w budynkach szpitalnych!) nie pozwoli spełnić wymagań.

9. Nowoczesny budynek biurowy

9. Nowoczesny budynek biurowy
Gdańsk
Wrocław
Warszawa
Olsztyn
Suwałki

6. Szpital na 990 łóżek

7. Budynek handlowo-biurowy

7. Budynek handlowo-biurowy
Gdańsk
Wrocław
Warszawa
Olsztyn
Suwałki

rozwiązań oraz spełnienia wymagań szczegółowych, nie daje gwarancji spełnienia warunku EP. Zastosowanie kolektorów słonecznych w wariancie 5B (wątpliwe w budynkach
szkolnych!) nie pozwoli spełnić wymagań.

11. Basen
Budynek pomimo zwartej geometrii budynku,
efektywnych energetycznie rozwiązań oraz
spełnienia wymagań szczegółowych,
nie daje gwarancji spełnienia warunku EP.

12. Budynek handlowy: „pasaż/galeria”
Budynek pomimo zwartej geometrii budynku,
efektywnych energetycznie rozwiązań oraz
spełnienia wymagań szczegółowych,
nie daje gwarancji spełnienia warunku EP.
***
W związku z powyższymi wynikami analizy
energetycznej oraz z innymi gromadzonymi informacjami i opiniami ekspertów, Izba
Architektów RP przewiduje oficjalne zgłoszenie Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju
stanowiska na temat zdecydowanej konieczności przeanalizowania i korekty przyjętych
wartości granicznych wskaźnika EP.

KOMFORT
W KAŻDEJ
PRZESTRZENI!
HÄFELE. NAJWIĘKSZY WYBÓR
AKCESORIÓW MEBLOWYCH
I BUDOWLANYCH.

Łączymy potrzeby użytkowników,
funkcjonalność, design oraz wysoką
jakość w najpełniejszą ofertę okuć
meblowych i budowlanych. Z naszymi
okuciami stworzysz przestrzeń
bezpieczną, funkcjonalną i komfortową
do pracy czy mieszkania.
Wypróbuj systemy przesuwne, okucia
do szkła, system kontroli dostępu
Dialock, oświetlenie LED oraz wiele
innych produktów Häfele.
www.hafele.pl
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Energia pierwotna źródłem...?
architekt IARP, imię i nazwisko do wiadomości redakcji

Odnosząc się do szeroko poruszanej w ostatnim numerze Z:A problematyki nowych uwarunkowań
prawnych związanych z oszczędnością energii i nowym podejściem do rozwiązywania podstawowych
zagadnień projektowych, a mówiąc w skrócie: do konieczności wykazania, że projektowany obiekt spełnia
graniczny wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej EP, ciśnie się na usta fundamentalne pytanie:
na jakiej podstawie i jakim sposobem owe wskaźniki zostały dobrane?

W

Wielce zastanawiającym jest fakt, że w odniesieniu do budynków użyteczności publicznej
nie wyróżniono żadnych innych rodzajów
budynków za wyjątkiem obiektów służby
zdrowia. Z jakiego powodu autorzy nowelizacji
rozporządzenia nie uwzględnili tak skrajnych
funkcji i parametrów obiektów budowlanych
jak np. obiekt basenowy z częścią sportoworekreacyjną, zespołem szatniowo-socjalnym,
fitness i spa, gastronomią, itp.? Przecież na
pierwszy rzut oka oczywiste jest, że taki
budynek musi posiadać nieporównywalnie
większe roczne zużycie energii na 1m2 niż np.
prosty budynek biurowy. Tymczasem obydwa
zostały przypisane do tej samej grupy obiektów z maksymalnym EPH+W = 65 kWh/m2r.
Analiza niemożliwości spełnienia wymaganej wartości EP przeprowadzona została na
przykładzie hipotetycznego obiektu basenowego – kategorii budynku ostatnio bardzo
popularnej.
Do analizy wybrano obiekt o kubaturze ok.
59,0 tys. m3, posiadający dwie niecki basenowe, widownię na ok. 700 osób, sauny, siłownię,
małą gastronomię oraz szereg pomieszczeń
szatniowych i technicznych. Projektowana
bryła budynku jest zwarta, funkcja zminimalizowana do potrzeb rozgrywania zawodów
sportowych i sprawnej codziennej obsługi
użytkowników. Wielkości przeszkleń, ich parametry cieplne, jak również izolacyjność cieplna
przegród pełnych dobrane optymalnie i na
racjonalnie niskim poziomie z uwzględnieniem
poprawnego doświetlenia światłem dziennym.
Obiekt nie będzie posiadał ani rozczłonkowanej
formy, ani tzw. szklanej architektury.
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Po przeprowadzeniu wielokrotnych optymalizacji, rozważaniu dziesiątek wariantów
sposobu zasilania, wentylowania, chłodzenia,
oświetlenia, powierzchni przeszkleń itp., wielu godzinach narad spędzonych z projektantami i konsultantami ds. energooszczędności
nie udało się nam osiągnąć wymaganego EP!

Oto dowód
1. Minimalne temperatury wewnętrzne
(zgodnie z paragrafem 134 punkt 2 Rozporządzenia [1] Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie
z dnia 12 kwietnia 2002 r. [Dz.U. Nr 75, poz.
690] z późniejszymi zmianami) wynoszą:
dla sali basenu: 24 oC,
dla pomieszczeń szatni i natrysków: 24 oC,
dla pozostałych pomieszczeń: 20oC.
	Ze względów technicznych, celem ograniczenia parowania wody, na hali basenu temperatura nie powinna być niższa niż 28oC.
Średnia temperatura wewnętrzna dla
całego obiektu wynosi 25oC – to jest 13%
więcej niż dla typowych obiektów użyteczności publicznej.
2. Z uwagi na funkcję obiektu i konieczność
zapewnienia prawidłowych warunków
higienicznych w obiekcie, niezbędne jest
przyjęcie znacznych ilości strumienia powietrza wentylującego dla poszczególnych
pomieszczeń. Jest to około 200% więcej niż
dla typowych obiektów użyteczności publicznej o innej funkcji niż pływalnia kryta.

3. Liczba użytkowników korzystających
z obiektu wynosi średnio 3000 osób/dobę,
przy czym każda osoba korzysta intensywnie z natrysków, co generuje bardzo duże
zużycie ciepłej wody. Średnio w obiekcie
przypada 1 osoba korzystająca z natrysku
na 3 m2. Daje to w efekcie 7 razy większe
zużycie wody i jednocześnie 21 razy większe
zapotrzebowania na ciepło do podgrzewania ciepłej wody użytkowej niż dla typowych obiektów użyteczności publicznej.
Jak widać kryta pływalnia jest pod względem
charakteru użytkowania i wymagań technicznych zbliżona do obiektu opieki zdrowotnej,
z uwagi na wysokie wymagania dotyczące ilości
powietrza świeżego oraz dużego zużycia ciepłej
wody użytkowej, a zasadniczo różni się od
typowego obiektu administracyjno-biurowego.
W wyniku obliczeń charakterystyki
energetycznej przy założonej izolacyjności
przegród zaprojektowanych zgodnie z rozporządzeniem, uzyskano wyniki cząstkowe dla
Energii Pierwotnej na cele ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej (EPH+W ):
	dla źródła ciepła w postaci kotłowni gazowej: 258 kWh/m2r,
	dla źródła ciepła w postaci pomp ciepła,
pełnym odzysku ciepła ze ścieków, kolektorach słonecznych, i przy dodatkowym
zwiększeniu izolacyjności ścian do poziomu wymagań określonych jako obowiązujące od dnia 1 stycznia 2021 roku (tj. przy
wszelkich dostępnych źródłach OZE – bez
uwzględnienia ekonomicznej strony takich
inwestycji): 160 kWh/m2r,
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Masz problemy z WT2014 i wskaźnikiem EP
w projekcie obiektu użyteczności publicznej?
Napisz do nas: redakcja@zawod-architekt.pl

	dla źródła energii w postaci paneli
fotowoltaicznych zasilających wszystkie
urządzenia i zaspokajających wszystkie
potrzeby eksploatacyjne obiektu: 106,33
kWh/m2r.
Współczynniki te są zdecydowanie większe
niż dopuszczalne w rozporządzeniu współczynniki odpowiednie dla obiektów użyteczności publicznej. Nawiasem mówiąc, są za to
zdecydowanie poniżej wymagań dla obiektów
opieki zdrowotnej obowiązujących od 1 stycznia 2014 r., a nawet tych obowiązujących od
1 stycznia 2017 roku!
Przy zbliżonym charakterze funkcjonowania obiektów oraz podobnych wymaganiach techniczno-użytkowych jest to wynik
bardzo dobry, wskazujący na przyjęcie przez
projektanta najlepszych dostępnych na rynku
i racjonalnych z punktu widzenia ekonomicznego i polityki gospodarczej rozwiązań
technicznych.
W przedstawionej powyżej sytuacji nie
ma technicznych możliwości ograniczenia
wartości współczynnika EP H+W do wartości
podanej w rozporządzeniu. Podobnie jak dla
pozostałych obiektów użyteczności publicznej i to niezależnie od wysokości ponoszonych
kosztów inwestycyjnych.
Wykonane przez nas analizy porównawcze
i prace koncepcyjne, polegające na doborze
urządzeń o najwyższej efektywności oraz
na przyjęciu wszelkich możliwych rozwiązań
mających na celu minimalizację wskaźnika
EP H+W, nie pozwoliły na uzyskanie wartości
zbliżonej do 160 kWh/m2r.

W analizach przyjmowano montaż m.in.:
	pomp ciepła z odzyskiem ciepła ze ścieków
i podgrzewaniem wody użytkowej,
	kogeneracji gazowej – dla wytwarzania
energii elektrycznej do napędu ww. pompy
ciepła, oraz dla wytwarzania ciepła do
podgrzewania powietrza,
	kolektorów słonecznych do podgrzewania
c.w.u. oraz wody w basenie,
	gazowych amoniakalnych pomp ciepła dla
zapewnienia ciepła do ogrzewania.
Analizy te wykazały zasadnicze zwiększenie
(nawet ośmiokrotne!) kosztów inwestycyjnych w zakresie źródła ciepła, ale nadal (!)
nie osiągnięto wymaganego współczynnika
EP H+W.
Z uwagi na hipotetyczną lokalizację obiektu w centrum miasta w pobliżu np. węzła
komunikacyjnego i napowietrznych sieci
energetycznych, nie ma możliwości wykonania elektrowni wiatrowych, które mogłyby
zmniejszyć EP.
Podobnie przepływająca nieopodal rzeka
nie nadaje się do zabudowy na niej obiektu
dostarczającego tanią i czystą energię.
Dalsze próby ograniczania wskaźnika EP
musiałyby powodować ingerencję w wymagania stawiane obiektom budowlanym, wynikające z konieczności zachowania odpowiednich
warunków higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony środowiska, co stałoby w sprzeczności z zapisami Prawa Budowlanego, mówiącego o ich nadrzędności nad przepisami dotyczącymi charakterystyki energetycznej budynku
oraz racjonalizacji użytkowania energii.

Wygląda na to, że pomimo, jak się wydaje,
sukcesu w zachowaniu statusu naszego zawodu i obrony przed deregulacją, ktoś w inny
sposób uniemożliwił architektom zgodne
z prawem wykonywanie zawodu.
Niestety problem nie dotyczy jedynie basenów, ale również innych obiektów użyteczności publicznej – jak widać z innych publikacji
przedstawionych na łamach Z:A.
Nierealność proponowanych przez ustawodawcę parametrów była sygnalizowana na
początku roku 2013 przez grupę ekspertów
opiniujących w tamtym czasie projekt nowelizacji WT. Wówczas graniczne wskaźniki EP
były na o wiele wyższym poziomie i uwzględniały również różne kategorie obiektów
użyteczności publicznej. Te wyższe wartości
i kategorie zostały wprowadzone do projektu
WT dzięki wcześniejszej inicjatywie IARP
(opisanej na stronie 094– przyp. red.). Jak to
się stało, że finalne zapisy WT tak bardzo
odbiegają od wówczas dyskutowanych?
Polecam lekturę ekspertyzy inż. Jerzego
Żurawskiego (patrz: strona 096 – przyp.
red.), którą już w 2012 roku Izba Architektów
przedstawiła Ministerstwu, alarmując, że
wprowadzenie EP na poziomie 65 kWh/m2r
oraz ograniczenie zróżnicowania kategorii budynków – może skutecznie zablokować proces
inwestycyjny.
Czyżbyśmy mieli wkrótce usłyszeć
o masowo przepadających dofinansowaniach
unijnych dla inwestycji nierealizowanych,
gdyż projektanci nie byli w stanie ich zaprojektować zgodnie z prawem lub mieli na tyle
mało odwagi, aby poświadczyć nieprawdę?
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WuTe,
architekcie!
Do wymiany zdań na temat znowelizowanych
WT2014 zaprosiliśmy przedstawicieli rynku
materiałów budowlanych specjalizujących
się w tematyce energooszczędności. Jakie
spojrzenie reprezentują, na jakie kwestie
zwracają uwagę, czy z ich pomocą łatwiej
będzie spełnić warunki U oraz EP?

Sebastian Osowski, Z:A: Czy zgodzicie
się państwo ze stwierdzeniem, że zmiany
WT2014/17/21 sprawią, że „rynek
budowlany czeka trzęsienie ziemi”?

> Moim zdaniem trzęsienie ziemi
nas nie czeka. Założenia zmian
w rozporządzeniu były dyskutowane
od ponad roku przed ich wejściem w życie.
Niedobrze się stało, że ministerstwo nie
chciało ujawnić opracowania, stanowiącego
podstawę do zaproponowanych wskaźników.
Zrobiono to dopiero po przyjęciu ostatecznych
zmian. Kolejnym minusem są opóźnienia we
wprowadzeniu nowego rozporządzenia
w sprawie sposobu obliczania charakterystyki
energetycznej budynków.
Najistotniejszą zmianą w rozporządzeniu
WT jest konieczność jednoczesnego spełnienia wymagań w zakresie ochrony cieplnej
oraz maksymalnych wartości wskaźnika EP
dla określonego rodzaju budynku. Zapowiedź
wymagań, jakie mają obowiązywać w kolejnych latach pozwoli na lepsze przygotowanie
całego rynku budowlanego. Należy dyskutować, czy planowane wielkości wskaźnika,
mające obowiązywać w kolejnych latach 2017
i 2021 (2019) zostały określone na odpowiednim poziomie. Rok 2014 i 2015 należy traktować jako poligon sprawdzający możliwość
spełnienia także tych przyszłych wymagań.

MG
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MR

Marcin Gasiński

Małgorzata
Respekta-Paszkiewicz

Aereco Wentylacja

Fakro
Specjalista ds. wymagań
technicznych i energetycznych.
Inżynier z wykształcenia. Na co
dzień zajmuje się zagadnieniami
związanymi z przepisami
dla budynków i materiałów
budowlanych oraz wpływem
rozwiązań technicznych na
charakterystykę energetyczną
budynku.

Myślę, że ministerstwo powinno gromadzić
dane o wartościach EP budynków, dla których
udzielane jest pozwolenie na budowę, oraz
tych oddawanych do użytkowania. Pamiętajmy, że rozporządzenie WT można zmienić
przed 2017 rokiem. Reasumując, zmiany duże,
ale nic się nie zawali.
> Zmiany WT oczywiście wpłyną
MR na rynek, ale jest to naturalna
ewolucja i naturalny rozwój rynku
budowlanego. Takie zmiany dokonują się już
od wielu lat, a my dążymy do budownictwa,
które będzie zbilansowane pod względem
energetycznym. Należy zauważyć, że już
teraz świadomość społeczeństwa wzrasta
w kontekście energooszczędności i coraz
częściej inwestorzy stosują materiały, które
spełniają wymagania nowych WT. W budownictwie mieszkaniowym wprowadzenie tych
wymagań tylko przyspieszy trend na „ciepłe
budowanie”.
> Uważam, że „trzęsienie ziemi” to
WS zbyt radykalne stwierdzenie. Już od
dawna było wiadomo, że wymogi
w dziedzinie energooszczędności budynków
będą stopniowo zaostrzane. Duża część
projektantów, jeszcze przed wejściem w życie
podwyższonych wymagań w tym zakresie,
stosowała rozwiązania zapewniające znacznie
wyższy standard niż minimum wyznaczane

Starszy specjalista ds. współpracy
z architektami w firmie Fakro,
wicelidera światowego rynku okien
dachowych. Współorganizator
międzynarodowych konkursów dla
architektów oraz licznych szkoleń
produktowych. Z wykształcenia
konstruktor budowlany
i marketingowiec.

w WT. Obecne zapisy gwarantują, że
powstające w przyszłości budynki będą miały
coraz lepsze parametry, a jednocześnie będą
bardziej ekonomiczne w eksploatacji.
> Warto przy tym zauważyć, że już
KW istnieją w Polsce przykłady
budynków, które swoimi parametrami dorównują lub przekraczają wymagania
zdefiniowane od 2021 roku. Dodatkowo, nowe
Rozporządzenie o WT przedstawia harmonogram zmian wymagań przez najbliższe 7 lat,
przygotowując w ten sposób całą branżę do
tzw. standardu NZEB (budynek o niemal
zerowym zużyciu energii) – wymagania od
roku 2021. Są biura projektowe, które już
dzisiaj projektują budynki tak, aby spełniały
wymagania na 2017 czy 2021 rok.
> Cóż... Ja jednak zgadzam się ze
PZ stwierdzeniem o „trzęsieniu ziemi”.
Jeśli bowiem wziąć pod uwagę
budownictwo inne niż tylko mieszkaniowe, to
nowe WT stawiają poprzeczkę niezwykle
wysoko, a wymagania dotyczące zachowania
maksymalnej wartości izolacji termicznej Uc
przegród, przy jednoczesnym warunku
spełnienia maksymalnego poziomu zapotrzebowania na energię pierwotną EP, spowoduje
wielkie problemy już na etapie projektowania.
Zmieni to również podejście do samego etapu
budowy, jak i oddania budynku do użytkowa-
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Wojciech Szczepański

Konrad Witczak

Przemysław Zawodny

Sebastian Osowski

SSO / Stowarzyszenie na Rzecz
Systemów Ociepleń

SNB / Stowarzyszenie
Nowoczesne Budynki

Ruukki

Zawód:Architekt, Oria Media

Absolwent Wydziału Inżynierii
Środowiska Politechniki
Warszawskiej. Od 1997 roku
w branży chemii budowlanej. W roku
2003 współtworzył SSO. Przez kilka
lat był szefem Komisji Technicznej,
koordynującym przygotowanie
branżowych wytycznych w zakresie
instalacji systemów ociepleń.
Do dziś zaangażowany w jej prace.

Doktor nauk technicznych, audytor
i certyfikator, wykładowca
Politechniki Łódzkiej. Autor
i współautor programów do obliczeń
energetycznych. Zainteresowania
naukowe: fizyka budowli, symulacje
energetyczne, jakość komfortu
cieplnego. Pracuje w firmie Rockwool
Polska, przewodniczy grupie
eksperckiej w stowarzyszeniu SNB.

Doktor nauk technicznych,
absolwent Wydziału Budowy
Maszyn i Zarządzania Politechniki
Poznańskiej. W polskim oddziale
fińskiego koncernu Ruukki
odpowiedzialny jest m.in. za
wdrażanie nowych produktów
i opracowywanie ich parametrów
mechanicznych. Zajmuje się także
optymalizacją produktów pod
kątem ich użyteczności.

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.

nia. Myślę, że podobnie jak na innych rynkach
europejskich powszechne staną się badania
szczelności obiektów.
2. Podobno istnieją „uzasadnione
wątpliwości”, że niektóre materiały
i technologie budowlane nie będą w stanie
spełniać nowych wymagań i zostaną
wyparte z rynku, tzn. nie będą stosowane
w projektach? Czy może tak się stać?
Jakich materiałów i technologii zaczniemy
unikać? Dlaczego?

> Tak, wątpliwości istnieją.
Wykonaliśmy już nawet w naszej
firmie pewne analizy materiałów
budowlanych. Zaczynamy mówić o budownictwie wysoko szczelnym, a w związku z tym
wentylacja grawitacyjna na obiektach kubaturowych raczej nie ma racji bytu. Dodatkowo
rosnące wymagania odnośnie U na dachach
zaczyna wypierać z nich płyty warstwowe
z wełną mineralną. Aby spełnić nowe WT,
tradycyjny materiał izolacyjny będzie musiał
być coraz grubszy. Pojawią się więc nowe,
lepsze materiały izolacyjne szczególnie
potrzebne w miejscach, gdzie grubość izolacji
musi być bardzo mała. W innych miejscach
izolacja po prostu będzie grubsza. Jeżeli
miałbym jeszcze wskazywać inne technologie
to powiedziałbym o standardowych bramach

PZ

rolowanych – niestety nie są one szczelne,
a taki parametr zaczyna w budownictwie
kubaturowym być coraz bardziej istotny.
> Te wątpliwości są w pełni
MR uzasadnione. W tej chwili na rynku
są produkty, które niestety mogą
nie spełniać nowych wymagań WT, szczególnie jeżeli chodzi o produkty „marketowe”. Dla
producentów tych materiałów może nie być
opłacalna ich modyfikacja, więc prawdopodobnie w ich miejsce zostaną wprowadzone
nowe produkty o lepszych współczynnikach,
ale na tym zyskają tylko klienci. Technologie
budowlane nie powinny się zasadniczo
zmienić za to staranność wykonania, która
ma wpływ na energooszczędność budynku,
powinna się podnieść.
> Oczywistym jest, że materiały
WS i technologie budowlane rozwijają
się, przede wszystkim w odpowiedzi
na rosnące wymagania jakościowe inwestorów. Również zmieniające się przepisy
wymuszają pewne zmiany. Coraz ostrzejsze
wymagania w zakresie ochrony środowiska
powodują, że niektóre składniki dodawane do
materiałów chemii budowlanej (biocydy,
konserwanty, lotne związki organiczne) są
coraz bardziej redukowane, a z czasem będą
być może wyeliminowane. Wiele lat temu
okna z szybami zespolonymi z powodzeniem

zastąpiły te z jedną szybą. Podobnie wygląda
sprawa ze ścianami jednowarstwymi, które
powoli odchodzą w niepamięć. Obecne
przepisy, mam nadzieję, doprowadzą również
do tego, że nie będzie opłacalne stosowanie
w systemach ociepleń płyt termoizolacyjnych
o współczynniku przewodzenia ciepła
powyżej 0,040 W/mK. Podsumowując: należy
mieć nadzieję (nie „wątpliwości”), że z rynku
znikną, przynajmniej niektóre, nieefektywne
rozwiązania.
> Oczywiście zawsze istnieje ryzyko,
KW że wprowadzanie zmian w przepisach może wiązać się z tym, że pewne technologie, nieprzystające do danych
czasów, mogą już za tymi przepisami nie
nadążać i będą z rynku usuwane. Jednak,
akurat w przypadku tych przepisów, istniejące
technologie i rozwiązania znacznie je
wyprzedzają – co oczywiście świadczy dobrze,
zarówno o samych minimalnych wymaganiach
i ich roli - „nie gorzej niż”, jak również
o postępie jaki dokonał się w ostatnich latach
w dziedzinie materiałów i technologii
stosowanych w budynkach. Jeśli zaś chodzi
o materiały, a raczej o wyroby, które mogą
być wyparte z rynku to, rzeczywiście
najbardziej bezpośrednio nowe wymagania
przełożą się na usuwanie z rynku okien
dwuszybowych. Z tym, że tak jak wspomnia-
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łem na początku nie mówimy tutaj o technologii, która nadal będzie rozwijana, tylko
o konkretnym rodzaju wyrobów wytwarzanych w ramach tej technologii.

przeskok od okien i fasad dwuszybowych na
trzyszybowe, wliczając w to oczywiście ramy
okien i ramki dystansowe o bardzo dobrych
parametrach cieplnych.

3. Jakie produkty i technologie mają
wpływ na spełnienie nowych warunków
izolacyjności termicznej U? Jakie cechy
i parametry o tym decydują?

4. W takim razie drugi warunek: energia
pierwotna. Jakie produkty i technologie
należy brać pod uwagę, aby projektowany
budynek mógł spełnić wymagania EP?

> Na spełnienie nowych WT na
pewno mają wpływ wszystkie
przegrody zewnętrzne, takie jak:
ściany i ich izolacja, dach, okna oraz sposób
ogrzewania budynku. Zwróćmy jednak uwagę,
że producenci posiadają już w swojej ofercie
wyroby, które spełniają nowe WT. Należy przy
tym pamiętać, że wpływ na termoizolacyjność budynku ma nie tylko produkt, ale
również jego poprawny montaż. Fakro, które
ma w swojej ofercie najbardziej energooszczędne okno dachowe na rynku, od wielu lat
promuje „ciepły” montaż. Najważniejszym
parametrem, jaki decyduje o termoizolacyjności budynku jest współczynnik U, im niższa
jego wartość, tym lepiej. Ale nie mniej istotne
jest redukowanie mostków termicznych.
> W zakresie izolacyjności ścian
WS zewnętrznych z pewnością nie
nastąpią radykalne zmiany. Nadal
najpopularniejszym i najbardziej efektywnym
rozwiązaniem pozostanie ETICS (złożony
system izolacji cieplnej). Zmiany najprawdopodobniej dotkną płyt termoizolacyjnych
stosowanych w systemach ociepleń.
Wyeliminowane zostaną płyty o słabych
parametrach, jednocześnie popularność
zaczną zyskiwać produkty o współczynniku
przewodzenia ciepła poniżej 0,038 W/mK.
Taką tendencję, już kilka lat temu, można
było zaobserwować np. na rynku niemieckim,
gdzie przestała rosnąć grubość płyt
termoizolacyjnych stosowanych w ociepleniach – w zamian zaczęto stosować płyty
o lepszej izolacyjności.
> Jeśli chodzi o ściany zewnętrzne
KW to spełnienie U nawet według
wymagań na rok 2021 będzie
możliwe we wszystkich obecnie stosowanych
technologiach: od ścian jednowarstwowych
po wielowarstwowe. Dachy i stropodachy
– tutaj także bez problemu przy zastosowaniu
obecnie dostępnych technologii i materiałów.
Okna i fasady przeszkolone – nastąpi

> O wartości wskaźnika EP budynku
decyduje bardzo wiele czynników,
począwszy do rodzaju i sprawności
instalacji i materiałów budowlanych, po
lokalizację czy sposób użytkowania.
W zakresie np. urządzeń i instalacji wentylacyjnych istotne będą takie parametry jak
rodzaj regulacji strumienia powietrza
wentylacyjnego w przestrzeni ogrzewanej (tu
zdecydowaną przewagę będą zyskiwały
systemy, w których intensywność wentylacji
sterowana jest zapotrzebowaniem) oraz ilość
zużytej energii elektrycznej potrzebna do
napędu urządzeń wentylacyjnych. Ponieważ
większość tej energii produkowana jest
z węgla, każda zużyta kilowatogodzina
energii elektrycznej przeliczona na energię
pierwotną liczy się potrójnie.
Należy się spodziewać jeszcze większego
zainteresowania odnawialnymi źródłami
energii. Energia słoneczna zastosowana do
podgrzewania ciepłej wody użytkowej, czy do
produkcji energii elektrycznej niejednokrotnie pozwoli na obniżenie wskaźnika EP dla
budynku. W tym zakresie pomocne będzie
wejście w życie ustawy o OZE (odnawialne
źródła energii).
> Bardzo ciekawe pytanie. Na
KW spełnienie warunku dotyczącego
zapotrzebowania na nieodnawialną
energię pierwotną będą miały wpływ
wszystkie materiały i technologie stosowane
w budynku, mające związek z jego charakterystyką energetyczną. To, co wprowadzają, czy
w pewien sposób „przemycają” nowe przepisy,
to według mnie coś znacznie więcej niż
technologie – to przede wszystkim nowe
podejście do projektowania budynków. Będzie
to tzw. zintegrowane podejście do projektowania (ang. IED, integrated energy design).
Związane jest to właśnie ze spełnieniem
warunku na EP.
W uproszczeniu wygląda to następująco:
w procesie projektowania budynku pod kątem

MR
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wskaźnika EP, dochodzimy do niego poprzez
trzy poziomy bilansowania budynku na zapotrzebowanie energii.
Pierwszy poziom bilansowania (obliczeń)
to, zapotrzebowanie na energię użytkową
(EU), zarówno do ogrzewania, c.w.u. i chłodzenia. Zapotrzebowanie na energię użytkową to świetne narzędzie w rękach architekta.
Jeśli mówimy o zapotrzebowaniu budynku na
energię użytkową do ogrzewania, to mówimy
o bilansie strat i zysków ciepła „skorupy”
budynku. Minimalizacja strat ciepła z budynku to przede wszystkim odpowiedni dobór
materiałów izolacyjnych, dbałość o eliminację
mostków cieplnych, efektywna wentylacja
budynku, szklenia o niskim współczynniku U.
Optymalne wykorzystanie zysków ciepła
to przede wszystkim odpowiednio dobrane
szklenia, ich powierzchnia oraz wyeksponowanie na elewacji ze względu na strony
świata. Energia użytkowa to także sama
bryła budynku (korzystniejsza jest zwarta,
o małym A/V), usytuowanie budynku na
działce, wykorzystanie zacienień, itd. Podstawą projektowania budynków energooszczędnych, zarówno tych tylko ogrzewanych
jak również ogrzewanych i chłodzonych, jest
projektowanie na najniższe zapotrzebowanie
na energię użytkową. Energia użytkowa EU,
to ta energia, której potrzebuje „skorupa”
budynku.
Drugi etap obliczeń (bilansowania) – to
zapotrzebowanie na energię końcową. Na tym
etapie uwzględniamy sprawności instalacji
(c.o., c.w.u. i chłodzenia). Tak więc instalacje,
które są oparte na technologiach dających
wyższe sprawności wytwarzania, dostarczania i wykorzystania ciepła (chłodu) będą
prowadziły do niższego zapotrzebowania na
energię końcową. Zatem energia końcowa EK,
to energia, którą wprowadzamy do odpowiednich instalacji budynku (c.o., c.w.u., chłodzenie, oświetlenie).
Ostatni, trzeci etap obliczeń, to właśnie
zapotrzebowanie na nieodnawialną energię
pierwotną. Podczas obliczeń tej energii,
uwzględniamy rodzaj nośników energii (odnawialne, nieodnawialne) wprowadzanych do
ww. instalacji, czyli są to nośniki zasilające budynek. Im więcej udziału energii odnawialnej
wśród paliw zasilających budynek, tym niższe
będzie zapotrzebowanie na nieodnawialną
energię pierwotną EP.
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Wpływ nowych wymagań, na zmianę
podejścia do projektowania będzie polegał
na tym, że aby spełnić warunek na EP, już
na wczesnym etapie projektowania wszyscy
projektanci (architekci, konstruktorzy, instalatorzy różnych specjalności) usiądą razem do
projektu, tak aby już z projektu wyjść z odpowiednim wskaźnikiem EP. Inaczej projekt
będzie krążył od architekta (zmiana tego jest
uwzględniona w ramach EU - materiały, bryły,
itd.), do projektantów kolejnych rodzajów
instalacji, tak aby ci zmieniali urządzenia,
sprawności instalacji czy wreszcie rodzaje nośników energii. Wydaje się, że rozsądniejszym
sposobem projektowania będzie ten pierwszy,
czyli zintegrowany.
5. Czy wpływ materiałów i technologii
pomagających spełnić WT znajdzie
odzwierciedlenie w kosztach inwestycji?
Jakiego rzędu?

> Mogę odnieść się do stosowania
w systemach ociepleń ETICS płyt
termoizolacyjnych o niższym
współczynniku przenikania ciepła λ. W tym
wypadku wpływ na wzrost kosztów inwestycji będzie znikomy. Nieco droższe jednostkowo płyty o lepszych parametrach zastąpią
bowiem grubsze płyty stosowane dotychczas. Minimalny wzrost kosztów inwestycji
(liczony w promilach) spowodowany tą
zamianą zostanie szybko zrekompensowany
niższymi kosztami eksploatacji budynku.

WS

6. Komu będzie trudniej, a może komu
łatwiej pracować przy nowych WT2014?

> Z pewnością skorzystają
inwestorzy, ze względu na niższe
koszty eksploatacyjne budynków.
Pozostali uczestnicy rynku po prostu będą
musieli dostosować się do nowych warunków.
Nie wydają mi się trafnymi określenia
„łatwiej” lub „trudniej” w odniesieniu do tej
sytuacji.

WS

7. Czy nowe WT oznaczają „nowy” algorytm
procesu projektowania? Co musi w nim
przewidzieć architekt/projektant główny?

> Tak. Taki algorytm opisałem już
w odpowiedzi na pytanie numer 4,
gdyż jest on także bezpośrednio
związany z doborem materiałów i technologii,
uwzględnianych na różnych etapach

KW

projektowania budynku. Algorytm ten, to
zintegrowane podejście do projektowania
i jest to jedyny sposób, jaki należy zastosować
w przypadku projektowania budynków
energooszczędnych. W skrócie można go
opisać następująco: niskie zapotrzebowanie
na energię użytkową, instalacje o wysokich
sprawnościach, znaczny udział OZE wśród
nośników energii.
8. Jakie dokumenty „energetyczne” należy
dołączyć do projektu architektoniczno-budowlanego?

> Do projektu architektoniczno-budowlanego będzie musiała być dołączona charakterystyka energetyczna sporządzona zgodnie z obowiązującym
w tym zakresie rozporządzeniem.
Projekt powinien zawierać ponadto
zestawienie cząstkowych wskaźników
zapotrzebowania na energię dla poszczególnych systemów technicznych. Zapowiadana
ustawa o charakterystyce energetycznej
budynków, zakłada wprowadzenie systemu
kontroli wykonanych świadectw. Warto więc
zadbać, żeby wszystkie dane przyjęte do obliczeń charakterystyki energetycznej zostały
odpowiednio udokumentowane.
Każdy system techniczny budynku składa
się ze współpracujących ze sobą elementów,
co przekłada się na wynik energetyczny
całego budynku. Tak częsta dziś, w trakcie
budowy, zamiana poszczególnych elementów
instalacji na (najczęściej) tańsze i niekoniecznie lepsze, nie może mieć miejsca. Będzie to
bowiem ingerencja w charakterystykę energetyczną budynku. Projekt architektoniczno-budowlany powinien zawierać opisy instalacji
z uwzględnieniem ich wskaźników energetycznych, które uniemożliwią, a przynajmniej
utrudnią dowolne ich wymienianie..

MG

9. Jakie są zaobserwowane już przykłady
różnic „technicznych”? Np. o ile więcej
izolacji termicznej musimy położyć i jak to
podniesie koszt budowy?

> W przypadku ścian ogniowych
z płyt warstwowych z wełną
mineralną, będących jednocześnie
ścianą zewnętrzną, potrzebne będzie
pogrubienie ich z 14 cm do 16 cm – mamy
zatem wzrost kosztów całkowitych wykonania takiej przegrody o około 5%.

PZ

10. Czy te zwiększone grubości izolacji wynikające z warunków WT są optymalne?

> Przyznam się, że jestem
zwolennikiem niezwiększania
grubości izolacji, ale poprawiania
szczelności. Nasze prawo nie pozwala
jednak na tak elastyczne podejście do
U i EP. Na przykład w Finlandii zapisy
prawne mówią, że można spełnić wymagania U lub EP, i pomimo bardziej surowego
klimatu Finowie zmniejszają ilość izolacji.
Oczywiście osiągają wymagane EP – budując obiekty bardzo szczelne i nowoczesne.
Cieńsza izolacja termiczna jest mniej
kosztowna, a oszczędności z tego wynikające przewyższają nawet 10-letnie oszczędności z ogrzewania.

PZ

11. Na podstawie państwa doświadczeń czy
możecie powiedzieć, że dzięki nowym WT
będzie niskoenergetycznie? A może tylko
„tak sobie”, ale niestety kosztownie dla
inwestora?

> „Tak sobie, ale niestety kosztownie dla inwestora” – to stwierdzenie z perspektywy producenta nie
jest prawdziwe. W tym momencie faktycznie
materiały stosowane w budownictwie
energooszczędnym są droższe niż produkty
z podstawowej oferty, ale zwróćmy uwagę
na to, że z roku na rok ceny materiałów
energooszczędnych są niższe. Ta tendencja
się utrzyma, ze względu na to, że jeżeli
producent będzie sprzedawał więcej danego
produktu, będzie mógł korzystać z efektu
skali. Tym samym koszty wytwarzania
danego produktu będą niższe, a co za tym
idzie ceny również będą niższe. Stosowanie
produktów energooszczędnych również
wpłynie na późniejsze znacznie niższe
koszty utrzymania budynku. Tak więc
inwestycja w lepsze materiały z pewnością
zwróci się inwestorowi w momencie
eksploatacji budynku.
> Zgodnie z dyrektywą w sprawie
MG charakterystyki energetycznej
budynków, każdy z krajów członkowskich określi własny standard dla
budynku niskoenergetycznego. Można
domniemać, że poprzez publikację zmiany do
rozporządzenia WT Polska określiła parametry dla budynków z podziałem na stosowne
kategorie.
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Wskaźnik EP nie mówi o tym czy budynek
jest energooszczędny, w końcu użytkownik płaci za energię końcową. Same zapisy
w rozporządzeniu nie staną się przepisem
na niskoenergetyczny budynek i zapewne
wystąpią projekty, w których obliczenia
będą naciągane tak, by spełnić postawione
wymaganie. Uważam jednak, że konieczność
głębszego zastanowienia się nad każdym
projektem, rozważenia wpływu wszystkich
składowych na wynik energetyczny sprawi,
że i tak będą powstawać budynki lepsze,
niskoenergetyczne, uwzględniające krajowe
uwarunkowania.
Nowe rozporządzenie dotyczące sporządzania charakterystyki energetycznej, które
powinno wejść w życie w czasie najbliższych
wakacji, eliminuje większość niedoskonałości
obecnie obowiązującego dokumentu. Oparcie
metody obliczeniowej wyłącznie o normy
europejskie sprawi, że uzyskane wyniki będą
bliższe rzeczywistości niż dotychczasowe.
Spodziewam się, że każda kolejna zmiana tego rozporządzenie tylko udoskonali
obliczenia.
> Budynki będą z pewnością
PZ niskoenergetyczne, ale istnieją
dwie drogi do osiągnięcia takiego
efektu. Pierwsza i najprostsza to pogrubianie izolacji – niestety jest to droga najmniej
skomplikowana i jednocześnie najdroższa.
Druga to budowanie obiektów o podwyższonej szczelności obudowy – tutaj potrzebna
jest wiedza i znacznie większe doświadczenie, ale za to koszty są zdecydowanie niższe.
Efekty można osiągnąć identyczne,
natomiast różnica tkwi jedynie w milionach
złotych wydanych na etapie budowy, bo
w czasie eksploatacji budynku koszt
utrzymania będzie podobny.
12. Czy dostrzegacie państwo, że
producenci materiałów już zmodyfikowali
swoje katalogi, aby ułatwić projektantom
wybór materiałów i technologii
spełniających WT2014?

> Producenci, szczególnie o zasięgu
międzynarodowym, już od kilku lat
promują budownictwo energooszczędne i posiadają produkty do tego typu
budynków. Dla przykładu – Fakro już teraz
posiada w swojej ofercie produkty, które
będą obowiązywały od 2017 roku. Znajdują
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się one w podstawowej ofercie i we wszystkich materiałach informacyjnych. Należy
zauważyć, że już kilka lat temu do naszej
oferty wprowadzone zostało superenergooszczędne okno dachowe FTT Thermo U8
(które jest najbardziej energooszczędnym
oknem dachowym na rynku), specjalny
kołnierz uszczelniający oraz zestaw
kołnierzy izolacyjnych, który stosowany jest
do montażu okien dachowych.
> W przypadku Ruukki, aby ułatwić
PZ prace projektantom zmieniamy
wszystkie wartości U na Uc.
Wartość U C podaje izolacyjność termiczną
końcową uwzględniając mostki linowe
wynikające z zamka płyt oraz mostki
punktowe wynikające z wkrętów. Może
pokrętnie powiem, że to są lepsze parametry
dla projektantów – choć niższe, ale za to
pewne i nie trzeba nic więcej przeliczać.
13. A producenci oprogramowania?
Zmodyfikowali już swoje programy, aby
ułatwić obliczanie według WT2014?

> Tak. Najbardziej znani producenci
oprogramowania służącego do
obliczania charakterystyk
energetycznych budynków wprowadzili
nowe funkcje użytkowe ułatwiające
sprawdzenia nowych WT. Ponadto programy te posiadają moduły wspomagające
przeprowadzanie analizy doboru tzw.
alternatywnych źródeł energii, czyli
opracowania wymaganego od października
zeszłego roku, dołączanego do opisów
technicznych budynków.

KW

14. Czy i jakiej pomocy konsultingowej
powinni oczekiwać architekci i gdzie mogą
jej szukać?

> Kwestie związane z określaniem
charakterystyki energetycznej
budynków są obecne od lat i każdy
architekt, w czasie swojej pracy na pewno
zetknął się z tym zagadnieniem. Jestem
przekonany, że niejeden dysponuje już
niemałym doświadczeniem w tym zakresie.
Zapewne ściślej niż do tej pory, architekt
będzie współpracował z audytorem/certyfikatorem energetycznym. Łatwo dostępne
programy komputerowe, służące sporządzaniu charakterystyki energetycznej nie dostarczą wszystkich odpowiedzi, szczególnie

MG

jeśli nie uwzględni się wzajemnych powiązań
między poszczególnym elementami w budynku. Do tego osoba audytora nadaje się
chyba najbardziej.
W dużo większym stopniu niż dotychczas pomocy w tym zakresie będą udzielali
producenci materiałów budowlanych czy
instalacji. Konieczne stanie się zróżnicowanie energetyczne systemów o podobnych
funkcjach. Oczywiście należy się liczyć
z różną rzetelnością przekazywanych informacji, ale ten sam problem dotyczy już dziś
przekazywanych parametrów technicznych
urządzeń.
Fachowa prasa branżowa będzie na pewno dobrym miejsce do prezentacji rzetelnej
informacji. Prócz tego należy spodziewać
się szkoleń, kursów organizowanych przez
stowarzyszenia związane ze środowiskiem
audytorów energetycznych.
> Odpowiem na przykładzie naszej
PZ firmy. W Ruukki już dzisiaj
zapewniamy doradztwo w zakresie
doboru płyt warstwowych do danego
projektu, w szczególności w zakresie ich
możliwości mechanicznych. W naszej firmie
jest też dział, który zajmuje się przygotowaniem rozkrojów płyt na elewacje oraz
dostarczaniem tych płyt zgodnie z harmonogramem ustalonym z klientem. Mamy już
duże doświadczenie z kubaturowymi
budynkami energooszczędnymi. Posiadamy
programy obliczeniowe do kalkulacji
oszczędności oraz zapotrzebowania na EP
obiektów budowanych z naszych produktów.
Stworzyliśmy katalogi detali montażowych
o podwyższonej szczelności. Chętnie
doradzamy i będziemy doradzać projektantom zastosowanie naszego sprawdzonego
rozwiązania.
> Myślę, że przede wszystkim
KW architekci powinni zdawać sobie
sprawę z konsekwencji jakie
wprowadzają nowe przepisy, a zwłaszcza
wymóg na EP. Następny, także podstawowy
warunek to współpraca ze specjalistą
w zakresie wykonywania charakterystyk
energetycznych budynków. To od tej osoby
będą mogli uzyskać niezbędne informacje
o wpływie poszczególnych elementów
budynku („skorupa”, mostki cieplne,
instalacje, itd.), na uzyskiwany wynik
końcowy.

NOWY STYL GROUP
Znak graﬁczny to potężne i wartościowe
narzędzie marketingowe, mówi więcej niż
setki słów. Przekazuje informacje, generuje
i uzewnętrznia emocje. Pomaga zdobywać
rynek, gdyż gwarantuje określony standard
produktów i usług.

A graphic stamp is a powerful and precious
marketing tool. It says more than a hundred
words. It gives information, generates
and expresses emotion. It helps conquer
a market as it guarantees a determined
product and service standard.

W tym rozdziale zostały ujęte wszelkie
rady, jak w prawidłowy sposób
posługiwać się logiem Nowy Styl Group
i związanymi z nim elementami graﬁcznymi,
wykorzystywanymi w codziennej
działalności Grupy.

This chapter includes all of the know how
on the proper use of our logo and graphic
elements related to it which are used on a
day to day basis within the group.

Wszelkie ujęte w niniejszej książce loga są
własnością Nowy Styl Group, są znakami
zastrzeżonymi (prawnie chronionymi).
Należy używać ich ściśle według
wytycznych umieszczonych w tej książce.

All of the logos that are included in this
book are the property of Nowy Styl Group,
registered marks are protected by law.
They must be used strictly according to the
instructions outlined in this book.
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WT

Nowa sytuacja projektanta:
co zmieniają nowe WT?
Wprowadzenie nowych Warunków Technicznych to moment, który rodzi wiele pytań. Najczęściej dociekają
one tego, co się zmieniło, jak trzeba teraz budować oraz w jakim stanie znajduje się obecnie polska branża
budowlana. O rozmowę poprosiliśmy Piotra Pawlaka, eksperta z firmy Rockwool Polska.

P

Pytanie zasadnicze: co uległo
najistotniejszym zmianom w nowelizacji
Warunków technicznych?

> Największą zmianą jest kryterium kompleksowej oceny efektywności energetycznej
nowych budynków. Do tej pory spełnienie wymaganych parametrów można było wykazać
na dwa sposoby – utrzymując na dopuszczalnym poziomie współczynnik przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych lub wskaźnik
zapotrzebowania na nieodnawialną energię
pierwotną. Od początku 2014 roku trzeba je
spełnić jednocześnie.
Co to oznacza w praktyce?

> Nowe przepisy zmierzają do ograniczania
strat ciepła, zmniejszania zapotrzebowania
na energię użytkową zarówno do ogrzewania,
jak i chłodzenia. W praktyce oznaczało to
będzie m.in. zastosowanie skuteczniejszej
izolacji cieplnej, ograniczania wpływu mostków cieplnych i lepszej ochrony pomieszczeń
przed przegrzewaniem w okresie letnim.
Przykładowo – wymagane minimalne
grubości warstwy izolacyjnej do końca
poprzedniego roku wynosiły ok. 10-12 cm
dla ścian zewnętrznych i 18 cm dla dachu.
Przy nowych WT średnia grubość minimalnej
warstwy ocieplenia wzrośnie o 2 cm. Oznacza
to nieznaczny wzrost kosztów inwestycji,
w perspektywie niesie jednak długofalowe
oszczędności.
Są jednak optymalne granice powiększania
grubości izolacji termicznej?

> Tworząc projekt budowlany warto mieć na
uwadze zarówno nakłady finansowe związane
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z powstaniem obiektu, jak i te dotyczące
jego późniejszej eksploatacji. Można przyjąć,
że optymalna ekonomicznie izolacja (ponad
minimum określone w WT) w większości
przypadków zwraca się w czasie poniżej 10 lat,
a jej koszt nie przekracza 2-3% kosztów całej
inwestycji.
Zmianą jest chyba także wprowadzenie
obowiązku uwzględnienia poprawek na
mostki?

> Tak. Jest to o tyle istotne, że wraz ze
wzrostem izolacyjności przegród udział
mostków termicznych w bilansie strat energii
rośnie, a więc ich poprawne zaprojektowanie
i dążenie do minimalizacji ma coraz większe
znaczenie w poszukiwaniu realnej energooszczędności już na etapie projektowania
obudowy budynku.
Ograniczenie mostków ma również znaczenie dla zapobiegania kondensacji, a tym
samym uniknięcia rozwoju pleśni i grzybów.
WT wymagają sprawdzenia tego warunku,
w związku z czym zidentyfikowanie i policzenie mostków jest i tak nieuniknione.
Wszelkie ograniczenia strat ciepła przez
obudowę budynku wpływają wprost na
wartość energii użytkowej, będącej odzwierciedleniem jakości energetycznej budynku
niezależnej od zastosowanych później systemów technicznych.
A co się zmienia w zakresie energii
pierwotnej? Oprócz faktu, że projektant
budynku zobowiązany jest teraz obliczyć
EP i sprawdzić wynik z warunkiem
rozporządzenia...

> Obowiązek wykazania w projekcie spełnienia warunku EP pociąga za sobą konieczność
zbudowania modelu energetycznego budynku
już na wczesnym etapie projektowania. Obliczenie wskaźnika EP wymaga bowiem wzięcia
pod uwagę zarówno parametrów obudowy
budynku, jak i parametrów systemów instalacyjnych, ale również pewnych parametrów
związanych z użytkowaniem budynku.
W przypadku dużych, skomplikowanych
obiektów są to obliczenia kompleksowe i czasochłonne. Szybka ocena EP jest niemożliwa,
dlatego polecam budowę i analizę modelu
energetycznego już na etapie koncepcji, aby
uniknąć konieczności przeprojektowywania
całości z powodu niemożności osiągnięcia
wartości EP poniżej wymagań.
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Do redakcji Z:A odzywali się już architekci,
mający trudności ze spełnieniem warunku
EP. Na przykład w projektach kompleksów
basenowych...

> Rzeczywiście. Ustalenie jednakowych wymagań w zakresie EP zwłaszcza dla budynków użyteczności publicznej może sprawić, że
osiągnięcie wymaganego wskaźnika EP jest
niemożliwe dla przyjętej koncepcji i wymagać
będzie zasadniczych zmian w założeniach co
do budynku – zarówno w sferze izolacyjności
przegród, zastosowanej stolarki i techniki
instalacyjnej, jak również wykorzystywanych,
dostępnych źródeł energii.
Niestety wygląda na to, że przy warunku
EP = 65 kWh/m2r jakiekolwiek rozwiązania
i optymalizacje nie dadzą wystarczającego
efektu. Czy zetknął się już pan z tym
problemem?

> Powiedziałbym „mogą nie dać efektu”.
Budynki użyteczności publicznej są bardzo
zróżnicowane od strony energetycznej.
Zarówno co do osiąganych wartości wkaźnika
EP, jak i co do struktury strat energii przez
poszczególne elementy i systemy w budynku.
Wprowadzenie jednego parametru dla basenu, biura, centrum handlowego i szkoły jest
trudnym do uzasadnienia posunięciem. Są to
zupełnie różne budynki, inaczej się zachowują
i inne wskaźniki energetyczne osiągają. Inne
są też możliwści poszukiwania oszczędności
energii.
Interesujące jest jeszcze to, czy EP jest
parametrem opisującym autentyczną
energooszczędność?

> Przejście w obliczeniach z energii końcowej
na energię pierwotną wymaga uwzględnienia
rodzaju paliwa, z którego zaspokajane są poszczególne potrzeby energetyczne. Ponieważ
różnym źródłom energii przypisane są różne
współczynniki nakładu, posługiwanie się
wskaźnikami dotyczącymi zapotrzebowania
na nieodnawialną energię pierwotną zmienia
praktycznie ocenę energooszczędności
budynku z aspektu czysto energetycznego
(zaspokojenie potrzeb przy minimalnej ilości
energii końcowej) na środowiskowy (zaspokojenie potrzeb przy mniejszym zużyciu paliw
kopalnych). Należy zatem mieć świadomość,
że nie ma to żadnego przełożenia na koszty
eksploatacji budynku.
Zatem odpowiedź na tak postawione
pytanie brzmi nie. EP absolutnie nie jest
wskaźnikiem mówiącym o rzeczywistej energooszczędności budynku.
Podsumowując, jak pan ocenia kierunek
tegorocznej nowelizacji?

> Uważam, że trend pokazany w WT w zakresie zapewnienia izolacyjności przegród
zewnętrznych budynku jest słuszny. Wiele
analiz pokazuje, że optymalne wartości UCmax
są nawet jeszcze mniejsze niż te zapisane
w WT. Powstaje wiele budynków jeszcze
lepiej izolowanych i nie są to pieniądze zmarnowane. Pamiętajmy, że Warunki Techniczne określają nie parametry optymalne, ale
najniższy dopuszczalny standard.
Wprowadzony charakter zmian nowych
WT wynika także tzw. recastu EPBD. Na
podstawie tej dyrektywy, nowo wznoszone
budynki w krajach członkowskich Unii Euro-

pejskiej od roku 2021, muszą być budynkami
o niemal zerowym użyciu energii (tzw. NZEB).
NZEB to budynek o wysokiej charakterystyce
energetycznej, czyli o niewielkich stratach
ciepła, ze znacznym udziałem OZE w nośnikach energii.
Co do wskażnika EP... Zawsze uważałem, że o rzeczywistej jakości energetycznej
budynku stanowi wskaźnik energii użytkowej.
Wynika on wprost z decyzji podjętych przez
architekta, a budynek o niskim EU jest zawsze
budynkiem energooszczędnym, niezależnie
od zastosowanych rozwiązań istalacyjnych
i dostępnych paliw. Niskie EU dla budynku
jest uniwersalną gwarancją jego jakości
energetycznej.
Na zakończenie, co może pan powiedzieć
architektom, którzy będą potrzebowali
konsultacji w zakresie modelu i audytu
energetycznego?

> Przede wszystkim powiedziałbym, że
wskaźnik EP dla budynku można obliczyć,
wykorzystując program BuildDesk Energy
Certificate, który bezpłatnie pozwala na ocenę charakterystyki energetycznej i dostępny
jest online na stronie www.bdec.builddesk.pl.
To na początek powinno wystarczyć. Przy
bardziej skomplikowanych obiektach polecam
usługi konsultantów, audytorów i fizyków
budowli.
Warto dodać, że zmienia się zakres
kształcenia studentów na wydziałach budowlanych. Analiza energetyczna budynku jest
już w programach studiów i może wchodzący
w życie zawodowe młodzi pomogą nam
trochę zmierzyć się z tym tematem?
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Na huśtawce żyj!

Miasta od linijki

Linijka ze skyline'ami najwspanialszych
miast na świecie: Londynu, Paryża, Nowego
Jorku, Berlina, Amsterdamu, Toronto i Jerozolimy. Idealny, nietandetny prezent z podróży, który na dodatek można zamówić
jeszcze przed wyruszeniem na wycieczkę...
Cena: 9,99 $
www.animicausa.com

Do kąpania i czytania

Svvving to huśtawki do mieszkań, które wymyślił
projektant Radosław Podsiadło. W kolekcji znajduje się
obecnie 19 modeli i bez trudu można dobrać odpowiednią do konkretnego wnętrza. Kuszą już same ich nazwy:

Wanna „Evolution” stworzona została przez projektantów z amsterdamskiej pracowni Studio

Faust, Dolce Vita, La Bohème, Robin Hood czy Easy

Thol. Łączy w sobie cechy tradycyjnego, drewnianego fotela i współczesnej wanny z hydromasa-

Rider, nie mówiąc o jakości detalu. Powrót do szczęśli-

żem. Kosztowny, lecz jakże piękny mariaż nowoczesnych materiałów i rękodzieła.

wych chwil z dzieciństwa gwarantowany!

Cena: 12.500 €

www.svvving.com

www.studiothol.nl

Biała broń na muchy

Pszczoła jako zwierzę domowe
Oto wspaniały oręż do
walki z muchami. Niby
zwykła packa, a jednak
dzięki rękojeści szpady
i szlacheckiemu
herbowi można poczuć
się we własnym domu
niczym D'Artagnan.
Do boju!
www.animicausa.com

Drewniane czasomierze
Zegarki Woodlans powstają
w krakowskiej pracowni Michała Napierały. Projektant
wykonuje je ręcznie z drewna dębowego, które zabez-

Mieszkasz w wielkim mieście a masz ochotę zostać

piecza woskiem pszczelim.

bartnikiem, tudzież pszczelarzem? W firmie Philips

Każdy egzemplarz posiada

opracowano Urban beehive – ul, który każdy może

unikalny numer.

zamontować na szybie okna i oczywiście pozyskiwać

Cena: 395 zł

miód z własnoręcznie zasadzonych kwiatów.

www.woodlans.pl

www.design.philips.com
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