OGÓLNOPOLSKIE CZASOPISMO IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 000 EGZ.
egzemplarz bezpłatny dla członków IARP / ISSN 1898-486X / www.zawod-architekt.pl

Zawód:Architekt
#36

Każdy budynek
energooszczędny?
ROBOTA W ARCHITEKTURZE
ODKRYWAMY AMERYKĘ

• Architekt a zamówienia publiczne • No money, no honey • Rodzina wielorodzinna
• I NAGRODA Z:A:Award • Pomoce do zabaw architekturą • Aż chce się krzyknąć: wow!
• Nowe wyzwania: Zmiany WT • Mapa do celów projektowych • wydarzenia 2014.
• DEBATA IARP: ARCHITEKCI / INWESTORZY / PRODUCENCI. SPOTKAJMY SIĘ NA BUDMIE 2014! [str.82].
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niezwykle energooszczędna wentylacja

dobry projekt ...
energooszczędnej wentylacji HIGRO®

... zapewnia sukces
każdej inwestycji
koncepcja

projekt

dokumenty
wykonawcze

energooszczędne systemy
dostawa

instalacja
i montaż

rozruch

serwis

Skuteczna wentylacja aereco zapewniając komfort higieniczny,
termiczny i akustyczny, uwzględnia również parametr komfortu
energetycznego. Oferujemy najwyższą efektywność energetyczną
systemów wentylacji w budynkach wielorodzinnych.

www.aereco.com.pl
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Odświeżony umysł
Poddałem się w końcu. Odświeżając co jakiś czas wygląd i stan wybranych
przedmiotów z najbliższego otoczenia, każdy z nas poddaje się także
odświeżaniu własnego .............................................. (proszę wpisać śmiało).
Ja, jako okularnik od czwartej klasy podstawówki, do okularów mam
sentyment szczególny, są moim jedynym gadżetem w kategorii „biżuteria”.
Kiedy więc ustaliliśmy, że poprowadzę oficjalną galę finałową przeglądu
Z:A:Award i zorientowałem się, jakie ślady zużycia noszą moje dotychczasowe
oprawki – postanowiłem zakupić nowe. Nie będę opisywał liczby przymiarek
i odwiedzonych sklepów, trwało to kilka tygodni (panie na pewno mnie
rozumieją), a wybór - jak to najczęściej i najprzyjemniej wówczas bywa –
dokonał się w kilka minut, gdy zobaczyłem te właściwe (tutaj z pewnością
rozumieją mnie panowie).
Zapewne nie wszyscy pamiętacie, zatem przypomnę – gala odbyła się
w październiku 2013. Dlaczego więc dziś o tym piszę? W dodatku zaczynając od
słów, że się poddałem? W czym rzecz? Otóż to! Nowa fotografia naczelnego
obok niniejszego wstępu. Dziękuję.
Jak zatem widzicie i czytacie, sam fakt że poddałem się „face-liftingowi”,
to za mało bym zmienił fotografię przy słowie wstępnym do numeru.
Nie czuję się nadmiernie fotogeniczny, nic więc dziwnego, że dopiero po
dłuższych namowach poddałem się i pozwoliłem zrobić sobie kilka ujęć...
I piszę o tym nie dlatego, że nabyłem okulary.
Sens chciałbym oddać nieco głębszy. Odświeżajmy sobie coś, raz na jakiś czas.
Umysł, więzi rodzinne, wiedzę zawodową, skórę twarzy, garderobę, wystrój
wnętrz, relacje z sąsiadami, nawet ego. Albo tylko fotografię.
Sądzę, że wszystkim przyda się taka myśl z początkiem roku, bo warto
korzystać z małych, ale jakże potrzebnych, osobistych przyjemności życia.

PS
Numer Z:A jak zawsze na poważnie i zawodowo. Wiem, nie musiałem o tym
wspominać. Tak czy inaczej, polecam sięgnąć co najmniej do spisu treści...

Sebastian Osowski
redaktor naczelny
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MYŚLIMY W DŁUŻSZEJ
PERSPEKTYWIE

ZUPEŁNIE NOWY FORD TRANSIT CONNECT
Większy niż Ci się wydaje. Dłuższy niż myślisz.

Nowy Ford Transit Connect to przestrzeń ładunkowa pozwalająca na transport przedmiotów
o długości nawet 3,4 m oraz szeroka gama niezwykle oszczędnych silników. A to w dłuższej perspektywie
oznacza potrójną oszczędność – czasu, pieniędzy i kosztów eksploatacji. Nieważne, dokąd zmierzasz
– z nowym Fordem Transit Connect przewieziesz jeszcze więcej i zajedziesz jeszcze dalej.
ford.pl

Zapraszamy do Autoryzowanych Salonów.

Transit Connect – Międzynarodowy Van Roku 2014
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Ceglany powrót
do przeszłości

szłości. Ich specjalnie postarzana

elementu. Cegły doskonale spraw-

idealne dopełnienie i ozdobę

struktura, nieregularny kształt

dzają się zarówno przy renowacji

wnętrz w stylu retro, dodając

Cegły ręcznie formowane marki

lica i szeroki wybór kolorów za-

starych budynków, jak i w nowo

im osobliwego i niecodziennego

Vandersanden z kolekcji Nostalgie

pewniają niepowtarzalny wygląd

powstałych, stylizowanych na

klimatu.

to aranżacyjny powrót do prze-

i charakter każdego wykonanego

wiekowe. Produkt stanowi także

> www.vandersandengroup.pl

W księgarniach

• Fascynujące światło: Oświetle-

• Już od października 2013 roku może-

• O oświetleniu przestrzeni miejskiej

• Książka Tomasza Bolanowskiego

nie w teatrze i na estradzie Maxa

my cieszyć się pozycją Pokusa miej-

traktuje książka Justyny Martyniuk-

Architektura okupowanej Łodzi

Kellera to jedna z najważniejszych

sca. Przeszłość i przyszłość miast

-Pęczek Światła miasta. Autorka

przedstawia mniej znaną kartę historii

pozycji o oświetleniu scenicznym, czyli

Josepha Rykwerta. To pierwszy polski

poddaje analizie rolę, jaką sztuczne

tego miasta w czasie okupacji. Według

zastosowaniu światła w sztukach

przekład tej ważnej książki dotyczącej

światło odgrywało na przestrzeni

zamierzeń Niemców Łódź miała

teatralnych, na koncertach oraz w te-

tematyki miasta. Autor zabiera czytel-

wieków i podejmuje próbę zde-

się stać prawdziwym niemieckim

lewizji. Angielska i niemiecka wersja

nika na historyczną wyprawę – od sta-

finiowania obecnego znaczenia

miastem. Autor przedstawia plany,

książki były dobrze znane wśród

rogreckich „polis”, przez XIX-wieczne

oświetlenia przestrzeni miejskiej. Na

zamierzenia urbanistyczne i architek-

polskiej branży oświetleniowej – teraz

miasta industrialne jak Londyn, aż do

kolejnych stronach Martyniuk-Pęczek

toniczne nazistów. Odkrywa przed

można się z nią zapoznać w rodzimym

współczesnych multikulturowych me-

przedstawia zarys historyczny stoso-

czytelnikiem kolejne etapy planowa-

języku. Obok technicznych diagra-

tropolii, jak jego ukochany Nowy Jork.

wania oświetlenia w przestrzeniach

nych prac np. nowy układ komunika-

mów, instruktażowych rysunków

Rykwert przedstawia czytelnikom

publicznych, pisze o jego funkcjach

cyjny i projekty wyburzenia obiektów

i zdjęć urządzeń znajdziemy tu przede

błyskotliwą diagnozę współczesnego

użytkowych i dekoracyjnych, a także

przemysłowych w centrum. Publikację

wszystkim fotografie z realizacji,

kształtu architektonicznego miast,

analizuje różnego rodzaju formy mar-

wzbogacają unikatowe ilustracje,

pokazujące możliwe do osiągnięcia

w których zapomina się o potrzebach

ketingu prowadzonego z wykorzysta-

plany i projekty architektoniczne.

efekty narracyjne i artystyczne.

mieszkańców.

niem światła.

> 69,90 zł / www.ksiezy-mlyn.com.pl

> 189 zł /www.ltt.com.pl

> 60 zł /www.mck.krakow.pl

> 78 zł /www.e-marina.eu
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G R U P A

A R C H I S Ł A W A

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

/ COPYRIGHT: ORIA MEDIA

Doradca zawodowy
I chce wam się tak
to mierzyć i potem
rysować?

scenariusz: BARTOSZ WOKAN

www.grupaarchislawa.pl

Z jednego mam
miesięcznie 1500.
Kupicie po dwa
i wyjdzie tyle co
to rysowanie…

A nie lepiej byłoby
kupić sobie takie
bujane koniki na
monety?

Serio?

Nie wiedziałeś? Na mieście mam
jeszcze cztery takie. Akurat
będzie na wasz projekt.

RYSUJE: 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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Jednowarstowe
dachy zielone
Firma Soprema Polska wprowadziła na rynek nowy system dachu
zielonego Sopranature® z hydroizolacją papową antykorzenną w jednej
warstwie. Rozwiązanie przeznaczone
jest dla dachów „odwróconych”
z systemem zazielenienia ekstensywnego Tundra otrzymywanego
z sadzonek i Tundra Mata z rolki.
Dzięki mniejszemu nakładowi pracy
i zużyciu materiałów w porównaniu
z typowymi układami dwuwarstwowymi, nowy system oszczędza czas
i pieniądze związane z realizacją
projektu oraz jest prostszy w wykonaniu ze względu na użycie tylko
jednej warstwy papy. Jest to także
rozwiązanie skuteczne – system
jednowarstwowy zapewnia taką
samą izolację przeciwwodną, jak
system dwuwarstwowy, a pokrycie
dachu jest lżejsze od 5% do 10%. Jednym z kluczowych elementów tego
systemu jest papa antykorzenna
jako hydroizolacja w jednej warstwie

zgodną z procedurą FLL Niemieckiego

hydroizolacji, poprzez drenaż, aż po

Dodatkowych informacji

do dachów zielonych Sopranature®.

Instytutu Planowania Krajobrazu.

warstwę roślinną oraz pełne wsparcie

udziela Piotr Muszyński,

techniczne w trakcie realizacji projek-

tel. 609 662 270.

tu oraz po jego zakończeniu.

> www.soprema.pl

Odporność na przerastanie korzeni
potwierdzona jest normą EN 13948,

Firma Soprema oferuje systemy
dachów zielonych Sopranature® – od
Kolejne etapy projektu FPE to:

przewagę konkurencyjną. Zadanie to

rozwiązań z zakresu efektywności

przeprowadzenie pogłębionych

zostało w pełni zrealizowane. Dowo-

energetycznej, chcesz rozwijać

badań ilościowych i jakościowych

dem są przedsiębiorcy wykorzystują-

swoją działalność w tej dziedzinie,

dotyczących zapotrzebowania na

cy wiedzę i umiejętności przekazane

zapraszamy na stronę projektu, gdzie

usługi objęte projektem, opracowa-

w ramach projektu, którzy świadczą

pokazane są doświadczenia i dobre

nie narzędzi i materiałów niezbęd-

dziś innowacyjne usługi. Ponad 90%

praktyki uczestników projektu (www.

nych w procesie świadczenia usługi,

uczestników było zadowolonych

nowyekspert.pl/osrodek/dobre-prakty-

realizacja zgłoszeń przedsiębiorców

z udziału w projekcie, podobny odse-

ki-projektu-nowy-ekspert.aspx).

Nowy Ekspert to proinnowacyj-

do projektu oraz świadczenie usług,

tek uznał projekt za rozwijający i in-

na usługa przygotowana przez

stworzenie ośrodka współpracy

nowacyjny, jednocześnie deklarując

zapraszamy również do udziału

zespół Fundacji Poszanowania

i wspierania usług innowacyjnych

chęć wykorzystania zdobytej wiedzy.

w spotkaniach Ośrodka Nowy

Energii. Celem FPE było stworzenie

doradztwa energetycznego w ramach

Wysoko oceniono także kompetencje

Ekspert. W ramach jego działalności

usługi, która odpowie na potrzeby

organizacyjnych fundacji, monitoring

i wiedzę konsultantów. Nowy Ekspert

FPE wysyła biuletyn oraz regularnie

przedsiębiorców chcących stoso-

i ewaluacja świadczonych usług

miał również za zadanie stworzenie

organizuje spotkania mające na

wać w swojej pracy zawodowej

w trakcie realizacji oraz po ich zakoń-

płaszczyzny wymiany doświad-

celu wymianę wiedzy i doświadczeń

najnowsze rozwiązania z zakresu

czeniu, wreszcie audyt finansowy

czeń. Dzięki udziałowi w projekcie,

w zakresie innowacji technologicz-

efektywności energetycznej. Podczas

połączony z zamknięciem rzeczowym

wymianie dobrych praktyk oraz in-

nych i produktowych, zmian w prawie

trwania projektu przekazywana była

i finansowym projektu.

formacji przekazywanych za pomocą

oraz nowych możliwości w dziedzinie

biuletynu, a przede wszystkim dzięki

efektywności energetycznej. Zapra-

Nowy Ekspert „wiedza
i umiejętności, które
mogę wykorzystać
w praktyce”

innowacyjna wiedza technologiczna

Głównym założeniem projektu

Wszystkich zainteresowanych

i umiejętności (pakiety know-how).

było przygotowanie pakietów know-

spotkaniom Ośrodka Nowy Ekspert,

szamy do kontaktu za pośrednic-

Dzięki temu firmy dostały możliwość

-how oraz narzędzi, które ułatwia-

cel ten również został osiągnięty.

twem poczty e-mail mjedrzejowska@

rozwoju przez poszerzenie działal-

łyby wprowadzenie najnowszych

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą,

fpe.org.pl lub telefonicznie 22 50 54

ności i świadczenie nowych usług.

rozwiązań do firm, tak by je rozwijać,

który szuka innowacyjnej wie-

686 i 22 50 54 737.

Przez 3 lata z projektu skorzystało

zdobywać klientów oraz uzyskać

dzy, umiejętności, technologii czy

> www.nowyekspert.pl/osrodek

284 przedsiębiorców, z czego 91 już
wdrożyło know-how i z sukcesem
rozszerzyło swoją działalność.
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Hörmann
podwójnie złoty

wierzchni 340 m² firma zaprezen-

Firma Hörmann odbierze na targach

tuje ponad 40 nowych i zmoderni-

Budma 2014 dwa Złote Medale MTP.

zowanych produktów, wśród nich

Niemiecki producent został nagro-

także nowość – aluminiowe drzwi

dzony za drzwi wejściowe do domów

do domów energooszczędnych

pasywnych TermoCarbon oraz bramę

ThermoSafe oraz bramę segmento-

ET 500 do garaży zbiorczych. Drzwi

wą ALR Vitraplan z dużą, jednolitą

ThermoCarbon o niezwykle innowa-

płaszczyzną przeszklenia. Z całą

cyjnej konstrukcji i niespotykanym

ofertą Hörmanna zapoznać się

dotąd współczynniku przenikania cie-

będzie można w pawilonie 5, na

pła – UD nawet 0,47 W/(m2K) – będą

stoisku 26.

miały na targach polską premierę.

> www.hormann.pl

Kreatura dla tołpy

Firma otrzymała także wyróżnienie

Polska marka kosmetyczna tołpa®

w kategorii „digital” za nową stronę

W sumie, na stoisku o po-

otrzymała nagrodę główną Kreatura

internetową. Nagrodę w imieniu ze-

2013 w kategorii „kampania”. Jury

społu odebrała kierownik marketingu

nagrody ogólnopolskiego konkursu

Agnieszka Pełka-Szajowska.
Nagrodzona kampania obrazuje

kupować mniej”, innowacyjnie zmie-

nową ideę marki, która spowodowa-

niającą oblicze marki znanej od lat

ła także rewolucję wizerunkową jej

z torfowych preparatów prof. Tołpy.

produktów kosmetycznych (wielkość
pojemników, minimalistyczna szata
graficzna, krótkie i konkretne informacje na opakowaniach). Głównym
celem twórców nowej kampanii
było wykazanie, że warto kupować
tylko naprawdę potrzebne kosmetyki
i wykształcić w sobie umiejętność
mądrego ich wybierania. Ten cel firma
pragnie osiągnąć zapewniając dostępność specjalistów, z którymi można
ustalić swoje faktyczne potrzeby
pielęgnacyjne i dostępność próbek,
aby decyzję o wyborze konkretnego
produktu poprzedzić przetestowaniem
kilku możliwości. Do tej filozofii nawiązuje również główne hasło kampanii
brzmiące „mała wielka pielęgnacja”.
> www.tolpa.pl
rekl ama

reklamy doceniło kampanię „jak

informacje

Inteligentna elektryka

Krakowska spółka świadczy

- W ostatnich latach gwałtownie

usługi projektowe, integruje

wzrosły wymagania wobec instalacji

elektrykę z automatyką bu-

elektrycznych w budynkach. Kilku-

dynkową i instalacjami

krotnie zwiększyło się zagęszczenie

słaboprądowymi,

użytkowników powierzchni, lawino-

w tym systemami

wo wzrosła liczba standardowych

bezpieczeństwa,

odbiorników elektrycznych – sprzętu

audio/video i sieciami

AGD, RTV czy komputerowego

teleinformatycznymi.

– mówi dr inż. Marcin Pawlik, wy-

Swoje projekty wdraża

kładowca AGH i projektant w firmie

zarówno w budyn-

DLJM System Sp. z o.o. – To mocno

kach mieszkalnych,

komplikuje sprawę projektu, wyko-

jak i komercyjnych,

nania i serwisowania instalacji. Nie

takich jak biurow-

wystarczy też, że elektroinstalator

ce, hotele, obiekty

zna się na samej elektryce. Powinien

handlowe, a także użytecz-

umieć się obchodzić z pozostałymi

ności publicznej – szkołach

mediami – siecią teleinformatyczną,

i szpitalach. Swoim działaniem

kablową i choćby podstawowymi

obejmuje obszar całego kraju.

systemami sterowania wentylacją
czy klimatyzacją.
Odpowiedzią na nowe wymagania

Doświadczeni programiści
i precyzyjne wdrożenie sprawiają, że
firma może angażować się w projek-

budynków są firmy specjalizujące się

ty niestandardowe i nowatorskie.

w nowoczesnych sieciach elektrycz-

DLJM jest Ambasadorem Budow-

zużycia energii w dużych obiek-

nych. DLJM System zapewnia rozwią-

nictwa Pasywnego i opracowała

tach. Jeszcze w tym roku ma się

zania dla inteligentnych budynków,

specjalną ofertę dla inwestycji

rozpocząć realizacja budynku-labo-

z architektami przy projektowaniu

w których priorytetem jest komfort

z zakresu budownictwa niskoener-

ratorium do testowania systemów

instalacji elektrycznych DLJM System

i niskie koszty użytkowania oraz

getycznego: zestaw rozwiązań dla

automatyki, który to projekt spółka

zapewnia wsparcie merytoryczne

niezawodność i możliwość kontroli

domów energooszczędnych oraz

realizuje wspólnie z uczelniami

i szkolenia.

instalacji.

złożone systemy optymalizacji

technicznymi.

> www.inteligentnebudownictwo.com.pl

Trwały kolor domu

ry, przy okazji, nada elewacji

oraz rozwój mikroorganizmów.

mocnym połączeniem pigmentów

Czysta i zadbana elewacja to wi-

ciekawy wygląd. Nowoczesna

Zredukowany rozwój alg i grzybów

i wypełniaczy. Właśnie trwałość

zytówka każdego domu. Ponieważ

farba elewacyjna Thermosan NQG

został osiągnięty dzięki temu, że

koloru to główny atut produktu Ca-

zwykle maluje się ją na lata, warto

firmy Caparol dzięki zastosowa-

farba szybko wysycha po deszczu

parola pozwalający znacznie dłużej

wybrać produkt charakteryzujący

niu nowatorskiej nanotechnologii

(tzw. hydrofilowość powłoki),

cieszyć się wybranym odcieniem

się wysoką jakością, odpornością

gwarantuje wyjątkową odporność

a wysoką odporność na kredowanie

fasady.

na czynniki zewnętrzne, a któ-

elewacji na zabrudzenia, wilgoć

i stabilność barw wypracowano

> www.farbycaparol.pl
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Natomiast w ramach współpracy

informacje

Zacienianie smartfonem
lub tabletem

Uroczysta prezentacja systemu

będzie miał możliwość zarządzania

na wykorzystaniu energii słonecznej

technologią I-tec Wentylacja czyli

do zasilania żaluzji umieszczonej we-

I-tec Smart Window odbędzie się

Od 1 marca 2014 roku firma Internorm

elektrycznym wywietrznikiem wypo-

wnątrz okna i wyposażonej w moduł

na targach Budma 2014. Więcej

wprowadza na polski rynek system

sażonym w wymiennik ciepła, odzy-

fotowoltaiczny. System może być

informacji na temat inteligentnych

I-tec Smart Window, pozwalający

skujący do 86% energii podczas wy-

również wykorzystany do integracji

okien Internorm znajdą Państwo

obsługiwać i kontrolować za pomocą

miany zużytego powietrza na świeże.

z innymi inteligentnymi rozwiązania-

na stronie internetowej w strefie

tabletu lub smartfona elektryczne

Kolejnym systemem, który można

mi używanymi w domu. Potrzebną

specjalnie stworzonej dla archi-

produkty zintegrowane z oknem.

obsługiwać zdalnie będzie techno-

aplikację będzie można pobrać za

tektów:

Oprócz sterowania zewnętrznymi ro-

logia I-tec Zacienienie zastosowana

darmo ze sklepu Apple Store oraz

> www.okna-pasywne.pl/

letami i żaluzjami fasadowymi, klient

w oknach zespolonych – polegająca

Google Play.

strefa-architekta

// komunikat //

PAMIĘTAJMY O OBOWIĄZKOWYM UBEZPIECZENIU
ARCHITEKTA: 14 kwietnia to nieprzekraczalny termin
składania wniosków – zapisz tę datę!
Ze względu na cykl wydawniczy, może to być jedyna okazja na

Podobnie jak w roku ubiegłym proces wznowienia w ramach

przypomnienie Czytelnikom Z:A o terminie wznowień obowiązkowego

preferencyjnych warunków umowy ramowej IARP – PZU odbywać się

ubezpieczenia OC przed upłynięciem wymaganego terminu. W tym

będzie przez system internetowy IARP.

roku nieprzekraczalny termin to 14 kwietnia. Do tego dnia wszyscy
architekci zrzeszeni w IARP, zgodnie z prawem muszą zawrzeć

Wysokości składek w kolejnym okresie nie ulegną zmianie, a decydując

ubezpieczenie zawodowe OC.

o wysokości sumy gwarancyjnej warto pamiętać, że wybierając wyższą
sumę niż mieliśmy dotychczas, otrzymamy rabat w wysokości 10 proc.

Zwracamy uwagę, że obowiązujące regulacje prawne zabraniają
ubezpieczycielom wystawiania polis z okresem wstecznym.

Krajowa Rada IARP informuje jednocześnie, że wraz z PZU

Zatem osoba, która nie złoży wniosku w terminie, nie będzie

przygotowuje dla architektów IARP kolejne, dodatkowe produkty

objęta ochroną ubezpieczeniową. W praktyce oznacza to, że musi

ubezpieczeniowe zarówno w pakiecie obowiązkowym, jak

liczyć się z ryzykiem pokrycia ewentualnych szkód z własnego

i w pakietach dobrowolnych. O szczegółach IARP będzie informowała

majątku.

na swoich stronach internetowych oraz w oddzielnych komunikatach.
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Senat RP, Warszawa, 12.11.2013

FOT. URSZULA SZABŁOWSKA

IZBA ARCHITEKTÓW

Architekt – zawód
zaufania publicznego,
a zamówienia publiczne
arch. Wojciech Gęsiak, prezes Izby Architektów RP

12 listopada 2013 roku w Senacie RP odbyła się konferencja pt. „Samorząd zawodowy
w demokratycznym państwie prawa”. W niniejszym tekście przytaczam tezy, na które zwracałem
uwagę senatorów z intencją, że będą stanowiły materiał poszerzający optykę podczas debat
w komisjach senackich nad kształtem ustawy o zamówieniach publicznych.
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OD KOMISJI WYDAWNICZEJ
W senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji odbyła się w listopadzie 2013 r. całodniowa
konferencja „Samorząd zawodowy w demokratycznym państwie prawa”. Uczestniczyli w niej senatorowie:
Michał Seweryński (przewodniczący Komisji), Stanisław Karczewski (wicemarszałek Senatu RP) i Kazimierz Kutz
oraz przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego w Polsce. Mówcy nie improwizowali (teksty
referatów dołączono do materiałów konferencyjnych), nie było więc płomiennych, emocjonalnych wystąpień.
Były za to rzeczowe, przemyślane i stonowane wypowiedzi dotyczące postrzegania roli swojego samorządu
zawodowego w demokratycznym ładzie.
Przedstawiciele samorządów zawodowych wskazywali na podstawowy wymiar działania samorządów zawodów
zaufania publicznego – ich zadaniem konstytucyjnym jest wszakże piecza nad wykonywaniem zawodu
w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony, w zgodzie z określonymi przez ustawodawcę regułami.
Przedstawiali problemy z realizacją zadań stojących przed samorządami zawodowymi zawodów zaufania
publicznego, problemy – dodajmy – pojawiające się zazwyczaj na styku samorząd zawodowy – państwo.
Z niemałej puli problemów dotyczących wykonywania naszego zawodu prezes Izby Architektów RP wybrał
jeden – szkodliwy wpływ Prawa zamówień publicznych na jakość polskiej przestrzeni publicznej, a także na
osobiste porażki uczestników tej niedorzecznej i niesprawiedliwej „gry”, podważające zaufanie do państwa jako
rzetelnego partnera...
arch. Urszula Szabłowska, architekt IARP

P

Podczas konferencji podzieliłem się z Senatorami RP i przedstawicielami innych samorządów
zawodowych rozważaniami, w których – na co
zwróciłem uwagę słuchaczom – mogłem wykorzystać nie tylko trzydziestoletnie doświadczenia architekta, jako wykonawcy zamówień
publicznych, ale również własne doświadczenia
w roli inwestora inwestycji publicznych w ramach
samorządu terytorialnego. Lata doświadczeń,
podczas których poznałem obie strony medalu,
pozwalają mi dojść do wniosku, że relacje architekt – zamówienia publiczne oraz inwestycja celu
publicznego – architekt, można w uproszczeniu
porównać do zależności: jednostka – społeczeństwo, społeczeństwo – jednostka.
Taki właśnie model relacji, pozwala przybliżyć i obrazowo zdiagnozować przyczyny konfliktów jakie aktualnie obserwujemy w obszarze
zamówień publicznych.
Architekt jest zawodem zaufania publicznego. Cóż to oznacza? Wszyscy wiedzą czym jest
zawód, konkretny zawód. Ale czym jest zawód
architekta – już niekoniecznie. Przypomnijmy zatem. Architektura to sztuka kształtowania przestrzeni w wymiarze społecznym, wspólnotowym, rodzinnym i indywidualnym. W przestrzeni
ukształtowanej przez architekta wszystkie

relacje pomiędzy społeczeństwem, wspólnotą,
rodziną i jednostką muszą być harmonijnie ułożone. W przeciwnym razie wywołane zostaną
konflikty. I są to konflikty trudne, ponieważ ich
strony z reguły nie do końca uświadamiają sobie
podłoże, na jakim napięcia te wyrastają.
Kiedy więc klient (społeczeństwo, wspólnota, rodzina czy jednostka) powierza architektowi konkretne zadanie zaprojektowania obiektu
(użyteczności publicznej, komercyjnej, rodzinnej
czy indywidualnej), to ufa, że profesjonalista
zrealizuje zadanie, a problemy z tym związane
rozwiąże w sposób najlepszy z możliwych.
Ufa, że relacje – które wymieniłem wcześniej
– zostaną harmonijnie zestrojone. Ufa, że architektura, która powstanie na bazie zleconego
projektu w pełni zrealizuje jego wymagania
i marzenia, zdobędzie społeczne uznanie,
akceptację, a przede wszystkim – nie wywoła
konfliktu z otoczeniem.
To zaufanie, a także odpowiedzialność z niego płynąca, są tak trudne do skodyfikowania,
że do tej pory nikt tego nie dokonał. I niech tak
pozostanie. Dzień, w którym komuś się to uda,
będzie początkiem końca dobrych relacji klient
– architekt, architekt – klient. Klient – i nie ma
większego znaczenia czy jest to jednostka, ro-

dzina, wspólnota czy społeczeństwo – wybiera
architekta któremu ufa. Ufa, że wykona on
zadanie dobrze, rzetelnie, z uwzględnieniem
wszystkich norm i obowiązujących przepisów,
o których tenże klient – zleceniodawca – sam
nie ma żadnego pojęcia. I mieć nie musi, ponieważ zleca zadanie profesjonaliście.
Z rozmysłem aż do tego miejsca nie dokonałem rozróżnienia inwestorów. Dla relacji
zaufania we współpracy z architektem, nie
ma bowiem znaczenia czy jest on jednostką,
wspólnotą czy społeczeństwem. Rozróżnienie
musi jednak nastąpić, kiedy zaczynamy mówić
o fazie powierzania zlecenia, czyli dokonywania
świadomego wyboru wykonawcy zadania. O ile
jednostka, często nawet wspólnota, mogą
zlecenie powierzyć architektowi wybranemu
według własnych reguł, o tyle społeczeństwo
tak prosto już tego uczynić nie może.
Społeczeństwu do realizacji wyboru
wykonawcy zamówienia służą odpowiednie
instytucje i urzędy. Narzędzia, jakie pozwalają
działać tym organom to procedury, a procedury
w tym zakresie ustala Ustawa Prawo zamówień publicznych.
Obserwacja rynku zamówień publicznych
uświadamia niestety, że absolutna większość
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*Cechą projektu architektonicznego wykonywanego na indywidualne zamówienie jest
jego skomplikowanie, customizacja (uwzględnienie specyfiki i potrzeb inwestora)
oraz niepowtarzalność. A także długi czas dochodzenia do najlepszego rozwiązania
w związku z nieprawdopodobną ilością danych, idei architekta i inwestora, uzgodnień
ze „sztywnymi” branżami technicznymi i związanych z czasem finansów. Działania
uwzględniające wszystkie te czynniki możemy nazwać „kreacją twórczą", pamiętając
jednak, że jest to skrót myślowy i ogromne uproszczenie.

rozstrzygnięć (a muszę tu przypomnieć, że
mówimy o zamówieniach na projekty architektoniczne*) oparta jest na kryterium najniższej
ceny, poprzedzonej jedynie wstępną, powierzchowną selekcją, czyli sprawdzeniem dokumentów formalnych: trzyletniego doświadczenia
zawodowego oraz dokumentów o braku
zaległości podatkowych i niekaralności.
Dokumenty te są oczywiście ważne, lecz
z punktu widzenia zadania projektowego
– marginalne. Zwłaszcza, że w efekcie zupełnie
pomijana jest procedura sprawdzania stopnia
przygotowania zawodowego oferenta i jego
dotychczasowego doświadczenia, a zwłaszcza
doświadczenia z realizacji i eksploatacji zaprojektowanych przez niego obiektów.
Ale czy można tu w ogóle mówić o zrealizowanych projektach, skoro zgodnie z ustawą, doświadczenia zawodowe, które mogą przedstawić oferenci ograniczone są do ostatnich trzech
lat? Policzmy. Jeden rok powstaje projekt,
procedura wydania pozwolenia na budowę trwa
minimum pół roku, przygotowanie i rozstrzygnięcie przetargu kolejne pół, i wreszcie realizacja budowy – zabierająca zwykle od roku do kilku. Razem daje to minimum pięć lat na rzetelną
realizację. A gdzie eksploatacja? Świadectwo
jak obiekt sprawdza się w użytkowaniu?
Wymaganie od architekta przedstawienia doświadczeń jedynie z ostatnich trzech
lat, powoduje że referencje takie najczęściej
w żaden sposób nie mogą mieć odzwierciedlania w realizacji, a prawie nigdy w eksploatacji.
W przypadku zawodu architekta taki sposób
potwierdzenia doświadczenia jest więc świadectwem całkowicie iluzorycznym. Wydłużenie
tego okresu do lat dziesięciu, dałoby publicznemu inwestorowi szansę na znacznie lepszą
i wiarygodną weryfikację oferentów.
Jaki jest skutek obecnych warunków? Skoro
nie dysponujemy materiałem pozwalającym na
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kompleksową ocenę oferenta, to najprostszym
rozwiązaniem pozostaje cena.
Komisje przetargowe najczęściej składają się
z urzędników, prawnika, skarbnika lub księgowego, a w samorządach uzupełnia się ten skład
o radnych z odpowiedniej komisji. Prawnicy
sprawdzają skrupulatnie dokumenty, skarbnik
lub księgowy zestawiają ceny i wybór jest „prosty”. Tyle, że wcale nie najkorzystniejszy.
Co gorsze – jeżeli mimo wszystko, dążąc
do wyłonienia profesjonalnego, wiarygodnego
zleceniobiorcy, członkowie komisji włączą w ten
proces jakąkolwiek ocenę oferenta, a zwłaszcza
ocenę fachową (co jest oczywistością w większości krajów europejskich), komisja ryzykuje posądzenie o stronniczość, a nawet o korupcję (sic!).
To prawda (smutna niestety), że cena jako
jedyne kryterium, zapewnia urzędnikowi brak
podejrzeń i święty spokój. Postawmy jednak
pytania: a gdzie tu cel, którym jest dobra architektura, będąca materialną realizacją dobrego
projektu, wyłonionego w dobrej, rzetelnej
i transparentnej procedurze? Gdzie obiekt
funkcjonalny, estetyczny, nie burzący harmonii
w zastanym otoczeniu? Wreszcie: gdzie obiekt
odpowiednio tani w realizacji, i – co dzisiaj bardzo ważne – ekonomiczny w eksploatacji?
Czy obecna ustawa o zamówieniach publicznych daje możliwości stosowania dobrej
procedury do realizacji dobrej architektury?
Owszem, daje, lecz tylko w jednym przypadku
– w procedurze konkursu architektonicznego.
Izba Architektów RP od lat zabiega o to, aby
na wszystkie obiekty użyteczności publicznej
realizowane ze środków publicznych, ogłaszano
konkurs, nie przetarg.
Nie będę rozważał w tym miejscu wszystkich zalet i wad konkursów, bo – jak w przypadku każdej procedury – można wskazać i jedne,
i drugie. Posłużę się jedynie znaną myślą
Winstona Churchilla: „Demokracja jest jednym

z najgorszych systemów, ale nikt do tej pory
nie wymyślił lepszego”.
Tylko konkurs wyłoni najlepszy projekt
architektoniczny, podda go ocenie społecznej,
oceni koszty realizacji i eksploatacji, jednoznacznie rozstrzygnie komu zlecić zadanie projektowe oraz zabezpieczy zamawiającego przed
ryzykiem wywołania wątpliwości o uczciwość
intencji i rzetelność kryteriów.
***
Na początku tych rozważań obiecałem, że będę
mówił o relacjach jednostki do społeczeństwa
i społeczeństwa do jednostki. Wracając do
tej obietnicy, chcę podkreślić, że relacje te są
dobre tylko w jednym przypadku: gdy interes
społeczny i interes jednostki są w jednakowym
poszanowaniu. Każde przechylenie na jedną ze
stron rodzi patologię.
Wystarczy tylko trochę unieść się ponad
horyzont praw i przepisów, aby zobaczyć ludzi.
Ludzi znajdujących się po wszystkich stronach
źle uregulowanych relacji. Dostrzeżemy wówczas, że najczęściej wszyscy są nieszczęśliwi.
Nieszczęśliwi są świadomi urzędnicy, którzy
muszą wybrać według wątpliwego kryterium.
Nieszczęśliwy jest wybrany projektant, który
musi opracować projekt za cenę, którą podał
zapewne w przypływie rozpaczy. Nieszczęśliwy jest wykonawca, zobligowany zrealizować
inwestycję w oparciu o projekt powstały za
najniższą cenę. Wreszcie – na końcu najgorsze
– nieszczęśliwe są pokolenia użytkowników
stworzonego w ten sposób obiektu.
Tyle nieszczęść dla jednego tylko celu, dla
świętego spokoju decydenta... To chyba za
wiele, najwyższy czas to zmienić.

arch. Wojciech Gęsiak
prezes Izby Architektów RP

IZBA ARCHITEKTÓW

Izba Architektów RP od lat
zabiega o to, aby na wszystkie
obiekty użyteczności publicznej
realizowane ze środków
publicznych, ogłaszano
konkurs, nie przetarg. Tylko
konkurs wyłoni najlepszy
projekt architektoniczny, podda
go ocenie społecznej, oceni
koszty realizacji i eksploatacji,
jednoznacznie rozstrzygnie
komu zlecić zadanie
projektowe oraz zabezpieczy
zamawiającego przed ryzykiem
wywołania wątpliwości
o uczciwość intencji i rzetelność
kryteriów.
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Spodziewaliście się,
że studencki tydzień
na uczelni może
trwać 80 godzin,
a tłum studentów przy
deskach i modelach
przypomina chińską
manufakturę? O ciężkich,
pracowitych studiach
i rozczarowujących
początkach pracy
w zawodzie architekta
za Wielką Wodą
rozmawiamy z arch.
Moniką Kucharską,
od 20 lat pracującą
w USA i Kanadzie.

Odkrywamy
Amerykę
Jak się tam kończy
architekturę...
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P

Przygodę ze studiowaniem architektury
w USA rozpoczęła pani po ukończeniu
architektury w Polsce...

> Rzeczywiście. Architekturę studiowałam
na Politechnice Warszawskiej. Zaczęłam
w pamiętnym roku 1980, skończyłam w 1987,
dyplomem u prof. Kuczy-Kuczyńskiego.
Potem pracowałam przez rok w jego pracowni
Atelier2, a następnie wyjechałam do Stanów
na prawie 12 miesięcy.
Od tego zaczęła się ta osobista
historia emigracji?

> Nie, moja historia emigracji zaczęła się
wcześniej, już na studiach. Wyjeżdżałam do
USA na wakacje, czasem na dłużej, co było
nawet powodem „zawalenia” jednego roku.
Miałam tam siostrę, a potem sprawy absolutnie prywatne jak magnes, przyciągały mnie
z powrotem za ocean. Nigdy na stałe, tylko
cyklicznie.
I co robiła polska studentka architektury
w USA końcówki lat osiemdziesiątych?
Amerykańskie pracownie przyjmowały
wówczas na praktyki w zawodzie?

> Te wyjazdy nie miały wtedy nic wspólnego
z architekturą, ani nawet z pracą zarobkową,
chociaż – żeby się tam utrzymać podczas
pobytów – rzecz jasna pracowałam. Raz na
czarno, raz z odpowiednimi wizami. Zdarzało
się, że w pracowniach architektonicznych, ale
miałam też tak interesujące angaże, jak kucharz w eleganckiej restauracji czy barmanka
w podłej meksykańskiej knajpie.
W tamtych czasach obracałam się
w Chicago i w Chapel Hill, małym, ale znanym
miasteczku uniwesyteckim, gdzie znajduje się jeden z najstarszych uniwersytetów
amerykańskich UNC. Nigdy nie planowałam
emigracji, byłam jej wręcz przeciwna. Po
moich wyjazdach, wracałam jak bumerang
z powrotem, kontynuując studia bądź pracę
w Polsce. Świetna znajomość angielskiego na
początku lat 90. otwierała mi drzwi w wielu
miejscach, aczkolwiek, poza rokiem w Atelier2,
były to głównie chałtury z wolnej stopy.
A drzwi w pracowniach amerykańskich?
Otwierały się? Trafiło się coś konkretnego?

> W Chapel Hill pracowałam stale w małym
biurze GGArchitects, gdzie zdobyłam podstawowe szlify pracy w wydaniu amerykańskim.

Jak wyglądało to zamorskie wydanie?
Przypominało polskie standardy?

> Główna różnica w stosunku do tego, co
znałam z Polski polegała na stosowanym
tam systemie drewnianej konstrukcji szkieletowej, u nas znanym pod nazwą kanadyjskiego. To na nim oparte jest praktycznie
całe amerykańskie i kanadyjskie budownictwo mieszkaniowe. A także na imperialnym
(czyli brytyjskim) systemie miar, strasznie
średniowiecznym systemie dwunastnym.
Normalne kalkulatory są tutaj bezużyteczne, można je wyrzucić do śmieci, a kiedy
przychodzi policzyć schody, to człowiek
wychowany w systemie metrycznym, po
pięciu minutach ma ochotę pójść do łazienki
popłakać.
Za odmiennym systemem budowlanym
idzie też do pewnego stopnia inne podejście
do projektowania. Lekka struktura szkieletowa nie wymaga zastanawiania się nad
zależnością od siebie głównych elementów
nośnych oraz hydrauliki. Wszystko można
przewiesić, jak również łatwo przeprowadzać
rury w miejsca odległe od pionów. Inna jest
także estetyka architektoniczna tej odmiennej technologii. Cegła nie jest cegłą, tylko
okładziną na szkielecie nośnym, w związku
z czym elewacje wychodzą płaskie, bez
głębokich wykuszów okiennych. To kreuje
stylistykę podobną do prawdziwej murarki,
ale jednak, w jakimś sensie, „sztuczną”. Przypomina to teatralne dekoracje. Tak więc, było
czego się uczyć i było ciekawie.
Mówiła pani, że zaczęło się od
cyklicznego podróżowania... Ile tych cykli
musiało się zdarzyć zanim osiadła pani
w Stanach na stałe?

> Takie życie na zasadzie pół roku tu, pół tam
trwało to magiczne 7 lat i były to moje złote
lata „20-te”... Bez zobowiązań i robienia kariery, za to z całą masą przygód, podróży i doświadczeń, a potem... sprawy przybrały nagle
poważny i zupełnie niespodziewany obrót .
To stało się podczas jednego z pobytów,
kiedy już obiecałam sobie, że to moje ostatnie
amerykańskie wagary i wracam do Polski na
dobre. Zresztą w Stanach na dobre zagościła
recesja a nad Wisłą nawiązałam współpracę
z koleżanką i miałyśmy szanse na poważne
zlecenia. I wtedy, tuż przed wyjazdem poznałam... Polaka, który robił doktorat w Maryland
i wracać do kraju nie zamierzał. Ba, specjalnie

i z premedytacją z niego wyjechał! I zupełnie
na przekór moim poglądom na sprawę emigracji..., wyszłam za niego za mąż!
Ha! Czyli to osobiste zdarzenie było
powodem podjęcia studiów w Stanach?

> Jak najbardziej. W roku 1993 wylądowałam
na Uniwersytecie w Maryland (University of
Maryland) pod Waszyngtonem, jako młoda
mężatka i świeżo upieczona studentka tamtejszego wydziału architektury. Oznaczało to
zrobienie po raz drugi magisterki z architektury, tyle, że w amerykańskim wydaniu.
No właśnie – skąd pomysł na taką powtórkę
z rozrywki? Nie dało się nostryfikować
dyplomu?

> Cóż... Na początku lat 90. w USA panowała ostra recesja. Moja prężna lecz niewielka
pracownia z Chapel Hill została zamknięta
a bezrobocie wśród architektów na wschodnim wybrzeżu sięgnęło 40%. Jedyną szansą
finansową dla mojego studenckiego, imigranckiego małżeństwa było zdobycie przeze mnie
jakiegoś stypendium bądź praca sprzątaczki.
Wolałam to pierwsze.
Nostryfikacja nie wchodziła w rachubę –
amerykański urząd nostryfikacyjny ocenił mój
polski dyplom magisterski na równoważny
amerykańskiemu licencjatowi z pewną ilością
kredytów w kierunku magisterium. Jednym
słowem brakowało mi ponad roku studiów
do osiągnięcia tytułu Master of Architecture. Tak się szczęśliwie złożyło, że rząd
amerykański proponował wtedy dwuletnie
stypendia dla ludzi z krajów „bałtyckich”, jak
to nazwali, w kilku specjalizacjach, między
innymi w dziedzinie urbanistyki. Opowiadanie
o tym jak zdobyłam to stypendium w dodatku
w dziedzinie, która mnie nie interesowała
w tamtym czasie, to osobna i dość śmieszna
historia, ale byłaby to w tej chwili zbyt długa
dygresja. Niemniej w wyniku rozlicznych
wymagań związanych z tym stypendium,
dostałam pracę asystenta w katedrze rysunku na wydziale, na którym zamierzałam
studiować, zwolnienie z czesnego, tudzież
kilkanaście tysięcy dolarów rocznie, darmowy
bilet do Polski raz na rok oraz... wilczy bilet,
który zobowiązywał mnie do powrotu do
kraju macierzystego po zrobieniu dyplomu
i odbyciu półtorarocznej praktyki w biurze
projektowym, o ile taką praktykę udałoby mi
się zdobyć.
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Z jednej flanki wymagana praktyka,
z drugiej recesja, i jeszcze wilczy bilet.
Jak udało się uniknąć niechcianego już
wówczas powrotu?

> Po dwóch latach studiów, sytuacja na rynku
poprawiła się na tyle, że praktykę w biurze
udało mi się zdobyć. Wpływ miał na to również fakt, że byłam już wówczas posiadaczką
amerykańskiego a nie wschodnio-europejskiego tytułu magistra. A potem wyjechaliśmy
do... Kanady, bo przecież nikt nie pilnował,
czy ja pojechałam do Mławy, Toronto, czy na
Madagaskar. Tak naprawdę, chodziło tylko
o to, żeby zniknąć na parę lat z USA.
Wymóg wyjazdu z powrotem do ojczyzny,
związany był z ideą przekazywania amerykańskiego know-how biednym, rozwijającym się
krajom postkomunistycznym. Nasza rozmowa
i kontakt z redakcją Z:A jest chyba pierwszą
próbą spłaty mojego długu wobec rządu
amerykańskiego (śmiech). Aczkolwiek myślę,
że amerykański urzędnik odpowiedzialny za
tamte stypendia z pewnością zadumałby się
nad formą, jaką to przybrało...
Popracujmy więc nad tym długiem.
Porozmawiajmy o studiowaniu architektury
w USA – co w nich było, czym warto się
podzielić z architektami kształconymi
w polskim systemie?

> Studia w Stanach? To był szok dla organizmu! Brutalne zderzenie polskich doświadczeń z amerykańską rzeczywistością. Przede
wszystkim studia były strasznie ciężkie, nie
było tam czasu na rozrywki, a interakcje towarzyskie sprowadzały się do pogaduszek przy
komunalnym stole w kąciku jadalnianym.
Nie wiem czy pan pamięta, jak na polskich
studiach w latach 80. ludzie zakładali rodziny,
mieli dzieci, życie towarzyskie kwitło. I to
wszystko przy obciążeniu kilkunastu zajęć na
semestr. Faktem jest, że wtedy przeciętny
czas studiowania na WAPW wynosił 7 lat,
na ówczesnym dziewięciosemestralnym
wydziale.
Studenci amerykańscy nie mogą sobie
na takie rozciąganie pozwolić ze względów
finansowych. Ale to tylko część tajemnicy.
Wymogi wobec studentów na uczelni amerykańskiej są nieporównywalne do studiów
w Polsce za moich czasów. Maksymalna ilość
zajęć w semestrze to pięć przedmiotów, czyli
2-3 razy mniej niż na moich polskich studiach.
Natomiast pracy na takim semestrze było
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tyle, że człowiek czuł się jak na stażu w biurze
prawniczym. Co najmniej 80-godzinny tydzień. Pamiętam jak po raz pierwszy weszłam
do budynku Maryland School of Architecture,
dużego, ascetycznego hangaru z lat 70.,
z wielką otwartą przestrzenią w środku,
i spojrzałam na to morze desek kreślarskich, z
piętrzącymi się modelami, nad którymi pochylali się studenci. Pierwsze skojarzenie: chińska
manufaktura.
A w kwestiach merytorycznych – na czym
polegały różnice? I czy były jakiekolwiek
podobieństwa?

> Może zacznę od podobieństw, ze względu na
ich bardziej ogólną naturę.
To, co uniwersalnie odróżnia architekturę
oraz szkoły artystyczne od innych wydziałów,
to nadrzędność zajęć warsztatowych, wykonywanych w studio. Zajmują one najwięcej
czasu, są też najważniejsze w ocenie studenta
zarówno przez kadrę, jak i przez samych
studentów wobec siebie nawzajem. Tak było
na WAPW, i tak samo było w Maryland School
of Architecture. Z tą różnicą, że na Koszykowej, sala Belojanisa wyposażona w gołe deski
kreślarskie, świeciła pustkami, bo studenci
pracowali głównie w domach, zaś w Maryland
wspomniana wcześniej otwarta przestrzeń
budynku, wypełniona była po całym obrzeżu
w pełni wyposażonymi stanowiskami kreślarskimi, przydzielanymi indywidualnie. I tam
wszyscy pracowali, nieraz do rana!
Kolejne podobieństwo, wynikające z punktu pierwszego to praca zespołowa, nawiązująca się samorzutnie pomiędzy studentami.
Zasadą było to, że dyplomanta otaczał wianuszek młodszych studentów uczestniczących w kreśleniu, rysowaniu bądź tworzeniu
modelu pracy dyplomowej.
Natomiast różnice?

> Przede wszystkim amerykański system
akademicki różnił się wtedy drastycznie od
tradycyjnego systemu europejskiego. Jego
podstawą jest program złożony z przedmiotów obowiązkowych i wybieralnych oraz konkretna liczba jednostek dydaktycznych (credit
hours), które student musi zaliczyć w toku
studiów. Każdy przedmiot ma określoną ilość
jednostek w rozpiętości od jednej do sześciu.
W Maryland zakładano 18 jednostek na
semestr, co daje 4-5 zajęć w semestrze.
W czteroletnim programie BSArch (Bachelor

od Science in Architecture), który jest mniej
więcej odpowiednikiem naszego licencjatu,
jest duża ilość wybieralnych przedmiotów
ogólnych, tzw. General Education, zupełnie nie
związanych z architekturą, przypominające
nasze przedmioty licealne.
Z kolei w programie magisterskim MArch
(Master of Architecture), który trwa 4 semestry po BSArch, jest mniej przedmiotów do
wyboru i są one już specjalistyczne. Oprócz
tego jest siedmiosemestralny program magisterski dla studentów z licencjatem z innego
wydziału. Widać więc, że suma lat studiów na
magisterkę amerykańską przynajmniej w wydaniu marylandzkim to sześć lat, bądź siedem
i pół. Dużo więcej niż moje cztery i pół letnie
studia w Polsce. Ten urząd nostryfikacyjny
nie był głupi i nie dał się nabrać na samą ilość
zajęć, których w Polsce mieliśmy co najmniej
dwa razy więcej.
Sam semestr akademicki ma podobną
długość jak w Polsce?

> Tak, podobną, trwa 15 tygodni (ale dla
porównania w Kanadzie trwa zaledwie
12 tygodni), natomiast latem jest możliwość
nadganiania studiów na sesjach letnich.
Takie skracanie czasu studiów ma poważne
znaczenie dla studenta amerykańskiego,
obciążonego dużym kredytem finansowym
zaciągniętym na studia. Z tego co się orientuję, systemy akademickie w Europie, w tym
w Polsce, w międzyczasie upodobniły się do
amerykańskiego systemu.
Domyślam się, że znacząco różniła się
również metodyka nauczania?

> W odróżnieniu od WAPW, w Maryland School
of Architecture było zdecydowanie mniej
wszelkich zajęć typu inżynierskiego i historycznego. Nauka rysunku ograniczała się do
jednego semestru. Natomiast projektowanie
było znacznie bardziej intensywne. W jednym
semestrze było około pięciu projektów do
wykonania. Obowiązywały detaliczne modele.
Służyły do tego fantastycznie wyposażona
stolarnia i pracownia komputerowa z wczesnymi Macami. W jednej i drugiej byli technicy
obsługujący studentów.
A co powie pani o jakości
prowadzonych zajęć?

> Trudno to porównać – u nas nie egzekwowano
pracy, więc myślę, że gros studentów niewiele
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się uczyło. W USA i Kanadzie niezwykle surowo
przestrzegana jest uczciwość akademicka
i ścisłe egzekwowanie wymaganej wiedzy. Na
zajęciach nieprojektowych, testy gonią więc za
testami, poprzez egzamin śródsemestralny, aż
do finałowego egzaminu końcowego.
W kadrze akademickiej zdarzali się
praktycy prowadzący własne pracownie?

> Na UMD faktycznie mniej było praktykujących architektów o znanych nazwiskach niż
na Politechnice Warszawskiej. Moim zdaniem,
amerykański architekt na poważnym stanowisku nie ma czasu na dodatkowe zajęcia. Na
pewno nie jest mu to potrzebne do zdobywania kontaktów bądź dodatkowych dochodów.
W strukturze kadry była jeszcze inna
uderzająca różnica. W Stanach, podobnie jak
w Kanadzie, nie ma pozycji asystenta. Są tylko
profesorowie (na różnych poziomach tytularno-karierowych) oraz instruktorzy, czyli profesjonaliści z zewnątrz, zatrudniani przeważnie
na częściowych etatach. Role asystentów pełnią studenci tzw. TA czyli Teaching Assistants.
Ich zapłatą przeważnie jest tylko zwolnienie
z czesnego, chyba że są to doktoranci. Takim
TA-em w katedrze rysunku byłam przez całe
dwa lata studiów i było to częścią wymogu na
uzyskanie federalnego stypendium.
Natomiast jakość kadry uczelni była porównywalna z Polską. I tu i tam znaleźć można
było ludzi o wielkiej wiedzy i doświadczeniu,
prawdziwych entuzjastów zawodu, jak i takich,
którzy raczej nie powinni byli uczyć. Bolączką
Wydziału Architektury PW w moich czasach
był brak konstruktywnej krytyki, czyli inaczej
mówiąc publiczne mieszanie studentów z błotem podczas prezentacji projektu. To zdarzało
się również na uczelni amerykańskiej, aczkolwiek rzadziej, i co ciekawe, najczęściej w wykonaniu... wizytujących profesorów z Europy.
Sumując to wszystko – warto było
podjąć tę magisterską powtórkę?

> Odpowiem anegdotą... Na studiach w Maryland była ze mną dwójka ludzi, na pewno
po pięćdziesiątce. Przy dzieciakach 18- czy
20-letnich wyglądali jak starcy. Oboje srebrzystowłosi, małomówni, byli w trakcie zmieniania karier. Patrzyliśmy się na nich z litością
i podziwem, nawet ja trzydziestoletnia już
wówczas . Że tak się muszą biedni „starcy”
męczyć i że im się chce. Teraz, kiedy dotarłam
do tego samego wieku, aczkolwiek skrzętnie

ukrywam to przed światem, farbując włosy,
litość przeważa nad podziwem, kiedy o nich
pomyślę. Bo po co to wszystko, kiedy potem
jest się zaledwie architektem?
Chwileczkę, chwileczkę. Dlaczego
„zaledwie”? Od początku naszej rozmowy
spodziewałem się, że Stany to dla
architekta ziemia obiecana i stąd wzięła się
pani inwestycja w kolejne prawie dwuletnie
studia...

> Początkujący architekt w USA jest znacznie
lepiej przygotowany do zawodu niż polski absolwent, a potem i jedni i drudzy przerabiają to
samo: morderczy rytm pracy za nieprawdopodobnie niskie pieniądze, dość szybkie rozczarowanie do zawodu architekta, bo proza życia
jest taka, że się projektuje pod klienta i jego
budżet... A w ogóle projektowanie to mała
część zawodu i często zarezerwowana wyłącznie dla szefów. Bezrobocie w tym zawodzie jest ogromne, uzależnienie od fluktuacji
na rynku ogromne – jest takie powiedzenie,
że my pierwsi wchodzimy w recesję i ostatni
z niej wychodzimy a do tego pensje są bardzo
niskie i dodatkowo tutaj (inaczej niż w Europie) prawie nie istnieje prestiż i zrozumienie
w społeczeństwie dla zawodu dizajnera.
To jak się w takich warunkach działa
na rynku?

> Proza zawodu architekta na kontynencie amerykańskim jest taka, że jest to dla
przeważającej większości zawód niskopłatny.
Pensje mają bardzo duży rozrzut, więc średnia
statystyczna nie jest taka niska, natomiast
mediana owszem. Jednocześnie jest to
zawód o najwyższym wśród profesjonalistów
procencie bezrobocia i szalenie uzależniony od
sytuacji rynkowej, co przekłada się na niskie
bezpieczeństwo pracy.
Wreszcie – dla większości wykonujących go
jest on w praktyce bardzo mało „artystyczny”.
No i ten dług do spłacenia – studia architektoniczne są bardziej kosztowne niż wiele innych
kierunków, do tego dochodzą wydatki na
materiały kreślarskie i modelarskie...
Odnoszę wrażenie,
że odczarowujemy Amerykę?

> Kiedy, pod koniec lat 90. odbywałam półtoraroczną praktykę po studiach, średnia płaca
dla stażysty, obojętne czy z licencjatem czy
z magisterką, wynosiła 21.000 dolarów brutto

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

rocznie, trochę lepiej niż w McDonaldzie. Za
takie pieniądze nie można było przeżyć w pojedynkę. Do tego dochodzą częste nadgodziny,
często niepłatne. Standardem jest obsadzanie
stażystów na stanowisku kreślarza, bądź grafika komputerowego, gdzie nie ma wcale pracy
projektowej i sytuacja taka potrafi trwać wiele
lat, szczególnie w dużych biurach.
Jakbym podobne, gorzkie casusy
początków i nie tylko początków pracy
w zawodzie architekta już gdzieś...

> Bo to tak samo jak w Polsce – rozczarowanie
wynika również z tego, że praca architekta
przeważnie sprowadza się do wykonywania
dokumentacji, koordynowania branż i wykonawców, nadzorów budowlanych oraz
załatwiania zezwoleń a projektowanie w tym
wszystkim to minimalna część. No i jak to się
ma do idealistycznych studiów, które koncentrują się na projektowaniu i propagują etos
zawodu architekta?
W Stanach zetknęłam się z nieznaną mi
w Polsce dyktaturą wolnego rynku. Przeciętny
amerykański architekt, jeśli chce utrzymać
klientów projektuje pod ich gust. To było moje
drugie brutalne zderzenie polskich doświadczeń z amerykańską rzeczywistością i jej
kapitalistycznym rynkiem. Teraz w Polsce jest
po prostu to samo...
ciąg dalszy nastąpi...
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DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

Róbmy to dobrze,

czyli uwagi do tez nowego Kodeksu
arch. Leszek Kołacz, architekt SARP i IARP

Nazwa „Kodeks urbanistyczno-budowlany” nadana w trakcie prac Komisji Kodyfikacyjnej nie odpowiada
niestety definicjom przyjętym w tezach określających przedmiot jej działalności. Odejście od pierwotnej
idei – stworzenia nowych uregulowań dla procesu inwestycyjno-budowlanego – może wyglądać na
kolejną próbę załatwiania bieżących potrzeb i nacisków.

U

Uzasadnienie potrzeby opracowania Kodeksu,
jakie dołączone jest do ostatniej wersji jego
projektu1, sprowadza się do dwóch podstawowych tez, które przytaczam w skrócie:
1. Istniejący chaos prawny, skutkujący już
nie tylko brakiem możliwości rozeznania
funkcjonujących w tej mierze norm prawnych
przez inwestorów, ale istotnymi trudnościami
stosowania tych norm przez właściwe organy
administracji publicznej, a nawet sądy.
2. Konieczne są propozycje nie tyle kolejnych zmian, chociażby daleko idących, co
konieczność budowy nowego systemu prawa
procesu inwestycyjnego.
Trudno się z tymi tezami nie zgodzić. Jako
środowisko zawodowe architektów od lat reprezentujemy bardzo zbliżone stanowisko, które
wielokrotnie przekazywaliśmy organom administracyjnym i strukturom stanowiącym prawo.
Celowość podjęcia takiej inicjatywy przez
sejmową Komisję Kodyfikacyjną jest więc
naszym zdaniem w pełni zasadna. Ma też
tę wyższość nad postępowaniem w trybie
administracyjnym, że każda zmiana ustalenia
przyjętego Kodeksu wymagać będzie tego
samego trybu postępowania legislacyjnego
jak jego uchwalenie, co ograniczy wprowadzanie kolejnych nowelizacji.
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Częstotliwość wprowadzonych zmian np.
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
i Budownictwa „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”
jest nie do przyjęcia. Tylko w jednym 2012 r.
uległo ono trzykrotnej zmianie. Nakłada to
jednak na autorów projektu kodyfikacyjnego
znacznie wzmożoną odpowiedzialność za
jego treść, a w szczególności za skutki jego
oddziaływania.
Oceniając projekt Kodeksu z punktu widzenia jego przydatności społeczno-gospodarczej, nasuwają się wątpliwości, które na ogół
odnoszą się do całej działalności legislacyjnej
w naszym kraju. W takim akcie prawnym
każde użyte sformułowanie, a czasem nawet
pojedyncze słowo określa obowiązujący tryb
postępowania.
Przykładem takiej sytuacji jest moim zdaniem sformułowanie „Kodeks urbanistyczno-budowlany”. Nie odpowiada ono bowiem
definicjom przyjętym w tezach określających
przedmiot działalności Komisji Kodyfikacyjnej
które są następujące: „Stan prawa inwestycyjno-budowlanego” lub „Kontrola procesu
inwestycyjno-budowlanego”.
Zmiana ta, moim zdaniem, podyktowana
została wprowadzeniem do projektu Kodeksu
częściowego włączenia jednego z rozdziałów

Ustawy o Planowania Przestrzennym, dotyczącego planowania na obszarach gminnych.
Uściślając: wprowadzono do projektu Kodeksu podział na planowanie przestrzenne
ponadlokalne, którego kodeks nie reguluje,
oraz planowanie lokalne, odnoszące się do obszaru gmin, które jest przedmiotem podlegającym podjętej działalności kodyfikacyjnej.
Planowanie przestrzenne w Polsce jest
jedną z najbardziej zaniedbanych dziedzin
w rozwoju gospodarczo-społecznym kraju.
Nie przystaje ono do aktualnych potrzeb jego
rozwoju. Większość opracowywanych planów
miejscowych nie uwzględnia perspektyw
rozwojowych obszaru, którego dotyczy i jego
związków z terenami wykraczającymi poza
ten obszar. Nie zapobiegają one „rozlewaniu” się zabudowy kosztem obszarów, które
powinny być chronione, oraz znacznemu
wzrostowi kosztów infrastruktury technicznej z tym związanym.
Podział kraju na gminy, wynika z decyzji
administracyjnych, a nie z uwarunkowań
przestrzennych. Rodzi się pytanie, czy jest
celowe, by ten zakres planowania przestrzennego, wymagający poważnych zmian stanowił podstawę nowej regulacji legislacyjnej,
mającej usprawnić działalność inwestycyjną
w Polsce? Czy nie stworzy to nowego typu

W państwie demokratycznym, prawa
nie powinno się stanowić ani dla inwestorów,
ani dla firm budowlanych, ani dla projektantów
– ale dla społeczeństwa.
Tu nie chodzi o „zatkanie dziury”, lecz o ustanowienie
nowej jakości prawa usprawniającego rozwój
określonej działalności gospodarczej, ważnej
dla naszego kraju.
Prawo powinno służyć rozwiązywaniu
konfliktów społecznych, a nie być źródłem
ich wzniecania.

Tu nie chodzi o „zatkanie dziury”, lecz
o ustanowienie nowej jakości prawa usprawniającego rozwój określonej działalności
gospodarczej, ważnej dla naszego kraju. Prawo
powinno służyć rozwiązywaniu konfliktów
społecznych, a nie być źródłem ich wzniecania.
Jeszcze jedna refleksja związana z jakością
tworzenia prawa. Coraz częściej można spotkać
się w prasie i w literaturze fachowej ze stwierdzeniem, że działalność legislacyjna w Polsce,
w okresie dwudziestolecia międzywojennego,
była wysokiej próby, że cechowała ją przede
wszystkim przejrzystość sformułowań.
Niestety, trudno to powiedzieć o zalewającej nas dzisiaj działalności legislacyjnej. I to
nie tylko w dziedzinie inwestycyjno-budowlanej. Ale to żadna pociecha...
1_„Kodeks urbanistyczno-budowlany”- tezy z uzasadnieniem – opracowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego, pod
kierownictwem prof. Zygmunta Niewiadomskiego (wrzesień 2013 r.)
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zawiłości prawnych powodujących opóźnienia
w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych?
Spowoduje to na pewno dla urzędów
gminnych znaczne zwiększenie zakresu
działalności i odpowiedzialności prawnej, co
oznacza konieczność pozyskania fachowej
kadry oraz zwiększonych nakładów finansowych z tym związanych. Te środki niezbędne
dla ich działalności powinny być określone
w dokumencie legislacyjnym.
Jestem zdania, że użycie sformułowania
„Kodeks inwestycyjno-budowlany” oraz podjęcie koniecznej nowelizacji „Ustawy o planowaniu
przestrzennym” w całości, byłoby rozwiązaniem bardziej odpowiadającym aktualnym
potrzebom rynku inwestycyjnego w Polsce, bardziej stabilnym w dłuższym przedziale czasu.
Odejście od pierwotnej idei Kodeksu Budowlanego, jako aktu legislacyjnego uwzględniającego wzajemne relacje i uwarunkowania
między Ustawą o planowaniu przestrzennym
a Prawem budowlanym, to kolejna próba
załatwiania bieżących potrzeb i nacisków
określonych kręgów procesu inwestycyjnobudowlanego.
W państwie demokratycznym, prawa
nie powinno się stanowić ani dla inwestorów,
ani dla firm budowlanych, ani dla projektantów – ale dla społeczeństwa.

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

Zadania architektów

dla naprawy ładu przestrzennego
arch. Ryszard Daczkowski, arch. Romuald Pustelnik, architekci IARP

Czym powinniśmy zajmować się w najbliższych miesiącach jako architekci i jako członkowie samorządu
zawodowego? Sugerujemy tu kilka najważniejszych naszym zdaniem tematów. Niniejszy tekst złożyliśmy
jako autorski wniosek na ostatnim Krajowym Zjeździe IARP.

P

Początek nowego roku 2014 to dla nas okres
przejściowy. Przyniósł nie tylko przejście od
aktualnej do kolejnej kadencji naszej izby, ale
i zmiany strukturalne w naczelnych organach
władzy państwowej, które rzuciły nas w „bezmiar nowego superresortu” (co może wreszcie
dać nam włodarza właściwego i nasłuchującego ekspertów z naszego środowiska
zawodowego). Nowa szansa przeprowadzenia
zmian legislacyjnych powinna uwzględniać
także gotowość naszej izby do przyjęcia
w swoje szeregi tych, którymi powinniśmy
się zająć w obliczu przewidywanej likwidacji
izby siostrzanej. Oznacza to przygotowanie
nowego charakteru i rodzaju członkostwa,
w zależności od przygotowania zawodowego
i wykazywanej działalności.
Niech będzie to apel do wszystkich naszych członków, aby czas wiosennych zjazdów
wykorzystać na sprecyzowanie poglądów
w wyżej wymienionych sprawach, traktując
swoją wypowiedź jako głos w swoistym „referendum” i aby zaowocowało to określeniem
generalnego stanowiska izby w kluczowych
sprawach wykonywania zawodu.
Dla zdefiniowania aktualnego stanu bazy
prawnej, jako podstawy naszej działalności
zawodowej, należy się odnieść nie tylko do
istniejących definicji, ale i do tego w jakim
stopniu założenia ustaw są realizowane. Czy
aktualnymi podstawami działań realizacyjnych architektów mogą być ustalenia
planistyczne, mpzp lub decyzje o warunkach
zabudowy, czy można w ten sposób osiągać
ład przestrzenny, jako gwarancję korzystnych
i właściwych rozwiązań gospodarczych oraz
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kulturowych? Czy należy dojść do wniosku, że
największą aferą gospodarczą wolnej Polski
jest nierealizowanie nawet słusznych założeń
planowania przestrzennego, czy też realizacja wszelkich życzeń prywatnych właścicieli
terenów może być podstawową wartością
urbanistyki?
W niektórych przypadkach nakłada się
na to niekompetencja głównych projektantów, planistów przestrzennych, nie-urbanistów, którzy stanowią o uwarunkowaniach
projektowych dla architektów. W naszym
kraju istnieje tylko jeden dyplom, nadający
tytuł architektom w specjalności architektura i urbanistyka. Aktualnie „wyprodukowano” około 10 razy więcej planistów
przestrzennych niż potrzeba w skali kraju,
co w połączeniu z apetytami właścicieli
gruntów rolnych (np. na tereny działalności
gospodarczej) dało kilkakrotnie przeskalowanie istniejących potrzeb. Należałoby
również podkreślić, że plany miejscowe
u naszych sąsiadów, w Niemczech czy
Czechach, są wykonywane jedynie przez
architektów.
Atrakcyjne, prorozwojowe kształtowanie
przestrzeni jest niemożliwe bez właściwie
przygotowanych fachowców i bez stosowania się do ogólnie przyjętych pryncypiów
projektowych.
Powinno wprowadzić się obowiązkowe
konkursy na koncepcje planów miejscowych,
gdyż jedynie uwzględnianie kryterium
przetargowego 100% ceny zdecydowanie nie
może być warunkiem zadawalających rozwiązań w przestrzeni. Problem oceny wartości

opracowań przez powołane wcześniej komisje
urbanistyczno-architektoniczne budzi wiele
zastrzeżeń, gdyż ochrona interesów samorządowych niekoniecznie jest ochroną interesów
społeczności lokalnych.
Pilnych zmian i uzupełnień wymaga
np. działalność sądów administracyjnych,
które powinny korzystać z opinii eksperckich
dotyczących problematyki urbanistycznoarchitektonicznej. Zmian wymaga również
Ustawa o planowaniu przestrzennym (niezależnie czy odbędzie się to w ramach Kodeksu
Budowlanego, czy nie – przyp. aut.), w tym
np. określenia terminu ważności przyjętych
planów. Na szczeblu urzędu wojewódzkiego
powinny funkcjonować kompetentne gremia
z udziałem architektów, powołane dla spraw
odwoławczych od decyzji samorządowych.
Należy uprościć wprowadzanie nieistotnych
zmian w planach miejscowych bez wieloletnich procedur.
Wiele istniejących problemów społecznych
i gospodarczych, spowodowanych nieracjonalnym kształtowaniem ładu przestrzennego
Polski po roku 1989, mogłaby uzdrowić nowa
prorozwojowa ustawa z zakresu szeroko pojętej urbanistyki, architektury i budownictwa.
Jakie powinna mieć założenia?
1. Rolą nowej ustawy musi być przyspieszenie
procesów inwestycyjnych poprzez jednoznaczne i czytelne zapisy uniemożliwiające
manipulację prawną, często o podłożu
korupcyjnym.
2. A
 utorami nowej ustawy muszą być profesjonaliści o dużym, udokumentowanym
doświadczeniu zawodowym i dorobku

5. W
 zapisach nowej ustawy geodeci nie
mogą zastępować architektów-urbanistów
w kształtowaniu ładu przestrzennego,
gdyż istnieje bardzo dużo przykładów dowodzących, że nieumiejętne działania w tej
sferze powodują poważne tzw. konflikty
przestrzenne o znaczących negatywnych
konsekwencjach gospodarczych i społecznych. Te konsekwencje nie wywołują jedynie skutków doraźnych, będą
kształtować potencjał przestrzeni polskiej
przez dziesiątki lat lub dłużej, a część tych
pejoratywnych zjawisk może powodować
nieodwracalne negatywne skutki.
6. N
 owa ustawa i rozporządzenia muszą
zawierać jednoznaczne kryteria uzgodnień
i opinii dla studium uikzp i mpzp, aby uniknąć subiektywnych ocen decydentów, ponieważ niejednoznaczność tych kryteriów
może sprzyjać niebezpieczeństwu działań
korupcyjnych.
7. Nowa ustawa musi wprowadzić wymóg
odpowiednich kwalifikacji urzędników w instytucjach samorządowych oraz urzędach
wojewódzkich (uprawnienia architektoniczne i niekwestionowany dorobek twórczy
w projektowaniu). Ocena studiów uikzp oraz
mpzp i ich akceptacja do publikacji w dziennikach urzędowych województw przez osoby niewykwalifikowane odpowiednio, jest
niedopuszczalne, ponieważ takie praktyki
blokują racjonalne działania inwestycyjne
w przestrzeni.
Naszym zdaniem działania architektów
– członków IARP w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej, w okresie poprzedzającym następny zjazd, powinny zmierzać do
opracowania sposobów wprowadzenia w życie
proponowanych powyżej postulatów. 

Ryszard Daczkowski

architekt IARP, członek Rady
Dolnośląskiej Okręgowej IARP

Romuald Pustelnik

architekt IARP
rekl ama

twórczym (konkursy, realizacje, publikacje
itp.) w dziedzinie budownictwa, urbanistyki
oraz architektury.
Autorami i twórcami właściwej, prorozwojowej ustawy nie powinni być głównie
prawnicy bez wykształcenia w wyżej
wymienionych dziedzinach, ze względu na
niebezpieczeństwo absurdalnych, wieloznacznych lub wewnętrznie sprzecznych
zapisów, które hamują procesy rozwojowe
i często powodują nieobliczalne straty gospodarcze i społeczne. Niezbędne korekty
prawne w nowej ustawie mogą nastąpić po
obowiązkowym uzgodnieniu z profesjonalistami.
3. U
 stawa i rozporządzenia muszą zawierać
jednoznaczną i zrozumiałą dla projektantów, architektów-urbanistów, listę
zapisów, określającą, co stanowi istotne
naruszenie prawa, kwalifikującym uchwały
mpzp i studium uikzp do zaskarżenia
przez wojewodę. Nowa ustawa nie może
dopuścić do różnorodnych interpretacji prawnych, m.in. w poszczególnych
wojewódzkich sądach administracyjnych.
Niedopuszczalna jest sytuacja rozstrzygania „naruszenia prawa” przez sędziów WSA
i NSA bez biegłych architektów i urbanistów z uznanym dorobkiem twórczym
(j.w.). Obecność takich autorytetów musi
być zagwarantowana ustawowo, gdyż nie
można kontynuować aktualnej praktyki
zaskarżania, obowiązujących często od kilku lat, mpzp przez ten sam organ władzy,
które te mpzp zalegalizował wcześniej.
Unieważnianie przez sądy administracyjne
tych planów z niejednoznacznych, błahych
przyczyn, naraża bezkarnie Polskę na
ogromne straty społeczne i finansowe poprzez paraliżowanie realizacji często dużych
inwestycji o istotnym znaczeniu gospodarczym w skali kraju.
4. N
 owa ustawa i rozporządzenia nie może
zawierać absurdalnych zapisów, niezgodnych z nauką i sztuką projektowania
architektoniczno-urbanistycznego w mpzp,
np. kąta nachylenia działki lub zbędnych
i niezrozumiałych ustaleń geodezyjnych,
dotyczących scalania i podziałów gruntu. Takie zapisy stwarzają podstawę do
wyroków sądowych bez praktyki powoływania biegłych architektów-urbanistów.
Takie zaskarżenia mogą mieć również w tle
podłoże korupcyjne.

doświadczenia zawodowe

O Shreku, cebuli,
warstwach i architekturze
arch. Anna Buława-Pełka, architekt IARP

Chciałoby
Chciałoby
Chciałobysię
się
sięwierzyć,
wierzyć,
wierzyć,że
że
że
architektura
architektura
architekturabanałowi
banałowi
banałowisię
się
się
wymyka,
wymyka,
wymyka,że
że
żebliżej
bliżej
bliżejjej
jej
jejgwiazdom
gwiazdom
gwiazdom
niż
niż
niżcebuli,
cebuli,
cebuli,że
że
żejej
jej
jej
warstwy
warstwy
warstwyto
to
toWarstwy.
Warstwy.
Warstwy.
Że
Że
Żecebula
cebula
cebulaarchitekta,
architekta,
architekta,
smakiem
smakiem
smakiembardziej
bardziej
bardziejprzypomina
przypomina
przypomina
owoc
owoc
owocemanujący
emanujący
emanującypięknem
pięknem
pięknem
iiszczęściem,
iszczęściem,
szczęściem,niż
niż
niżprzyziemne
przyziemne
przyziemne
warzywo
warzywo
warzywosmakujące
smakujące
smakującewarzywem.
warzywem.
warzywem.
Niestety.
Niestety.
Niestety.Zda
Zda
Zdasię,
się,
się,że
że
żepanaceum
panaceum
panaceum
na
na
nawszelkie
wszelkie
wszelkiespołeczne
społeczne
społecznepotrzeby
potrzeby
potrzeby
iibolączki
ibolączki
bolączkistanowi
stanowi
stanowilegislacja
legislacja
legislacja
iikolejne
ikolejne
kolejnerozporządzenia…
rozporządzenia…
rozporządzenia…
Bo
Bo
BoArchitektura
Architektura
Architekturamoże
może
możebyć
być
być
brzydka,
brzydka,
brzydka,byle
byle
bylebrzydka
brzydka
brzydkabyła
była
była
zgodnie
zgodnie
zgodniezzzprzepisami…
przepisami…
przepisami…
Architektura
Architektura
Architekturamoże
może
możebyć
być
być
pozbawiona
pozbawiona
pozbawionaaspektów
aspektów
aspektów(warstw):
(warstw):
(warstw):
społecznych,
społecznych,
społecznych,funkcjonalnych,
funkcjonalnych,
funkcjonalnych,
strukturalnych,
strukturalnych,
strukturalnych,stylów,
stylów,
stylów,
właściwej
właściwej
właściwejtechniki.
techniki.
techniki.
Byle
Byle
Bylebyła
była
byłatania.
tania.
tania.
Architektura
Architektura
Architekturamoże
może
możebyć
być
być
mierna,
mierna,
mierna,byle
byle
bylezaspokajała
zaspokajała
zaspokajałataką
taką
taką
potrzebę,
potrzebę,
potrzebę,na
na
naktórą
którą
którąwłaśnie
właśnie
właśniejest
jest
jest
zamówienie.
zamówienie.
zamówienie.
Oczywiście,
Oczywiście,
Oczywiście,że
że
żesię
się
sięna
na
nato
to
tonie
nie
nie
zgadzamy,
zgadzamy,
zgadzamy,ale
ale
alewwwtakim
takim
takimstanie
stanie
stanie
rzeczy
rzeczy
rzeczyfunkcjonujemy
funkcjonujemy
funkcjonujemyiitakie
itakie
takie
„cebulki”
„cebulki”
„cebulki”hodujemy,
hodujemy,
hodujemy,
na
na
najakie
jakie
jakiesię
się
sięnam
nam
nampozwala.
pozwala.
pozwala.
028

Z:A _#36

doświadczenia zawodowe

A

Anatomię cebuli świat poznał dzięki elokwencji ogra, stwora tyleż odrażającego, co wzbudzającego sympatię. Sympatię, bo ogr ze
swoją prostolinijnością jest bardziej ludzki od
człowieka, bardziej wrażliwy i bardziej brzydki,
a to też ma znaczenie! Łatwiej mu więc zaufać
i przyjąć za pewnik wynurzenia jego, szczerej
do bólu, fizjonomii. Mnie frapuje nie tyle fenomen ogrowych „proroctw” (choć mają zastosowanie i do architektury) ile samego „proroka” i jego cebuli, gdyż duet ów z zaskakującą
trafnością wpisuje się w dzisiejsze czasy. To
nie przypadek, że objawienie „złożoności”
materii jest udziałem Shreka, który staje się
odkrywcą na miarę Kolumba wyznając: „cebula ma warstwy i ogry mają warstwy”. Dziwne
to, ale o cebuli sporo się mówi i pisze, a krąg
cebuloznawców jest zacny i szeroki, Nobla
wart, najwyraźniej warstwy chce mieć każdy
i każdy powinien je mieć!
Chciałoby się wierzyć, że architektura banałowi się wymyka, że bliżej jej gwiazdom niż
cebuli, że jej warstwy to Warstwy, a nie „do
głębi itympodobna” cebuliczność 1. Że cebula architekta, smakiem bardziej przypomina
owoc emanujący pięknem i szczęściem, niż
przyziemne warzywo smakujące warzywem.
Jak jest w istocie? Jak skomplikowany jest
proces projektowania w praktyce? Ile w nim
nerwów i żył, a ile schematów i ograniczeń?
***
Biblią współczesnego architekta nie są filozoficzne traktaty o architekturze, ani porządki
greckie, ani kanon rzymski z człowiekiem
witruwiańskim. Nie jest nią także zasada
złotego podziału. Również „Podręcznik projektowania” Neuferta, który niemal w każdej
pracowni leży w zasięgu ręki i starzeje się
wiernie z właścicielem, i o którym mówi się,
że to biblia projektowania, też nią nie jest.
Quo vadis, architectus?
Zda się, że panaceum na wszelkie społeczne potrzeby i bolączki stanowi legislacja
i kolejne rozporządzenia… Bo Architektura
może być brzydka, byle brzydka była zgodnie
z przepisami… Architektura może być pozbawiona aspektów (warstw): społecznych,

funkcjonalnych, strukturalnych, stylów, właściwej techniki. Byle była tania. Architektura
może być mierna, byle zaspokajała taką potrzebę, na którą właśnie jest zamówienie.
Oczywiście, że się na to nie zgadzamy,
ale w takim stanie rzeczy funkcjonujemy
i takie „cebulki” hodujemy, na jakie się nam
pozwala.
Nic dziwnego, że są przymiarki do deregulacji. Wszak dziś architekt to nie specjalista,
to tylko taki pół-prawnik, pół-rysownik. Ani
nasz podpis nie znaczy wiele, ani nasz czas…
Cała reszta to tylko formalność. Ocieramy się
o ośmieszające paradoksy. Bardzo ważne regulacje. Czemu mają służyć? Zrzuceniu odpowiedzialności z jednego poziomu na kolejny,
byle dalej od siebie. To tak, jak z poszerzaniem stref płatnego parkowania w centrach
miast – pod moim domem już nie stoją, więc
problem mamy rozwiązany! Zamiast kontemplować architekturę (lub na początek sens
własnego życia), doktoryzujemy się w biurokracji. Jeśli jest w tym jakiś rozsądek, to na
pewno nie ten zdrowy.
Ja nie pytam „jak żyć”, pytam: jak projektować? Przepisy, by spełniały swą ustawową
funkcję, powinny precyzyjnie regulować, ale
regulować tak, by upraszczać, by odpowiednio
zabezpieczyć wszystkich, bez ogniskowania
odpowiedzialności na najsłabszym ogniwie.
Niejednomyślność w interpretacji to architekta chleb powszedni (a może to nie chleb, tylko cebula?). Przepisy, które powinny służyć
praworządności, w rzeczywistości prowokują
nurt nielegalnych procedur i zamiast usystematyzować pracę, utrudniają ją, komplikują,
zużywają energię potrzebną budowaniu kolejnych powłok… Powłok jakości, kontekstu,
dopasowania, emocji, piękna… Czy to nie tym
powinniśmy się zajmować? Budowaniem kolejnych powłok?
Za komentarz przychodzą mi na myśl dwa
cytaty. Dwóch klasyków.
Franka Lloyda Wrighta o tym, że architekt
powinien być prorokiem i widzieć co najmniej
na dziesięć lat naprzód (co wydaje się być arcytrudne przy obecnej akceleracji) oraz Witruwiusza, który już przed wiekami postulował

o to, aby architektowi pozwolono być człowiekiem wykształconym! To niezbyt wygórowane
żądanie. Rozległa wiedza i bogate doświadczenie zdobywane równolegle, warstwa, po
warstwie, warstwa, po warstwie… A jednak.
Jak cebula i jak ogry… Ogry, które, owszem,
mają warstwy, ale niestety są brzydkie i ograniczone; natomiast cebule są uwarstwione
zbyt jednorodnie, by traktować je poważniej.
Drobne, aczkolwiek zasadnicze różnice.
Ja tymczasem, zamiast poszerzać horyzonty i czytywać mędrców, by wzorem
Wrighta „poprorokować” od czasu do czasu,
przerzucam nerwowo strony rozporządzenia
za rozporządzeniem, normy za normą, poprawiam karty tytułowe projektu, numeruję,
pod dyktando dopisuję „co trzeba”, znowu
numeruję, poprawiam spis treści, rozszywam,
zszywam… W poszukiwaniu substytutu architektury, substytutu piękna, substytutu
szczęścia, substytutu nieśmiertelności.
Marzą się jednoznaczne i zrozumiałe przepisy wspomagane wspólnym, zunifikowanym
i wiarygodnym systemem procedowania. To
oczywiście wymaga czasu, więc na początek
wystarczyłaby zdrowa dawka rozsądku, dobrej woli i większa świadomość wykonywanej
pracy. Nie tylko swojej!
Dla architektury, dla piękna, dla nas samych…
Nie wiem, czy Platon wspominał kiedyś
coś o cebuli, możliwe, że w jego czasach było
większe zrozumienie dla abstrakcyjnych idei
niż dzisiaj. W każdym bądź razie o wartościach przemawiał pięknie: żadna rzecz nie
jest ani dobra ani zła sama przez się, ale rzecz
wykonywana pięknie jest piękna, a wykonywana źle jest zła.
I tyle.
I żadne przepisy tego nie uregulują...
1_Polecamy: Wisława Szymborska, Cebula

Anna Buława-Pełka
architekt IARP
> napisz do autorki:
projekt@bepe-arch.pl
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ARCHITEKCIE, KTO CIĘ ROZUMIE?

arch. Piotr M. Glegoła
architekt IARP

No money, no honey
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tylko kaszę jaglaną – mówiła o tym w telewizji – więc ja też mogę!
Tak więc, mimo że zreperowałem po jakimś
czasie samochód (na zasadzie wymiany barterowej ze starym klientem posiadającym warsztat
w zamian za 3 nadzory na budowie), postanowiłem być wierny nowemu sposobowi życia, który
optymalizował koszty mojego utrzymania. Pozostał jedynie niechciany problem – samochód od
czasu do czasu należy „wyprowadzić na spacer”
aby się „nie zastał”. Podjechałem więc (z obrzydzeniem!) na stację benzynową. Tankowałem
starając się nie patrzeć w okienko wskazujące
należność, gdzie co chwila znikał mi kilogram
kaszy jaglanej w hurcie na bazarze (bezołowiowa
95 po 5,37 zł/litr). Odwrócony wzrok, spoczął na
dostawcy pizzy (pierwsza XXL za 22 zł, a druga
za darmo w poniedziałki ), który właśnie obok
tankował swój skuter. Po chwili spotkaliśmy się
przy kasie. Ja za swoje „do pełna” zapłaciłem
ok. 289 zł, a dostawca pizzy... 19,76 zł.
Wtedy doznałem objawienia. Doceniłem
(wybaczcie Drogie Koleżanki i Koledzy – spodziewam się ukamienowania) panujący kryzys.
Jakże było to życie wcześniej małostkowe
i puste – kryzys spowodował, że zrobiło się ciekawiej. Poczułem wiatr we włosach, poczułem
się królem inżynierów czy raczej królem świata,
jakbym stał na dziobie Titanica... chociaż to
może nie było, jak się okazało, później najlepsze porównanie. Jak napisał kiedyś wieszcz:
… Wtedy t o p r ó b a jest, wtedy jest waga,
Ile? nad sobą wziąłeś panowania;
Wartość się twoja ci odsłania naga
– I oto widzisz, k t o ś t y ?... bez pytania...
(C.K.Norwid „W pamiętniku”)
Samochód postanowiłem sprzedać (na razie
bezskutecznie), jako tło pulpitu monitora ustawiłem kadr z filmu „Easy Rider” i rozpocząłem
poszukiwania (na razie również bezskutecznie)
odpowiedniego skutera klasy made-in-china.
Kiedy uczeń jest gotowy, mistrz sam się
znajdzie! Oto i ja znalazłem pierwsze w tym
roku odpowiednie do mojego stanu ducha
i finansów oraz potrzeb zlecenie, które moją

edukację miało zamienić w kulturę. Otóż
zlecono mi „projekt przebudowy pomieszczenia
w.c. w mieszkaniu M3” na peryferiach miasta.
Dokładnie zamysł klienta polegał na przesunięciu ścianki długości 105 cm o 37 cm. Klient był
początkowo przerażony 16 koncepcjami tej ściany oraz 9 wizualizacjami. Nawet coś próbował
protestować, że on „tylko chciał sobie kibelek
powiększyć”", ale kazałem mu usiąść i słuchać.
Kultura wymaga edukacji ducha! Po kilkugodzinnej dyskusji (tzn. raczej moim monologu,
bo klient po kwadransie przestał się odzywać)
wybraliśmy trzy warianty, które zaowocowały
całkiem awangardowym projektem. Zrobiłem
projekt budowlany zawierający co trzeba,
a przychylny urząd nie żądał sprawdzającego...
I w ten sposób już byłem prawie pewien, że
samo-edukacja spotkała się u mnie z kulturą
estetyczną. Nie potrzebowałem nawet kalkulatora aby obliczyć, że mając dwa takie projekty
miesięcznie będę żył jak król, udanie się samorealizując. Cóż – pomyślałem – przecież sztuka
nie zna granic, a również rozmiaru.
Tyle tylko, że przy siódmym takim projekcie,
niby finansowo stałem adekwatnie do potrzeb
ale coś zaczęło się psuć. Może zabrakło mi inteligencji, może charakteru? Nie wiem. Wszakże
to właśnie powiedział pewien facet, który
chciał kiedyś dobrze i dlatego go zabili (Martin
Luther King): Intelligence plus character – that
is the goal of true education. Dlatego myślę, że
prościej mają ci, którzy się z kulturą po prostu
urodzili. Jednak trudno ponieść kulturę bez
gotówki. Niby znalazłem klucz do spokojnego
szczęścia, tylko że później...
O!... przepraszam, ale muszę przerwać...
i tak reszta tej historii się nie zmieści. Siostra
oddziałowa powiedziała, że musi iść wydać
wszystkim leki i nie może notować dalej.
Zostawiła drzwi otwarte... rzadko tak się zdarza... ciągle się zastanawiam dlaczego są one
wyciszone takim białym materiałem i nie mają
klamki wewnątrz... o! słyszę, że wydają już
obiad... może będzie pomidorowa z darmową
kaszą jaglaną... Ciekawe czy mnie rozwiążą czy
znowu będą karmić?

FOT. KUBA PAJEWSKI

W

Wiadomo, że edukacja czyniona z odpowiednią kulturą ma znaczenie. Tylko jak poprzez
edukację podnieść szeroko pojętą kulturę i to na
dodatek w kryzysie czyli z ograniczonymi funduszami? Dlatego już dawno jako Szeregowy
Członek Izby, na swojej wysuniętej placówce,
chciałem namówić Redakcję na mały kącik
porad w Z:A. Tylko co da wiedza jak ugotować
zupę za 2,79 zł? Albo jak odzyskać dług za
pomocą gaz-rurki i czym ją owinąć, aby później
zmniejszyć wyrok? Tutaj trzeba edukować jakoś
bardziej globalnie – pomyślałem – z rozmachem. Może podjąć wyzwanie i odpowiedzieć
edukacyjnie na słynne pytanie – jak żyć? Tylko
czy tutaj chodzi o kulturę? Wielki bluźnierca
poprzedniej epoki Ernest Renan powiedział,
że głównym celem edukacji jest nie nauka, lecz
rozbudzenie ducha. Skupiłem się więc na samoedukacji, poprzez rozbudzenie własnego ducha,
ukierunkowany na podniesienie szeroko pojętej
kultury.
Okazja nadarzyła się, jak zwykle, przez
przypadek. Otóż kompletnie rozkraczył mi się
samochód. Bezduszna wycena jego naprawy
dokonana przez warsztat, sprowokowała
mnie do rozpaczliwego pomysłu, aby na jakiś
czas przesiąść się do publicznych środków
komunikacji i przy okazji ciąć koszty życia. Moja
pierwsza od 26 lat podróż autobusem, mało co
a źle by się skończyła. Tylko przez to, że moje
pierwotne przekonanie, że wszystkim tego dnia
popsuł się samochód, szybko zostało obalone
niebezpieczną agresją kilku pasażerów, których
zagaiłem z nudów co im się popsuło w aucie,
skoro muszą jechać autobusem.
Realna oszczędność na benzynie spowodowała, że postanowiłem pójść za ciosem
i za pomocą excela dokonałem profesjonalnej
analizy cen we wszystkich okolicznych supermarketach i bazarach, aby dalej optymalizować koszty. Znalazłem w ten sposób w okolicy
sklep z chlebem o najbardziej optymalnym
wskaźniku ceny do jakości (1,95 zł za szt).
Znajomy lekarz-dietetyk odkrył przede mną
świat kasz, a szczególnie kaszy jaglanej (5,50
zł /kg). Przecież Maja Sablewska je ponoć

czyli survival edukacyjno-kulturalny
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Manifest w zieleni
Z laureatami głównej nagrody Z:A:Award 2013 rozmawiamy o nagrodzonym projekcie,
kronice jego powstania i zapale autorów do przekonywania o potencjale miejsc
szczególnych. Czy będzie ciąg dalszy projektu odłożonego swego czasu do szuflady?
Dzięki Z:A:Award pojawił się potencjalny inwestor i dyskusja o koncepcji odżyła na nowo...
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Laureat

Z:A:Award
EDYCJA 2013

miejsce 1.
w przeglądzie
profesjonalnym!

Za inspirującą ideę
wielofunkcyjnych
struktur przestrzennych
w miastach XXI wieku,
wywiedzionych z Kopca,
praformy mogącej
zintegrować Naturę
z Kulturą.
(Z UZASADNIENIA KOMISJI PRZEGLĄDU)
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Kopiec Esterki

Kopiec Piłsudzkiego

Kopiec Kościuszki
Wzgórze Wawelskie

Szrenica

dlaczego kopce?

nowe KOPCE!

Biskupia Kopa
Kraków

Ko

Babia Góra

Tarnica
Rysy

N

Nie mylimy się mówiąc, że praca
pt. „Kryptonim Kopce” nie powstała
specjalnie na przegląd Z:A:Award, prawda?

> Marcin Kropidło: Tak, to prawda. Projekt
ten został przygotowany już wcześniej.
> Agata Woźniczka: Projekt „Kryptonim
Kopce”, który dotychczas funkcjonował pod
nazwą „Forum Park” powstawał w 2012 roku.
Forma przeglądu pozwoliła na zgłoszenie
go i poznanie opinii jury na temat naszego
pomysłu na problematyczną działkę przy
krakowskich bulwarach nadwiślanych.
Jaka jest historia tego opracowania?
Skąd pomysł by rozgryzać temat
– spore założenie, zlokalizowane
w konkretnym miejscu, które zdaje się
nie było na sprzedaż? Nie było konkursu,
nie było zlecenia inwestora...
Skąd wasz zapał?

> Mateusz Adamczyk: Dwa lata temu przeczytałem w lokalnej gazecie klika artykułów
dotyczących działki, na której stoi hotel
Forum – jej zawiłej historii oraz problemów
z funkcjonowaniem w przestrzeni miasta.
Rozmawialiśmy na temat tych artykułów
w biurze. Zaintrygowały nas wypowiedzi
urzędników, akademików oraz propozycje
zapisów do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, które
proponowały powstanie na tym terenie przestrzennej „monokultury” – miejsca o funkcji

034

Z:A _#36

usługowej, z bardzo małym odsetkiem
terenów mieszkalnych.
Rzecz jasna ten pomysł się nam nie podobał. Wspólnie stwierdziliśmy, że nie zgadzamy
się z taką strategią zagospodarowywania tego
fragmentu bulwaru w centrum miasta. Dlatego
postanowiliśmy stworzyć projekt rewitalizacji
obszaru zakładający powstanie nowoczesnej,
zrównoważonej i wielofunkcyjnej dzielnicy.
Chcieliśmy pokazać, że działka przy hotelu ma
olbrzymi potencjał by stać się przestrzenią
publiczną, miejscem do życia czy wreszcie żyjącym ekosystemem położonym w korytarzu
ekologicznym rzeki Wisły oraz Wilgi .
> Agata Woźniczka: Skontaktowaliśmy się
z właścicielem terenu i zaczęliśmy prace nad
koncepcją. Z racji nakładających się wtedy na
nas obowiązków postanowiliśmy zaprosić do
współpracy Marcina, z którym pracowaliśmy
już wcześniej. Po skończeniu prac nad koncepcją i kilku spotkaniach z inwestorem „Kopce”
zostały odłożone do szuflady, ale dzięki
inicjatywie Marcina, który zgłosił nasza pracę
do przeglądu i wygranej w Z:A Award projekt
odżył na nowo.
Czyli miał to być rodzaj manifestu? Z tą
różnicą, że nie przybrał on formy słów na
kartce papieru, ale poważnego studium
projektowego, mającego w waszej intencji
wywołać refleksje osób trzecich nad
funkcjami przestrzeni miasta...

Plansza konkursowa laureatów

> Marcin Kropidło: Uważamy, że architektura
i urbanistyka służą rozwiązywaniu problemów miast, w których żyjemy. Z założenia
projekt ten miał być receptą na pogodzenie
3 głównych zainteresowanych tym terenem
stron. Pierwszą z nich jest inwestor, który
otrzymuje możliwość sprzedaży powierzchni
zarówno komercyjnej, jak i mieszkaniowej.
Drugą stroną jest miasto Kraków, któremu
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Wzgórze Wawelskie

Wzgórze Wawelskie
Kopiec Wandy

Kopiec Krakusa
nowe KOPCE!

Zwierzyniec

nowe KOPCE!

Wzgórze Podgórskie

Korytarz Ekologiczny

Kopiec Krakusa

opiec Krakusa

Zakrzówek

Agata Woźniczka (ur. 1986 r.)
BudCud (www.budcud.org)
architekt i urbanista, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, stypendystka
E.T.S.A. U.A.H w Madrycie oraz Rady Miasta Wrocławia. Po praktykach w polskich firmach
pracowała w kopenhaskim biurze BIG – Bjarke Ingels Group. Od 2010 roku wspólnie z Mateuszem
Adamczykiem prowadzi pracownię BudCud.

Mateusz Adamczyk (ur.1981 r.)
BudCud (www.budcud.org)
architekt i urbanista, studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej oraz
na Bauhaus Universitat w Weimarze. W 2005 odbył praktyki architektoniczne w Holandii.
Od 2007 roku współtworzy biuro BudCud.

Marcin Kropidło (ur. 1985 r.)
Spejs (www.spejs.com.pl)
architekt, dyplom Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Praktykę zawodową zdobywał
w pracowniach w kraju oraz zagranicą (medusa group, Effekt w Kopenhadze, Mobius Architekci,
Narchitektura). Współtwórca grupy projektowej Spejs założonej w 2010 roku wspólnie z Filipem
Gałuszką. Od 2012 roku pracuje w biurze Mąka-Sojka Architekci w Warszawie.
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Analiza wytycznych dla działki

28m
18m
1m

WYBURZENIE ISTNIEJĄCEJ

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ

BARIERY WIDOKOWEJ

ZABUDOWY

Istniejący budynek hotelu zasłania widok z
głębi działki.

Maksymalna wysokość zabudowy na działce
wynosi 28 m.

LINIE ZABUDOWY

DOSTĘP KOŁOWY

Nieprzekraczalna linia zabudowy.

Dostęp kołowy do działki znajduje się od
strony ulicy Konopnickiej i ulicy
Ludwinowskiej.

projekt oferuje nową, unikatową, tętniącą
a Marcin pracuje w Warszawie, kontaktoCzęść lokali umieszczonych w Kopcach
ziemię. Dlaczego?
życiem
przestrzeń publiczną.
to waliśmy
się głównie drogą
elektroniczną
WSKAŹNIK
POWIERZCHNI schodzi pod
POWIERZCHNIA
ZABUDOWYTrzecia strona
ZABUDOWA
MIESZKANIOWA
PARKING
BIOLOGICZNIE
CZYNNEJ Jak głęboko? Jakie funkcje tam
– wysyłaliśmy
mejle, rozmawialiśmy
przez
szeroko
pojęty
urbanistyczny
tego
Maksymalna
powierzchnia
zabudowykontekst
dla
Maksymalna
powierzchnia
zabudowy
Zakaz lokalizowania parkingów na
działki wynosi 65%.
mieszkaniowej wynosi 10% dla zabudowy
powierzchni terenu oraz na dachach
Wskaźnik
powierzchni
biologicznie przewidzieliście?
czynnej
miejsca,
który od pierwszych szkiców podpointernetowe
komunikatory.
Myślimy
podobpowyżej poziomu
terenu.
budynków. Dopuszcza się parkowanie w
został określony na minimum 20%.
budynkach oraz pod ziemią.
> Marcin Kropidło:
Zależało nam na tym, aby
wiadał nam jak urbanistycznie zorganizować
nie, dlatego taka współpraca była możliwa
maksymalnie a zarazem optymalnie wykorzyi nie dochodziło do wielu „zakłóceń na linii”
ten teren.
stać powierzchnię działki. Na jej części projekt
Opracowanie koncepcji trwało kilka miesięcy,
> Agata Woźniczka: Oczywiście, „Kopce” są
planu miejscowego dopuszcza wysokość 1 m
a pracowaliśmy nad nią w 2012 roku.
manifestem – manifestem nowego współnad powierzchnią gruntu, dlatego umieściczesnego miasta, jakim chcielibyśmy Kraków
Jakie są trzy najbardziej
liśmy tam najniższy z kopców, będący de
widzieć. Wskazują konieczność projektowania
charakterystyczne cechy projektu – na
facto negatywem pozostałych. Zawiera on
obszarów wielofunkcyjnych, co gwarantuje
które waszym zdaniem należy zwrócić
przestrzenie funkcji kultury mieszczące się na
odpowiednią jakość życia oraz przedłużenie
uwagę osób oglądających rysunki
jednej kondygnacji pod ziemią.
cyklu życia założenia architektonicznego.
i wizualizacje Kopców?
> Mateusz Adamczyk: Dodatkowo pod
Tym projektem zwracamy też uwagę na fakt,
> Mateusz Adamczyk: Zaadaptowanie
pozostałymi kopcami zaprojektowaliśmy
że architekturą wernakularną Krakowa nie
kopców, form topograficznych charakkondygnację parkingu podziemnego oraz
są jedynie kamienice – dlatego korzystamy
terystycznych dla Krakowa, dla funkcji
pomieszczenia techniczne. Miejsce, na którym
z topograficznych form kopców, wstawiając
mieszkalnych i usługowych to najważniejznajduje się działka z kopcami zlokalizowane
do ich wnętrza nowe funkcje!
sza cecha projektu, która jest nośnikiem
jest około 6 m powyżej dolnego poziomu
> Mateusz Adamczyk: „Kopce” to także
kolejnych jakości. Ta decyzja formalna jest
bulwarów.
komentarz dotyczący statusu przyrody
wynikiem analizy kontekstu, interpretacją
w Krakowie, gdzie bardzo potrzebne są
Czy projektowanie poprzedziliście analizą
tereny intensywnej zieleni, które stworzą nie projektu planu oraz potencjału i problesytuacji? Jaki zakres obejmowała ta
mów działki. „Kopce” to tereny zieleni,
tylko atrakcyjne przestrzenie publiczne, ale
analiza?
które mimo swoich rozmiarów i możliwości
i sieć siedlisk flory i fauny. Stan powietrza
> Agata Woźniczka: Każdy projekt popomieszczenia 135 tys. m2 nie przytłaczają
i wody w mieście jest tragiczny, osławione
kontekstu, uzupełniając krajobraz bulwaprzedzamy sumienną analizą warunków
Planty wydają się być zaniedbane i bardziej
rów nadwiślanych.
oraz możliwych scenariuszy. Pracując nad
służą jako tor tranzytowy niż przestrzeń
> Agata Woźniczka: Ważne jest również
„Kopcami” zapoznaliśmy się z warunkami
publiczna w zieleni. „Kopce” miały pokazać,
wprowadzenie zróżnicowanych funkcji, które
działki, charakterystykami i historią Hotelu
jak ważna i wartościowa powinna być zieleń
się wzajemnie uzupełniają i tworzą nowoForum, bulwarów wiślanych oraz krakowskich
w mieście.
czesną, zrównoważoną i samowystarczalną
kopców. Dogłębnie analizowaliśmy zapisy
Jaki był podział zadań w zespole? W jakiej
dzielnicę w centrum miasta.
projektu miejscowego planu zagospodarowaformule współpracowaliście i ile czasu
Istotną cechą projektu jest mądra internia, który po części zainspirował nas do takich
pochłonęła ta praca?
pretacja projektu planu miejscowego, dzięki
a nie innych rozwiązań formalnych. Na sa> Mateusz Adamczyk: Z racji tego, że nasza
której kopce mogą zostać w tym miejscu
mym końcu analizowaliśmy także przykłady
pracowania zlokalizowana jest w Krakowie,
zrealizowane.
zrealizowanych nowoczesnych osiedli, które
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ANALIZA WYTYCZNYCH DLA DZIAŁKI
Analiza wytycznych dla działki

W
E

NASŁONECZNIENIE DZIAŁKI

WIATR

KOMUNIKACJA PIESZA

KIERUNKI WIDOKOWE

Front działki zwrócony jest ku północy.

W Krakowie przeważają wiatry zachodnie i
południow-zachodnie.

Obecnie piesi poruszają się głównie wzdłuż
bulwarów Wiślanych.

Z wnętrza działki rostacza się
panoramiczny widok na bulwary Wiślane oraz
na pola wzdłuż rzeki Wilgi.

POWIERZCHNIA DZIAŁKI

OSIE WIDOKOWE

LOKALIZACJA PLANOWANEJ

POWIĄZANIE Z BULWARAMI

Powierzchnia działki wynosi 4,52 ha.

Chronione osie widokowe.

4,52 ha

KŁADKI PIESZO-ROWEROWEJ
Dostępnośc pieszo-rowerowa działki z
dzielnicy Stare Miasto i Kazimierz.

Działka jest naturalnym przedłużeniem
bulwarów Wiślanych w kierunku terenów
zielonych Zakrzówka.

GŁÓWNE DECYZJE PROJEKTOWE

Główne decyzje projektowe

28

18

18

28

1

GŁÓWNY WJAZD NA DZIAŁKE

PODZIAŁ DZIAŁKI

WYSOKOŚĆ ZABUDOWY

PARTER

Główny dojazd do działki zapewniony zostal
od ulicy Barskiej.

Podział działki wynika z narzuconych osi
widokowych.

Dopuszczalna wysokość zabudowy.

Na parterze przewidziano funkcje publiczne,
usługowe i komercyjne.

CZTERY KOPCE

KOPCE MIESZKALNE

ZIELONY PARK

PANORAMICZNY WIDOK

Nawarstwianie się kolejnych kondygnacji
budynku formuje cztery kopce.

Kopce dostosowane są do funkcji
mieszkalnej. Mieszkania znajdują się we
wnętrzu każdego kopca.

Cztery kopce i przestrzenie pomiędzy nimi
tworzą ogólnodostępny park. Mieszkania
znajdują się pod warstwą ziemi.

Każde z mieszkań posiada wspaniały widok
na okolicę.
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mieszkania

komunikacja

biura

RZUTY KONDYGNACJI z układem funkcjonalnym

mieszkania

komunikacja

biura

usługi

kultura

budynek A - poziom 0 - usługi
mieszkania

komunikacja komunikacja komunikacja
mieszkania

mieszkania

biura

biura

mieszkania

mieszkania

usługi

biura

biura

biura

usługi

usługi

kultura

usługi

usługi

kultura

kultura

kultura

budynek B - poziom 0 - usługi

budynek B - poziom 1 - mieszkania

budynek A - poziom 3 - mieszkania

budynek Abudynek
- poziomAbudynek
0- -poziom
usługiA 0- -poziom
usługi 0 - usługi budynek Abudynek
- poziomAbudynek
1- -poziom
biuraA/ 1mieszkania
- -poziom
biura / 1mieszkania
- biura / mieszkania
budynek Abudynek
- poziomAbudynek
2- -poziom
mieszkania
A 2- -poziom
mieszkania
2 - mieszkania

mi 0 - usługi

budynek Abudynek
- poziom
A 1- -poziom
biura / 1mieszkania
- biura / mieszkaniabudynek Abudynek
- poziom
A 2- -poziom
mieszkania
2 - mieszkania

budynek A - poziom 6 - biura / mieszkania
komunikacja komunikacja

mieszkania

mieszkania

budynek A - poziom 7 - mieszkania
biura

biura

usługi

budynek B - poziom 2 - mieszkania
kultura

budynek A - poziom 4 - m

budynek B - poziom 3 - mieszkania
mieszkania

komunikacja komunikacja
usługi

mieszkania
mieszkania

komunikacja
komunikacja

budynek A - poziom 1 - b

kultura

mieszkania

biura

biura

usługi

usługi

kultura

biura
biura

usługi
usługi

kultura
kultura

budynek B - poziom
budynek
0 - usługi
B - poziom 0 -budynek
usługi B - pozio
bu
budynek B - poziom
budynek
0-B
usługi
- poziom 0 -budynek
usługi B - poziom
budynek
1-B
mieszkania
- poziom 1 - mieszkania

budynek B - poziom 4 - mieszkania

budynek B - poziom 5 - mieszkania

budynekBB--poziom
poziom00--usługi
usługi
budynek

budynekBB--poziom
poziom11--mieszkania
mieszkania
budynek

budynek Abudynek
- poziomAbudynek
3- -poziom
mieszkania
A 3- -poziom
mieszkania
3 - mieszkania
budynek Abudynek
- poziomAbudynek
4- -poziom
mieszkania
A 4- -poziom
mieszkania
4 - mieszkania
budynek Abudynek
- poziomAbudynek
5- -poziom
mieszkania
A 5- -poziom
mieszkania
5 - mieszkania

m
zkania
3 - mieszkania

budynek Abudynek
- poziom
A 4- -poziom
mieszkania
4 - mieszkania

budynek Abudynek
- poziom
A 5- -poziom
mieszkania
5 - mieszkania

budynek Abudynek
- poziom
A 6- -poziom
biura / 6mieszkania
- biura / mieszkaniabudynek Abudynek
- poziom
A 7- -poziom
mieszkania
7 - mieszkania

budynek A - poziom 8 - mieszkania

budynek Abudynek
- poziomA 6- -poziom
biura / 6mieszkania
- biura / mieszkaniabudynek Abudynek
- poziomA 7- -poziom
mieszkania
7 - mieszkania

budynek A - widok dachu

budynek B - wiodk dachu

budynekAA--poziom
poziom66--biura
biura//mieszkania
mieszkania
budynek
mieszkania
mieszkania

komunikacja
komunikacja

budynek C - poziom 0 - kultura

budynekAA--poziom
poziom77--mieszkania
mieszkania
budynek

budynek B - poziom
budynek
4-B
mieszkania
- poziom 4 -budynek
mieszkania
B - poziom
budynek
5-B
mieszkania
- poziom 5 - mieszkania

biura
biura

usługi
usługi

budynekBB--poziom
poziom22--mieszkania
mieszkania budynek
budynekBB--poziom
poziom33--mieszkania
mieszkania
budynek
budynek
B - poziom
budynek
4 - mieszkania
B - poziom 4 -budynek
mieszkania
B - pozio
bu
kultura
kultura

budynek Abudynek
- poziomA 8- -poziom
mieszkania
8 - mieszkania
budynek Abudynek
- poziom
A 8- -poziom
mieszkania
8 - mieszkania

budynek Abudynek
- widok A
dachu
- widok dachu

komuikacja

budynek Abudynek
- widok A
dachu
- widok dachu

budynek B - wiodk
budynek
dachu
BB
-Bwiodk
dachu
budynek
C - poziom
budynek
0 - budynek
C
kultura
- poziomB
0 -- kultura
budynek
poziom
usługi
poziom
budynek
--poziom
00--usługi

mieszkania
budynek B - poziom 11--mieszkania

mieszkania

budynekAA--poziom
poziom66--biura
biura//mieszkania
mieszkania
budynek

biura

budynekAA--poziom
poziom8
7--mieszkania
mieszkania
78
budynek

parking

usługi

budynek
poziom
mieszkania
budynekBB--poziom
poziom33--mieszkania
mieszkania
budynek
BB--poziom
mieszkania
budynek
budynek
widok
dachu
budynek
AA2-2---widok
dachu

budynekBB--wiodk
wiodkdachu
dachu
budynek

budynekBB--poziom
poziom44--mieszkania
mieszkania budynek
budynekBB--poziom
poziom55--mieszkania
mieszkania
budynek

komunikacja

budynekAA--poziom
poziom88--mieszkania
mieszkania
budynek

mieszkania mieszkania

biura

budynekAA--widok
widokdachu
dachu
budynek

budynek
- poziom
038 AZ:A
_#36 6 - biura / mieszkania

biura

usługi
usługi

budynekBB--wiodk
wiodkdachu
dachu
budynek

budynek A - poziom 7 - mieszkania

budynek B - wiodk
budynek
dachu
B - wiodk dachu
budynek C - pozio
bu

budynekBB--poziom
poziom44--mieszkania
mieszkania budynek
budynek
budynekBB--poziom
poziom55--mieszkania
mieszkania

Przekrój z układem funkcjonalnym

komuikacja

budynek B - poziom
budynek
2 - mieszkania
B - poziom 2 -budynek
mieszkania
B - pozio
bu

budynek B - poziom
budynek
2-B
mieszkania
- poziom 2 -budynek
mieszkania
B - poziom
budynek
3-B
mieszkania
- poziom 3 - mieszkania

kultura
parking

budynekCC--poziom
poziom00--kultura
kultura
budynek

budynek B - poziom 0 - usługi

budynek B - poziom 1 - mieszkania

budynek B - poziom 2 - mieszkania

budynek B - poziom 3 - mieszkania

budynekCC--poziom
poziom00--kultura
kultura
budynek
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KRYPTONIM KOPCE
– OPIS AUTORSKI
arch. arch. Agata Woźniczka,
Mateusz Adamczyk, Marcin Kropidło

Któż w Polsce nie zna charakteru
Krakowa... Dawna stolica państwa,
miasto o bogatej historii, ulokowane
wśród wzgórz, wzdłuż Wisły. Wzgórze
Wawelskie, stare miasto i rzeka płynąca przez centrum...

minęły, hotel przestał pełnić swoją
pierwotną funkcję, a dostosowanie
go do współczesnych norm i standardów okazało się niemożliwe. Został
zamknięty w 2002 roku. Obecnie służy
jako najdłuższy w Polsce billboard,
ponieważ wzdłuż elewacji rozwijane
są ogromne reklamy.

Unikatowym elementem ukształtowania grodu Kraka są także kopce.
Według definicji: „Kopiec to sztuczna
góra usypywana jako miejsce pamięci
lub w celu uzyskania wyższego punktu widokowego”. Obecnie w stolicy
Małopolski znajdują się cztery takie
„sztuczne góry”: Kopiec Kościuszki,
Kopiec Piłsudskiego, Kopiec Krakusa i Kopiec Wandy. W przeszłości
w dzielnicy Łobzów znajdował się
jeszcze Kopiec Esterki. Te charakterystyczne budowle ziemne są dziś
atrakcjami turystycznymi Krakowa,
miejscami popularnych weekendowych wycieczek i pikników krakowian. Przez lata na stałe wpisały się
w krajobraz miasta, a żadne miasto
na świecie nie posiada w swoich
granicach tylu okazałych kopców,
co Kraków. Wszystkie położone są
w niedużej odległości od rzeki, dzięki
czemu Wisła stanowi zwornik łączący
„sztuczne góry” Krakowa.

Postulaty projektu „Kopce” to przede
wszystkim ponowne zwrócenie
miasta ku rzece oraz zachowanie
zielonego charakteru bulwarów
wiślanych. Nasza propozycja zakłada
powstanie czterech „mieszkalnych”
kopców – obiektów inspirowanych
naturą i tradycją sztucznych topografii, które byłyby zlokalizowane
przy brzegu rzeki. W ich wnętrzach
znalazłyby się przestrzenie komercyjne, rekreacyjne i o funkcjch kulturalnych, a na ich powierzchni park
stanowiący naturalne przedłużenie
bulwarów. Nowe, zintensyfikowane
tereny zieleni stałyby się częścią
korytarza ekologicznego łączącego
rzekę Wilgę, zielone tereny osiedla
Ludwinów z Plantami im. Floriana
Nowackiego, a także obszar rekreacyjny leżącego nieopodal Zakrzówka z bulwarami Wisły.

Działka, na której miałby powstać
projekt „Kopce” zlokalizowana jest na
południowym brzegu Wisły w bezpośrednim sąsiedztwie Wzgórza
Wawelskiego. Obecnie znajduje się
w tym miejscu modernistyczny hotel
Forum, którego budowa zakończyła
się w 1989 roku. Czasy świetności
tego budynku dawno już jednak

Projekt rewitalizacji obszaru zakłada
stworzenie wielofunkcyjnego osiedla,
w którym funkcje usługowe i publiczne komplementują zabudowę
mieszkaniową, a wiele stopni gradacji
między przestrzeniami publicznymi
a prywatnymi otwiera „Kopce” na
otoczenie, ośmiela relacje sąsiedzkie,
ale i pozwala na odpoczynek w sa-

motności ze wspaniałym widokiem na
rzekę i Wawel.
Forma kopców nie tylko tworzyłaby
kolejną, tym razem nowoczesną (bo
zrównoważoną i wielofunkcyjną),
ikonę miasta Krakowa, ale i reinterpretowała wytyczne do planu miejscowego, tak by w pełni wykorzystać
potencjał działki.
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obszaru „Bulwary
Wisły”, edycja do wyłożenia do publicznego wglądu mówi:
„W wyznaczonym terenie dopuszcza
się lokalizację zabudowy mieszkaniowej, której powierzchnia użytkowa nie
może być większa niż 10% powierzchni użytkowej wszystkich obiektów
nadziemnych w tym terenie”.
Wykorzystanie terenowej formy kopców umożliwia, poprzez umieszczenie w nich jednostek mieszkalnych,
zwiększenie udziału procentowego
zabudowy mieszkaniowej, dzięki
czemu schemat funkcjonalny terenu
będzie bardziej zrównoważony.
Kopce są szansą na prospołeczną
rewitalizację atrakcyjnego terenu
w centrum Krakowa, która spełni
oczekiwania mieszkańca współczesnego miasta. Taki obiekt mógłby
stać się argumentem w określaniu
stolicy Małopolski miastem kultury, gdzie doceniane są nowoczesna
architektura, jakość życia w mieście,
zrównoważone społeczeństwo oraz
walory ekologiczne, które ta architektura podkreśla lub redefiniuje.
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Plan sytuacyjny terenu

podnoszą jakość życia w mieście. Chcieliśmy
upewnić się, że nasze pomysły są słuszne
i konfrontowaliśmy je z podobnymi lokalizacjami w innych miastach na świecie.
Jak oceniacie realność budowy tak
zaprojektowanych obiektów? Czy
przewidujecie jakieś szczególne
technologie?

> Marcin Kropidło: Kopce stanowią
strukturę przestrzenną. Matematyka tej
struktury w bezpośredni sposób przekłada
się na program funkcjonalny, konstrukcję
oraz instalacje. Taki schemat w praktyce
wiele ułatwia oraz obniża koszty potencjalnej realizacji. Na przykład ściana skóry
zewnętrznej każdej z kopuł składa się
z powtarzalnych elementów prefabrykowanych, które można złożyć w logiczną całość
na miejscu budowy.
> Mateusz Adamczyk: Konstrukcja kopców
może być prostym szkieletem i systemem
prefabrykatów, natomiast do formowania
krajobrazu można użyć technologii analogicznych do tych stosowanych przy tworzeniu zielonych dachów. Na świecie zrealizowano już
całkiem sporo zielonych powłok o znacznych
nachyleniu, podobnym do kąta nachylenia
powłoki kopców.
Jak planowaliście rozwiązania oświetlenia
pomieszczeń wewnątrz kopców?

> Marcin Kropidło: Jeżeli chodzi o dziedzińce
wewnętrzne kopców, to ich proporcje zostały
zaprojektowane w taki sposób, że spełniają
podstawowy parametr przesłaniania. Po-
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nadto, na niższych kondygnacjach przewidzieliśmy przestrzeń biurową, co sprawia, że
mieszkania znajdujące się na kondygnacjach
powyżej, łapią więcej światła.
> Mateusz Adamczyk: Przestrzeń komunikacyjna wewnątrz kopców – ze względu na
ich geometrię – poszerza się z każdą niższą
kondygnacją, tak więc naturalne światło,
które wpada do niej od góry dociera nawet do
tych najniżej położonych kondygnacji.
Z:A:Award w złożeniach nie ma na celu
realizacji zwycięskiego projektu, chcemy
nagradzać za ideę. Jak w tym kontekście
oceniacie to, co nastąpiło po ogłoszeniu
wyników?

> Agata Woźniczka: Dzięki wygranej jesteśmy na wczesnym etapie rozmów z nowym
potencjalnym inwestorem. To motywujące,
że doceniono potencjał naszej pracy i mamy
szansę rozwijać ten pomysł dalej. Mamy nadzieję, że uda się go zrealizować w przeciągu
kilku najbliższych lat.
Podejmując decyzję o zgłoszeniu Kopców
do Z:A:Award podejrzewaliście swój
sukces?

> Marcin Kropidło: Nie wiem czy reszta
zespołu zgodzi się ze mną w tej kwestii.
Osobiście wyznaję pewną zasadę dotyczącą
startów w konkursach: 1. Przygotuj projekt
najlepiej jak się da 2. Wyślij pracę w terminie
wyznaczonym przez organizatora 3. Chwilę
odpocznij 4. Skup się na następnym zadaniu
nie myśląc o przyszłych wynikach konkursu.
W ten sposób zaskoczenie może być jedynie

pozytywne. Podobnie było w przypadku
przeglądu. Nie ma co dzielić skóry na niedźwiedziu.
> Agata Woźniczka: Bardzo nas cieszy, że
Marcin zgłosił pracę do udziału w plebiscycie.
Dzięki temu projekt został reaktywowany
i ma szanse na realizację.
Poprawilibyście coś w regulaminie
przeglądu? W celu ułatwienia a może
utrudniania startu w kolejnej edycji?

> Agata Woźniczka: Może Marcin odpowie na
to pytanie, to on złożył projekt do konkursu.
> Marcin Kropidło: Otwarta formuła tematyczna przeglądu daje spore pole do popisu,
to duży plus. Jednak, może warto zastanowić
się nad wymogiem „projektów z szuflady”
nigdzie wcześniej nie prezentowanych ani
publikowanych. Podejrzewam, że ta kwestia
może stanowić czynnik znacznej selekcji.
Czy pokazywaliście już swój projekt
w Krakowie? Jaka była reakcja krakowian?

> Mateusz Adamczyk: Do tej pory pokazywaliśmy projekt jedynie właścicielom działki
i budynku Hotelu Forum. Mamy nadzieję,
że niedługo będziemy mogli przedstawić
rozszerzoną koncepcję nowemu inwestorowi a następnie konsultować ją z szerszym
gronem, w tym z mieszkańcami Krakowa
i urzędnikami. Wydaje nam się, że obecnie
brakuje spójnej wizji rozwoju dla tej części
miasta. Liczymy więc na merytoryczną
dyskusję dotyczącą przyszłości tej działki
i przyszłościowych strategii urbanistycznych
dla bulwarów.
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Potencjalna panorama Krakowa

Opinia Komisji Przeglądu Z:A:Award
Pierwszą nagrodę przyznano za inspirującą ideę wielofunkcyjnych struktur
przestrzennych w miastach XXI wieku, wywiedzionych z Kopca, praformy
mogącej zintegrować Naturę z Kulturą.
Autorska wizja kopców dotycząca konkretnego miejsca (teren hotelu
Forum w Krakowie) zwróciła uwagę Komisji Przeglądu przede wszystkim
uniwersalnością przesłania. Szczególne położenie miejsca lokalizacji oraz
uzyskane bardzo interesujące rozwiązanie funkcjonalno-przestrzenne
i widokowo-kompozycyjne tej uniwersalności nie ograniczają. Odwrotnie,
podkreślają walory koła – praformy, z której kopce się wywodzą i możliwości jej
różnorodnego harmonijnego wkomponowywania w przestrzenie o odmiennych
uwarunkowaniach historycznych, geograficznych, klimatycznych, kulturowych...
Skojarzenia terminu kopce z nieskończonym bogactwem form natury (od
termitier po niebosiężne Himalaje) i kultury (od igloo i wigwamu przez
obiekty kultu zmarłych, wzgórza i kopce pamięci, kopuły władzy i kultu, do
erupcji megakopiastych obiektów widowiskowo-sportowych) nasuwają się
nieuchronnie, roztaczając kosmiczne bogactwo możliwości kształtowania
funkcji i przestrzeni dowolnego wybranego miejsca na Ziemi, bez zatracania
jego specyficznych, indywidualnych cech.
Te możliwości zostały zobrazowane koncepcją zagospodarowania niezwykłego
miejsca: rozciągnięty trójkąt utworzony przez trasę komunikacyjną i zakole Wisły,
zakomponowano strukturą czterech wielofunkcyjnych kopców o zróżnicowanym
kształcie i gabarytach z dobrze wyreżyserowanymi otwarciami widokowymi na
Wzgórze Wawelskie.
prof. arch. Marian Fikus
						
						
przewodniczący Komisji
Komisja Przeglądu Z:A:Award, Wrocław, 21-22 czerwca 2013 r.
Komisja pracowała w składzie: prof. arch. Marian Fikus (przewodniczący), arch. Wojciech Gwizdak (sędzia referent), red. Sebastian Osowski (sekretarz), arch. Sławomir Żak,
arch. Łukasz Zagała, arch. Robert Konieczny, arch. Piotr Glegoła, Jarosław Jóźwiak (LG Electronics, w zastępstwie: inż. Roman Karwowski), Leszek Kuczyński (Etis)
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Gala finałowa Z:A:Award
Pałac Łochów, 25.10.2013
Jeszcze wspominamy, bo i jest co! Zapraszamy na fotoplastykon
niewielkiej części fotografii wykonanych w dniu gali finałowej naszego
przeglądu. Atmosfera jak widać była gorąca, laureaci szczęśliwi,
kreacje bajeczne a noc w rytmie samby nie chciała się skończyć.
Do zobaczenia na kolejnych edycjach Z:A:Award!
> szczegółowe informacje wkrótce
> więcej fotografii: www.zawod-architekt.pl/award
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// komunikat //

Z:A:Award
MOJA IDEA, MOJA DUMA.
PRZEGLĄD ARCHITEKTONICZNY
EDYCJA 2013

// dyplom //

// dyplom //

Laureat

Z:a:award
edYCJa 2013

Za inspirującą
ideę
wielofunkcyjnych
struktur
przestrzennych
w miastach
XXi wieku,
wywiedzionych
z Kopca, praformy
mogącej
zintegrować Naturę
z Kulturą.

miejsce 1.

// dyplom //

Laureat

Z:a:award

w przeglądzie
profesjonalnym!

edYCJa 2013

Wygraj
ideą!

Za umiejętne
zbudowanie
nostalgicznej
i minimalistycznej
bryły oddającej
wewnętrzne smutki
trapiące niejedną
duszę w dzisiejszej
pędzącej technorzeczywistości.

arch. Marcin Kropidło
/// WSPÓŁAUTOR

arch. agata Woźniczka
/// WSPÓŁAUTOR

arch. Mateusz adamczyk
/// WSPÓŁAUTOR

miejsce 2.

Laureat

Z:a:award

w przeglądzie
profesjonalnym!

edYCJa 2013

Wygraj
ideą!

Za poszerzenie
definicji kładki,
która oprócz
swojej czysto
utylitarnej funkcji
transportowej
otrzymała
funkcję punktu
obserwacyjnego
i miejsca spotkań
ludzi pośrodku
krajobrazu.

arch. Łukasz Olszewski
/// AUTOR

Z UZASADNIENIA
KOMISJI PRZEGLĄDU

Z UZASADNIENIA
KOMISJI PRZEGLĄDU

Z:a:award

Wygraj
ideą!
arch. Jerzy Hnat
/// WSPÓŁAUTOR

inż. Jerzy Bąk
/// WSPÓŁAUTOR
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MOJA IDEA, MOJA DUMA.
PRZEGLĄD ARCHITEKTONICZNY
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PRZEWODNICZĄCY KOMISJI PRZEGLĄDU

REFERENT KOMISJI PRZEGLĄDU

CZŁONEK KOMISJI PRZEGLĄDU,
WICEPREZES IZBY ARCHITEKTÓW RP

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI PRZEGLĄDU

REFERENT KOMISJI PRZEGLĄDU

CZŁONEK KOMISJI PRZEGLĄDU,
WICEPREZES IZBY ARCHITEKTÓW RP

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI PRZEGLĄDU

REFERENT KOMISJI PRZEGLĄDU

PrOF. arCH. MariaN FiKUS

arCH. WOJCieCH GWiZdaK

arCH. SŁaWOMir ŻaK

PrOF. arCH. MariaN FiKUS

arCH. WOJCieCH GWiZdaK

arCH. SŁaWOMir ŻaK

PrOF. arCH. MariaN FiKUS

arCH. WOJCieCH GWiZdaK

PATRON MERYTORYCZNY

w przeglądzie
profesjonalnym!

Z UZASADNIENIA
KOMISJI PRZEGLĄDU

Z:a:award

ORgANiZATOR

miejsce 2.

diamentowy mecenas

MECENAs

ORgANiZATOR

PATRON MEDiALNY

Oria
Media

PATRON MERYTORYCZNY

diamentowy mecenas

MECENAs

PATRON MEDiALNY

ORgANiZATOR

Oria
Media

miejsce 1.
Marcin Kropidło
Agata Woźniczka
Mateusz Adamczyk
miejsce 2.ex
Łukasz Olszewski
miejsce 2.ex
Jerzy Hnat
Jerzy Bąk
wyróżnienie mecenasów
Wojciech Zabłocki
Wiktor Humięcki
Łukasz Smolczewski
wyróżnienie komisji
Paweł Spychała

PATRON MERYTORYCZNY

Oria
Media

PATRON MERYTORYCZNY

arCH. SŁaWOMir ŻaK

MECENAs

PATRON MEDiALNY

Oria
Media

Wygrali
ideą!
Gratulujemy laureatom i uczestnikom.
Dziękujemy partnerom i mecenasom
redakcja Zawód:Architekt

diamentowy mecenas

mecenas

LAUREACI Z:A:AWARD
EDYCJA 2013

Organizator

diamentowy mecenas

CZŁONEK KOMISJI PRZEGLĄDU,
WICEPREZES IZBY ARCHITEKTÓW RP

diamentowy mecenas

mecenas

PATRON MEDIALNY

arch_i_kultura

Od redakcji
Na polu edukacji dzieci
i młodzieży działa także
Izba Architektów RP.
O programie Kształtowanie
przestrzeni pisaliśmy
w wydaniach Z:A_01/2013
oraz Z:A_03/2013.
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1. Warsztaty
architektoniczne
„Rytmy i cienie",
Zespół Szkół nr 1,
Sopot 2012
2. C ykl warsztatów
architektonicznych
dla dzieci „Genius
Loci” we współpracy
ze SIM Architekci,
Gdańsk 2011
3. Z ajęcia dla dzieci
„Podróże Młodych
Architektów”
w Młodzieżowym
Domu Kultury,
Warszawa 2006-2011

Pomoce do zabaw
architekturą
Anna Wróbel-Johnson, architekt krajobrazu, pedagog

Zajęcia z architektury w Polsce to wciąż w nauczaniu szkolnym prawdziwa terra incognita. Tymczasem
doświadczenia europejskie i lokalne krajowe inicjatywy pokazują, że o architekturze można uczyć
kreatywnie i skutecznie. Dobrze jest dysponować wtedy odpowiednio przygotowanymi pomocami
dydaktycznymi, choć niekiedy wystarczy wyobraźnia i to, co możemy znaleźć we własnym otoczeniu.

P

Pozalekcyjne zajęcia z architektury dla dzieci
i młodzieży cieszą się coraz większą popularnością. W ostatnich latach rozgorzała
dyskusja na temat powszechnego wprowadzenia zagadnień z architektury i środowiska
zbudowanego na zajęciach w szkołach. Obowiązująca podstawa programowa wychowania
przedszkolnego i kształcenia ogólnego, przyjęta przez MEN w 2009 roku1, ujmuje niektóre
z tych zagadnień.

Oferta pomocy edukacyjnych
Problem realizacji zajęć z architektury na dużą
skalę, zarówno w placówkach kulturalnych, jak
i edukacyjnych, nie polega na niedocenianiu
tej tematyki. Spowodowane jest to raczej bra-
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kiem systemu przybliżającego nauczycielom-instruktorom prowadzenie zajęć w praktyce.
Ministerstwo Nauki i podległe mu instytucje
(np. wojewódzkie ośrodki szkolenia nauczycieli), mające wspierać w tej mierze pedagogów,
nie przedstawiły do tej pory żadnej spójnej
oferty edukacyjnej, podręcznika czy zestawu
pomocy dydaktycznych.
Mimo, iż na rynku pomocy edukacyjnych
(oprócz kilku dość popularnych narzędzi, takich
jak: klocki, modele znanych budowli), dostrzec
można lokalne inicjatywy osób, czy prywatnych wydawnictw oraz kilku zainteresowanych
tematyką stowarzyszeń i nowo otwartych
centrów nauki, to przez większość nauczycieli
nie-architektów, zainteresowanych wprowa-

dzaniem architektury do szkół, dziedzina ta
wciąż postrzegana jest jako ziemia nieznana...

Jak uczyć (się) architektury?
Środki (pomoce, materiały) dydaktyczne,
jak sama nazwa wskazuje, mają pomagać
zarówno nauczycielowi jak i uczniowi w nauce.
Temu pierwszemu pozwalają na łatwiejsze
przedstawienie teorii w praktyce, drugiemu
– na przyswojenie materiału. Podnoszą efektywność nauki i przyczyniają się do lepszego
zrozumienia wybranego zagadnienia.
W dużym uproszczeniu, ogólnodostępne
środki dydaktyczne do pracy z uczniem na
zajęciach z architektury, można podzielić na te,
które wspomagają nauczyciela w przygotowa-

arch_i_kultura

2

niu zajęć (publikacje edukacyjne, podręczniki,
scenariusze zajęć,) i te, które można wykorzystać bezpośrednio podczas lekcji czy warsztatów (karty pracy, zdjęcia, mapy, plany, klocki,
modele, próbki materiałów).
W przypadku nauczania lub uczenia się
przedmiotu architektura, należy zauważyć, że
ta dziedzina pięknego i użytecznego budowania odnosi się zarówno do sztuki, jak i nauki.
I dlatego nie można uczyć o niej jedynie przez
pryzmat sztuki (ćwiczeń rysunku czy modelowania) albo jedynie przez pryzmat techniki (np.
badania wytrzymałości konstrukcji). Wiedza
i umiejętności zarówno z tego pierwszego, jak
i drugiego zakresu (podobnie jak na studniach
architektonicznych) powinny się na kursie architektury dla dzieci, młodzieży i dorosłych nie-architektów znaleźć, być zintegrowane. Wykorzystując odpowiednie pomoce, uczestnikowi zajęć
zdecydowanie łatwiej przychodzi formułowanie
wniosków, spostrzeżeń i testowanie pomysłów
– czyli praca metodą projektu, w dziedzinie
zarezerwowanej dotąd dla nielicznych.
W dydaktyce ogólnej, istnieją różne
systematyki pozwalające na dokonanie
podziału środków dydaktycznych. Szczególnie
w przypadku nauk przyrodniczych i nauczania architektury, właściwym wydaje się odniesienie do teorii poznania sensorycznego.
Na tej teorii oraz na metodzie nauki poprzez
zabawę (ang. learning through play) oparli się
twórcy opisanego poniżej, przybornika architektonicznego.

Edukacyjny raj: Finlandia
Nieprzypadkowo, autorami jednej z najlepszych, istniejących na rynku edukacyjnym,
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pomocy do nauczania architektury, Przybornika Architektonicznego (Architecture Toolkit),
są Finowie. W ciągu ostatnich 40 lat stworzyli
system edukacji, uważany za najlepszy na
świecie. Dzięki inwestowaniu w badania i rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, deklasują swoich europejskich kolegów w testach
PISA, we wszystkich przedmiotach2.
Zawód nauczyciela w Finlandii jest drugą,
po zawodzie lekarza, najbardziej prestiżową
profesją. Kierunki pedagogiczne są oblegane,
a na jedno miejsce przypada 8 kandydatów.
Powszechne jest kształcenie ustawiczne nauczycieli. Dokształcają się obowiązkowo, przez
2 godziny tygodniowo(!).
Przybornik został przygotowany i wyprodukowany przez specjalistów z międzynarodowej organizacji Playce (www.playce.org),
ze środków Fundacji Kultury Nordyckiej
i zaprezentowany po raz pierwszy w 2009
roku, podczas Konferencji Edukacji Architektonicznej dla Dzieci, w Helsinkach. Od tamtego
czasu jest wprowadzany do systemu edukacji
w Finlandii, w procesie cyklicznych warsztatów
przeznaczonych dla nauczycieli, z udziałem
architektów i edukatorów – skandynawskich
członków Playce.

Sensoryczne poznanie architektury
Przybornik składa się z kartonowego pudełka,
karty z opisem dla nauczyciela oraz 13 kart
(scenariuszy zajęć). Zawiera też cztery narzędzia do sensorycznego badania przestrzeni:
lusterko, tekturową lunetę, opaskę na oczy
i rękawiczki bez palców. Zestaw ćwiczeń
przygotowano w formie wskazówek do dalszej
pracy i jako źródło inspiracji dla nauczyciela.

Zaletą przybornika jest to, że można zabrać go
ze sobą wszędzie, ponieważ ćwiczenia łatwo
dostosować do każdego środowiska edukacyjnego, wykorzystać w klasie i poza nią.
Również, załączone narzędzia można stosować w każdym z poszczególnych ćwiczeń.
Zachęcają uczniów do badania różnych aspektów architektury, z użyciem swoich własnych
rąk, oczu, uszu i nosa. Założeniem przybornika
jest wyostrzenie świadomości poszczególnych
zmysłów przez ograniczenie wpływu pozostałych (np. słuchu, poprzez zakrycie oczu).
Przybornik został już przetłumaczony
z fińskiego na wiele języków, m.in. szwedzki,
norweski, niemiecki, angielski, słoweński,
rumuński, węgierski i jest promowany w krajach europejskich głównie przez tamtejsze
ministerstwa kultury, edukacji oraz muzea
architektury. Polskie tłumaczenie przybornika również jest gotowe. Do tej pory jednak
żadna instytucja, do której zwracali się
polscy członkowie Playce, nie okazała szczególnego zainteresowania jego wydaniem
i dystrybucją.

Kto aktualnie edukuje w Polsce?
Jednak nawet przy braku tego ciekawego narzędzia, ani architekci, ani nauczyciele w Polsce
nie pozostają bezradni. Świadczą o tym liczne
– choć w większości lokalne – działania. Można
wymienić kilka (z wielu) inicjatyw ostatnich
lat, opartych na teorii poznania sensorycznego, np. projekt „Wielka Architektura i Kolory
Niewidzenia” Stowarzyszenia z Siedzibą
w Warszawie, którego celem było stworzenie
opisów audiodeskrypcji budynków dla dzieci
niewidomych. Z projektu skorzystali też wi-
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Polskie doświadczenia badawcze
W ostatnich latach, na uczelniach politechnicznych, rośnie liczba doktoratów, poświęconych zagadnieniu powszechnej edukacji
architektonicznej. Równocześnie (co powinno
niepokoić), wydziały nauk społecznych
polskich uczelni niepolitechnicznych nie są
zainteresowane promowaniem tej tematyki.
Dzisiaj nauczyciele-praktycy zainteresowani
dofinansowaniem doktoratu z pedagogiki
lub dydaktyki (metodologii) zajęć z zakresu
edukacji architektonicznej mogą doktoryzować się na uczelniach humanistycznych
jedynie poza Polską, np. w Wiedniu. Wydaje
się, że głównym powodem zaistniałej sytuacji
jest brak w Polsce autorytetów akademickich
mogących ocenić pracę doktorską z dziedziny
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pedagogiki, ponieważ kategoria powszechnej
edukacji architektonicznej dzieci i młodzieży nad Wisłą nie została pod tym kątem
dokładnie zbadana w teorii. Praktyka zajęć
(przynajmniej pozaszkolnych) realizowanych
już przez wiele ośrodków w Polsce – zaczęła
teorię wyprzedzać.
Interesującą inicjatywą wydaje się program
prowadzony przez wykładowcę Politechniki
Gdańskiej, Gary'ego Johnsona i autorkę artykułu, którzy w ramach działalności Fundacji
Architektura Plus (www.architekturaplus.
org) prowadzą projekty z dziećmi, młodzieżą,
studentami architektury i nie-architektami na
terenie Trójmiasta i Województwa Pomorskiego. Zajęcia te, w dużej mierze oparte na
modelu live build project przyciągają szczególnie studentów architektury i dziedzin pokrewnych, którzy w warunkach akademickich,
często nie mają możliwości zbudować makiety
zaprojektowanej przez siebie formy architektonicznej czy stworzyć jej w rzeczywistej skali.
Działania fundacji stawiają na iterdyscyplinarny i międzypokoleniowy dialog z uczestnikami, otwierają na myślenie o architekturze
w kontekście przekraczania granicy budynku,
dostrzeżenia i poszanowania waloru otoczenia
i, co równie ważne, wzięcia pod uwagę odczuć
późniejszych użytkowników obiektu.

Najważniejsze: wyobraźnia
Chcącym prowadzić zajęcia o architekturze
z nie-architektami, pozostaje rozsądne rozpoznanie źródeł i dokładny przegląd materiałów
dostępnych w internecie – śledzenie nowości

wydawniczych, programów lokalnych warsztatów edukacyjnych oraz zaufanie własnej
wyobraźni. Tej przecież – zwłaszcza architektom – nie powinno brakować.
Niektóre pomoce można też przygotować
samodzielnie. Ba, niektóre z nich (np. zdjęcia
z architektonicznych magazynów, stare modele
z pracowni, materiały pochodzące z recyklingu, muszle ślimaka wstężyka czy patyki) nie
kosztują nic i można znaleźć je praktycznie
wszędzie. Inne – jak kostki cukru w roli klocków,
też mogą okazać się rewelacyjnym pomysłem
(oprócz zbudowania z nich wieży, można je...
zjeść). Zatem – eksperymentujmy i testujmy
nasze pomysły na zajęciach z dziećmi, wykorzystując do badań wszystkie zmysły. Wszak, to
praktyka, nie teoria, czyni mistrza.
1_Dz.U. z dnia 15 stycznia 2009, Nr 4, Poz. 17
2_ OECD Factbook 2011-2012, Economic, Environmental and Social
Statistics, OECD Publishing, www.zawod-architekt.pl/factbook
Pisaliśmy o tym w Z:A
> Finał pilotażu pr. Kształtowanie przestrzeni, Z:A_03/2013, str. 87
> ArchifunEdukacja, Z:A_01/2013, str. 78
> Głos uczniów w sprawie planu miejscowego, Z:A_03/2011, str. 62
> Dzieci chcą słuchać o architekturze, Z:A_02/2011, str. 70
> Jak uczyć nie-architektów o przestrzeni?, Z:A_06/2010, str. 24
> Edukacja archi-antro w terenie, Z:A_05/2010, str. 30
> Dzielnica moich marzeń, Z:A_04/2010, str. 20
> Sprawdzian z architektury, Z:A_06/2009, str. 20
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dzący uczestnicy warsztatów, a na jego teorii
oparli się m.in. prowadzący inne warsztaty
– Echo Miasta – w ramach festiwalu Gdynia
Design Days 2012, podczas których uczestnicy
badali formy, kolory, faktury, zapachy i dźwięki
miasta.
Interesujące materiały dla osób prowadzących z dziećmi zajęcia o architekturze przygotowują również: Stowarzyszenie Akademia
Łucznica, Stowarzyszenie Wędrownych Architektów z Poznania, Nadbałtyckie Centrum
Kultury w Gdańsku, Pracownia K. z Krakowa
oraz inne lokalne instytucje kulturalne.
Wciąż cenione przez nauczycieli przy przygotowywaniu ciekawych zajęć na temat ikon
współczesnej architektury i dizajnu pozostają
książki D.O.M.E.K. i D.E.S.I.G.N.
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4. P layce toolkit
– fiński przybornik
do nauki architektury dla dzieci
5. Pomoce do nauki
architektury,
znalezione na spacerze – proporcje
i prawdę materiałów można odkrywać w naturze
6. C ykl warsztatów
architektonicznych dla dzieci
„Genius Loci",
we współpracy
z SIM Architekci,
Gdańsk 2011
7. Obserwacja
otoczenia z papierową ramką
pomaga zrozumieć zjawisko
„perspektywy”
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Od redakcji
Przed publikacją artykułu „Każdy budynek jako energooszczędny...” odbyliśmy
dłuższą dyskusję w gronie redakcji Z:A i Komisji Wydawniczej IARP.
Od początku byliśmy zainteresowani publikacją tekstu inż. Zembrowskiego,
aczkolwiek niektóre tezy wydają nam się zbyt śmiałe. W „mikrowywiadzie”
z autorem dążymy więc do ich właściwiej interpretacji, publikujemy także dodatkowe
komentarze Komisji Legislacyjnej IARP oraz Komisji Wydawniczej IARP. Zwracamy
uwagę, aby lekturę kolejnych 8 stron Z:A traktować jako nierozłączny komplet.

Każdy budynek jako
energooszczędny, czyli nowe
wyzwania dla architekta
mgr inż. Jerzy B. Zembrowski

Architekt od wielu już lat jest głównodowodzącym przy opracowywaniu projektów budowlanych.
Nawet projekty częściej tytułowane są jako architektoniczno-budowlane niż budowlane. I chociaż
w zakresie konstrukcji, instalacji grzewczo-wentylacyjnych, wodociągowo-kanalizacyjnych
i elektrotechnicznych korzysta z usług branżystów, to cała odpowiedzialność za jakość
projektu budowlanego spoczywa właśnie na nim – jako autorze projektu. Odpowiedzialność
ta od stycznia 2014 r. będzie jeszcze większa. I o tym jest ten artykuł.

P

Pozorowana energooszczędność
Od kilku lat, coraz wyraźniej i coraz częściej
pojawiał się problem projektowania budynków o niskim zużyciu energii – popularnie
określanych mianem „energooszczędnych”.
Problem polegał na tym, iż projektowane
i wznoszone budynki wcale nie były energooszczędne, zaś wprowadzanie odnawialnych
źródeł energii (OZE) było sporadyczne i zależało raczej od kaprysu autora projektu, bo nie
wynikało z przepisów.
Przyczyną takiego stanu rzeczy była
wprowadzona w życie 1 stycznia 2009 r.
implementacja Dyrektywy EPBD 2002/91 [1].
Wydano przepisy wykonawcze [2] nakazujące
spełnianie warunku (zmniejszonych jednocześnie) granicznych współczynników przenikania ciepła U przegród budowlanych lub
alternatywnie warunku wskaźnika EP, czyli
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rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną
energię pierwotną. Nakazano także stosowanie odzysku ciepła z powietrza wywiewanego
w wentylacji mechanicznej o wydajności większej niż 2000 m3/h. Wprowadzono obowiązek
sporządzania charakterystyk energetycznych
do projektów budowlanych [3] oraz sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej według metodologii [4] dla nowych
budynków oddawanych do eksploatacji.
Wprowadzono także obowiązek przeprowadzania kontroli technicznej niektórych kotłów
grzewczych [5].
Ambitne cele Dyrektywy EPBD niestety przegrały w starciu z rzeczywistością.
Podstawowym powodem był fatalny zapis
§ 329.1. w rozporządzeniu [2], gdzie występował alternatywny warunek – weryfikowania według współczynników U przegród

lub według wskaźnika EP. Okazało się, że
spełnienie pierwszego warunku jest dużo
prostsze podczas projektowania i tańsze
podczas budowy, niż spełnienie warunku drugiego. Szybko znalazło to uznanie
u inwestorów – szczególnie deweloperów
i powszechnie stało się jedynym kryterium
ochrony cieplnej podczas projektowania
budynków. Powstawały budynki spełniające
(z zapasem lub bez) wymagania wartości
współczynników U, ale wykazujące gigantyczne wskaźniki zużycia nieodnawialnej
energii pierwotnej EP, rzędu 200 kWh/m 2rok
i więcej – w przypadku budynków mieszkalnych oraz jeszcze większe w przypadku
budynków użyteczności publicznej. Wymagania [3] określania w projekcie budowlanym
charakterystyki energetycznej budynku,
w praktyce były ignorowane, sprowadzały

Technika w architekturze

Efektywność energetyczna 2014:
wpływ zmian przepisów na proces
projektowania [komentarz legislacyjny]
arch. Piotr Gadomski, architekt IARP

Temat zmian przepisów budowlanych w obszarze efektywności energetycznej wymaga obszernych
wyjaśnień i tzw, tła, by wszystko udało się systemowo uporządkować. Poniżej przedstawiono
w największym skrócie stan informacji na dzień oddania aktualnego numeru Z:A do druku.

W

1.
Wejście w życie nowych przepisów WT
zmieni filozofię projektowania o czym
informowaliśmy w numerze newslettera
legislacyjnego ArchiLegis #08.
Dotychczasowy praktyczny sposób
projektowania zaczynający od lokalizacji,
funkcji, formy oraz wynikowo poddawany
obliczeniom charakterystyki energetycznej
(traktowanej często jako sztuka dla sztuki)
musi zostać zastąpiony technologią
projektowania uwzględniającą od samego
początku model energetyczny obiektu.
Czyli – mówiąc w pewnym uproszczeniu
– będziemy rozpoczynali projektowanie
od lokalizacji, funkcji, formy oraz modelu
energetycznego.
2.
Źródło tej zmiany filozofii projektowej tkwi
w nowej redakcji art. 328 i 329 Warunków
Technicznych. Dotychczasowa redakcja tych
przepisów wymagała spełnienia jednego
z dwóch wymienionych warunków: zapewnienia odpowiedniego współczynnika EP
na całoroczną energię lub zaprojektowanie
przegród o odpowiedniej izolacyjności, określonej w tzw. załączniku nr 2 do rozporządzenia. W nowych realiach trzeba dotychczasową alternatywę (lub) zamienić na koniunkcję
(oraz), czyli obowiązuje spełnienie wymogu
EP oraz zapewnienie izolacyjności przegród.
Z tej przyczyny projektant nie może już zastosować najczęściej dotychczas wybieranej
procedury, w której ograniczał się do zaprojektowania odpowiednich przegród, bez odnoszenia się do wskaźnika całorocznego EP.

Z projektowego punktu widzenia będzie więc
trudniej, lecz taka jest tendencja europejska
wyrażona w odpowiedniej Dyrektywie, nam
pozostaje ją respektować w projektowaniu
i realizacji.
3.
Na etapie konsultacji projektów
przedmiotowych rozporządzeń, Izba
Architektów RP podjęła dyskusję na temat
progu proponowanych wymagań oraz
rozłożenia w czasie ich wprowadzania
w życie. Przedstawiona argumentacja,
oparta m.in. na zleconej przez IARP
specjalistycznej ekspertyzie technicznej,
przekazana została autorom zapisu
legislacyjnego. W efekcie złagodzono
wstępnie projektowane założenia
nowelizacji.
4.
Przy okazji nowelizacji WT podjęto
próbę wprowadzenia obowiązkowych
operatów akustycznych – podobnych do
charakterystyki energetycznej, które
również musieliby opracowywać projektanci.
Z inicjatywy IARP ten rozdział usunięto.
5.
W publikowanym obok artykule „Każdy
budynek jako energooszczędny...” inż. Jerzy
Zembrowski stawia tezę (ujmując ją
w uproszczeniu), że nowe przepisy kończą
dobrą architekturę, choćby z uwagi
na ograniczenie przeszkleń. Należy
w tym miejscu zwrócić jednak uwagę na
współdziałanie wszystkich elementów

technicznych budynku, w tym stopnia
odzysku ciepła z wentylacji. Dopiero
taki całościowy bilans upoważnia do
ostatecznych osądów. Może się więc okazać,
że powstanie konieczność powiększenia
powierzchni okien, aby zwiększyć
„pochłanianie” energii słonecznej przez
okna od południowej strony (orientacja
w odniesieniu do stron świata w liczeniu EP
też ma znaczenie).
Pewne jest natomiast, że nie jest już
dzisiaj możliwe zrealizowanie domu
jednorodzinnego z wentylacją grawitacyjną
w tradycyjnym rozwiązaniu – czyli
projektować będziemy wentylację
mechaniczną i rekuperację.
6.
Skalę praktycznych różnic będziemy mogli
ocenić jedynie w praktyce . We współpracy
z redakcją Z:A przewidujemy zlecenie
opracowania analiz porównawczych
charakterystyk energetycznych kilku
wybranych, konkretnych projektów
architektonicznych (dla starych i nowych
warunków). Uzyskane wyniki porównań wraz
z komentarzem przygotujemy do publikacji,
którą udostępnimy członkom IARP. 

Piotr Gadomski

przewodniczący Komisji
ds. Legislacji, architekt IARP
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się jedynie do podawania wartości współczynników przenikania ciepła U niektórych
tylko przegród.
Świadectwa charakterystyki energetycznej, które miały być paszportem energetycznym budynków, mieszkań i lokali, nie
spełniły oczekiwań Dyrektywy EPBD. Były
często sporządzane „na kolanie”, korespondencyjnie, bez inwentaryzacji powykonawczej
budynku i zastosowanych instalacji grzewczo-wentylacyjnych. Powszechna stała się
niechęć inwestorów do świadectw, ponieważ
wyliczenia w nich zamieszczone były dla
zwykłego śmiertelnika „czarną magią”, zaś
rubryki z uwagami i zaleceniami dla inwestora
bardzo często w ogóle nie były wypełniane.
Świadectwa sporządzano w zasadzie tylko
po to, żeby spełnić wymagania a potem...
lądowały one głęboko w szufladach i nie było
z nich żadnego pożytku.
Można zatem powiedzieć, że od wejścia
w życie Dyrektywy EPBD, hasło „energooszczędność” stało się tylko codziennym
chwytem marketingowym producentów
materiałów budowlanych i wydawców katalogów projektów domów, a nie celem rozwiązań
projektowych. Świadectwo charakterystyki
energetycznej nie zdobyło statusu paszportu
energetycznego wykorzystywanego przy
sprzedaży domów lub mieszkań, ale zaczęto je
traktować jako zło konieczne, za które inwestor musiał dodatkowo zapłacić. Oczywiście
o zdrowej rywalizacji architektów w projektowaniu budynków o coraz lepszych charakterystykach energetycznych także nie mogło być
mowy. Nieliczne próby tworzenia tzw. domów
pasywnych również trudno określić mianem
sukcesów – owszem miały niższe zużycie
energii, ale nie dawano inwestorom rzetelnych
analiz energetyczno-ekonomicznych oceniających racjonalność takich domów. I wreszcie
odnotowywano tylko nieliczne przypadki inwestorów domów jednorodzinnych, którzy naciskali na zaprojektowanie budynków o niskich
wskaźnikach zużycia energii końcowej EK.

Koniec pozorowanej
energooszczędności
Liczne głosy krytyczne wypowiadane przez
specjalistów w dziedzinie budownictwa (także
przez autora tego tekstu) i płynące z różnych
krajów UE – zostały wreszcie w Brukseli
uznane za zasadne. Wyeliminowano błędy
i niejednoznaczności, wprowadzono uszczegółowienia oraz zupełnie nowe wymagania,
co zapisano w nowelizacji Dyrektywy EPBD
2010/31/UE [6]. Krajowe przepisy wykonawcze obowiązują już od 1 stycznia 2014 r., albo
są właśnie (po konsultacjach społecznych
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i uzgodnieniach) wprowadzane. Rewolucjonizują one tryb projektowania i wykonawstwo oraz dyscyplinują inwestorów i urzędy
administracji państwowej do tego stopnia, że
można śmiało stwierdzić iż rynek budowlany
czeka istne „trzęsienie ziemi”. Bowiem:
	wprowadzają jeden wzór świadectwa charakterystyki energetycznej dla wszystkich
rodzajów budynków [7, projekt],
	wykluczają uproszczoną metodę sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków [7, projekt],
	wykluczają uproszczoną metodę katalogowego obliczania mostków cieplnych na
rzecz metody dokładnej [7, projekt],
	wprowadzają dodatkowe wskaźniki energii
użytkowej EU oraz emisji CO2 (obok istniejących dotąd EP i EK) [7, projekt],
	wprowadzają obowiązek podawania w świadectwie charakterystyki
energetycznej budynku konkretnych
wytycznych dla inwestora o możliwości polepszenia charakterystyki
– z uwzględnieniem wszystkich dostępnych wariantów, z podaniem kosztów
inwestycyjnych i oszczędności eksploatacyjnych [7, projekt],
	definiują błędnie wykonane świadectwa
charakterystyki energetycznej, jako
wadę fizyczną budynku z wszelkimi
konsekwencjami prawnymi – łącznie
z unieważnieniem umowy kupna-sprzedaży [8, projekt],
	wprowadzają system centralnej ewidencji
i kontroli świadectw charakterystyki energetycznej budynków oraz nakaz cofania
uprawnień autorom błędnych świadectw
[8, projekt],
	wprowadzają system centralnej ewidencji i kontroli protokołów przeglądów
technicznych budynków, kotłów i instalacji
grzewczo-wentylacyjnych [8, projekt],
	wprowadzają obowiązek sporządzenia
świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub mieszkania przy pierwszym użytkowaniu i każdej sprzedaży lub
najmie [8, projekt],
	zalecają zamieszczanie informacji o charakterystyce energetycznej mieszkania lub
budynku w reklamach i ofertach deweloperów [8, projekt],
	wymuszają jednoczesne spełnienie
nieprzekraczania dopuszczalnych wartości
współczynników przenikania ciepła
U przegród tracących ciepło i nieprzekraczania górnych wartości wskaźników zużycia energii pierwotnej EP [9, obowiązuje],
	dopuszczają stosowanie wentylacji hybrydowej [9, obowiązuje],

	wprowadzają obowiązek zaprojektowania i wykonania wszystkich przegród
zewnętrznych i wszelkich ich złączy oraz
przejść instalacji i kanałów, jako całkowicie szczelnych na przenikanie powietrza
[9, obowiązuje],
	zalecają wykonywanie próby szczelności
przed przekazaniem do użytkowania
budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz produkcyjnych w celu sprawdzenia warunku szczelności n50 < 3 h-1
(z wentylacją grawitacyjną lub hybrydową)
oraz n50 < 1,5 h-1 (z wentylacją mechaniczną) [9, obowiązuje],
	wprowadzają obowiązek sporządzania
i zamieszczania charakterystyki energetycznej budynku jako obowiązkowego
składnika projektu budowlanego oraz
nakazują zamieszczanie analiz opłacalności alternatywnych systemów energetycznych dla wszystkich bez wyjątku rodzajów
budynków zasilanych energią, nie tylko
mieszkaniowych, ale też przemysłowych,
komunalnych, magazynowych i gospodarczych [10, obowiązuje],
	ujednolicają wzór protokołów kontroli
technicznej systemów grzewczo-wentylacyjnych i kontroli realizacji zaleceń
z poprzednich kontroli oraz zaleceń podanych na świadectwach charakterystyki
energetycznej [8, projekt],
	wprowadzają możliwość sporządzania
i weryfikacji świadectwa charakterystyki
energetycznej budynku w oparciu o zmierzoną ilość zużytej energii przez budynek
podczas jego eksploatacji [7, projekt],
	wprowadzają obowiązek posiadania
świadectwa charakterystyki energetycznej budynków zajmowanych przez władze
publiczne już od powierzchni 500 m2,
a od lipca 2015 r. od 250 m2 i nakazanie
umieszczania go w miejscu widocznym dla
ludności [8, projekt],
	wprowadzają obowiązek ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej autorów
za szkody wyrządzone w związku ze
sporządzaniem świadectw charakterystyki
energetycznej budynków [8, projekt].
Po analizie powyższych wymagań, nasuwa
się jeden, główny wniosek: koniec żartów
z energooszczędnością. Nowe zasady muszą
być tym razem przestrzegane, gdyż nowelizacja Dyrektywy EPBD przewiduje surowe
sankcje dla krajów, które będą je łamać.
Celem nowelizacji jest maksymalne zmniejszenie zużycia istniejących jeszcze w Ziemi,
ograniczonych zasobów kopalnianych paliw
naturalnych (gaz ziemny, ropa naftowa,
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C

Czytając pański artykuł - który traktujemy
jako zasygnalizowanie potencjalnych
problemów - można odnieść wrażenie, że
architektura miałaby stać się pochodną
oszczędności energii. Owszem, to
zauważalna tendencja, ale jeszcze chyba
nie prawda absolutna?

> Niestety, to jest prawda absolutna - jeszcze
dzisiaj niewidoczna, ale z premedytacją ją „zapowiadam”. W naszym klimacie będzie coraz
trudniej godzić klasę architektoniczną budynku
z jego wymaganą nową charakterystyką energetyczną. Najlepszym przykładem są domy
pasywne i te o niemal zerowym zużyciu energii.
Nikt tego głośno nie mówi i nie pisze, ale każdy
widzi że ich bryły są maksymalnie uproszczone.
Nie muszą być atrakcyjne architektonicznie,
byle zużywały mało energii. Taka tendencja
już się utrzyma. Chyba że nauka wymyśli nowe
i tanie źródło energii, wówczas architektura
wróci na piedestał.
Proszę przetrawić tylko jedną ze zmian:
drastyczne ograniczenie przeszklenia - to
przecież kajdany dla architekta. Niby da się
to pogodzić, ale istnieje uzasadniona obawa,
że architektura zejdzie na drugi plan przed
energooszczędnością. Celowo akcentuję te
problemy, jednak nie po to, żeby wołać o taki
trend, ale żeby środowisko architektów zaczęło o tym myśleć.
Niewątpliwe cennym zdaniem jest
to, w którym mówi pan o potrzebie
„rewolucyjnej zmiany w podejściu do
problemu projektowania”.

> Nowe podejście do projektowania będzie
musiało wypracować nowy model współpracy
z branżystami - właśnie w aspekcie koniecznych zmian. Proszę zauważyć, że przyczyną
tych rewolucyjnych zmian, nie są polskie rozporządzenia, a nowelizacja Dyrektywy EPBD.
Oznacza to, że na tym polu dyskusji o celowości nie będzie, bo czas konsultacji już minął.
W pierwszych słowach przypomina
pan, że to architekt dowodzi projektem,
ale z dalszego tekstu wynika, że
równorzędnym partnerem architekta
stanie się specjalista od fizyki budowli...

Czy nie przecenia pan jego znaczenia?

> Chciałem podkreślić, że do dotychczasowych branżystów architekta, dołącza
nowy, którego dotąd po prostu nie było. A to
wymaga podkreślenia. Proszę zauważyć,
że jeśli budynek nie spełni nowych WT, to
konstrukcja czy instalacje zejdą na drugi plan.
Najpierw trzeba będzie uporać się z charakterystyką energetyczną - chociaż oznacza to
ścisłą współpracę wszystkich branżystów,
a nie jak dotąd, że każdy sobie rzepkę skrobie
i sporządza swoją część projektu.
Czyli będzie zdecydowanie więcej
dyskusji i konsultacji?

> Przykładowo, projekt instalacji grzewczo-wentylacyjnych na każdym etapie będzie
musiał być konsultowany z kimś odpowiedzialnym za energooszczędność. Podobnie
będzie z projektem oświetlenia. Teraz może
to wyglądać na przesadę, ale już niedługo
stanie się normą.
A co pana zdaniem stanie się kiedy
koncepcja architektoniczna będzie
miała kłopot ze spełnieniem wszystkich
warunków energooszczędności?

> Mam na swoim koncie współpracę przy kilku
obecnie powstających budynkach użyteczności publicznej i ponad 250 domach jednorodzinnych. Architekci oczywiście podchodzili do
tematów tradycyjnie, ale inwestorzy zażyczyli
sobie konsultacji, by obniżyć zużycie energii
do poziomu ekonomicznie uzasadnionego,
a nie tylko spełniającego WT.
Efekt za każdym razem był taki sam: generalna demolka projektu i tak wiele zmian do
wprowadzenia, że trzeba było zmieniać projekt
konstrukcyjny i wszystkie branżowe. Za tym
poszły kilkumiesięczne opóźnienia w zamknięciu projektu, nerwy i... złość architektów na
fizyka budowli. Ale to nie fizyk jest przyczyną,
a coraz droższa energia i coraz mniejsza ilość
zasobów, które pozostały na Ziemi.
To dlatego tak bardzo akcentuje
pan rolę fizyka?

> Nie akcentuję roli fizyka, a potrzebę zmian
w podejściu architekta - jako głównodowo-

dzącego - do sporządzania każdego projektu
budowlanego. Choć to nie wynika z żadnych
przepisów.
Nauka i technika idą do przodu, świadczy
o tym historia. To, co w minionych epokach
wykraczało poza normę i było powodem do
pukania się w czoło, zweryfikował czas. Krytykanci Kopernika poszli w zapomnienie.
Dzisiaj sytuacja jest podobna. Wcale nie
przesadzam pisząc o nadchodzącej rewolucji w budownictwie, która czeka Polskę
w związku z naszym klimatem. Ona będzie,
a właściwie już jest. Tyle, że większość
jeszcze jej nie czuje, ponieważ rząd zaniedbał
akcję uświadamiania, a nowe przepisy są
i będą zaskoczeniem. Dopóki nie pojawią się
tanie źródła energii, to właśnie fizyk budowli
będzie najważniejszy. Można go nazwać
audytorem energetycznym jak kto woli, ale to
on będzie rozdawał karty.
Zgodnie z tą wizją architekt każdą swoją
decyzję miałby konsultować z audytorem
energetycznym?

> Niekoniecznie. Z formalnego punktu widzenia architekt może sobie radzić sam. Tyle
że już teraz daje się zaobserwować efekt
zagubienia architektów w tych nowościach.
Niemal codziennie otrzymuję zapytania
z całej Polski w sprawie interpretacji nowych
wymagań. Pytania są bardzo szczegółowe,
np.: dlaczego ściana dylatacyjna musi mieć
też ograniczenie współczynnika przenikania ciepła U skoro oddziela dwa segmenty
tego samego budynku? Albo: jak poprawić
współczynnik przenikania ciepła podłogi na
gruncie, bo według dotychczasowych WT
podłoga miała U = 0,27 W/m2K, zaś według
nowych ta sama uzyskuje Uc = 0,39 W/m2K
i nie spełnia wymagań.
Może warto sprowokować na łamach
Z:A dyskusję techniczną na te tematy?
Chyba, że całkowicie zdać się na konsultacje
architektów u fizyków budowli... Tyle, że według mojego rozpoznania, fizyków budowli
w Polsce jest raptem ok. 40 osób, zaś uprawnionych architektów już blisko 11 tysięcy. Jak
pogodzić potrzeby z możliwościami? To jest
warte dyskusji.
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węgiel), a także maksymalne zmniejszenie
emisji CO2. W tym celu, podjęto działania
bardziej radykalne niż dotychczas. Wprowadzony mechanizm kontroli rzetelności projektowania, jakości świadectw charakterystyki
energetycznej oraz rzetelności przeglądów
kontrolnych budynków i ich instalacji energetycznych, zdecydowanie podniesie jakość
dbania o energooszczędność.
Dla zapewnienia powszechnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, wprowadzono „karne” mnożniki w > 1 zwiększające
obliczany wskaźnik nakładu nieodnawialnej
energii pierwotnej EP dla paliw naturalnych
oraz „promocyjne” w < 1 zmniejszające wynikowy wskaźnik EP dla źródeł odnawialnych.
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Rys. 1 Uproszczony schemat organizacji tworzenia
dokumentacji projektowej budynku: A – dotychczasowy,
B – nowy, z elementami wynikającymi z implementacji
znowelizowanej dyrektywy EPBD (2010/31/UE)

Rys. 2 Wskaźnik zapotrzebowania
energii pierwotnej EP, energii
końcowej EK oraz mocy
źródła ciepła Q dla domu
jednorodzinnego – przed i po
analizach optymalizujących
współczynniki przenikania ciepła
U dla ścian, dachu, podłogi,
fundamentu i stolarki
okienno-drzwiowej
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Obowiązkowa i szczegółowa charakterystyka
energetyczna zawierająca analizy ekonomiczne dla różnych wariantów zasilenia budynku
w energię – jako składnik projektu budowlanego każdego rodzaju budynku (także
najmniejszego jednorodzinnego), wymusi
nieznaną dotąd specyfikę sporządzania
projektów architektoniczno-budowlanych.
Architekt jako główny projektant, musi
wypracować nowy styl pracy nad projektem,
by spełnić wymagania energooszczędności (patrz: rys. 1). Schemat A, przedstawia
w uproszczeniu (tj. bez elementów uzgodnień,
decyzji, konsultacji branżowych itp.) dotychczasowy tryb projektowania, zaś schemat B
nowe jego elementy – wymuszone nowelizacją Dyrektywy EPBD. Różnice są wyraźne.
Nowością jest konieczność wykonania
do projektu koncepcyjnego szeregu analiz
energetycznych ustalających ekonomicznie uzasadnione wartości współczynników
przenikania ciepła Uek wszystkich przegród
to ciepło tracących, a więc: ścian zewnętrznych, dachu, stropodachu, tarasów, podłóg
na gruncie, fundamentów a także stolarki
okienno-drzwiowej. Wartości te uzyskuje się z optymalizacji metodą największej
wartości współczynnika NPV [11], bowiem
warunkuje to uzyskanie najniższych kosztów
inwestycyjnych w termoizolacje i jednocześnie najniższych kosztów eksploatacyjnych
spowodowanych oszczędnościami na stratach
ciepła przez przenikanie. Przykładowy efekt
optymalizacji współczynników przenikania
ciepła U dla domu jednorodzinnego pod Wrocławiem, przedstawia rysunek 2.
Podczas takich analiz, wartości Uek są
korygowane dodatkami zwiększającymi
z uwagi na sposób mocowania termoizolacji
oraz z uwagi na spływ wody w stropodachu
odwróconym, a następnie sprawdzane, czy

Rys. 3 Efekt symulacji cieplno-wilgotnościowej ściany zewnętrznej w łazience: a) całkowita
zawartość wilgoci w ścianie, przed i po optymalizacji, b) zawartość wilgoci w styropianie na
głębokości 1 cm pod wyprawą elewacyjną, przed i po optymalizacji
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Rys. 4 Wskaźniki zapotrzebowania energii pierwotnej EP, energii końcowej EK oraz mocy źródła
ciepła Q dla domu jednorodzinnego w Łodzi wg różnych wariantów zasilenia w energię i systemów
grzewczo-wentylacyjnych
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Rys. 5 Roczne koszty eksploatacyjne domu jednorodzinnego pod Krakowem wg różnych wariantów
zasilenia w energię i systemów grzewczo-wentylacyjnych
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Rys. 6 Koszty inwestycyjne zasilenia w energię i systemów grzewczo-wentylacyjnych domu
jednorodzinnego pod Krakowem wg różnych wariantów

spełniają graniczne wartości UC narzucone
wymaganiami [9]. W następnej kolejności
wykonywane są obliczenia cieplno-wilgotnościowe w warunkach stacjonarnych dla danej
lokalizacji poszczególnych przegród tracących
ciepło i dobierane materiały warstw o takiej
dyfuzyjności wobec pary wodnej, by wykluczyć kondensację pary wodnej zarówno na
powierzchni przegród, jak i w ich wnętrzu. Tak
dobrane przegrody poddawane są symulacji cieplno-wilgotnościowej w warunkach
rzeczywistych dla danej lokalizacji (z uwzględnieniem zarejestrowanych w najbliższej stacji
meteorologicznej temperatur i wilgotności
powietrza zewnętrznego, promieniowania
słonecznego, opadów deszczu i śniegu,
wiatrów i położenia względem stron świata)
– przez przynajmniej 24 kolejne miesiące.
Przykładowy efekt doboru materiałów ściany
zewnętrznej w łazience w wyniku takiej
symulacji przedstawia rysunek 3.
W pakiecie analiz sporządzane są symulacje energetyczne dla wszystkich możliwych
wariantów zasilenia danego budynku energią
i wyposażenia w instalacje grzewczo-wentylacyjne i ciepłej wody użytkowej. Wskaźniki
EP są przy tym sprawdzane pod kątem tego
czy spełniają graniczne wartości według [9].
Przykładowe zestawienie wyników analiz
energetycznych domu jednorodzinnego w Łodzi przedstawia rysunek 4.
Dla poszczególnych wariantów, wykonywane są następnie obliczenia kosztu
globalnego według [12] – z uwzględnieniem
wszystkich kosztów inwestycyjnych oraz
eksploatacyjnych (serwisowanie, naprawy,
zużycie energii) w okresie „życia” danego
budynku. Przykładowe zestawienie kosztów
eksploatacyjnych domu jednorodzinnego pod
Krakowem w różnych wariantach zasilenia
w energię, przedstawia rysunek 5, zaś odpowiadający tym wariantom wykaz kosztów
inwestycyjnych, przedstawia rysunek 6.
Wybiera się warianty pozwalające uzyskać
najniższe koszty całej inwestycji i najniższe
koszty eksploatacji budynku – z możliwością
maksymalnego wykorzystania OZE. Wyniki
analiz przedstawia się inwestorowi, by podjął
decyzję o wyborze wariantu ostatecznego.
Wyniki analiz i wybrany przez inwestora
wariant, architekt wykorzystuje przy tworzeniu projektu budowlanego wstępnego, do
którego sporządza się projekty branżowe. Na
potrzeby takiego projektu koryguje się analizy
i sporządza ostateczną charakterystykę energetyczną – jako wydzielony składnik projektu
budowlanego – spełniając wymagania [10]. Na
koniec sporządzana jest ostateczna postać
projektu architektoniczno-budowlanego.
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OD KOMISJI WYDAWNICZEJ [komentarz emocjonalny]
Zmiany przepisów będące odbiciem tendencji do poprawiania efektywności energetycznej budynków są oczywiste. Nie możemy jednak dać się
ponieść emocjom. Nie da się bowiem obronić tezy, że projektem będzie „dowodził” audytor energetyczny, a architektura stanie się jedną z branż.
Zawsze całość projektu koordynował architekt i nadal tak będzie. Chyba, że już nigdy nie zostałoby wynalezione żadne nowe rozwiązanie
techniczne, żaden nowy materiał budowlany. Kiedyś szklono okna gomółkami w ołowianych ramkach, a potem nauczono się wykonywania
tafli szklanych i okna mogły być dowolnej wielkości. Kiedyś mur z cegły miał 51 cm, a teraz można wykonać ścianę z 10 cm betonu, nie
wspominając o rozpiętości konstrukcji kiedyś i dzisiaj. Jest to wyłącznie kwestia technologii.
Jedno do czego nie ma wątpliwości i co musimy brać pod uwagę, to podniesienie kosztów - zarówno projektu (większa ilość konsultacji,
obliczeń, wariantów, kosztorysów itp.), jak i samej budowy (wykonawstwa, materiałów, prób szczelności, pomiarów etc.).
Pamiętajmy, że cała historia architektury jest walką karnawału (zdobnictwa i rozrzutności) z postem (funkcjonalizm, oszczędność). Był
postmodernizm, teraz mamy neoenergetyzm. Wciąż się uczymy i rozwijamy zawodowo, bo zarówno idee i mody, jak również technika idą do przodu.

Nowy „branżysta” w projektowaniu
Jak wykazują badania i raporty energetyczne
sporządzane przez International Building
Performance Simulation Association, wykonanie pełnego pakietu analiz charakterystyki
energetycznej budynku (niezależnie od jego
wielkości) wymaga dość zawiłych procesów
analitycznych na kilku poziomach: od poprawnego zakodowania danych, przez symulacje
energetyczne, analizy i wybór systemów
grzewczo-wentylacyjnych, analizy ekonomiczne, analizy cieplno-wilgotnościowe, po interpretację uzyskanych wyników. Opracowane
wyniki analiz muszą mieć czytelną formę
zarówno dla architekta odpowiedzialnego za
projekt architektoniczno-budowlany, jak i dla
inwestora podejmującego na ich podstawie
decyzję o wyborze rozwiązań i kosztów z tym
związanych.
Tak szeroki zakres czynności, wymaga od
opracowującego charakterystykę energetyczną biegłej znajomości fizyki budowli,
zagadnień ekonomicznych oraz znajomości
najnowszych programów symulacyjnych,
systemów i instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz odnawialnych źródeł
energii i ich uwarunkowań. Trudno oczekiwać,
by architekt miał samodzielnie podołać tym
nowym wymaganiom, najprawdopodobniej
zatem będzie chciał korzystać z usług specjalisty fizyki budowli, bądź zespołu specjalistów dla obiektów kubaturowych. Czy takich
specjalistów mamy pod dostatkiem? Niestety nie, i należy spodziewać się znacznych
perturbacji, szczególnie w pierwszych latach,
zanim nie ukształtuje się rynek a uczelnie
przygotują się do nowych wyzwań.
Z rysunku 1 widać, że wydłuży się czas
wykonania projektu architektoniczno-budowlanego. Wzrośnie także cena za projekt
o koszt omówionych opracowań. Dlatego
trudno zgodzić się z uzasadnieniem Minister-
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stwa Infrastruktury do rozporządzenia [7], iż
nowe wymagania nie mają wpływu na budżet
państwa, jednostki samorządu terytorialnego, rynek pracy czy konkurencyjność przedsiębiorstw, a jedynie wpływają na podmioty
sporządzające świadectwa i projektantów
– poprzez zmianę zakresu ich czynności.
Wzrost cen za usługi projektowe obciąży
przecież inwestorów.
Z doświadczeń autora wynika, iż komplet analiz energetyczno-ekonomicznych
i cieplno-wilgotnościowych oraz sporządzenie charakterystyki energetycznej, to dla
średniej wielkości domu jednorodzinnego
wydatek ok. 4 tys. zł netto. Dla budynków
wielorodzinnych, użyteczności publicznej czy
przemysłowych według szacunku autora oraz
zawartego w [11], można prognozować, że
z powodu nowych wymagań energetycznych,
koszty usług projektowych wzrosną o około
1% kosztorysowej wartości budynku.

Rola świadectw
charakterystyki energetycznej
Ujednolicony wzór świadectwa charakterystyki energetycznej dla wszystkich rodzajów
budynków, niewątpliwie zwiększy czytelność
zawartych w nich zapisów i pozwoli inwestorom oraz kupującym lub wynajmującym domy
czy mieszkania, właściwie interpretować ich
energochłonność. Należy oczekiwać, że nie
tylko architektura budynku będzie wizytówką
architekta, ale też – a może przede wszystkim – niskie zużycie energii oraz optymalizacja kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych projektowanego budynku. Deweloperzy
– zgodnie z [8] zmuszeni będą do zamieszczania wskaźników energetycznych w swoich
materiałach reklamowych i promocyjnych.
Pojawić się musi dynamiczny rynek mieszkań
i domów naprawdę energooszczędnych, co
leży w interesie inwestorów.

Centralny rejestr świadectw charakterystyki energetycznej i zapowiedziana ich
wyrywkowa centralna kontrola, wyeliminuje
z rynku niesolidnych audytorów – często
oferujących tanie wykonanie świadectw,
nawet przez internet, bez oglądania budynku. Nowe wymagania zmuszają autora
świadectwa do starannej inwentaryzacji
powykonawczej budynku, wyszczególnienia
występujących w nim urządzeń i instalacji.
Podniesie to jakość tych usług i wyeliminuje
z rynku nieuczciwych lub nieprzygotowanych
zawodowo.
Dla inwestora niezwykle ważne będą zapisy w rubryce „zalecenia dotyczące opłacalnej
ekonomicznie poprawy charakterystyki energetycznej”. Należy podkreślić, że autor ponosi
teraz pełną odpowiedzialność za wypełnienie
tej rubryki, bowiem stanowi ona dla inwestora istotną informację o koniecznym zakresie,
efektach i kosztach dalszego inwestowania
w zmniejszanie energochłonności budynku
czy mieszkania.
Audytor będzie musiał przeprowadzić
szereg wspomnianych wyżej analiz i symulacji, by odpowiedzialnie wypełnić tę rubrykę
zaleceniem działań na rzecz zwiększenia
efektywności energetycznej lub... ich nie zalecać. Za tę treść będzie odpowiadać materialnie. Właśnie z tego powodu, wprowadza się
w [12] obowiązek ubezpieczenia autorów od
odpowiedzialności cywilnej.
Zauważyć należy, że od tego roku
świadectwa charakterystyki energetycznej
zawierające wadliwe informacje są traktowane przez inwestora jako wada fizyczna
budynku – ze wszystkimi skutkami prawnymi z tego płynącymi. Wzrośnie zatem, nie
tylko jakość tych świadectw, ale też ich cena.
Łatwo sobie wyobrazić też, co się stanie,
gdy wartości wskaźników zużycia energii
widniejące na świadectwie będą wyższe niż
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w charakterystyce energetycznej zawartej
w projekcie architektoniczno-budowlanym.
Inwestor będzie miał pełne prawo domagać
się wyciągnięcia konsekwencji od wykonawcy,
od osoby sprawującej nadzór autorski podczas
budowy lub od inspektora nadzoru.
Można również przypuszczać, że wzrosną
wymagania wykonawców w stosunku do
architekta, by projekt zawierał szczegółowe
rysunki wszystkich detali mających wpływ
na zużycie energii. Wykonawca bowiem nie
odważy się już na żadne odstępstwa od
projektu – co do tej pory było powszechną
praktyką, wręcz plagą. Oczywiste jest też i to,
że architekt będzie zmuszony (dla własnego
dobra) zawrzeć w projekcie szczegółowe wymagania techniczne w stosunku do materiałów budowlanych i systemów wynikające ze
wspomnianych wyżej analiz.

Zastrzeżenie
Należy zwrócić uwagę na niezgodność znowelizowanych WT [9] z zapisem nowelizacji
Dyrektywy EPBD [6]. Otóż, wobec znaczących
różnic temperatur powietrza w poszczególnych strefach Polski, jak też wobec różnej
przecież architektury budynków, różnym ich
standardzie i różnych możliwościach zasilenia
w energię, wyniki analiz energetyczno-ekonomicznych nie zawsze wskazują na rozwiązania
spełniające WT. Wytyczne te, zawierają odgórnie ustalone dla poszczególnych rodzajów
budynków jednakowe wskaźniki charakterystyki energetycznej dla całego kraju. Wyższość powinny mieć rozwiązania o racjonalnie
najniższym zużyciu nieodnawialnej energii
pierwotnej przez budynek, ale uzasadnione
rachunkiem optymalizacyjnym każdego przypadku oddzielnie według [12].
Takie podejście byłoby zgodne z nowelizacją Dyrektywy EPBD [6], w której występuje
zapis wymagający, by budynki były tworzone

i poddawane renowacji w oparciu o charakterystyki energetyczne zawierające poziom
optymalny pod względem kosztów – skutkujący najniższym kosztem w trakcie szacunkowego ekonomicznego cyklu życia budynku.
Dyrektywa wymaga, by koszt ten był określany z uwzględnieniem związanych z energią
kosztów inwestycyjnych, utrzymania i eksploatacji (w tym kosztów energii i oszczędności),
kategorii budynku, zysków z wytworzonej
energii oraz kosztów demontażu budynku po
okresie jego żywotności.
Skoro znowelizowane WT [9] tego nie
przewidują, należy się spodziewać państwowych dopłat bezpośrednich dla inwestorów
w wysokości równej nadwyżce kosztów
inwestycyjnych i eksploatacyjnych w okresie
życia budynku zawierającego rozwiązania
spełniające WT, nad sumą kosztów wynikających z udokumentowanej optymalizacji dla
danej inwestycji. Dopłaty takie są konieczne,
gdyż jak wskazują analizy autora, są budynki,
dla których łączny koszt inwestycyjny i eksploatacyjny budynku spełniającego WT, jest
wyższy od optymalnego o 10 do 30%, a nawet
więcej. 
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PROMOCJA

Zmiany w Warunkach
Technicznych (część 2)
Energooszczędność
Anna Sas-Micuń

Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszły w życie zmiany przepisów techniczno-budowlanych dotyczące
projektowania, budowy i przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynków oraz budowli
nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, opublikowane w Dzienniku
Ustaw pod pozycją 926. Zapraszamy do lektury artykułu, w którym skupiamy się na zmianach wymagań
związanych z oszczędnością energii. Dla przypomnienia: część 1 dotyczyła wentylacji i klimatyzacji.

Z

1. Zmiany w wykazie Polskich Norm
przywołanych w rozporządzeniu
oraz w Załączniku nr 2 „Wymagania
izolacyjności cieplnej i inne
wymagania związane z oszczędnością
energii”
Zmiany w Załączniku nr 2 mają dwojaki charakter: merytoryczny i merytoryczno-porządkowy. Są to zmiany polegające na:
s topniowym zaostrzeniu aktualnie
obowiązujących wymagań w zakresie
izolacyjności cieplnej przegród (w latach
2014-2021), wspólnych dla wszystkich
typów budynków,
zaostrzeniu wymagań maksymalnej
dopuszczalnej powierzchni okien, przegród
szklanych i przezroczystych (wprowadzono bowiem warunek stosowania dowolnej
powierzchni za cenę zaostrzonej izolacyjności cieplnej 0,9 W/(m2•K) (dotychczasowa
wartość 1,5 W/(m2•K)),
uściśleniu wymagań w zakresie współczynnika przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego poprzez odniesienie do zasady ogólnej ochrony
budynków przed przegrzewaniem w okresie
letnim (§ 328 ust.2), ustalono wartość tego
współczynnika dla lata = 0,35,
n owym definiowaniu pojęć szczelności
na przenikanie powietrza oraz przepuszczalności promieniowania słonecznego
okien oraz przegród szklanych i przezroczystych,
doprecyzowaniu miejsc wrażliwych
w budynku (złączy między przegrodami
i częściami przegród, przejść elementów
instalacji oraz połączeń okien z ościeżami),
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TABELA 1 Sumaryczna wartość wskaźnika EP dla budynku mieszkalnego:
jednorodzinnego i wielorodzinnego
Lp. Rodzaj budynku

1.

Sumaryczne maksymalne wartości wskaźnika EP [kWh/(m2• rok)]
od 1 stycznia 2014 r.

od 1 stycznia 2017 r.

od 1 stycznia 2021 r.1

Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EPh+w na potrzeby ogrzewania,
wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody [kWh/(m2• rok)]
Budynek mieszkalny:
a) jednorodzinny
120
95
b) wielorodzinny
105
85

70
65

Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika ΔEPc na potrzeby chłodzenia [kWh/(m2• rok)]2
2.

3.

Budynek mieszkalny:
a) jednorodzinny
ΔEPc =10•Af,c/Af
ΔEPc =5•Af,c/Af
ΔEPc =10•Af,c/Af
b) wielorodzinny
Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika ΔEPl na potrzeby oświetlenia [kWh/(m2• rok)]
w zależności od czasu działania oświetlenia w ciągu roku t03
Budynek mieszkalny:
a) jednorodzinny
ΔEPl =0
ΔEPl =0
ΔEPl =0
b) wielorodzinny

1_Od 1 stycznia 2019 r. – w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością.
2_Jeżeli budynek posiada instalację chłodzenia, w przeciwnym przypadku Δ EPc=0 kWh/(m2• rok).
3_Jeżeli w budynku należy uwzględnić oświetlenie wbudowane, w przeciwnym przypadku Δ EP l=0 kWh/(m2• rok).
gdzie: A f – powierzchnia użytkowa ogrzewana budynku [m 2], A f,C – powierzchnia użytkowa chłodzona budynku [m2].

z astąpieniu wymagania szczelności powietrznej zaleceniem szczelności,
uwzględnieniu przypadku wentylacji hybrydowej w przepisie dotyczącym zalecanej
szczelności powietrznej budynków,
wskazaniu podstawy prawnej wykonywania próby szczelności jako obligatoryjnie
przeprowadzanej na podstawie ustaleń
Polskiej Normy dotyczącej określania przepuszczalności powietrznej budynków w celu
uzyskania zalecanej szczelności budynków
(PN-EN ISO 13829:2002 Właściwości cieplne
budynków – Określanie przepuszczalności
powietrznej budynków – Metoda pomiaru
ciśnieniowego z użyciem wentylatora).

2. Związek wymagań dotyczących
standardu energetycznego budynków
z ich oceną energetyczną
Zgodnie z pkt 2 Załącznika I Wspólne ramy
ogólne do obliczania charakterystyki energetycznej budynków (o których mowa w art. 3)
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie
charakterystyki energetycznej budynków
(wersja przekształcona1): „charakterystykę
energetyczną budynku wyraża się w sposób
przejrzysty i zawiera ona wskaźnik charakterystyki oraz wskaźnik liczbowy zużycia energii
pierwotnej na podstawie wskaźników energii
pierwotnej na każdy nośnik energii, które
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TABELA 2 Sumaryczna wartość wskaźnika EP dla budynku
użyteczności publicznej
Sumaryczne maksymalne wartości
wskaźnika EP
[kWh/(m2• rok)]
Lp.
Rodzaj budynku
od 1 stycznia od 1 stycznia od 1 stycznia
2014 r.
2017 r.
2021 r.1
Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EPH+W na potrzeby ogrzewania, wentylacji
oraz przygotowania ciepłej wody [kWh/(m2• rok)]

1

Budynek użyteczności publicznej:
a) opieki zdrowotnej
b) pozostałe(kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego,
nauki, wychowania, opieki społecznej lub socjalnej, obsługi
bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych
lub telekomunikacyjnych, turystyki, sport, obsługi pasażerów
w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim, wodnym
śródlądowym, budynek biurowy, budynek socjalny).

390

290

190

65

60

45

Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika ∆EPC na potrzeby chłodzenia [kWh/(m2• rok)]2
∆EPC =
∆EPC =
25•AF,C/AF
25•AF,C/AF
Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika ∆EPL na potrzeby oświetlenia [kWh/(m2• rok)]
w zależności od czasu działania oświetlenia w ciągu roku t 03
2

3

Budynek użyteczności publicznej j.w.

Budynek użyteczności publicznej j.w.

dla t 0< 2500
∆EPL=50
dla t 0 ≥ 2500
∆EPL=100

dla t 0< 2500
∆EPL=50
dla t 0 ≥ 2500
∆EPL=100

∆EPC =
25•AF,C/AF

dla t 0< 2500
∆EPL=25
dla t 0 ≥ 2500
∆EPL=50

1_Od 1 stycznia 2019 r. – w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością.
2_Jeżeli budynek posiada instalację chłodzenia, w przeciwnym przypadku Δ EP C =0 kWh/(m2• rok).
3_Jeżeli w budynku należy uwzględnić oświetlenie wbudowane, w przeciwnym przypadku Δ EP L=0 kWh/(m2• rok).
gdzie: A f – powierzchnia użytkowa ogrzewana budynku [m 2], A f,C – powierzchnia użytkowa chłodzona budynku [m2].

dla danego rodzaju budynku, sumarycznej
wartości dopuszczalnej tego wskaźnika.
Ten prosty sposób wyrażenia efektów
wspólnej pracy projektowej architekta oraz
inżynierów poszczególnych branż budowlanych, pozwala jednocześnie na kontrolę
spełniania, przez budynki, nowych przepisów
w zakresie standardu eneregtycznego. Co leży
w interesie, w równym stopniu, wszystkich
uczestników procesu budowlanego.
Należy przy tym zaznaczyć, iż, zgodnie
z § 2 WT2013, stosuje się przepisy dotychczasowe Warunków Technicznych, jeżeli przed
dniem 1 stycznia 2014 r.:
1) został złożony wniosek o pozwolenie na
budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego,
2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub
wykonania robót budowlanych, w przypadku, gdy nie jest wymagane pozwolenie na
budowę,
3) została wydana decyzja o pozwoleniu na
budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego.
1_P rzez wersję przekształconą dyrektywy należy rozumieć zmianę
dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, dokonaną przez rozwinięcie zawartych w niej ustaleń oraz
uregulowanie nowych kwestii. Doprecyzowano m.in. system wydania
świadectw charakterystyki energetycznej oraz kontroli efektywności

mogą opierać się na krajowych lub regionalnych średnich ważonych lub konkretnej
wartości dla produkcji na miejscu”.
Zgodnie z aktualną wersją projektu rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub części budynku stanowiącej
samodzielną całość techniczno-użytkową oraz
sposobu sporządzania i wzorów świadectw

ich charakterystyki energetycznej (wersja
projektu z dnia 16.12.2013 r.) zdecydowano
się na utrzymanie dotychczasowego sposobu
obrazowego przedstawienia, na stronie
tytułowej świadectwa charakterystyki
energetycznej, wyniku oceny energetycznej
budynków w postaci suwaka energetycznego, pozwalającego na pokazanie wartości
sumarycznego wskaźnika EP [kWh/(m 2•rok)]
dla budynku ocenianego oraz odpowiednej,

energetycznej systemów technicznych w budynku, zdefiniowano
budynki o niemal zerowym zużyciu energii i możliwe do występowania w budynku rodzaje systemów technicznych, a także określono
instrumenty finansowe wspierające wdrażanie dyrektywy.

Anna Sas-Micuń
ekspert Stowarzyszenia
Nowoczesne Budynki
> napisz do autorki:
anna.sas.micun@snb.org.pl

Komentarz eksperta SNB,
dr inż. Konrada Witczaka
Początek 2014 roku przyniósł wiele zmian dotyczących wymagań w sprawie efektywności energetycznej budynków. Są to zmiany o charakterze
jakościowym oraz ilościowym. Do poważniejszych
zmian należy zaliczyć spełnienie wymagań dotyczące zarówno dopuszczalnej wartości wskaźnika
zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP jak i współczynniki przenikania ciepła
przegród U. Jeśli chodzi o wymagane wartości
współczynników U to należy stwierdzić, że są
one na bardzo bezpiecznym poziomie. Nie będą
wymagały od projektantów większych zmian w po-

dejściu do projektowania przegród w porównaniu
do współczynników obowiązujących do końca 2013
roku. Dużo więcej kontrowersji budzą nowo wymagane wartości współczynników EP. Te, dla pewnych
kategorii budynków, będą o wiele trudniejsze do
spełnienia. Dotyczą one bilansu energetycznego
całego budynku, łącznie ze sposobem dostarczania energii (ciepło, chłód, en. elektryczna) do
budynku oraz źródłem jej pochodzenia. Dlatego,
aby spełnić wymagania na EP, może się okazać,
że projektanci będą musieli stosować rozwiązania,
które dotychczas nie były zbyt popularne w danych

kategoriach budynków. Za dobry pomysł należy
uznać przedstawienie zmian ww. wymagań, aż
do roku 2021 czyli do momentu wprowadzenie
definicji tzw. budynku o niemal zerowym zużyciu
energii (ang. NZEB).

Konrad Witczak
specjalista ds. norm
i standardów Rockwool Polska
> napisz do autora:
konrad.witczak@rockwool.com
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Symulacje komputerowe
dla projektantów budynków
/ przyszłość, która już nadeszła
arch. Wojciech Kujawski

Jako architekci stoimy przed dużo większą liczbą kryteriów niż estetyka, funkcjonalność czy
bezpieczeństwo konstrukcji. Jeśli tak, to czy i w jaki sposób możemy ocenić jakość różnych opcji
projektowych, wybrać najlepszą w danych warunkach oraz spróbować przewidzieć sprawność obiektu
w przyszłości? Przeprowadzone symulacje mogą pomóc w tym, aby parametrem sukcesu nie była
wyłącznie szybsza sprzedaż bazująca na lepszym marketingu, ale także, a nawet przede wszystkim,
były nim pozytywne efekty „zrównoważenia”.

O

„Od zaobserwowania globalnego ocieplenia
do próby odpowiedzi na problem upłynęło
ponad 140 lat (...) Najbardziej alarmujący jest
fakt, że nawet po tylu latach nasi profesjonaliści, specjaliści, technicy wykazali bardzo
słabą zdolność do wprowadzenia koniecznych zmian w projektowaniu oraz w metodologii budowania” napisała prawie 20 lat
temu Laura Zeiher w swojej książce Ekologia
Architektury (The Ecology of Architecture),
a architekt Robert Fox, współprojektant
budynku 4 Times Square w Nowym Jorku projektowanego w późnych latach 90. powiedział:
„Nie będzie to opcja, lecz konieczność(…),
którą sam rynek będzie forsował”.
Ostatnie lata dowodzą, że faktycznie
tak się dzieje. Liczba analiz osiągów budynków zaczęła gwałtownie wzrastać wraz ze
wzrostem kosztów energii, efektywnością
jej wykorzystania, możliwościami energii
odnawialnych, stopniem zanieczyszczenia
środowiska, wzrostem wiedzy użytkowników
i projektantów (nie wszędzie) oraz wprowadzaniem systemów oceny takich jak LEED®,
BREEAM, Green Globes™, CASBEE, itp.
Często jednak nadal głównym kryterium
jest efektowny wygląd oraz szybka sprzedaż. W większości krajów dochodzą do tego
również lokalne bariery takie jak: częsty brak
wiedzy na temat technologii, nieznajomość
integracji procesu projektowego (a przez to
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ograniczone rozumienie budynku jako systemu), wzrost wymagań dotyczących lepszej
jakości środowiska wewnętrznego, redukcji
odpadów czy odzysku materiałów, a przez to
obawa dużo wyższych kosztów.

Dlaczego symulacje są ważne
i korzystne dla nas, architektów?
Jako architekci powiniśmy tworzyć obiekty nie
tylko poprawne pod względem estetycznym
i funkcjonalnym, ale również energooszczędne, przyjazne środowiskowo, bezpieczne
i zdrowe. W jaki sposób możemy ocenić
poprawność naszych rozwiązań na wszystkich etapach projektu – cyklu życia budynku,
włączając również eksploatację?
Symulacje komputerowe, niezależnie od
rodzaju, dają szansę na taką ocenę i wybranie
opcji najlepiej spełniającej założenia, przez
co w istotny sposób mogą podnieść jakość
budynku oraz zwiększyć komfort użytkowników. Jest to szczególnie ważne przy
realizacji obiektów zrównoważonych, gdzie
ilość wymagań jest znaczna, a często mogą
być one sprzeczne między sobą (np. poziomy
energooszczędności i komfortu wewnętrznego jak w przypadku: mniejsze okna – mniejsze
straty energii – mniejszy dostęp do światła
dziennego). Norman Strong z Miller Hull
Partnership mówi, że „modelowanie energii
pomaga zespołowi w zrozumieniu efektów

decyzji projektowych, lecz nie zastępuje ono
w żadnym wypadku dokładnych obliczeń inżynieryjnych” [8]. Ostatecznym rozwiązaniem
jest z reguły dobry kompromis, osiągany po
analizie wielu wariantów.
Na etapie koncepcji symulacje są, z konieczności, dość powierzchowne, analizujące
z grubsza główne opcje projektowe, które
zweryfikować można dopiero po wykonaniu
projektu i pełnej symulacji. Ryzyko niedopatrzenia czegoś do końca (z definicji koncepcji)
może być duże, ale korzyści są zawsze znacznie większe, często nieporównywalne w skali.

Symulacje – niezbędna
pomoc dla projektanta
Prawie w każdym biurze projektowym
przeprowadzane są obecnie wizualizacje
rozumiane jako zdolność do przedstawiania,
czyli symulowania, różnych wersji architektonicznych w dowolnym krajobrazie,
w dowolnych materiałach i z jakiegokolwiek
punktu w przestrzeni. Ale wszystkie te wersje
stanowią tylko powłokę, pod którą obiekt
czy budynek „pracuje” w danym klimacie, ze
swoimi instalacjami, wyliczonym obciążeniem
oraz dostarczoną energią, sposobami oświetlenia, ogrzewania, chłodzenia oraz oczywiście
z zachowaniem się użytkowników.
Definicja symulacji opisanych poniżej
obejmuje pełen zakres parametrów budynku,
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Moduł węzła
powietrznego

Menadżer symulacji
EnergYPlus

Moduł „sky”

Moduł sprzętu
strefowego

Moduł zacieniania
Menadżer zintegrowanych rozwiązań
Moduł światła
naturalnego

Menadżer
balansu ciepła
powierzchniowego

Menadżer balansu
ciepłego powietrza

Menadżer
symulacjisystemów
w budynku

Moduł
węzła skraplacza

Moduł oszklenia
okiennego

Moduł
przewodnictwa*

Moduł węzła
maszynowni

Wielostrefowy model
przepływu powietrza

Moduł ogniw
fotowoltaicznych

* r ozwiązanie biorące pod uwagę tylko ciepło,
bez uwzględnienia magazynowanej wilgoci
i dyfuzji w elementach konstrukcyjnych

Przykład modularnej budowy programu EnergyPlus opisanego w artykule

ich wariacje oraz analizę zachowania się projektowanego budynku w „realnym świecie”.
Od tak rozumianej symulacji należy odróżnić
programy oceniające/etykietujące budynek pod
kątem zasad zrównoważenia i wymagające
czasami wprowadzenia danych dla stosunkowo
prostych obliczeń numerycznych. Przykładami
„etykietującymi” są m.in. programy LEED™,
BREEAM czy SBTool, wykorzystujące rezultaty
symulacji energii, oświetlenia, środowiska
wewnętrznego itp., kompilując je do potrzebnych analiz w swoich „arkuszowych” systemach
punktacji. W takich przypadkach, gdy forma,
orientacja, przegrody oraz wszystkie systemy
są już ustalone – modelowanie służy wyłącznie
do utrzymania punktów[8].
Symulacje służące do analizowania osiągów budynku i jego systemów – bazujące na
skomplikowanych algorytmach matematycznych i prawach fizycznych obowiązujących
w budynku – można podzielić na trzy etapy:
	analizę budynku (wprowadzenie danych
oraz stworzenie modelu),
	przeprowadzenie symulacji wraz z wprowadzeniem opcji rozwiązań,
	analizę rezultatów, ewentualną korektę założeń wraz z przyjęciem optymalnej wersji.
Zasadniczą ideą jest kierowanie się konceptem całościowej integracji budynku,
w którym wszystkie powiązania pomiędzy

lokalizacją, klimatem, masą (termiczną)
budynku, technologiami, samą konstrukcją,
systemami budynku oraz użytkownikami są
brane pod uwagę od samego początku koncepcji (wg Zintergrowanego Procesu Projektowego – ZPP, opisywanego we wcześniejszych
numerach Z:A, m.in. 01/2011 s 64., 02/2011
s. 16 i 22, 01/2012 s 72 i 90 – przyp. red.).
Głównym celem jest stworzenie komfortowego budynku w sposób jak najbardziej energooszczędny. Początkowe analizy
obejmują:
	lokalizację – w tym: warunki klimatyczne,
prawne, sąsiedztwo,
	pasywne strategie słoneczne – takie jak:
masa termiczna, oświetlenie dzienne
i naturalna wentylacja,
	odpowiednią dla klimatu konstrukcję,
	potencjalne źródła energii – gaz, olej,
woda, słońce,
	ewentualnie: oświetlenie i sprawność
sprzętu.
Optymalizacja tych komponentów może spowodować pierwsze redukcje zapotrzebowania
na ogrzewanie i chłodzenie, a nowe wymogi
osiągane będą już za pomocą mniejszych i wydajniejszych systemów, co może oznaczać, że
często dużo tańszych.
Wraz z rozwojem koncepcji pierwsze symulacje umożliwiają wstępne analizy zużycia

energii oraz zachowania budynku związane
z różnymi opcjami projektowymi, korzystając
z powiązań pomiędzy zewnętrzną przegrodą
budynku, wentylacją i klimatyzacją, oświetleniem (czyli stosunkiem powierzchni okien do
pełnych ścian lub podłóg) oraz nawet z masą
termiczną budynku. Równolegle możliwa jest
analiza kosztów efektywności użytych systemów mechaniczno-elektrycznych.
Trzeba pamiętać o bardzo ważnym
aspekcie wczesnych symulacji: pokazują one
względne wartości wynikające z różnych opcji
projektowych, a nie dokładne wartości (z definicji są one „przewidywane”) zużycia energii.
Przykład: opcja z 40% oszkleniem może prowadzić do 50% oszczędności w porównaniu
do całkowitego oszklenia ścian zewnętrznych,
podczas gdy 65% oszczędności uzyskamy
przy 30% oszkleniu, itd. Takimi wartościami
operują projektanci przy wyborze rozwiązań.
Wynikające z tych symulacji oszczędności
często używane są przy wstępnym kosztorysowaniu na przykład na pokrycie (teoretyczne
na razie) dodatkowych kosztów lepszych
przegród zewnętrznych, okien, dachu czy
oświetlenia, jak również coraz częściej odnawialnych źródeł energii. Warto dodać, że tego
rodzaju analizy kosztów prowadzone są już na
poziomie pierwszych charrette (warsztatów)
we wczesnym etapie ZPP, gdzie zapadają
najbardziej istotne decyzje projektowe.
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Przykład termicznej analizy trójwymiarowej dla przegrody
zewnętrznej budynku (źródło: Steven Winter Associates)

Rozkład temperatur na podstawie dynamicznej symulacji
(źródło: www.ecobuildtrends.com)

W następnych etapach specjalista-symulator analizuje główne problemy jakości
powietrza wewnętrznego, wymagania co
do materiałów i zespołów konstrukcyjnych,
zużycia wody, kierowania odpadami oraz
sposoby przewidywanej obsługi budynku.
Zidentyfikowane już strategie i technologie
podtrzymują generalną koncepcję budynku,
wskazując jednocześnie na dodatkowe korzyści środowiskowe lub eksploatacyjne.
Analiza jakości powietrza wewnętrznego
(Indoor Air Quality-IEQ) polega na wyborze
materiałów, procedur instalacyjnych, rozwiązań wentylacji i związanej z tym obsługi
urządzeń. Materiały konstrukcyjne są również
weryfikowane pod kątem trwałości oraz ich
wpływu na środowisko w ciągu całego okresu
życia budynku. Elementy analizy związane
z wodą, biorą pod uwagę jej efektywne użycie
(sposoby oszczędności), odpływ i ewentualne
użycie wody deszczowej oraz ścieków (szarych
i czarnych).
Celem tych działań jest znalezienie synergii
pomiędzy systemami, która poprawi osiągi
budynku oraz zmniejszy jego negatywny
wpływ na środowisko (jakość ekologiczna dla
użytkowników), obniżając jednocześnie koszty.
Dodatkowe analizy mogą objąć:
	wybór najwłaściwszego oszklenia w zadanych warunkach oraz budżecie w połączeniu z analizą oświetlenia, wykorzystania
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światła dziennego oraz ew. elementów
zacieniających (pionowych i poziomych),
	optymalizację detali zewnętrznej przegrody budynku oraz poziomów izolacji,
	porównanie różnych rodzajów kotłów oraz
zespołów chłodniczych,
	wybór optymalego systemu wentylacji
i klimatyzacji spośród już wybranych,
oszczędnych opcji,
	całościową analizę kosztów życia (Life
Cycle Cost Analysis – LCC) budynku połączoną z względnymi wartościami zużycia
energii w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych.
Symulacja energetyczna budynku, najważniejsza z punktu widzenia kosztów,
może obejmować różne źródła energii oraz
odpowiadające im urządzenia, a także wiele
symulacji specjalistycznych jak np. trójwymiarowe analizy przepływu ciepła w przegrodzie
zewnętrznej budynku dające dokładniejszy
obraz strat i zysków ciepła.
Opisując symulacje trudno wyodrębnić
programy komputerowe przeprowadzające
wyłącznie jedną analizę. Z reguły wprowadzanie danych i obliczenia dokonywane są w wielu
systemach jednocześnie z prostej przyczyny:
każdy budynek funkcjonuje jako system złożony z wielu podsystemów i tylko jako taki
powinien być symulowany i analizowany.

W krajach rozwiniętych aż 30-40% całkowitej energii eksploatacyjnej budynku stanowi energia potrzebna do ogrzewania, chłodzenia wentylacji (lub całościowo – klimatyzacji),
a koszty tych systemów wynoszą od 30%
do 50% całkowitych kosztów w przypadku
budynków biurowych i usługowych i od 5% do
15% w przypadku budynków mieszkalnych.
Oczywiście samo zmniejszenie zużycia energii
nie zawsze wiąże się ze zmniejszeniem kosztów, ale redukcje wielkości systemów mogą
te koszty znacznie zmniejszyć.
Poważne komputerowe programy symulacyjne poparte są latami badań i doświadczeń
oraz ogromnymi kosztami. Często podstawowej korzyści symulacji jaką jest optymalizacja,
nie wykorzystuje się w praktyce z powodu
braku czasu (czyt. finansów) na wielokrotne
wprowadzanie danych lub przeprowadzanie
symulacji z nową interpretacją wyników.
Można temu zaradzić stosując programy
wspomagające (np. popularny kiedyś GenOpt),
które automatycznie generują pliki bazujące
na danych z głównego programu i które tak
długo wprowadzają zadane algorytmem
zmienne, aż znajdą optymalne rozwiązanie.

Teoria i praktyka symulacji
Jednym z problemów jest przyjęcie trzeciego
wymiaru, czyli wprowadzenie do obliczeń
wysokości pomieszczeń. Program DOE2.1, na

Rys. MANITOBA HYDRO
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Analizy oświetlenia naturalnego stosuje się często
przy projektach automatycznej regulacji natężenia
światła w biurowcach. Rezultaty, w połączeniu
z symulacją zachowania się użytkownika, służą
do obliczeń rzeczywistych kosztów energii w ciągu
całego życia budynku, co stanowi podstawę do
naliczania realnych kosztów eksploatacyjnych
i ustanawiania korzystnych cen wynajmu.
Analiza oświetlenia dziennego (daylight factor)
(źródło: Manitoba Hydro, czytaj także: Biurowiec, który oddycha, Z:A_03/2013, str. 40)

którym opiera się nadal większość programów symulacyjnych (nawet jeśli oficjalnie
jego miejsce zajął EnergyPlus), posiada dwie
możliwości. Jedną z nich jest tzw. „podejście
podstawowe” z podaniem długości, szerokości oraz ukierunkowania powierzchni.
Bardziej zaawansowany model (metoda XYZ)
pozwala na pełne zwymiarowanie wszystkich
powierzchni m.in. dla analizy zacienienia oraz
oświetlenia naturalnego budynku oraz jego
części w przypadku budynku wielobryłowego,
chociaż w opcji „podstawowej” często można
w uproszczonych modułach definiować
poziome i pionowe elementy zacieniające bez
konieczności określania detali w trzech wymiarach. Użytkownik, wybierając odpowiednie opcje, może użyć „żeber” oraz „nawisów”
jako elementów zacieniających.
Dokładność symulacji nie zawsze idzie
w parze z dokładnością geometryczną
modelu i według niektórych doświadczonych
specjalistów-symulatorów w większości
wypadków prostszy model powinien wystarczyć 1. Czas potrzebny do zbudowania właściwego (pełnego) modelu budynku zależy
od podejścia oraz dostępnych „narzędzi”, ale
upraszczanie tylko z powodu pracochłonności
może prowadzić do wielu błędnych wyników
niwelując ewentualne „czaso-korzyści oraz
dodając ewentualne późniejsze „reperacje”,
z reguły bardzo kosztowne.

Właściwe modelowanie może być nie
tylko czasochłonne, ale również niemożliwe
(np. z powodu braku wymaganych danych),
a wysiłek dla otrzymania dokładnego
rezultatu nieadekwatny do samej różnicy
rezultatów. Takie ryzyko pojawia się, gdy np.
chłodzenie stanowi tylko 3-5% energii całkowitej, a stworzenie modelu XYZ dla „właściwej” symulacji trwać może 30-50% dłużej
niż modelu podstawowego i wybór właściwej
metody musi być kompromisem pomiędzy
kosztem i rezultatem. Trzeba jednak pamiętać, że każdy przypadek jest indywidualny
i czasami powinno się generować np. tylko
częściowy model, z powierzchniami dotyczącymi wyłącznie danej analizy, zwłaszcza gdy
w grę wchodzi problem finansowy, a klient
jest nie do końca uświadomiony na co się
zgadza (lub nie). Często stosuje się również
uproszczone formy budynku, porównując
tylko różne opcje na zasadach względności
procentowej (jw.), a generowane wyniki są
w granicach błędów dopuszczalnych w obliczeniach.
Wiele elementów może być również wprowadzanych dopiero podczas optymalizacji projektu odpowiadając np. na takie pytania jak:
	Czy balans energetyczny pomiędzy daną
strefą, a powierzchnią został zachowany?
	Jaki jest model wymiany promieniowania
w danej strefie?

	Czy zmiany grubości, przewodności
i innych własności spowodują znaczące
zmiany rezultatów?
	Co się stanie jeśli głębokość podwieszonego sufitu będzie o 100 mm większa
(mniejsze okno i możliwość naturalnego
doświetlenia, większe obciążenie energetyczne; mniejsza kubatura do ogrzania
i chłodzenia; większe możliwości prowadzenia instalacji jak również ew. użycia
ogniw fotowoltaicznych na elewacji itd.)
	...jeśli termostat zostanie przeniesiony
gdzie indziej (temperatura będzie czytana
inaczej i sterowniki będą pracowały mniej
lub bardziej efektywnie),
	...jeśli drzwi mają inny prześwit (przepływ
powietrza),
	...jeśli drzewo, które stoi obok, zostanie
wykopane, lub budynek obok zostanie
rozebrany (brak zacienienia – obciążenie dla chłodzenia, a przy tym większe
nasłonecznienie, czyli zwiększone zyski
ciepła) – trzeba dodać, że dokładne analizy
zawsze biorą pod uwagę bezpośrednie
otoczenie,
	Jaki jest związek pomiędzy wielkością
infiltracji i kierunkiem wiatru w ciągu
każdej godziny? Symulacje pozwalają na
kształtowanie elementów „wspomagających” takich jak np. czerpnie powietrza
sterowane według kierunków wiatru.
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Programy do symulacji energetycznych budynków
różnią się zakresami złożoności oraz zdolnością do
definiowania geometrii budynku w ramach modelu
termodynamicznego. Główne programy takie jak
EnergyPlus, DOE-2, Ecotect, eQUEST czy ESP-r są
bardziej skomplikowane i przez to trudniejsze w użyciu
dla mało doświadczonych „symulatorów”. Model
musi być geometrycznie spójny z powierzchniami
definiowanymi wymiarami przestrzennymi, orientacją,
kątami nachylenia oraz łączącymi się prawidłowo pomiędzy sobą elementami dachowymi - innymi słowy:
musi odpowiadać przestrzennej rzeczywistości.

Przepływ ogrzewania, chłodzenia i wentylacji
(źródło: www.edito-project.com)

Główne światowe programy opisane są na amerykańskich stronach rządowych:
• Departamentu Energii (gdzie informacja może
być dostępna w j. polskim)
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/
tools _ directory/
• oraz Simulation Research Group (SRG)
http://simulationresearch.lbl.gov/
Można tam znaleźć m.in. zakresy działania, wymogi
dla mocy komputerowej oraz wiedzy specjalisty,
platformy, zalety i wady oraz sposoby otrzymania i
ewentualną cenę.

Rysunki importowane w formatach „architektonicznych” (AutoCAD, ArchiCad itp.) zawierają z reguły zbyt dużą ilość takich elementów
jak stolarka, przewody i elementy dachowe
a nawet meble, które nie posiadają istotnych
wartości termicznych, lecz których likwidacja
lub włączenie do obliczeń może być bardzo
czasochłonne.
Innym klasycznym problemem/błędem
jest np. modelowanie każdej z wielu prawie
identycznych powierzchni biurowych zamiast
modelowania 2-3 typowych i interpolowania
uzyskanych wyników, ponieważ margines
błędu jest stosunkowo nieznaczny. Nowojorski 49 piętrowy budynek 4 Times Square
modelowany był na podstawie bardzo
dokładnej symulacji kilku rodzajów typowych
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pięter, które następnie były zwielokrotnione
do potrzebnych ilości i rzeczywiste osiągi były
zaskakująco podobne do symulacji.

Jaki zakres symulacji powinno się
przyjmować?
Podczas rozmów z praktykami specjalizującymi się w symulacjach należy znać odpowiedzi
na ich potencjalne pytania o:
	cel symulacji (co wcale nie jest oczywiste
– przykłady: dla punktów, dla kosztów, dla
środowiska lub dla wszystkiego po kolei),
	koncepcję projektu w sensie formy, funkcji,
technologii, kontroli,
	limit zmian w trakcie procesu projektowego – często bardzo ścisły,
	akceptowalne przewidziane osiągi,
	oraz: jak i komu te osiągi mają być przedstawione.
Dopiero znając odpowiedzi, możemy ustalić
jakość oraz zakres szczegółów, które muszą
być dostarczone specjalistom-symulatorom.
Pamiętajmy, że symulacje to nie tylko
wprowadzenie danych i czekanie na rezultat
na ekranie, ale przede wszystkim zrozumienie
funkcjonowania budynku w takim stopniu,
aby móc przenieść tę wiedzę do zespołu
projektowego. Wielo-dziedzinowe analizy
(lub: wielo-kryterialne , ang. multi-domain)
dają możliwość eksploatacji budynku w spo-

sób energooszczędny, tworząc jednocześnie
wysoki pod każdym względem komfort
środowiska wewnętrznego.
Oczywiście każda, nawet najlepsza
symulacja ma swój margines błędu związany
z zachowaniem się użytkowników lub
np. ze zmianami w rozkładzie eksploatacyjnym budynku. Przykład: uczelnia w Winnipegu (Kanada) rozliczona była na 800 studentów od 9 rano do 7 wieczorem, podczas gdy
rzeczywistość okazała się być bardzo różna
-1500 studentów i 200 osób kadry naukowej
i administracji od 7 rano do północy. Szkoła
oskarżyła projektantów o błędne przewidywane osiągi, a co za tym szło, błędne koszty.
„Proces” zakończył się po 30 minutach po
jednym pytaniu prawnika o liczbę użytkowników i czas pracy.
W sytuacji, gdy dziedziny analizy mogą być
definiowane przez użytkownika, a dodatkowo
współdziałają one jeszcze między sobą, analiza ich interakcji może być dużo łatwiejsza.
Oto kilka przykładów takiego współdziałania
w dziedzinie:
	cieplno-oświetleniowej – czujniki światła
dla kontroli włączania/wyłączania światła,
	cieplno-powietrznej (strumień powietrza)
– użycie przepływu powietrza (np. w specjalnej fasadzie budynku jak Solarwall) dla
wstępnego ogrzania powietrza wentylacyjnego,
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	cieplno-dynamicznej – analiza lokalnego
komfortu w dużej oszklonej przestrzeni,
	cieplno-wentylacyjno-klimatyzacyjnej –
użycie masy termicznej do kontrolowania
wymagań cieplnych,
	cieplno-elektrycznej – użycie mocy
elektrycznej oraz odzysku ciepła z ogniw
fotoelektrycznych na elewacji,
	cieplno-wilgotnościowej – analiza miejscowej kondensacji w połączeniu z potencjalnym powstaniem zagrzybienia.
Głównym problemem przy stosowaniu analiz
może być stopień wiedzy specjalistów-symulatorów co do wymaganych dziedzin,
szybkiego modelowania/symulacji wielu potencjalnych rozwiązań, oraz sposobu interpretacji danych pozwalającego na optymalizację
projektu. Jeszcze niedawno symulacje energetyczne budynku, jeśli w ogóle były przeprowadzane, były częścią (niewielką) projektu ogrzewania i wentylacji. Gdy wraz z wprowadzaniem
systemów oceny wielo-kryterialnej (głównie
LEED, Green Globes lub SBTool) analizy stały
się koniecznością, wielu inżynierów odbywa
przyspieszone kursy poznając jeden lub kilka
programów, a w dużych firmach do pracy przy
symulacjach „pochłaniających cenny czas”
nadal niektóre zarządy kierują pracowników
nie mających ani wystarczającej wiedzy, ani
zainteresowania – co często prowadzi później
do dużych problemów z klientami.
Doświadczeni symulatorzy wskazują na
potrzebę nie tylko specjalistycznych kursów,
ale i stałej pracy przy analizach, tak aby
wychwycić i rozumieć możliwie szybko powiązania systemowe w budynku. Minimalne
doświadczenie potrzebne dla uzyskania
„licencji”, to co najmniej rok pracy i w tym czasie udział w 10-15 analizach, początkowo jako
praktykant, a potem już jako samodzielny
specjalista, w zależności oczywiście od skali
projektów. Warsztaty „inicjujące” prowadzone
są zarówno przez firmy tworzące programy, jak i przez rozmaite agencje związane
z energią i zrównoważeniem, a nawet przez
tzw. utilities czyli np. zakłady energetyczne.
Licencji, jako takich, na razie nikt nie wydaje,
ale nazwiska najlepszych symulatorów służą
jako gwarancja poziomu warsztatów.
Największa organizacja zajmująca się
symulacjami, International Building Perfor-

mance Simulation Association (IBPSA) apeluje
o „określenie minimalnych wymagań dla
symulacji energetycznej budynku i analiz przy
wspomaganiu energooszczędnego projektowania”. Dotyczyć ma to również certyfikatów
wystawianych symulatorom. Oczywiście, wysiłek należy pochwalić, bo ta nowa dziedzina
modelowania energii jest jak rodeo, gdzie nie
można odróżnić kowboja od klauna, a jest to
przecież sektor gospodarki, której innowacje
mają największy wpływ na środowisko, będąc
odpowiedzialnym za około 40% emisji gazów
cieplarnianych.
W Polsce do celów naukowo-badawczych
używa się, w zależności od stopnia zamożności instytucji, wszystkich wymienionych
w ramce obok programów – niektóre z nich
mogą być bardzo kosztowne, a niektóre – jak
np. ESP-r i EnergzPLus – darmowe, ale bez
przyjaznego interfejsu. Opracowanie różnych
programów symulacyjnych ułatwiła dostępność na stronie internetowej Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju danych klimatycznych dla Polski (przygotowywanych parę lat
temu na potrzeby świadectw charakterystyki
energetycznej2). Poza tym istnieje kilka
programów do wykonywania świadectw
wykorzystujących metodę miesięczną bilansową wg normy PE EN ISO 13790. W ramach
finansowanego przez Norweski Mechanizm
Finansowy i EOG projektu STEP3 na Politechnice Warszawskiej stworzono „silnik” do metody 5R1C, rozszerzając go do 6R1C (sam silnik
bez interfejsu), który może być podstawą
stworzenia pierwszego polskiego programu
symulacyjnego.
System oceny LEED wymaga stosowania
symulacji a jego najnowsza wersja 4 jest jeszcze bardziej rygorystyczna i stąd nadzieja, że
wraz z jego powolnym, choć bardzo głośnym,
wprowadzaniem w Polsce, biura projektowe
zaczną się interesować analizami, które gdzie
indziej stają się powszechne i projekty praktycznie muszą przechodzić przez optymalizację w ramach ZPP. Idealnym rozwiązaniem
jest wprowadzenie firmy konsultacyjnej zanim
jeszcze projekt koncepcyjny ujrzy światło
dzienne aby uzyskać możliwość wczesnej
analizy warunków lokalizacji i ich wpływu na
projekt oraz przygotowania zrównoważonych
strategii i kierunków działań. Idee są w takim
wypadku rozwijane wspólnie z zespołem

projektowym i firma dostarcza techniczne wsparcie i ekspertyzę w miarę potrzeb
klienta.
Zakończyć można konkluzją, że jeśli ignoruje się lub nie jest się świadomym współdziałania klimatu, formy budynku, wewnętrznych obciążeń energetycznych, zewnętrznych
przegród, zachowania się użytkowników oraz
sposobu eksploatacji budynku – to architekt
może zostać przypisany na zawsze do bardzo
złego projektu. Aby tak się nie stało należy
tylko wprowadzić do pracy projektowej wspomniane i powtarzane powyżej elementy. Nie
jest to trudne.
1_C.Jones, C.Hepting, „The Basic Geometric 1_C.Jones, C.Hepting,
„The Basic Geometric Modelling vs.The Complex XYZ Approach”
2_www.transport.gov.pl/2-48203f1e24e2f-1787735-p_1.htm
3_www.is.pw.edu.pl/STEP

Materiały źródłowe:
1_N.Kelly, J.Strachan –„Multi-domain modelling using the ESP-r
system”
2_C.Jones, C.Hepting – „ DOE.2.1E Geometric modeling: The Basic
Geometric Approach vs.The Complex Approach”
3_W.Kujawski –„Przegląd i ocena metod symulacji komputerowej dla potrzeb projektowania budynków spełniających zasady
zrównoważonego rozwoju.Przykłady zastosowania symulacji dla
projektantów i inwestorów”, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa, 2001
4_W.Kujawski – „Symulacje – niezbędna pomoc dla projektanta”
-„Architektura-murator”, 12/2000
5_J.L. Hensen – „On System Simulation for Building Performance
Evaluation”
6_S .Mendler, W.Odell – „The HOK guidebook to Sustainable Design”
7_Building Research and Information 5/6/2000: R.Cole – „Cost and
Value in Building Green”
8_E nvironmental Building News 03/2013: Tristan Roberts– „Energy
Modeling: Early and Often”
Pisaliśmy o tym w Z:A
> Z integrowany Proces Projektowy, czyli jak możemy projektować
lepiej, Z:A_01/2011 s 64.
> P rojektowanie budynków wielorodzinnych: analiza przez design
charrette, Z:A_02/2011 s. 16
> P rzykład z Kanady: charette projektowe dla Essence of White Rock,
Z:A_02/2011 s. 22
> Projektowanie zrównoważonych społeczności, Z:A_01/2012 s. 72
> Zrównoważona rewitalizacja miejska, Z:A_01/2012 s. 90
> Biurowiec, który oddycha, Z:A_03/2013, str. 40

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

Maciej Nitka
WarsztatArchitekta.pl

@

@: Cześć Macieju, Kolego Redaktorze,

Proponuję Ci dziś rozmowę o „konsultacjach
społecznych”? Z definicji są narzędziem systemu demokracji i służą dwustronnej komunikacji władzy z obywatelami. Często wymienia
się je także jako element procesu inwestycyjnego. Czy Twoim zdaniem konsultacje z mieszkańcami okolicy danej inwestycji powinny
wchodzić w zakres działań architekta?

@: Witaj Redaktorze Naczelny,

W zagadnieniu konsultacji społecznych mieści
się cały wachlarz problemów jakie niesie demokracja. Dla mnie konsultacje są oczywistym
elementem procesu projektowego, zwłaszcza
w wypadku inwestycji znacząco zmieniających
zastaną przestrzeń. W praktyce oznacza to
większość inwestycji publicznych. Chciałbym
podkreślić, iż jest to moje osobiste, oparte na
własnym doświadczeniu przekonanie. Wiem
jednak, że wśród architektów są przeciwnicy
takich poglądów i taką postawę też należy
uszanować.

@: Szanuję ją, tak samo jak każde inne poglądy,
z którymi mogę się nie zgadzać. To także
element systemu demokracji – z jej wadami
i zaletami. Tym bardziej dla podkreślenia zalet
warto przytaczać dobre efekty współpracy
społeczeństwa z inwestorem i projektantem.
Widać to wyraźnie w krajach zachodniej Europy.
@: Sama idea konsultacji społecznych przyszła
do nas właśnie stamtąd. Przyjmijmy zatem,
że mają zalety i wady – ale tak czy inaczej są
coraz częściej spotykanym zjawiskiem w pracy
architekta. Właściwie jest to naturalny proces
wynikający, jak sądzę, ze stopniowego wzrostu
świadomości społecznej o możliwości wpływania obywateli na proces podejmowania decyzji.
Jego źródłem są doświadczenia mieszkańców
innych krajów – zwłaszcza Niemiec czy całej
Skandynawii, gdzie społeczna świadomość
współuczestnictwa jest bardzo silna. I ma piękną tradycję. W roku 1984, zwiedzając słynną
berlińską Internationale Bauaustellung (IBA),
zwróciłem uwagę, jak często projekty np. miej064
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Architekt i obywatel
skich placów, zieleńców czy rewitalizacji całych
kwartałów miejskich, powstawały z udziałem
mieszkańców.

@: Bo czasy, gdy jednostkowa decyzja wpływała na obraz przestrzeni i miasta – powoli
odchodzą w zapomnienie. Dzisiaj demokratycznie wybrana władza coraz częściej (choć
niestety nadal nie zawsze) stara się utrzymywać kontakt ze swoimi wyborcami właśnie
poprzez przybliżenie ich do planowanych
przedsięwzięć publicznych.
@: Słusznie przypominasz, że władza powinna
komunikować się ze społeczeństwem. Zwłaszcza przy podejmowaniu decyzji w jego imieniu,
co jest tak widoczne przy inwestycjach przekształcających przestrzeń. Tej idei przyświecają
konsultacje społeczne.
Piękna teoria.
@: Masz na myśli, że wciąż jeszcze przegrywa
z poczuciem władzy, iż „ma władzę”?
@: Mam na myśli, że w rzeczywistości uczestnicy takich trójstronnych konsultacji (władza
czyli inwestor, projektant i społeczeństwo)
często nie są do nich przygotowani. Pomińmy
władzę, skupiając się na społeczeństwie i projektantach (czyli na nas).
Mam wrażenie, że w oddolnych inicjatywach
społecznych brakuje reprezentatywności,
a także konsekwencji w późniejszym działaniu.
To pierwsze jest dość oczywiste. Ostatecznie
– w aktywność społeczną angażują się tylko
nieliczni. Jest ich już coraz więcej, jednakże do
pełnej reprezentacji przekroju społeczeństwa
wciąż jeszcze daleko. Druga moja obawa dotyczy konsekwencji działania. Podjęta decyzja
dotycząca np. zagospodarowania przestrzeni
publicznej, nie może być kontestowana przez
kolejną grupę „społecznych konsultantów”,
zwłaszcza gdy realizacja inwestycji obliczona
jest na wiele lat.
@: Właśnie. Spotkałem się z opisem modernizacji dworca kolejowego w Stuttgarcie po-

legającej min. na rozbiórce starego budynku.
Gdy przystąpiono do wyburzeń natychmiast
stworzył się ruch społeczny w jego obronie.
A przecież projekt przeszedł wieloletni proces
analiz i pełny, wyczerpujący cykl konsultacji
społecznych uzyskując na koniec aprobujące
stanowisko. Czy tę historię można uznać za
wyjątkową?

@: Warto o takim doświadczeniu pamiętać.
Przeprowadzenie konsultacji z pomyślnym
skutkiem nie oznacza społecznej aprobaty „na
zawsze” – właśnie z uwagi na brak reprezentatywności. Do efektywnego działania potrzebne
są niezależne organizacje pozarządowe. Dla
niewielkich, lokalnych inwestycji wystarczy
determinacja i odpowiedzialne decyzje zainteresowanych mieszkańców.
@: To chyba dobrze jeśli ludzie interesują się
najbliższym otoczeniem. A jak na to reaguje
architekt? Trzeci uczestnik „trójstronnych
konsultacji”...
@: Oczywiście, że dobrze, gdy ludzie reagują.
To jest właśnie dobre doświadczenie demokracji – przekonanie, że mamy wpływ na kierunek
zmian otoczenia. Wielu architektów uważa
przeprowadzenie takich konsultacji za swój
obowiązek jeszcze przed przystąpieniem do
projektowania. Wiedza o tym, jak postrzegają
teren jego stali i przyszli użytkownicy, daje nam
bezcenną informację wyjściową.
@: A zatem – uznanie prawa społeczeństwa
do konsultowania kierunku pracy architekta
– to obowiązek projektanta, czy powinien on
oczekiwać oddzielnego zlecenia od inwestora?
@: Z potrzebą społecznych konsultacji architekt powinien się liczyć. Im łatwiej zaakceptuje
ten fakt, tym wcześniej uzyska oczekiwane
informacje. Jest w takim działaniu ciąg dalszy.
Przystępując do projektowania należy pamiętać
także o „przedpremierowej” prezentacji wyników swojej pracy – właśnie tej społecznej grupie
konsultantów. To są często trudne spotkania.

FELIETON

Ludzie – zwłaszcza z tradycyjnych, konserwatywnych środowisk – niechętnie przyjmują
zmiany i nowości. Przekonanie ich do własnych
wizji – to ważne zadanie stojące przed architektem. Jednakże, mający nawet najlepsze intencje
architekt, musi się liczyć z niezrozumieniem
i krytycznymi uwagami. Tak naprawdę nigdy nie
będzie wiedział, na ile te konsultacje przybliżą
mu obraz opinii społecznej – zwłaszcza „milczącej” większości. To jednak normalne. Nigdy nie
zdarzyło mi się żałować czasu poświęconego na
konsultacje projektu.

@: To byłoby zbyt piękne gdyby wyczerpało
listę problemów. Wspomniałeś, że akceptacja
zjawiska konsultacji – nie jest powszechna
wśród architektów. Co jest przyczyną? Czy
chodzi o ochronę swobody twórczej, którą niesie ten zawód? A może o sferę odpowiedzialności architekta za podjęte decyzje, skoro nie
są one w pełni jego autorstwa?

@: W sytuacjach spornych architekt ma prawo
postąpić zgodnie z własnym planem. Właśnie
dlatego, że odpowiada za efekty własnych
decyzji.
Ale wracając do relacji „konsultacje
a twórczość i kreacja” – masz rację. Nawet
najwięksi zwolennicy konsultacji sparzyli się
na rzeczywistych problemach, jakie mogą one
przynieść. Dlatego trudno się dziwić takiej
postawie architekta: Przychodzę z zewnątrz,
pełen najlepszej woli. Daję całą swoją wiedzę,
doświadczenie, swój czas oraz obiektywne
spojrzenie. Ja najlepiej wiem – jako niezależny
ekspert – co potrzeba zrobić. Powierzono to
miejsce mojej pieczy i pozostawię je piękniejszym i wygodniejszym dla mieszkańców.
Wiem, że taka postawa nie jest rzadkością.
Rozumiem powody, jednakże ich nie podzielam.
To ucieczka od rzeczywistości. To także ucieczka od klientów, gdyż – z całym szacunkiem
dla inwestora – faktycznym odbiorcą naszej

pracy jest przecież społeczeństwo. Realizujemy
swoje wizje za publiczne pieniądze.

@: Podsumowując. Konsultacje warto prowadzić jeśli przybliżą one architekta choć o krok
od zamierzonego celu. Ale jakie to cele? Cel
inwestora jest jasny: dobrze wydane pieniądze i społeczna akceptacja realizacji. A jaki cel
ma architekt?
@: Cel ten – w sferze idei i ambicji archi-

tekta – spróbowałbym opisać tak: sukcesu
zrealizowanego projektu nie mierzy się ilością
otrzymanych nagród. Miarą sukcesu jest fakt
przyjęcia stworzonej przestrzeni czy obiektu
przez przyszłych użytkowników jako własnego, bezpiecznego i przyjaznego otoczenia.

Zainteresowanym polecamy lekturę historii dworca w Stuttgarcie
(Stuttgart 21) www.zawod-architekt.pl/stuttgart

rekl ama
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Na dachu nie powinno się
zakładać trawnika
Rozmowa z Wojciechem Wolińskim z firmy Vedag Polska o zielonych dachach i najczęstszych
błędach popełnianych przy ich projektowaniu.

J

Jak się rozpoczęła pana przygoda
z tworzeniem zielonych dachów?

> Pierwsze dachy zielone zrealizowaliśmy jako
firma Vedag Polska w 1998 roku w Poznaniu na
płytach stropowych garaży budynków mieszkalnych przy ul. Milczańskiej. Określenie „dach
zielony” jednak nie oddaje istoty tego typu
realizacji, należy tu raczej mówić o „dachu użytkowym”. W tamtym przypadku powierzchnia
na stropach garaży pełniła funkcję dziedzińca,
gdzie zaaranżowano komunikację pieszą, a także miejsce rekreacji z placami zabaw dla dzieci.
Zieleń stanowiła jedynie uzupełnienie całości.
Potem mieliśmy wiele podobnych realizacji,
zdarzało się, że do wymienionych wyżej funkcji
dochodziła jeszcze komunikacja samochodowa
z parkingami włącznie.
W latach 90. pojęcie zielonego dachu nie
było chyba jeszcze inwestorom zbyt dobrze
znane...

> Rzeczywiście w tamtym czasie wiedza
o projektowaniu i wykonywaniu zielonego
dachu była w Polsce mało konkretna i fragmentaryczna. Temat w branży budowlanej
wzbudzał raczej obawy i niepokój. Założyliśmy
wtedy, że podstawowym warunkiem udzielenia
wiarygodnej gwarancji „funkcjonowania” dachu
zielonego jest kompleksowy nadzór nad wykonaniem całości prac – od hydroizolacji po zieleń.
Tę pierwszą inwestycję przy Milczańskiej realizowała firma Termo-Dek, z którą
zresztą z powodzeniem współpracujemy do
dzisiaj. Natomiast zakresy małej architektury, nawierzchni oraz zieleni zlecone zostały
specjalistom z poszczególnych branż. Na naszej
firmie spoczął obowiązek dostawy materiałów,
ale również koordynacji robót i rozwiązywania
bieżących problemów technicznych, ujawniających się w trakcie realizacji zadania.
Jakie były główne bolączki przy tworzeniu
zielonych dachów w tym pionierskim
w Polsce okresie?

> W latach 90. w projektach technicznych dachów zielonych bardzo często nad hydroizolacją
pojawiała się anonimowa „warstwa” odporna
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na przerost korzeni. Ta jej anonimowość budziła
wątpliwości i pojawiało się pytanie: kto udzieli
wiarygodnej gwarancji, że taki dach będzie
dobrze działać?
Tymczasem w Niemczech, gdzie wykonuje
się najwięcej dachów zielonych, już dawno
wyciągnięto wnioski z popełnionych przed
laty błędów i uznano, że za szczelność dachu
zawsze odpowiada dekarz, a zatem właśnie na
etapie robót dekarskich należy zabezpieczyć
hydroizolację przed możliwością przerostu
korzeni.

ogrodnicze (podłoża i nasadzenia). To mogłoby
nawet sprawnie funkcjonować, gdyby zapewniono fachowy nadzór i właściwą koordynację
tych podwykonawców. Jednak w praktyce ta
koordynacja bardzo często kończy się na etapie
tabelki arkusza kalkulacyjnego. Obecnie polski
rynek ma już dostęp do większości rozwiązań
technicznych sprawdzonych w praktyce na
dachach w całej Europie, ale wciąż brakuje
wytycznych do projektowania i wykonywania
dachów zielonych, co nieustannie skutkuje
błędami i wymaga kosztownych napraw.

A czy firma Vedag posiada w swojej ofercie
jakieś specjalne produkty zapobiegające
przyrostowi korzeni?

Może porozmawiajmy o tych błędach
bardziej szczegółowo...

> Dla systemów hydroizolacji dachów zielonych
opracowaliśmy papy zgrzewalne Vedaflor
zabezpieczone wewnętrznie przed przerostem
korzeni, w tym papę Vedaflor WS-I wyposażoną we wkładkę miedzianą, którą zalecamy do stosowania pod zieleń intensywną,
czyli trawę, krzewy i drzewa. Skuteczność pap
korzenioodpornych Vedaflor została potwierdzona w 4-letnich testach (przeprowadzanych w latach 1994-1998) wykonanych przez
akredytowany instytut w Niemczech według
wytycznych FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.).
Zapewne możecie już pochwalić się dużym
doświadczeniem w tworzeniu zielonych
dachów...

> To prawda – w latach 1998-2001 dzięki
naszym licznym realizacjom „dachów użytkowych” na stropach garaży sprawdziliśmy
i utrwaliliśmy optymalną technologię hydroizolacji w układzie odwróconym (rysunek 1).
A dzisiaj, po tych kilkunastu latach, jakie
najczęstsze błędy dostrzega pan przy
tworzeniu zielonych dachów?

> Od 2002 roku na budowach pojawiła się
tendencja dzielenia poszczególnych zakresów
wykonania dachu zielonego. Osobno działają
firmy dekarskie (izolacje), murarskie (mała
architektura), drogowe (chodniki i drogi) oraz

> Jest ich naprawdę sporo, często określamy
je wspólnym mianem „kiczu technicznego”.
Podzieliłbym je na: projektowo-techniczne, organizacyjne i wykonawcze. Do tych pierwszych
zaliczyłbym: • wybór systemu hydroizolacji
jednowarstwowej (np. folie PCV, EPDM), • brak
spadków koniecznych dla odwodnienia dachu,
• źle dobrany system odwodnienia (niedostateczna ilość wpustów np. w wyniku wyboru
systemu podciśnieniowego oraz ich niekorzystne rozmieszczenie), • posadowienie elementów
małej architektury bezpośrednio na stropie lub
na hydroizolacji, • brak określenia wymagań
dla podłoża pod zieleń (co często skutkuje
zastosowaniem ziemi urodzajnej, absolutnie
nieprzydatnej, wręcz szkodliwej dla wegetacji
w warunkach dachu), • wreszcie projektowanie
zieleni minimalnej (czyt. najtańszej) czyli trawnika, który na dachach się nie sprawdza.
A błędy organizacyjne?

> Tutaj mógłbym wymienić: • zlecanie dekarzom hydroizolacji płyty stropowej garaży
dopiero po wykonaniu izolacji ścian fundamentowych i ich zasypaniu (co znacznie utrudnia
prawidłowe połączenie izolacji), • zlecanie
dekarzom hydroizolacji płyty stropowej garaży
dopiero po wykończeniu cokołu przez firmę
wykonującą ocieplenie fasady budynku (co
uniemożliwia prawidłowe wywinięcie obróbek
hydroizolacji na ścianę budynku), • osadzenie drzwi tarasowych bez wcześniejszego

Technika w architekturze

fot. vedag

uzgodnienia z dekarzem szczegółu prawidłowego wywinięcia obróbki dekarskiej (co
znacznie utrudnia przez brak dostępu, szczelne
połączenie hydroizolacji z ramą drzwi), • brak
zabezpieczenia wykonanej hydroizolacji w trakcie prowadzenia innych robót montażowych
towarzyszących robotom dekarskim • oraz
zlecanie wykonania nawierzchni firmom drogowym nieprzygotowanym do specyficznych
warunków realizacji robót na dachu.
Zostały nam zatem błędy wykonawcze...

> Są powszechne i mają jedną przyczynę – niski
poziom wyszkolenia firm wykonujących prace
dekarskie. Ale dlaczego takie firmy dopuszcza się w ogóle do prac? Niestety obecnie
najtrudniejsze zakresy hydroizolacji, a takim
są bez wątpienia dachy zielone i tarasy, zleca
się według kryterium „najtańszy z chętnych”.
W efekcie największym zagrożeniem dla hydroizolacji jest nie woda, lecz człowiek.

Zieleń na dachu budynku stołówki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (lipiec 2013)

Wspomniał pan wcześniej, że nie każda
zieleń sprawdza się na dachach...
RYS. 1 Schemat użytkowego dachu zielonego
• zieleń ekstensywna lub intensywna
• podłoże – substrat
• w arstwa filtracyjna – geowłóknina Typar
• w arstwa drenażowa – żwir płukany 8/16 mm
lub mata drenażowa Vedaflor SD20
• w arstwa ochronna – geowłóknina Typar
• termoizolacja – polistyren
ekstrudowany XPS
• w arstwa poślizgowa – folia PE
• hydroizolacja II – papa zgrzewalna
korzenioodporna Vedaflor WS-I
• hydroizolacja I – papa zgrzewalna
Vedatect PYE PV 200 S5T
• zagruntowanie podłoża – preparat
bitumiczny Emaillit BV
• w arstwa spadkowa min. 1%, zalecane 2%

fot. vedag

> Rzeczywiście – znaczna część inwestorów
i deweloperów traktuje zieleń na dachu jako zło
konieczne, narzucone w warunkach zabudowy
przez obowiązek zapewnienia powierzchni biologicznie czynnej, dlatego „bronią się” minimalnym nakładem kosztów i w efekcie standardem
stał się trawnik. A to powoduje dodatkowe
koszty na etapie użytkowania – bezustanne
nawadnianie, nawożenie, koszenie – i to bez
gwarancji satysfakcji.
W naszym systemie „Dach zielony Vedag”
oferujemy maty Xeroflor z roślinnością ekstensywną (mchy, rozchodniki, zioła), która jest
specjalnie przygotowana na dachy, daje bardzo
dobry efekt początkowy, a po ukorzenieniu się
(od 3 do 8 tygodni zależnie od pory roku) dach
staje się praktycznie bezobsługowy, wymaga
tylko przeglądu kontrolnego.
A jeżeli ktoś chciałby uzyskać więcej
informacji?

> Doświadczenia zebrane na budowach
w latach 1998-2013 przekładamy na cykliczne
szkolenia dla firm dekarskich. Naszymi podstawowymi partnerami w realizacji tarasów
i dachów zielonych są firmy specjalizujące się
w hydroizolacji dachów płaskich w technologii pap bitumicznych. Potencjał techniczny
naszego zespołu wykorzystujemy również
w pracy z architektami, którym zapewniamy
doradztwo techniczne na etapie projektowania dachów użytkowych i zielonych. Wszystkich zainteresowanych zapraszam też na
naszą stronę www.vedag.pl, gdzie pokazujemy
typowe sytuacje z placu budowy. 

Układanie mat z roślinnością ekstensywną na dachu budynku stołówki Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu (październik 2012)
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Więcej niż standard:
systemy klimatyzacji Multi V
czwartej generacji
Rozmowa z Jarosławem Jóźwiakiem, dyrektorem Działu Klimatyzacji w firmie LG Electronics Polska

S

Systemy klimatyzacyjne LG są obecne
na polskim rynku od kilkunastu lat.
Rozwiązania i dizajn w układach Split
i Multi zdobyły duże uznanie i odniosły
znaczący sukces...

> Bardzo się cieszę z tych spostrzeżeń. Mówiąc precyzyjnie – jesteśmy obecni w Polsce
od 1998 roku. Na początku oferta produktowa
była skromna, ograniczała się do kilku modeli
splitów ściennych, komercyjnych oraz multi
splitów. Sukcesywnie wprowadzaliśmy na
rynek nowe kategorie produktów, nowe typy
urządzeń oraz rozszerzaliśmy już istniejącą
ofertę o nowe modele i jednostki. Dlatego
dzisiaj, z perspektywy kilkunastu lat, mogę
powiedzieć, że LG Electronics oferuje pełną
gamę rozwiązań, począwszy od najprostszych
urządzeń ściennych, poprzez systemy multi
split z szerokim typoszeregiem jednostek
wewnętrznych, a kończąc na systemach VRF
z odzyskiem ciepła (Multi V Heat Recovery),
czy systemach VRF ze skraplaczem wodnym
(Multi V Water).
Od blisko dekady oferujecie również
komercyjne systemy klimatyzacji typu VRF
pod nazwą Multi V...

> Systemy ze zmiennym przepływem czynnika oferujemy od 2007 roku. Wprowadzenie
systemów Multi V na rynek polski związane
było z przyjęciem i realizacją kilkuletniej strategii polegającej na rozbudowie wewnętrznych struktur handlowych oraz wsparcia
technicznego, a także inwestycji w lokalne
struktury handlowe pod kątem intensyfikacji
działań na rynku B2B. W naszej aktualnej
ofercie posiadamy standardowe systemy
dwururowe pompy ciepła (Multi V III), systemy trzyrurowe z odzyskiem ciepła (Multi V III
Heat Recovery) oraz systemy ze skraplaczem
wodnym (Multi V II Water).
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Teraz wprowadzacie na rynek najnowsze
dziecko – LG Air Conditioning and Energy
Solution (AE) system Multi V IV generacji...

> Przy wprowadzaniu nowych rozwiązań najważniejszy jest dla nas komfort użytkowników
oraz realne i wymierne korzyści jakie daje im
zastosowanie naszych systemów. Dlatego skupiamy się na opracowywaniu i wdrażaniu najbardziej zaawansowanych na świecie technologii
z zakresu wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji.
Wprowadzając na rynek Multi V IV mamy
dla naszych klientów jasny i prosty przekaz:
to system VRF znacznie przewyższający
dotychczasowe standardy i aktualnie dostępne
rozwiązania. Wdrożenie szeregu unikalnych,
własnych rozwiązań technologicznych zapewniło uzyskanie przez Multi V IV najwyższego
poziomu wydajności i energooszczędności.
Rezultat ten został osiągnięty dzięki zdefiniowaniu i ograniczeniu lub wyeliminowaniu
procesów generujących straty energii. Efektem
tych prac jest m.in. technologia zarządzania olejem HiPOR™, aktywna kontrola ilości
czynnika chłodniczego, inteligentny system
odzyskiwania oleju, czy wymiennik ciepła
z technologią zmiennych przepływów.

Jakich rozwiązań oczekują dzisiaj
inwestorzy od systemów typu VRF?

> W związku ze zmieniającym się klimatem,
a także ze względów ekonomicznych, inwestorzy coraz częściej oczekują całorocznej
możliwości użytkowania bez względu na temperatury otoczenia. Dlatego też w systemach
Multi V IV generacji zastosowaliśmy opatentowane rozwiązania takie jak: najnowszej generacji sprężarki z funkcją kontroli oleju oraz
systemem HIPOR™, zmienna powierzchnia
wymiennika ciepła i aktywna kontrola ilości
czynnika chłodniczego.
To może powiedzmy konkretnie – w jaki
sposób możemy zaoszczędzić energię
i uzyskać większą efektywność systemów
klimatyzacji?

> Opatentowaliśmy technologię systemu
zmienno-przepływowego wymiennika ciepła,
która automatycznie kontroluje powierzchnię
wymiennika ciepła, poprzez dobór optymalnego przepływu zarówno dla zimnych, jak
i ciepłych strumieni. W konwencjonalnych
urządzeniach liczba przepływów jest z góry
ustalona, a zmiana nie jest możliwa, nawet
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Rys. 1 Schemat przepływu czynnika przez zewnętrzny wymiennik ciepła
–system zmiennego obiegu czynnika

jeżeli w określonych warunkach atmosferycznych wpłynęłaby ona na zwiększenie
wydajności. Wymiennik ciepła z technologią
systemu zmienno-przepływowego dostosowuje wielkość powierzchni wymiany ciepła
dopasowując ją do temperatury i trybu pracy,
wskutek czego przyczynia się do 6% wzrostu
wydajności.
Dodatkowo, w zależności od zmian obciążenia, w funkcji chłodzenia i ogrzewania, ilość
czynnika chłodniczego krążącego w układzie
jest kontrolowana w sposób ciągły, a tym
samym otrzymujemy zwiększenie wydajności
systemu. Z nowym zbiornikiem cieczy system
może automatycznie regulować jego ilość.
W trybie ogrzewania więcej czynnika jest
dostarczane z akumulatora do układu, przez
co zwiększa się wydajność grzewcza. Podobnie
– w trybie chłodzenia – umiarkowana ilość
czynnika chłodniczego jest wykorzystywana
z akumulatora w celu uzyskania jak najwyższej
efektywności chłodzenia. Takie rozwiązanie
zaowocowało rozszerzeniem dolnego zakresu
temperaturowego pracy układów do -25°C
w trybie grzania oraz -10°C w trybie chłodzenia.
Jeżeli zastosujemy te rozwiązania, to
o jakich oszczędnościach możemy mówić
w porównaniu do obecnie stosowanych
systemów?

> Rozwiązania zastosowane w systemach
Multi V IV obniżają zużycie energii od 10%
do 20% w stosunku do układów poprzedniej
generacji. Mając na uwadze to, iż użytkownicy
ciągle szukają oszczędności proponujemy
klientom wyposażenie agregatów w specjalnie zaprojektowany moduł pozwalający regulować zużycie energii w dziesięciu etapach.
Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik jest
w stanie zredukować zużycie energii nawet do
40%, przy nieznacznym spadku wydajności

Rys. 2 Dziesięciostopniowa regulacja pracy układu

układu w stosunku do rozwiązań stosowanych obecnie na rynku.
Czy wraz z nowym systemem wprowadzane
są nowe programy wspomagające
projektowanie oraz zarządzanie?

> Oczywiście. W systemach Multi V IV istnieje
możliwość skomunikowania ich ze wszystkimi możliwymi systemami BMS opartymi
na protokołach LonWorks, BACnet, Modbus
oraz KNX. Sterowniki mają też możliwość
zarządzania układami przez internet oraz są
wyposażone w polskie menu, co umożliwia
łatwą obsługę systemów nawet dla mniej
wprawnych użytkowników.
Gamę sterowników centralnych oferowanych przez firmę LG otwiera nowoczesny
i zarazem bardzo prosty w użytkowaniu sterownik AC Smart Premium z wyświetlaczem
dotykowym z przekątną 10 cali. Kolejnymi
układami sterowania są ACP Premium,
AC Manager Plus oraz moduł do zliczania
i rozdziału zużytej energii – PDI Premium.
Całość stanowi kompleksowe rozwiązanie dla
inwestorów chcących w pełni kontrolować
zainstalowane układy oraz ponoszone koszty
związane z eksploatacją systemów.
Jako wsparcie w procesie projektowania
oferujemy oprogramowanie pod nazwą
LatsCAD. Jest to nakładka do projektowania
systemów VRF, zintegrowana z interfejsem AutoCAD, ułatwiająca i oszczędzająca czas pracy
projektanta poprzez takie funkcje jak: automatyczne tworzenie opisów urządzeń, orurowanie
po zadanej trajektorii, tworzenie prostych
warstw, projektowanie systemu odprowadzania
skroplin, instalacji elektrycznej oraz sterowania
centralnego wraz z symulacją rzeczywistej pracy
systemu Multi V w środowisku CAD. Projektowanie układów z zastosowaniem LatsCAD staje
się dużo prostsze i mniej czasochłonne.

Rys. 3 Jednostka MULTI V IV

Kiedy system będzie dostępny w Polsce
i jak będzie się kształtowała jego cena na
tle konkurencyjnych rozwiązań i obecnej
oferty firmy LG?

> Od września 2013 jest już dostępny system
dwururowy Multi V IV z funkcją Continuous Heating z identycznym typoszeregiem
jednostek zewnętrznych jak w Multi V III. Od
grudnia 2013 wprowadziliśmy wersje Multi V
IV – system trzyrurowy Multi V IV Heat Recovery z odzyskiem ciepła oraz Multi V Water IV
– również w wykonaniu dwu- i trójrurowym.
Trudno mówić mi tutaj o poziomie cenowym w porównaniu do konkurencyjnych
rozwiązań, gdyż na końcową cenę ma wpływ
wiele czynników i zależy ona w dużej mierze
od indywidualnego podejścia do danego projektu. Jeśli chodzi o poziom cenowy Multi V IV,
to w tej chwili pracujemy nad nową polityką
cenową i nad tym, w jaki sposób pozycjonować ten produkt. Zainteresowanym polecam
bezpośredni kontakt z biurami handlowymi
– dane adresowe są dostępne na stronie
www.klimatyzacja.lge.pl
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Muzyka
w najlepszym
świetle
Jeszcze kilka lat temu niewiele osób
przypuszczało, że w Lusławicach może powstać
światowej klasy obiekt koncertowy. Jednak
dzięki determinacji jego patrona i pomysłodawcy,
profesora Krzysztofa Pendereckiego, udało się
tego dokonać pod koniec 2012 roku, po rekordowo
szybkiej, bo trwającej zaledwie 16 miesięcy
budowie. Oświetlenie do Europejskiego Centrum
Muzyki dostarczyła firma LUG.

E

Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach
to inicjatywa wyjątkowa na skalę międzynarodową. Ideą jego powstania i funkcjonowania
było inspirowanie najzdolniejszych młodych
muzyków z całego świata do doskonalenia
umiejętności i osiągnięcia pełnej dojrzałości
artystycznej.
Obiekt jest nowoczesnym kompleksem,
harmonijnie komponującym się z otoczeniem
i lusławickim dworem, z którym sąsiaduje.
Dodatkową zaletę stanowi oddalenie od aglomeracji miejskich, co gwarantuje atmosferę
pracy twórczej i ciszę nieosiągalną w wielkomiejskich ośrodkach. Europejskie Centrum Muzyki zostało zaprojektowane przez
krakowską pracownię DDJM jako wielofunkcyjny zespół obiektów o powierzchni ponad
10 tys. m2. Jego sercem jest sala koncertowa
dla 650 widzów. W skład obiektu wchodzą
również: sala prób, biblioteka, czytelnia, sala
multimedialna, pokoje ćwiczeń, jadalnia, kuchnia oraz baza noclegowa dla 120 osób. Obiekt
posiada pełną infrastrukturę techniczną.

Oprawy specjalnie dobrane
Wystrój obiektów podobnych do lusławickiego zawsze projektowany jest indywidualnie.
W przypadku ECM dotyczyło to zarówno
elementów wyposażenia, jak i specjalnego
oświetlenia, które dostarczyła firma LUG
w odpowiedzi na unikalne potrzeby klienta
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i w nawiązaniu do architektonicznej wizji obiektu. Zdecydowano, że w budynku zastosowane
zostaną oprawy oświetleniowe najnowszej
generacji, oparte na technologii LED, zapewniające wysoką efektywność inwestycji i niskie
koszty eksploatacyjne. Projektanci z firmy LUG
musieli jednak dobrać oprawy do pomieszczeń,
w których zostaną zamontowane.
Przede wszystkim należało właściwie
oświetlić salę koncertową i salę prób. Wymagało to opracowania unikalnych rozwiązań
umożliwiających instalację opraw, biorąc pod
uwagę specyficzną konstrukcję sufitu w tych
pomieszczeniach. Optymalnym rozwiązaniem
okazała się oprawa downlight Lugstar Square
LED. Jej wysoka sprawność wynosząca ponad
90% dowodzi, że LUG zadbał nie tylko o walory
estetyczne, ale także o znakomite parametry
świetlne produktu. Nad widownią wykorzystano natomiast oprawę VIGO System LED.
W ECM swoją premierę miała także
oprawa Lugclassic Square LED, która została
zastosowana między innymi w przestronnym
hallu. Wewnętrzne schody do foyer oświetlone zostały specjalnie dostosowanymi do
tego celu oprawami Focus LED. Przystosowanie polegało na opracowaniu specjalnych
platform i sposobu ich zwieszania. Zaproponowana przez LUG koncepcja spotkała się
z uznaniem architektów i została zrealizowana. Na zewnętrznych portykach i obejściu

estrady letniej zainstalowano oprawy Focus
LED o podwyższonym stopniu ochrony IP44
montowane do stropu poprzez dystans.
Zastosowanie technologii LED sprawiło, że
w Centrum osiągnięto znaczne oszczędności
energii elektrycznej. Innowacyjność i energooszczędność przyjętych rozwiązań zapewniają
wysoką efektywność inwestycji, a funkcjonalność i nowoczesne wzornictwo opraw nadają
odpowiedni styl obiektowi i podkreślają jego
walory architektoniczne.
***
Jakość produktów, serwisu i doradztwa decyduje o tym, że firma LUG od lat jest zapraszana
do realizacji wielu prestiżowych projektów. Dostarczane rozwiązania oświetleniowe pozwalają zrealizować każdą, nawet najbardziej śmiałą
wizję projektantów i architektów. Doskonałym
tego dowodem jest właśnie projekt i realizacja
oświetlenia Europejskiego Centrum Muzyki
Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra,
tel. 68 453 32 00,
faks 68 45 33 201,
e-mail: handlowy@lug.com.pl
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Polski system
do zarządzania pracownią
inż. Piotr Bilon

Proces projektowania i realizacji inwestycji wymaga dziś od firmy architektonicznej ciągłego rozwoju
i stałego dążenia do podnoszenia efektywności i konkurencyjności procesu projektowania. Na polskim rynku
właśnie pojawiło się rozwiązanie służące do sprawniejszego zarządzania pracownią projektową – system
Wayman oferowany w Polsce przez wyłącznego dystrybutora, firmę AEC Design Sp. z o.o. z Warszawy.

Z

Zauważalną tendencją w zagranicznych pracowniach architektonicznych jest wdrażanie
nowych, zaawansowanych narzędzi i technologii
do wspierania projektowania (BIM), wymiany
i archiwizacji danych (PDM), planowania i realizacji projektów (EPM), a także rozbudowywanych
systemów do zarządzania zasobami przedsiębiorstw (ERP). Podstawowym wyzwaniem
wynikającym z konieczności zintegrowania
kilku produktów w jedną całość, uzupełniającą
i wspierającą proces projektowania w technologii
BIM, jest zapewnienie niezakłóconej pracy różnych, niepowiązanych ze sobą programów.

Elastyczny Wayman
Warto zatem zapoznać się z nowym rozwiązaniem służącym do zarządzania firmą
architektoniczną – stworzonym nad Wisłą
systemem Wayman. Charakteryzuje go duża
elastyczność w dopasowaniu się do specyfiki
biura projektowego. Program jest gotowy do
natychmiastowego uruchomienia, a proces
jego wdrożenia nie zakłóca ani pracy firmy, ani
realizowanych prac projektowych.
Wayman pozwala odwzorować strukturę firmy i sieci jej podwykonawców, a także
zapewnia pełną wymianę informacji pomiędzy
wszystkimi podmiotami uczestniczącymi
w pracy biura architektonicznego, z uwzględnieniem ich specyfiki na każdym etapie.
Program posiada funkcjonalność pozwalającą
na stosowanie systemu już na etapie przygotowania wycen, planowania prac projektowych,
prowadzenia ustaleń i negocjacji z inwestorem
oraz podwykonawcami branżowymi.

Równowaga projektu
architektonicznego
Kolejną ważną funkcjonalnością programu jest
planowanie i realizacja prac projektowych. W obszarze tym pozwala on na utrzymanie w równowadze głównych parametrów każdego projektu

Zakładka Projekty przedstawiająca podsumowanie głównych parametrów projektu

czyli: terminów (czas), finansów oraz zasobów
(projektanci i podwykonawcy zewnętrzni), przy
stałym zagwarantowaniu stosowania procedur
utrzymania najwyższej jakości prac projektowych.
Planowanie i definicja poszczególnych zadań
projektowych wspierane są przez zastosowanie
Uniwersalnego Spisu Dokumentacji, który pozwala na błyskawiczną definicję zadań i „kamieni
milowych”. Podejście do sprawy planowania i definicji projektów w programie koncentruje się na
aspekcie zarządzania zmianami, które w sposób
konsekwentny wywoływane są przez wszystkich
uczestników procesu realizacji inwestycji. Rozwiązanie pozwala zatem na szybkie implementowanie zmian i opracowywanie wariantów oraz
reagowanie na zmiany w obciążeniu zasobów
wywołane przerwami w realizacji projektów lub
koniecznością wykonania dodatkowych prac
projektowych w wyniku np. zmiany koncepcji.

Kontrola kosztów i język branżowy
W obszarze zarządzania finansami Wayman
na bieżąco gromadzi informacje o wszystkich

składnikach kosztów firmy architektonicznej
i odpowiednio przyporządkowuje koszty do poszczególnych etapów. Każdy koszt może zostać
wyeksportowany do programu księgowego
w celu prawidłowego rozliczenia. Wymiana danych pomiędzy systemem a programami służącymi do rozliczeń księgowych jest obustronna.
Realizacja projektów w Wayman, w każdym
obszarze, włączając w to zarządzanie podwykonawcami, opiera się na stale powtarzanym
cyklu następujących po sobie etapów. Jest to
zgodne z międzynarodowymi standardami
zarządzania, przy czym Wayman pozwala na
stosowanie języka branżowego, składni zrozumiałej dla całej firmy. Jest to znaczące ułatwienie, odróżniające ten system od tych opartych
o normy ISO, napisanych językiem normy, co
czyni je często niezrozumiałymi. Cechą wyróżniającą system jest również możliwość łatwego
dostosowania go do potrzeb. 
Wszelkie pytania dotyczące programu prosimy kierować do wyłącznego
dystrybutora firmy AEC Design: Tel. 22 746 05 30, info@aecdesign.pl
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Obiekty komunikacyjne

Systemy oddymiania
Port lotniczy Rzeszów-Jasionka, Rzeszów

Obiekty użyteczności publicznej

Systemy naturalnej wentylacji

Systemy napędów
Teatr Muzyczny Capitol, Wrocław

Obiekty handlowe

Systemy zamknięć ogniowych

Systemy sygnalizacji pożarowej
Galeria Kaskada, Szczecin

Obiekty biurowe

Oddymianie szybów windowych

Wsparcie projektowe
Sky Tower, Wrocław

Obiekty przemysłowe

Biblioteki CAD

Montaż, konserwacja, serwis
Centrum logistyczne, Kopytkowo k. Gdańska

www.dhpolska.pl

fot. © Huating | Dreamstime.com

Wydarzenia 2014

/ Wy
da
rze
nia
20
14

TEMAT SPECJALNY.

Z:A _#36

073

Wydarzenia 2014

Kalendarium 2014

wydarzenia polecane architektom
6.02-30.03.2014
Wystawa „Architektura i wino w Europie
Środkowej”, Muzeum Architektury
Wrocław, www.ma.wroc.pl
14-16.02.2014
Interbud 2014 – Targi Budownictwa
Łódź, www.interbud.interservis.pl
18-21.02.2014
Targi Arena Design
Poznań, www.arenadesign.pl
21-23.02.2014
7. Targi Budowlane Silesia Building Expo
Sosnowiec, www.exposilesia.pl
26.02.2014
Szkolenie w IARP:
Energooszczędność budynków
w przepisach prawa budowlanego
Lublin, www.izbaarchitektow.pl/szkolenia
26-28.02.2014
Targi „Światło” i seminarium
„Architektura-Światło-Przestrzeń”
Warszawa, www.lightfair.pl
27.02.2014
Szkolenie w IARP:
Energooszczędność budynków
w przepisach prawa budowlanego
Białystok, www.izbaarchitektow.pl/szkolenia
11-14.03.2014
Budma – Międzynarodowe Targi
Budownictwa i Architektury
Poznań, www.budma.pl
19.03.2014
Szkolenie: Najnowsze rozwiązania
technologiczne dla nowoczesnych fasad
w świetle najnowszych przepisów
Warszawa, www.eduarch.pl
21-23.03.2014
Expo Dom – Targi Budownictwa,
Wyposażenia Wnętrz i Ogrodów
Rzeszów, www.budownictwo.
targirzeszowskie.pl
22-23.03.2014
Twój Dom, Twoje Otoczenie 2014
– Budownictwo, Ogrzewanie, Wnętrza
Jaworzno, www.promocja-targi.pl
28-30.03.2014
Tarbud 2014 – Międzynarodowe
Targi Budownictwa
Wrocław, www.targiwroclaw.com
28-30.03.2014
23. Międzynarodowe Targi Budowlane
„Bud-Gryf”
Szczecin, www.mts.pl
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28-30.03.2014
Targi Budowlane Lubdom
Lublin, www.lubdom.targi.lublin.pl
28-29.03.2014
Oltarbud-E 2014 – Międzynarodowe
Targi Budownictwa
Olsztyn, www.targiwim.olsztyn.pl
28-30.03.2014
Mój Dom 2014 – Opolskie Targi
Budownictwa
Opole, www.targiopole.pl

8.05.2014
Szkolenia: Najnowsze rozwiązania
technologiczne dla nowoczesnych
fasad w świetle najnowszych
przepisów
Poznań, www.eduarch.pl
9-11.05.2014
About Design – 4. Targi Designu
i Aranżacji Wnętrz
Gdańsk, www.aboutdesign.amberexpo.pl

30.03.- 04.04.2014
Light + Building – Targi Architektury
i Technologii
Frankfurt nad Menem, www.targifrankfurt.pl

9-11.06.2014
Sacroexpo – XV Międzynarodowa
Wystawa Budownictwa i Wyposażenia
Kościołów, Sztuki Sakralnej
i Dewocjonaliów
Kielce, www.targikielce.pl

02.04.2014
Szkolenie w IARP:
Projektowanie obiektów
medycznych teoria, praktyka,
rzeczywistość.
Łodź, www.izbaarchitektow.pl/szkolenia

18.09.2014
Szkolenia: Najnowsze rozwiązania
technologiczne dla nowoczesnych
fasad w świetle najnowszych
przepisów
Wrocław, www.eduarch.pl

10.04.2014
Szkolenia: Najnowsze rozwiązania
technologiczne dla nowoczesnych
fasad w świetle najnowszych
przepisów
Szczecin, www.eduarch.pl

18-20.09.2014
Warsaw Build 2014 – Międzynarodowe
Targi Budowlane i Wnętrzarskie
w Warszawie
Warszawa, www.warsawbuild.pl

11-13.04.2014
Dom 2014 – 21.Ogólnopolskie
Targi Materiałów Budownictwa
Mieszkaniowego i Wyposażenia
Wnętrz
Kielce, www.targikielce.pl
11-13.04.2014
45. Międzynarodowe Targi
Budownictwa
Bielsko-Biała, www.astra.blk.pl
12-13.04.2014
8. Targi Dom i Ogród
Leszno, www.riph.pl
24-26.04.2014
Wiosna 2014 – 42. Krakowskie
Targi Budownictwa
Kraków, www.centrumtargowe.com.pl
25-27.04.2014
Murexpo 2014 – Ogólnopolskie
Targi Budowlane
Warszawa, www.targibudowlane.pl
5-6.05.2014
3. Międzynarodowa
Konferencja Intbau „Tradycja
i dziedzictwo w dzisiejszym
obrazie miasta”
Kraków, www.intbaupoland.com

19-21.09.2014
Dom i Wnętrze – 4. Jesienne Targi
Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego
i Wyposażenia Wnętrz
Kielce, www.targikielce.pl
3-5.10.2014
Wszystko dla Domu + Wnętrza
Komercyjne – 23. Targi Wykończenia
i Wyposażenia Wnętrz
Szczecin, www.mts.pl
9.10.2014
Szkolenia: Najnowsze rozwiązania
technologiczne dla nowoczesnych
fasad w świetle najnowszych
przepisów
Gdańsk, www.eduarch.pl
9-19.10.2014
Łódź Design Festival
Łódź, www.lodzdesign.com
30.10.2014
Sport-Obiekt – 14. Wystawa
Wyposażenia i Budowy Obiektów
Sportowych
Kielce, www.targikielce.pl
26-29.11.2014
Stone – Targi Branży
Kamieniarskiej
Poznań, www.stone.mtp.pl

Światowe targi architektury i technologii

Design meets Technology.
Nowości we wzornictwie, rozwiązania przyszłości na
rzecz wydajności energetycznej – to wszystko pojawi
się w centrum uwagi na największych targach
oświetlenia, elektrotechniki oraz automatyki domów
i obiektów, i oprogramowania dla budownictwa. Daj
się przekonać do ekologicznych i ekonomicznych
rozwiązań oszczędzających energię. Zainspiruj się
bogatym programem przygotowanym z myślą o
architektach przez najlepszych ekspertów w branży.
Frankfurt am Main, 30. 3 – 4. 4. 2014
www.light-building.com
info@poland.messefrankfurt.com
tel. (22) 49 43 200
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Świetlne targi w stolicy

wziąć przede wszystkim udział

W dniach 26-28 lutego w Warszawie

w szesnastej konferencji Architektu-

odbędą się po raz 22. Targi Światło.

ra*Światło*Przestrzeń, która corocz-

To największa branżowa impreza

nie przyciąga około 200 architektów

oświetleniowa i elektrotechniczna

z całej Polski. Spotkanie organizo-

w Europie Środkowo-Wschodniej i je-

wane jest w ścisłej współpracy z Izbą

dyne tego typu wydarzenie w Polsce

Architektów RP oraz Stowarzysze-

łączące prezentację najnowszych

niem Architektów Polskich. Gośćmi

produktów z koncepcją szkolenio-

specjalnymi konferencji będą polskie

wą. Organizator targów agencja

gwiazdy architektury. Spotkanie

Soma, promując corocznie firmy i ich

uświetnią pokazy najnowszych

produkty, jednocześnie dba o bogatą

technologii i rozwiązań z dziedziny

ofertę warsztatową dla uczestników

oświetlenia wnętrz przygotowane

targów, którzy mogą brać udział

przez firmę Prolight.

w seminariach naukowych, konferen-

Warszawskiej imprezie towa-

cjach oraz szkoleniach dla specja-

rzyszyć będzie także dwudniowe

listów, obejmujących prezentację

seminarium „Technologia LED i jej

sprzętu i najnowszych technologii

zastosowanie– możliwości, ograni-

stosowanych w branży oświetlenio-

czenia, przyszłość”, a także szkolenie

wej, elektrotechnicznej i budow-

poświęcone oświetleniu awaryjnemu

nictwie. Przedstawiciele różnych

i nowym rozwiązaniom w oświetleniu

sektorów i profesji będą mieli okazję

drogowym i iluminacji. Udział zapowie-

w oświetleniu i wyposażeniu wnętrz

skonfrontować wiedzę praktyczną

dzieli przedstawiciele czołowych pro-

oraz zwrócić uwagę na dizajn jako

zarejestrujemy się na stronie www.

z ofertą producentów prezentowaną

ducentów sprzętu oświetleniowego.

element równie ważny w kształto-

lightfair.pl, gdzie znajduje się też

Podczas targów odbędzie się

waniu przestrzeni architektonicznej

więcej informacji na temat targów

także All On Design – wyjątkowe

co aspekty czysto techniczne. To spo-

i towarzyszących im spotkań.

znajdą się wydarzenia i warsztaty

wydarzenie dla wszystkich zaintere-

tkanie kierowane jest do szerokiego

Zainteresowani mogą również

skierowane do architektów, którzy od

sowanych dizajnem, aranżacją wnętrz,

audytorium złożonego nie tylko z pro-

kontaktować się z organizatorami

lat stanowią jedną z głównych grup

trendami i sztuką. All On Design ma

jektantów z całego świata, ale także

za pośrednictwem poczty e-mail

odwiedzających. Projektanci powinni

za zadanie podkreślić rolę wzornictwa

z przedstawicieli mediów i instytucji.

pisząc na adres info@lightfair.pl.

Winna architektura

cięzcą został architekt Michael

W dniach od 6 lutego do 30 marca

Graves, który – według życzenia

2014 roku we wrocławskim Muzeum

zleceniodawcy – rozbudował

Architektury trwa wystawa „Archi-

projekt o dodatkową przestrzeń

tektura i wino w Europie Środkowej”

do prezentacji kolekcji sztuki.

poświęcona charakterystycznemu

Budowę Clos Pegase ukończono

w ostatnich latach dla świata

w 1987 roku, a jej imponująca,

produkcji wina zjawisku łączenia

postmodernistyczna bryła szybko

współczesnej architektury i nowych

stała się wyznacznikiem kierunku,

technologii. Przy Bernardyńskiej

w jakim podążyła architektura

obejrzeć można 38 najciekawszych

winnic w innych rejonach świata.

na ekspozycjach.
W programie targów Światło 2014

współczesnych winnic, godnych

Na wszystkie szkolenia

W Europie Środkowej pierw-

uwagi nie tylko ze względu na

sze przykłady nowoczesnego

architekturę, lecz także z punktu

kształtowania winnic pojawiły się

widzenia samej technologii produkcji

pod koniec XX wieku, by w pełni

święcone architekturze winnic oraz

wą architekturę związaną z winem

trunku z winogron. Zaprezentowane

rozwinąć się w pierwszej dekadzie

katalog obiektów prezentowanych

w wybranych przez nas regionach.

zostały obiekty z Austrii, Niemiec,

nowego stulecia. Do ich tworzenia

na wystawie. Ekspozycja została

– mówi kurator Dan Merta -Chcemy

Węgier, Włoch, Słowacji, Słowenii,

najzamożniejsi właściciele za-

zorganizowana we współpracy

jednak pokazać nie tyle poszczegól-

Czech i Moraw.

praszali najlepszych światowych

z Design Factory w Bratysławie

ne winnice, ile zjawisko wyjątkowej

architektów, takich jak Frank

i Centrum Architektury FUGA

współpracy światłych inwestorów

rozpoczął się w drugiej połowie

Gehry, Norman Foster, Richard

w Budapeszcie. Honorowy patronat

i znakomitych architektów.

lat 80. XX wieku w Kalifornii. To

Rogers, Álvaro Siza, Zaha Hadid

nad projektem objął Karel Schwa-

właśnie wtedy Museum of Modern

czy Renzo Piano.

rzenberg, były Minister Spraw

wystaw i wydarzeń w Muzeum

Zagranicznych Republiki Czeskiej.

Architektury uzyskać można od-

„Boom w architekturze winnic”

Art w San Francisco rozpisało

Wystawa w MA została przy-

Więcej informacji dotyczących

konkurs na projekt nowego

gotowana przez Galerię Jaroslava

- Zaryzykowałbym stwier-

wiedzając stronę www.ma.wroc.pl

budynku dla winnicy Clos Pegase

Fragnera w Pradze. Towarzyszy jej

dzenie, że ta wystawa prezentuje

albo pisząc na adres marta.czyz@

w kalifornijskiej Napa Valley. Zwy-

publikacja, która zawiera eseje po-

najbardziej interesującą i postępo-

ma.wroc.pl.
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Kamień także
dla architektów
Targi Branży Kamieniarskiej Stone,
których najbliższa edycja odbędzie się
w Poznaniu w dniach 26-29 listopada
2014 roku adresowane są do kamieniarzy, przedstawicieli branży budowlanej, ale także do architektów. To
właśnie projektanci najlepiej potrafią
wydobyć piękno i strukturę kamienia
oraz zastosować go w przestrzeni
użytkowej w sposób funkcjonalny
i cieszący oko użytkowników. Dlatego
firmy kamieniarskie coraz częściej
przygotowują oferty specjalnie dla
architektów.
- Z roku na rok kamieniarzom
coraz bliżej do architektów, mimo że
kamień jest wymagającym materiałem budulcowym i dekoracyjnym
– mówi Joanna Mizerska, dyrektor
targów Stone.
W ramach ekspozycji targów
Targi Branży Kamieniarskiej Stone

będzie można zobaczyć nie tylko ma-

okazję, aby przyjrzeć się poszczegól-

szyny i urządzenia do obróbki kamie-

nym odmianom kamienia w sposób

m.in. pokazać całe piękno i mnogość

Międzynarodowe Targi Poznańskie

nia, ale także zapoznać się z ofertą

organoleptyczny – dotknąć, zbadać

odmian tego surowca, a także przy-

> Joanna Sypniewska, tel. 61 869 22 16

wystawców, którzy przywiozą do

jego strukturę, a także porozmawiać

bliżyć tajniki dotyczące sposobów

stolicy Wielkopolski kamień naturalny

ze specjalistami na temat technicz-

jego wykorzystania w przestrzeni

z różnych zakątków świata. Poznań-

nych aspektów jego wykorzystania

mieszkalnej, biznesowej czy pu-

ska impreza stanowi znakomitą

w projektach architektonicznych.

blicznej.

> www.stone.mtp.pl

we Frankfurcie nad Menem, w dniach

który w tym roku odbędzie się pod

ACS-Forum / Forum Open BIM

od 30 marca do 4 kwietnia 2014 roku.

hasłem: „Explore Technology for Life

przedstawione zostaną innowacyjne

Kolejna edycja Światowych Targów

Zwiedzający będą mogli zapoznać się

– najlepszą energią jest ta, która nie

metody projektowania i budowy.

Architektury i Techniki Light+Buil-

z ofertą przeszło 2300 wystaw-

jest wykorzystywana”.

ding, największej tego typu imprezy

ców, ale też skorzystać z wydarzeń

na świecie, odbędzie się tradycyjnie

podczas programu uzupełniającego,

Targi o dobrze
wykorzystanej energii

Targi w swym zamierzeniu mają

Ci, którzy zdecydują się odwiedzić

Zwiedzający poznają także wyniki
konkursu „Design Plus powered by
Light + Building”, promującego inno-

w pokazie „Smart Powered Building”,

wacyjne i przyszłościowe produkty

podczas którego zostaną przedsta-

z zakresu oświetlenia, elektrotechniki

wione przyszłościowe technologie dla

i automatyki budynków i oprogramo-

inteligentnego zarządzania energią

wania dla budownictwa przywiezione

w budynkach oraz gotowe produkty

na targi.
Więcej szczegółów na temat pro-

lizowanego wytwarzania energii.

gramu towarzyszącego targom Light

Szczególną atrakcją dla architektów,

+Building można znaleźć na stronie

projektantów wnętrz, handlowców

internetowej www.light-building.com

i dizajnerów ma być Forum Trend,

w zakładce Events. A w sprawie orga-

gdzie przedstawione zostaną tenden-

nizacji wyjazdów można kontaktować

cje w architekturze domów na sezon

się z Przedstawicielstwem Targów

2014/15. Realizacją forum zajmuje

Frankfurt w Polsce, za pośrednic-

się renomowana, międzynarodowa

twem poczty e-mail info@poland.

agencja projektowa bora.herke.

messefrankfurt.com, telefonicznie

palmisano z Frankfurtu i Berlina.

22 49 43 200. Informacje znajdują się

Dla architektów, projektantów

też na stronie przedstawicielstwa

i inżynierów zorganizowany zostanie

www.targifrankfurt.pl.

także salonik Outlook Lounge, gdzie
będą mogli oni prowadzić dyskusje
i wymieniać poglądy. Z kolei podczas
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email: joanna.mizerska@mtp.pl

Frankfurt będą mogli uczestniczyć

i rozwiązania w zakresie zdecentra-

078

email: joanna.sypniewska@mtp.pl
> Joanna Mizerska, tel. 61 869 23 84
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Twórca Muzeum Historii
Żydów Polskich weźmie udział
w targach Budma 2014
Profesor Rainer Mahlamäki, światowej sławy architekt, przyjedzie do Polski na zaproszenie
Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. W marcu 2014 r. wygłosi specjalny wykład podczas

fot. arch. Architects Lahdelma & Mahlamaki

Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma 2014.

P

Profesor Rainer Mahlamäki to uznany i wielokrotnie nagradzany fiński architekt. W Polsce
znany jest głównie dzięki zrealizowanemu
projektowi Muzeum Historii Żydów Polskich.
W marcu 2014 r. weźmie udział w Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury Budma, które odbędą się pod hasłem
„Inspiracje, budowa, remont”. Przyjedzie na
zaproszenie Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (IARP), która jest patronem
honorowym tego wydarzenia. Drugiego dnia
targów, które potrwają od 11 do 14 marca,
wygłosi w Sali Ziemi wykład dla architektów
oraz studentów architektury What internationality means in architecture? Prelekcja
odbędzie się w ramach projektu współorganizowanego przez IARP – „Strada di Architettura”, kierowanego do projektantów, na który
składają się specjalna ścieżka zwiedzania,
ciekawe wydarzenia i wykłady.
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– Profesor Rainer Mahlamäki to architekt
wszechstronnie uzdolniony, z jednakową
pasją projektuje zarówno muzea, szkoły, jak
i biurowce oraz budynki mieszkalne. Dlatego
jesteśmy przekonani, że jego wykład zainspiruje wielu, nie tylko młodych architektów
do ciekawych i przede wszystkim odważnych
projektów architektonicznych. – uważa arch.
Izabela Klimaszewska, członek Krajowej Rady
Izby Architektów RP.
Rainer Mahlamäki urodził się w 1956 roku
w Ilmajoki w Finlandii. Studiował na Uniwersytecie Tampere i w 1987 r. został absolwentem tamtejszego Wydziału Architektury.
Karierę architekta łączy z pracą akademicką.
Od 1997 r. wykłada architekturę współczesną
na Wydziale Architektury Uniwersytetu Oulu,
a od 2000 r. jest dziekanem tego wydziału.
W latach 2002-2006 był członkiem Rady,
a następnie w latach 2007-2011 prezydentem

Fińskiego Towarzystwa Architektonicznego
(SAFA). Gościnne wykłady wygłasza na całym
świecie, m.in. w Stanach Zjednoczonych,
Chinach i wielu krajach Europy. Wielokrotnie nagradzany, łącznie zgromadził ok. 40
wyróżnień krajowych i międzynarodowych.
Do najważniejszych należą Architectural Arts
Young Finland z 1997 r., a także nagroda Ministra Edukacji Finlandii, którą otrzymał wraz
z Ilmarim Landelmą w roku 2008.
W Polsce zrealizował projekt Muzeum
Historii Żydów Polskich, za który otrzymał
w 2008 r. International Architecture Award.
Do najważniejszych projektów Mahlamakiego
zaliczają się zrealizowane w Finlandii: Lusto –
Muzeum Lasu i Centrum Informacyjne w Punkaharju, Centrum Sztuki Folkowej w Kaustinen,
Fińskie Centrum Natury Haltia oraz budynki
uniwersytetów w Tampere i Helsinkach.
Wykład Rainera Mahlamäkiego to nie jedyna
atrakcja, jaką Izba Architektów RP przygotowała dla gości targowych. Czwartego dnia targów,
tj. 14 marca, w pawilonie 5 odbędzie się prezentacja projektu Dom Kereta, którą poprowadzi
jego twórca – arch. Jakub Szczęsny. Dom Kereta,
położony niedaleko skrzyżowania ulic Chłodnej
i Żelaznej w Warszawie, zwany też najwęższym domem świata, to budynek i inicjatywa
artystyczna w jednym. Jego nazwa pochodzi
od nazwiska gospodarza domu – izraelskiego
pisarza Etgara Kereta, który pomieszkuje w nim
i zaprasza do niego gości ze świata sztuki.
Międzynarodowe Targi Budownictwa
i Architektury Budma odbędą się w dniach
11-14 marca 2014 r. w Poznaniu, tradycyjnie na
terenach MTP. Po raz pierwszy odbędą się pod
nową nazwą uwzględniającą zainteresowanie
organizatorów i gości targów architekturą.
Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie www.budma.pl. 

fot. ANNA GREGORCZYK
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Zapraszamy na debatę:
Idea – finanse – technologie
Idea – finanse – technologie. Materialna i niematerialna wartość inwestycji w przestrzeni
publicznej – jako zależność realizacji pomysłu architekta od możliwości ekonomicznych
inwestora. Na debatę pod takim hasłem Izba Architektów RP zaprasza 12 marca do Poznania.

12.03.2014
drugi dzień targów Budma 2014
Pawilon nr 5 (Forum Inspiracje)
godz. 11.00-13.00
Izba Architektów RP już po raz trzeci będzie
uczestniczyć w targach Budma jako oficjalny
patron merytoryczny MTP. Debata architektów i inwestorów jest tradycyjnym już
punktem wspólnego programu. W tegorocznej edycji z architektami spotkają się
inwestorzy obiektów użyteczności publicznej
oraz reprezentanci producentów materiałów
i technologii budowlanych.
Dyskusja moderowana przez arch. Marka
Czuryło, toczyć się będzie wokół kilku głównych wątków:
	Architekt najważniejszym partnerem
inwestora publicznego.
	Czy zawsze co polskie jest dobre?
	Czy architektura narodowa ma szanse
zaistnieć na międzynarodowym rynku
materiałów i technologii?
	Jak spowodować, żeby inwestorzy inwestycji publicznych zyskali zaufanie do
nowych technologii i materiałów?
	Czynnik czasu jako weryfikator nowych
technologii i materiałów w aspekcie kosztów inwestycyjnych.
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Inwestycjami publicznymi, których prezentacje dodadzą debacie nie tylko kolorytu,
ale przede wszystkim konkretów stanowiąc
realne „studia przypadku”, będą:
	Kampus Akademicki Poznań Morasko,
	Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie,
	Dworzec Wrocław Główny (odtworzenie
zabytkowego, historycznego kompleksu).
Wśród zaproszonych dyskutantów znajdą się:
a) Architekci:
	Borys Czarakcziew – architekt IARP,
członek SARP, przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów, prezes
zarządu GPP Grupy Projektowej,
	Ewa Kuryłowicz – architekt IARP, członek
SARP i profesor na Wydziale Architektury
Politechniki Warszawskiej. Jest wiceprezesem i generalnym projektantem w Kuryłowicz & Associates sp z o.o. z siedzibą
w Warszawie. Dyrektor PR UIA „Spiritual
Places” w latach 2000-2008. Udziela się
na forum międzynarodowym jako ekspert
ds. projektowania uniwersalnego m.in. dla
Architects' Council of Europe,
	Mariusz Ścisło – architekt IARP, prezes
SARP, partner i współwłaściciel firmy architektonicznej FS&P ARCUS, założonej
w 1988 roku w Warszawie,

 omasz Tomaszewski – architekt IARP,
T
członek SARP wiceprezes Krajowej Rady
Izby Architektów RP obecnej kadencji,
odpowiedzialny za sprawy zewnętrzne,
właściciel firmy F.T.B. Pracownia Architektury i Urbanistyki,
b) Inwestorzy obiektów użyteczności publicznej:
Stanisław Wachowiak – kanclerz Uniwersytetu Adama Mickiewicza, jako inwestor Kampusu Akademickiego Poznań
Marasko,
	arch. Krzysztof Ingarden – architekt
IARP, autor projektu i podczas debaty
reprezentant inwestora Małopolskiego
Ogrodu Sztuki w Krakowie,
	Justyna Sołtyk, dyrektor Departamentu
Marketingu PKP SA we Wrocławiu, jako
inwestor dworca PKP Wrocław Główny.
c) Producenci materiałów budowlanych:
Krzysztof Horała, prezes firmy Hörman
Polska,
Janusz Komurkiewicz, dyrektor marketingu firmy Fakro Polska,
Krzysztof Pruszyński, prezes firmy Blachy Pruszyński.
Wstęp na debatę jest wolny i nie wymaga
rejestracji (na fotografii: debata 2013)

OG£OSZENIE
do polskich architektów i projektantów bran¿owych
W dniach 11-14 marca 2014 wszyscy polscy architekci i projektanci bran¿owi mog¹
odebraæ bezp³atny zestaw narzêdzi wspomagaj¹cych projektowanie zawartych na
p³ycie DVD ARCHISPACE BUDMA 2014.
W sk³ad bezp³atnego zestawu wchodzi:

Biblioteki CAD (blisko 50 tys. plików)
- rysunki 2D
- modele 3D
- kreskowania
- wzory u³o¿eñ
- tekstury

Pakiet trzech programów do generowania automatycznych
zestawieñ z istniej¹cych rysunków DWG

Program PROCAD Tools4Revit SmartBrowser wspomagaj¹cy
zarz¹dzanie i edycjê rodzin w Autodesk Revit

Voucher na 1 dzieñ szkolenia AutoCAD lub Revit

Aby bezp³atnie odebraæ zestaw narzêdzi DVD ARCHISPACE BUDMA 2014 nale¿y
odwiedziæ stronê www.dvd.archispace.pl

Z powa¿aniem,
Zarz¹d PROCAD SA

Og³oszenie zosta³o przygotowane przez PROCAD SA, organizatora dedykowanej polskim
projektantom przestrzeni Akademia Efektywnego Projektowania BUDMA 2014 r.

Wydarzenia 2014

Dlaczego warto odwiedzić
poznańską Budmę 2014?

Tomasz Kobierski,
wiceprezes Zarządu MTP

Sebastian Osowski, redaktor naczelny
magazynu Zawód:Architekt

084

Z:A _#36

Vincent Guallart, architekt miasta Barcelona
powiedział kiedyś „Dobre miasta to takie,
w których mieszkańcom żyje się dobrze.
To zrównoważony rozwój, przyjazny transport publiczny, wysoka jakość przestrzeni
publicznych”.
W jaki sposób kreować przestrzeń
i budynki tak, aby z czasem kształtowały
one nas samych? W jaki sposób korzystać
z najnowszej technologii, jakich materiałów
użyć by powstająca wokół nas architektura spełniała coraz bardziej rygorystyczne
wymogi budynków energooszczędnych? Jakie
rozwiązania pozwolą nam budować szybko
i solidnie, zachowując jednocześnie korzystny
wskaźnik rentowności inwestycji? Odpowiedzi na te pytanie będzie można uzyskać już
w marcu, w samym sercu stolicy Wielkopol-

ski. Setki nowości produktowych i rozwiązań
technologicznych prezentowanych przez ponad 1000 wystawców z całego świata będą
swoistą odpowiedzią, wyznacznikiem zmian
i trendów w budownictwie.
Przez cztery targowe dni Poznań stanie
się budowlaną stolicą Polski, gdzie w gwarze
biznesowych rozmów, debat nad najistotniejszymi problemami branży budowlanej,
konferencji z udziałem wybitnych specjalistów i wielu atrakcyjnych wydarzeń
powstaną nowe „Inspiracje”, pomysły na
„Budowę” czy też „Remont” otaczającej nas
architektury.
W imieniu Wystawców, Partnerów i Patronów serdecznie zapraszam do Poznania.
23. edycja targów Budma z całą pewnością
przyniesie Państwu wiele satysfakcji.

Budma od lat stanowi najpoważniejszą imprezę wystawienniczą branży architektoniczno-budowlanej w Polsce. Wydaje się, że nie
może na niej zabraknąć akcentów obecności
głównych graczy tego rynku. Obecność
w Poznaniu, to kwestia wizerunku i prestiżu,
niezależnie od formy i skali udziału.
Dla architektów, projektantów i studentów
tegoroczna edycja będzie interesująca z wielu
powodów. Izba Architektów RP zaprosiła
gwiazdę światowego formatu – fińskiego profesora architektury Rainera Mahlamäkiego.
Pojawi się z wykładem arch. Jakub Szczęsny,
twórca słynnego Domu Kereta. Czeka nas
również tradycyjna już debata architektoniczna, tym razem organizowana pod hasłem
„Idea – finanse – technologie”. Nad wszystkim
rozpięty będzie „parasol” projektu „Strada di
Architettura” ze specjalną ścieżką zwiedzania
i innymi jeszcze wydarzeniami. Dlatego spodziewam się znaczącej frekwencji architektów
– zarówno z powodu specjalnego programu
jak i samego przesunięcia terminu Budmy
na wiosenny, bardziej sprzyjający podróżom
termin.
Redakcja Z:A tradycyjnie obecna będzie
na stoisku Izby Architektów RP, a jako patron

medialny Budmy – oczywiście w wielu miejscach targowych wydarzeń. Na stoisku oraz
na ekspozytorach w kluczowych punktach
pawilonów dostępne będą bezpłatne egzemplarze magazynu. Zamierzamy także wykorzystać targi do spotkań z naszymi klientami
i oczywiście nie wykluczamy zawierania
nowych znajomości. Mamy wiele do opowiadania o naszej pracy i planach na rok 2014.
Zainteresowanym zaprezentujemy m.in. najbardziej aktualne wyniki badań czytelnictwa
z których wynika, że Z:A czyta już ponad 86%
uprawnionych architektów IARP.
Budmie 2014, a właściwie zarządowi MTP,
chciałbym pogratulować decyzji o dodaniu
słowa „architektura” w nazwie imprezy.
Trzymam kciuki, aby aktualna i kolejne edycje
Budmy przyciągały do Poznania nie tylko architektów, ale także inwestorów publicznych
oraz prywatnych, aby wspólnie rozmawiać
o architekturze i jakości życia w polskiej przestrzeni. Oczywiście spotykając się jednocześnie z firmami dostarczającymi technologie
pozwalające w praktyce realizować coraz bardziej innowacyjne koncepcje architektoniczne
przy rosnących wymaganiach związanych
z energooszczędnością.

Wydarzenia 2014

stoisko IARP
zapraszamy: pawilon 3A

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska Izby
Architektów RP, które zostanie zlokalizowane w pawilonie 3A. Codzienną obsługę
stoiska będą stanowili architekci z Wielkopolskiej Okręgowej IARP - warto skorzystać
z okazji do spotkania i towarzyskiej wymiany
zdań. Na stoisku Izby obecny będzie także
magazyn „Zawód:Architekt”.

Zawód:Architekt

> www.izbaarchitektow.pl
> www.zawod-architekt.pl
rekl ama

Triflex

zapraszamy: hala 6, stoisko 42

Innowacyjny system
do uszczelnień detali i dachów
W Poznaniu firma Triflex zaprezentuje rozwiązania systemowe do uszczelnień. Przede
wszystkim pokazany zostanie system
Triflex ProDetail pozwalający skutecznie
uszczelnić nawet złożone detale na dachach
płaskich, tarasach i balkonach. Zaprezentowane też będą nowe produkty do renowacji
dachów krytych blachą:
podkład gruntujący Triflex Metal Primer
przeznaczony do powierzchni metalowych,
zapewniający przyczepność, powstrzymujący rdzę
powłoka antykorozyjna Triflex Metal
Coat – także do wszystkich konstrukcji
metalowych
Systemy uszczelniające Triflex spełniają
najwyższe kryteria według europejskiej
klasyfikacji ETAG 005.
Na stoisku odbędą się także prezentacje
szybkiej obróbki płynnych tworzyw sztucznych i będzie można porozmawiać z przedstawicielami firmy.
> www.triflex.com
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IZBA ARCHITEKTÓW

Zjazd Izby Architektów RP
W dniach 6-7 grudnia odbył się V Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP.
Około 100 delegatów zgromadziło się w salach konferencyjnych w siedzibie IARP w Warszawie,
gdzie Krajowa Rada IARP zorganizowała obrady plenarne.

W

W części otwierającej krajowy zjazd prezes Izby
Architektów RP arch. Wojciech Gęsiak powitał
przybyłych gości: Janusza Żbika (podsekretarza
stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju), Jacka Szera (przedstawiciela Głównego
Urzędu Nadzoru Budowlanego), Romana
Sobczaka (przedstawiciela Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju), arch. Mariusza Ścisło
(prezesa SARP), Andrzeja Dobruckiego (prezesa
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa), Stani-

Architekci uhonorowani
Złotą Honorową Odznaką
Izby Architektów RP
• Wojciech Herman (LB)
• Marek Bielecki (LB)
• Agnieszka Kantor-Kołodyńska (LB)
• Janusz Szymanek (LB)
• Henryk Kustosz (LU)
• Bogusław Jaskułowski (LU)
• Wojciech Lamprecht (LU)
• Janusz Barnaś (MP)
• Jerzy Głodkiewicz (MP)
• Andrzej Kadłuczka (MP)
• Robert Kuzianik (MP)
• Wacław Celadyn (MP)
• Tomasz Rogala (PD)
• Daniela Milan-Konopka (PO)
• Piotr Pałdyna (WM)
• Piotr Kaniewski (WM)

sława Pajdzińskiego (przedstawiciela Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa), arch. Kazimierza Ferenca (honorowego prezesa IARP) oraz
delegatów na Krajowy Zjazd, przewodniczących
Okręgowych IARP, przedstawicieli krajowych
organów Izby Architektów RP, a także przedstawicieli firmy PZU SA – głównego partnera
wspierającego organizację Zjazdu.
W części oficjalnej V PBKZ IARP prezes
Wojciech Gęsiak odznaczył Złotą Odznaką
Honorową Izby Architektów RP zasłużonych
dla środowiska członków samorządu zawodowego architektów.
W dalszej części zjazdu prezes Izby przedstawił krótkie sprawozdanie z działalności
Krajowej Rady za ostatnie półrocze, a skarbnik
Krajowej Rady, arch. Marek Mikos przedstawił
Zjazdowi projekt budżetu krajowych organów
IARP na rok 2014 r.
Po dyskusji na temat programu działań Izby
Architektów RP oraz jego korektach w odniesieniu do projektowanego budżetu i po uwzględnieniu opinii delegatów krajowych na temat
wysokości składki członkowskiej, delegaci zdecydowaną większością głosów przyjęli budżet
na rok 2014. Tym samym decyzją zjazdu było
pozostawienie składki członkowskiej w roku
2014 na dotychczasowym poziomie 70 zł.
W pierwszym dniu zjazdu przedstawione
zostały także wnioski opracowane przez zespół wydelegowany do stworzenia standardów
wykonywania zawodu architekta w powiązaniu z Kodeksem Etyki Zawodowej Architekta
i honorariami (arch. Sławomir Żak, arch. Piotr

Uchwały V Programowo-Budżetowego
Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP
z 6-7 grudnia 2013 r.
• U chwała nr 1 w sprawie budżetu Krajowej Izby
Architektów RP na rok 2014
• Uchwała nr 2 o zmianie Regulaminu organizacji
i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do
organów jednostek organizacyjnych samorządu
zawodowego architektów – Izby Architektów RP
• U chwała nr 3 w sprawie wysokości składki
członkowskiej obowiązującej od 2015 roku
w samorządzie zawodowym architektów
• U chwała nr 4 w sprawie ustalenia zasad
dotyczących Kodeksu Etyki Zawodowej Architekta

Fokczyński). Odbył się również wykład Roberta
Popielarza, głównego specjalisty ds. OC i CAR/
EAR, przedstawiciela firmy brokerskiej iExpert
nt. ubezpieczeń OC w zawodzie architekta.
W drugim dniu zjazdu sprawnie przeprowadzono głosowania nad uchwałami rekomendowanymi przez KR IARP oraz nad zgłoszonymi
przez delegatów projektami uchwał i wniosków. Listę uchwał V PBKZ IARP podajemy
powyżej, natomiast z ich pełną treścią można
zapoznać się na stronie internetowej Izby
Archiektów RP (zakładka Regulacje prawne
wewnętrzne / Uchwały Krajowych Zjazdów IA).
Podobnie jak w latach ubiegłych głównym
partnerem wspierającym organizację krajowego zjazdu Izby Architektów RP była firma
PZU SA.
Oprac. na podstawie informacji biura KR IARP
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Aż chce się
krzyknąć: wow!

Nowe centrum
dolnośląskich architektów
088
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Uroczyste przecięcie wstęgi – od lewej: Zbigniew Maćków, Adam Grehl,
Wojciech Gęsiak, Andrzej Poniewierka, Piotr Fokczyński i Rafał Dutkiewicz

Bartosz Wokan, redakcja Z:A

Od wtorku 21 stycznia 2014 roku członkowie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP mogą cieszyć się
z nowej siedziby – otwarte zostało centrum szkoleniowo-informacyjne przy ulicy Wróblewskiego
we Wrocławiu. To pierwsza w Polsce zbudowana od podstaw siedziba okręgu IARP. Jednak obiekt, chociaż
świeżo wzniesiony, tak zupełnie nowy wcale nie jest. Stanowi bowiem rekonstrukcję przedszkola, które
powstało na terenie słynnej niemieckiej wystawy architektonicznej WUWA . Budowa sfinansowana została
ze środków izbowych (DS OIARP) i pozyskanych przez DS OIARP dotacji unijnych.

P

Pomimo padającego śniegu i zimnego wiatru
wnętrze nowego centrum szkoleniowo-informacyjnego pękało w szwach. Na ceremonii otwarcia pojawili się przedstawiciele
najwyższych władz miejskich Wrocławia
i Izby Architektów RP, urzędnicy, architekci,
samorządowcy, ludzie kultury i dziennikarze. Okazja rzeczywiście była niezwykła. Po
pierwsze fetowano niecodzienną inwestycję,
której inwestorami byli sami architekci, a po
drugie, dzięki rekonstrukcji, zwrócono miastu
ważny dla jego historii obiekt.
Przedszkole autorstwa architektów Paula
Heima i Alberta Kemptera, które powstało
na terenie wystawy architektonicznej WUWA
w 1929 roku (Wohnungs- und Werkraumausstellung – Wystawa mieszkania i miejsca pracy) spłonęło bowiem w roku 2006 w niewyjaśnionych okolicznościach, zaraz po przejęciu
przez prywatnego właściciela, deklarującego
rewitalizację budynku. W tej sytuacji miasto
– znając wartość kulturową tego miejsca – zaproponowało wymianę na inną nieruchomość
i dzięki temu udało się odzyskać działkę.

Od wystawy do przedszkola
Pomysł, żeby dawne przedszkole odbudować i nadać mu nową funkcję narodził się
podczas wystawy zorganizowanej w 2009
roku w Muzeum Architektury, a poświęconej... nomen omen WUW-ie. Stojący przed
planszą z rzutem przedszkola architekci (Piotr
Fokczyński, Zbigniew Maćków i Tadeusz
Sawa-Borysławski, do których dołączył
jeszcze Andrzej Poniewierka) zwrócili uwagę,
że jego plan wprost idealnie pasuje do celów
konferencyjno-szkoleniowych i... zaszczepili tą
myślą obecnego na wystawie wiceprezydenta
Adama Grehla.
Pomysł znalazł akceptację prezydenta
stolicy Dolnego Śląska Rafała Dutkiewicza.
Projekt budowlany rekonstrukcji przedszkola został opracowany w biurze Maćków
Pracownia Projektowa i przekazany w formie
darowizny, a projekt wykonawczy powstał
na zlecenie generalnego wykonawcy firmy
Ozbud w pracowni Major Architekci. Projektanci mieli o tyle komfortową sytuację, że
mogli korzystać z częściowo zachowanej

historycznej dokumentacji. Pozwolenie na
budowę zostało wydane w 2012 roku. Po
jego uzyskaniu doszło do podpisania aktu
notarialnego przekazującego działkę miejską
Izbie Architektów RP – ze strony IARP podpisy złożyli prezes Wojciech Gęsiak, skarbnik
Marek Mikos i przewodniczący DS OIARP
Zbigniew Maćków.
Budowa rozpoczęła się w maju 2013 roku
i trwała rekordowo krótko: pięć i pół miesiąca. W międzyczasie, w roku 2011, rozpisano
konkurs na zrewitalizowanie całego obszaru
dawnej wystawy, który wygrała młoda wrocławska pracownia Basis.

Wspólna inicjatywa wielu osób
Podczas ceremonii otwarcia do gości zgromadzonych w sali głównej (która według
pierwotnego projektu była bawialnią dla
dzieci) zwracali się przedstawiciele władz
miasta i samorządu architektów. Mówcy nie
kryli wzruszenia, a podziękowaniom nie było
końca. Trudno jednak zaprzeczyć, że w przypadku inwestycji przy Wróblewskiego to
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właśnie działanie zbiorowe dało tak znakomity i wartościowy rezultat.
Pierwszy głos zabrał Piotr Fokczyński
(wiceprzewodniczący DS OIARP i architekt
miasta), który opowiedział krótko o historii
powstania obiektu i etapach jego odbudowy.
Swego rodzaju wisienką na torcie tej przemowy była interesująca historia „cudownego”
odnalezienia oryginalnego elementu wyposażenia ogrodu – betonowego brodzika – który
był ukryty pod warstwą ziemi.
– Dzięki temu okazało się, że budynek
został dobrze wytyczony w projekcie rekonstrukcji, bo rzeczywiście stoi na osi – żartował
architekt miasta.
Prezydent Rafał Dutkiewicz przypomniał,
że po roku 1990 w żadnym innym polskim
mieście rada miejska nie składała się w tak
dużym procencie z architektów (było ich
pięciu – czego można było dowiedzieć się
z późniejszego wystąpienia wiceprzewodniczącego DS OIARP Andrzeja Poniewierki),
komplementował nowy obiekt i obiecywał,
że projektowane w nietypowym systemie
współpracy architektów osiedle Nowe Żerniki
(czyli tzw. WUWA 2) na pewno powstanie.
Istotne słowa padły z ust Adama Grehla,
który zapewnił, że dla władz miasta Wrocławia, bardzo ważny był fakt przekazania terenu dawnego przedszkola w ręce organizacji
pozarządowej, samorządowej, którą określił
jako „bratnią dla samorządu miasta”.
– Takie działania stanowią element budowania siły społeczeństwa obywatelskiego
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i nawiązują do najlepszych tradycji Wrocławia
z przeszłości – powiedział.
Zwrócił też uwagę, że inwestycja wpasowuje się w całość planu, jakim jest rewitalizacja WUWy i terenu wokół Hali Stulecia. Dzięki
tej rewitalizacji teren słynnej niemieckiej
wystawy przestanie być białą plamą na mapie
Wrocławia i miasto zyska kolejną, wartościową atrakcję turystyczną.
Prezes IARP Wojciech Gęsiak chwalił
władze Wrocławia za entuzjazm, wyczuwalny
w wielu ich działaniach, którym na dodatek
potrafiły „zarazić” architektów. Zaznaczył, że
dało to wspaniałe owoce i w innych miastach
dużo trudniej jest takie działania prowadzić.
Złożył gratulacje wszystkim biorącym udział
w inwestycji i dziękował w imieniu całego
środowiska polskich architektów.
Następnie przed zgromadzonymi stanął
Andrzej Poniewierka – pierwszy przewodniczący, a obecnie wiceprzewodniczący DS
OIARP. Przypomniał owocną współpracę
władz miejskich z architektami i podawał
przykłady z życia miasta świadczące o tej dobrej kooperatywie (jak np. lodowisko na rynku
czy tablica upamiętniająca Maxa Berga). Dziękował też wszystkim, którzy przyczynili się
do realizacji przedszkola i stworzenia dobrego
klimatu dla architektonicznych przedsięwzięć
we Wrocławiu, w tym także nieżyjącym kolegom i koleżankom.
Jako ostatni głos zabrał przewodniczący
okręgu Zbigniew Maćków, który podziękował
prezydentowi miasta za zaufanie i powie-

rzenie ambitnego zadania rekonstrukcji
zabytkowego obiektu młodemu samorządowi
architektów oraz wszystkim zaangażowanym
w projekt. Podziękowania otrzymali także
dyrektorzy firm Philips, Grupa Nowy Styl
i Milliken, które były partnerami Izby podczas
budowy. Przewodniczący opowiadał o planach
funkcjonowania nowego centrum szkoleniowo-informacyjnego – w hollu znajdzie się
miejsce na stałą ekspozycję dotyczącą osiedla
WUWA, dostępną dla wszystkich chętnych.
Nowa siedziba posłuży też jako miejsce organizowania szkoleń, będą się w niej odbywały
stałe pokazy filmów architektonicznych i,
trochę zaniedbane w środowisku, spotkania
integracyjne.
Po zakończeniu wystąpień wszyscy mówcy wyszli przed budynek i uroczyście przecięli
wstęgę. Następnie goście mogli swobodnie
zwiedzić obiekt, w międzyczasie racząc się
pysznymi przekąskami i ciastem. Na otwarciu
nowej siedziby DS OIARP nie zabrakło także
magazynu Z:A, który został rozłożony na
stołach i wszyscy chętni mogli się z nim zapoznać. I oczywiście zabrać ze sobą.

Bartosz Wokan
redaktor prowadzący Z:A
> napisz do autora:
b.wokan@zawod-architekt.pl
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Otwarcie nowej
siedziby DS OIARP
Wrocław, 21.01.2014
Niegdysiejsza bawialnia przedszkola szczelnie wypełniła się
oficjalnymi gośćmi (1). Uroczystość poprowadził przewodniczący
DS OIARP arch. Zbigniew Maćków (2), a głos zabrali m.in.: prezydent
Wrocławia Rafał Dutkiewicz (3) oraz wiceprezydent Adam Grehl (4).
Miło było słuchać gratulacji składanych inwestorowi, czyli tym
razem – dolnośląskim architektom! Po części oficjalnej był czas
na zwiedzanie centrum, rozmowy w kuluarach, wywiady dla mediów
a także... przeglądanie magazynu Zawód:Architekt (5,6,7).
5
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Od redakcji
Konflikt wokół Muzeum Sztuki Nowoczesnej i kontrowersyjny sposób jego rozwiązania
– wywołały wiele dyskusji w środowisku architektów. Po przeanalizowaniu dokumentacji
ogłoszonego postępowania przetargowego Krajowa Rada IARP w październiku 2013 r.
wystosowała do MSN oficjalny sprzeciw, oczekując wyjaśnienia jakie przesłanki
zadecydowały o wyborze formuły przetargu i rezygnacji z przeprowadzenia konkursu.
W poprzednim wydaniu Z:A (05/2013) opublikowaliśmy ww. pismo oraz odpowiedź
dyrekcji MSN. Izba Architektów zapowiedziała wówczas, że nie przyjmuje argumentacji
przedstawionej przez MSN i podtrzymuje swoje stanowisko. Poniżej przytaczamy
oficjalne pismo IARP.

Zamówienie na projekt
Muzeum Sztuki Nowoczesnej
w Warszawie [3]
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na
wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej
w Warszawie oraz dla teatru TR Warszawa wraz z infrastrukturą (numer ogłoszenia: 305761 – 2013).

W

W odpowiedzi na pismo nr MSN: 061-163/13,
dotyczące wyjaśnień odnośnie postępowania
przetargowego ogłoszonego przez Zamawiającego – Muzeum Sztuki Nowoczesnej
w Warszawie, w trybie negocjacji z ogłoszeniem, którego przedmiotem jest Wykonanie
wielobranżowej dokumentacji projektowej
dla budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej
w Warszawie oraz dla teatru TR Warszawa
wraz z infrastrukturą (dalej jako „Przetarg”),
Krajowa Rada Izby Architektów RP w dalszym
ciągu wyraża sprzeciw przeciwko procedurze
prowadzenia ww. postępowania w trybie
postępowania przetargowego. Jednocześnie
wskazujemy, iż nie akceptujemy argumentacji
przedstawionej w rzeczonym piśmie.
Uważamy, iż w przypadku tak wysokiej
rangi obiektów budowlanych (w szczególności
muzeów i teatrów), celowym i zasadnym jest organizowanie Konkursu na opracowanie projektu
koncepcyjnego obiektu, który umożliwia wyłonienie najlepszych rozwiązań architektonicznych.

092

Z:A _#36

Krajowa Rada Izby Architektów RP uważa
za niezrozumiałe – wskazane w Państwa
piśmie wyjaśnienia – zgodnie z którymi niepowodzenia poprzedniego konkursu, w związku
z toczącym się sporem sądowym, spowodowały naruszenie wiarygodności procedury
konkursowej, a w konsekwencji pominięcie
konkursu jako etapu przedprzetargowego.
Zdziwienie dla takiej argumentacji budzi fakt,
iż poprzedni Konkurs był rozstrzygnięty, nie
został unieważniony, a ewentualne problemy
prawne pojawiły się na etapie realizacji umowy po udzieleniu zamówienia publicznego.
Brak jest zatem związku przyczynowo-skutkowego, uzasadniającego rezygnację z procedury przedprzetargowej jaką jest Konkurs. 

Wojciech Gęsiak, architekt IARP
prezes Krajowej Rady
Sławomir Żak, architekt IARP
wiceprezes Krajowej Rady

Poznaj kompleksowe rozwiązania biurowe
i odwiedź showroomy Nowy Styl Group:

Twój

Krosno
ul. Mięsowicza 6

Kraków

Warszawa

ul. Radzikowskiego 47B

ul. Daimlera 1

globalny
dostawca
krzeseł i mebli
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Stoisko targowe Lubelskiej
Okręgowej Izby Architektów RP,
od lewej: arch. Sławomir Hapoński,
arch. Wojciech Bielecki,
Elżbieta Bielecka (kierownik biura
LB OIARP)

„Aranżacje” z udziałem
lubelskich architektów
arch. Władysław Sadurski, architekt IARP

W dniach 12-13 października 2013 roku odbyły się w Lublinie Targi Wyposażenia Wnętrz opatrzone
ogólną nazwą „Aranżacje”, w których aktywny udział wzięła Lubelska Okręgowa Izba Architektów RP.

A

„Aranżacje” Targi Wyposażenia Wnętrz są
nowym wydarzeniem w stolicy województwa
lubelskiego. W roku 2013 odbyła się ich pierwsza edycja, lecz – według zapowiedzi organizatora – na pewno nie ostatnia. Organizatorem imprezy są Targi Lublin SA – firma, która
corocznie na wiosnę organizuje Targi Budowlane „Lubdom”. Do obiektów targowych przy
ulicy Dworcowej zaproszono tym razem firmy
związane z szeroko pojętym wyposażeniem
wnętrz, począwszy od parkieciarzy, poprzez
pracownie dekoratorskie, garncarskie i me-
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blarskie aż po szkoły plastyczne i pracownie
projektowe oraz dizajnerów.
Lubelska Okręgowa IARP uczestniczyła
w targach „Aranżacje” na specjalne zaproszenie organizatora, w uznaniu roli naszej Izby
w ostatnich marcowych targach „Lubdom”
(patrz Z:A_02/2013, s. 98 – przyp. red.).
Zgodnie z wypracowanymi wcześniej zasadami
współpracy, głównym medialnym i prestiżowym elementem było udzielenie patronatu,
skutkującego zamieszczeniem logo IARP na
wszystkich materiałach wydawniczych targów.

Pozostałe elementy aktywności Izby
na targach stanowiły: referat i prezentacja
wizualna na temat „Wnętrza w budynkach
współczesnych i zabytkowych na przykładach realizacji własnych i innych autorów”,
przygotowanie okolicznościowego tekstu do
katalogu targowego oraz zachęcanie architektów do współpracy, czynnego uczestnictwa
w targach oraz promocji własnych osiągnięć
w planowanej ekspozycji, wreszcie – organizacja stoiska targowego. Zgodnie z umową
z organizatorem, rozpowszechnialiśmy infor-

IZBA ARCHITEKTÓW

Architekci Janusz Gąsiorowski i Andrzej Kasprzak podczas
merytorycznej prezentacji

mację o targach w korespondencji wewnętrznej i na stronie internetowej LB OIARP.

Okolicznościowy tekst
Istotnym elementem medialnym był przygotowany przez arch. Marię Balawejder-Kantor,
przewodniczącą Rady LB OIARP, okolicznościowy tekst zamieszczony na pierwszej merytorycznej stronie przewodnika targowego,
który stanowił intelektualne wprowadzenie
w filozofię harmonii wnętrza z architekturą
obiektu i otoczenia. O jego randze stanowi
fakt, że był jedynym autorskim tekstem
merytorycznym w tym katalogu.

Stoisko targowe
Najbardziej widocznym akcentem obecności
LB OIARP na Targach „Aranżacje” było izbowe
stoisko zaaranżowane w eksponowanej części
hali wystawowej. Udzielaliśmy informacji o naszym samorządzie zawodowym i o zadaniach,
które realizują architekci w pracy zawodowej,
przekazywaliśmy materiały reklamowe udostępnione przez Krajową Radę IARP.
Stoisko zostało zbudowane według
indywidualnego rozwiązania przestrzennego
zastosowanego wiosną na targach „Lubdom”,

Oficjalny program konferencji towarzyszących imprezie targowej

jako świadomie przyjęta forma, która ma
być kojarzona z Izbą Architektów. Ekspozycję
realizacji wnętrzarskich wykonał arch. Janusz
Gąsiorowski. Materiały graficzne i medialne
przygotowały pracownie: arch. arch. Marii
Balawejder-Kantor i Andrzeja Kasprzaka, arch.
arch. Marka i Wojciecha Bieleckich oraz arch.
J. Gąsiorowskiego. Prezentowano wnętrza
zróżnicowane tematycznie: począwszy od
współczesnych wnętrz mieszkalnych po
wnętrza lubelskiego Teatru Starego po przebudowie. Uzupełnienie ekspozycji stanowiła
prezentacja multimedialna.

Udział w części konferencyjnej
Lubelska OIARP reprezentowana była przez
dwóch prelegentów, arch. Andrzeja Kasprzaka i arch. Janusza Gąsiorowskiego, którzy
przedstawili ciekawe referaty połączone
z prezentacją wizualną na temat „Wnętrza
w budynkach współczesnych i zabytkowych
na przykładach realizacji własnych i innych autorów”. Prezentacja odbyła się w ramach bloku
konferencyjnego, tuż po wykładzie dizajnera
Janusza Kaniewskiego – gościa specjalnego
„Aranżacji”. Konferencja była interesującym
wydarzeniem towarzyszącym targom.

Podsumowanie
Lubelska OIARP zapewniła środowisku architektonicznemu szeroką informację o zbliżających się targach, a kol. Maria BalawejderKantor – przewodnicząca Rady LB OIARP
zachęcała architektów do udziału w wystawie
i reklamowania swoich usług architektonicznych podczas pełnienia dyżurów na stoisku
targowym.
W konkluzji należy stwierdzić, że udział
w targach „Aranżacje” był kolejną okazją do
prezentacji roli architektów, w szczególności
poprzez uświadamianie konieczności kształtowania wnętrz w harmonii z architekturą
obiektów.
Miejmy nadzieję, że aktywność Izby Architektów w targach tematycznie związanych
z architekturą, wpłynie na wzrost świadomości o kulturze przestrzeni.

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

Robota
w architekturze

S

Sprawiedliwości nie ma, jest statystyka...
– zasłyszana w radiowym eterze wypowiedź Sławomira Mrożka jak ulał pasuje
do stanu spraw polskich architektów.

Zresztą, zalany ilością przepisów, paragrafów, artykułów, odniesień, komentarzy i w końcu wyroków, codziennie chylę
czoło przed statystycznym pięknem
tych budowli, a stając jednocześnie przed
pustką ich jednoznacznej interpretacji,
zamiatam je niebezpiecznie pod dywan
dnia następnego.

Wrocław, 24.01.2014

Ilość i jakość to dwa bieguny naszej prawnej rzeczywistości.
Zabawiając się jednak w grę o poszukiwaniu sprawiedliwości, należałoby statystykę
prawa wyposażyć w dodatkowe jeszcze
argumenty jakościowe – te oparte na sztuce przetrwania. Bowiem pod taką ilością
prawa zasłaniającego horyzonty i perspektywy, ugina się każda statystyka, także
statystyka dobra wspólnego, jakim jest
architektura i jej pierwiastek przetrwania.
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Argumenty mniejszości zwykle z trudnością udaje się bez skandalu wywiesić na
transparencie debaty publicznej. Trwają
w niej jedynie duże liczby, dla których
sztuka w architekturze to wartość powszechnie niewiadoma. Utrwalił się zwyczaj, że parametry i cyferki powieszone
na egzemplarzu „jakiejś tam sztuki”
architektury, stanowią znacznie bardziej
czytelne argumenty niż niewiadoma
obowiązującego w tej sztuce prawa.

Przetrwania – choćby tylko w słowniku europejskich wyrazów obcych, nie
zapominając o głosie „polsko-europejskiej ulicy”, dla której architektura to już
bardziej produkt medialny niż zrozumiała
sztuka tajemna.
Odczarowanie tajemnicy architektury należałoby więc rozpocząć od
wprowadzenia pojęć, których brakuje
w słowniku prawnych wyrazów rodzimych. Lista byłaby pewnie długa,
lecz na jej statystycznym szczycie
niewątpliwie znalazłyby się słowa:
Architektura i Architekt, z koniecznym uzupełnieniem o te dwa słowa
definicji innych terminów, takich jak
np.: kontekst, przestrzeń publiczna,
ład przestrzenny, kompozycja, rozwój
zrównoważony...

W kontrze do wymienionych powyżej
pojęć brzmi proste hasło, że „architekturę trzeba robić, a nie o niej pisać”. Dziś to
już jednak anachronizm, bo architekturę
trzeba uszanować także jako produkt
prawa powszechnego, na który jest
odwieczne i ciągłe, czyli statystyczne
zapotrzebowanie.
Na tym co powyżej, i niech to będzie informacja dla naszych statystyczno-etatystycznie nastawionych legislatorów, polega również jedyna właściwa interpretacja
pojęcia innowacyjność w budowaniu. Czyli
na prozaicznej „robocie w architekturze”,
bez której o innowacyjności, będącej
przecież zawsze następstwem aktu tworzenia i analizy z wykorzystaniem wiedzy
i inteligencji ludzkiego umysłu – nie może
być mowy.

Zielone światło
dla BIM!
ArchiCAD automatyzuje wiele technicznych aspektów
pracy nad dokumentacją, dzięki czemu architekci mogą skupić się
na istocie swojego zawodu – na pracy twórczej.
Dzięki technologii Open BIM dane opracowane przez inżynierów
różnych branż mogą być zebrane w spójnym modelu BIM
będącym wstępną realizacją przyszłej inwestycji.
ArchiCAD STAR

EDITION 2014 oparty jest

na rozwiązaniach znanych z ArchiCADa 17, dostosowanych
do potrzeb i możliwości niewielkich pracowni projektowych.
Zaawansowane technologie zawarte w nowej wersji programu
pozwalają w pełni korzystać z zalet projektowania w systemie BIM.
Cena: od 7.490 zł netto

edy

cja
już
w sp 2014
rzed
aży!

www.archicad.pl
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Wszystkie podkreślenia i wytłuszczenia w treści
cytowanych dokumentów pochodzą od autorów artykułu

Rodzina wielorodzinna
w lokalu o trwałych ścianach
arch. Bożena Nieroda, architekt IARP, arch. Wojciech Gwizdak, architekt IARP

Każdy lokal mieszkalny projektowany w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy prawa spełnia wymagania
określone w tysiącach regulacji, natomiast wydzielany i sprzedawany jako „samodzielny lokal mieszkalny”,
niekiedy spełnia tylko jeden warunek – jest wydzielony trwałymi ścianami. Jak to się dzieje, że produkujemy
pełnowartościowe lokale mieszkalne natomiast sprzedawać możemy towar ułomny, nie spełniający
standardów dotyczących bezpieczeństwa i funkcjonalności?

I

Ile lokali mieści się w budynku
jednorodzinnym?
Budynki jednorodzinne przeznaczone są dla
jednej rodziny. Rodzina może być mała lub
duża, bywa także wielopokoleniowa. Akceptując taką sytuację ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane ustaliła w art. 3 pkt
2a, że ilekroć w ustawie jest mowa o „budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy
przez to rozumieć budynek wolno stojący albo
budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej
lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie
samodzielną całość, w którym dopuszcza się
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego
i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku”.
W ślad za prawną definicją wprowadzono
odrębne zbiory unormowań dla budynków
jednorodzinnych i wielorodzinnych. Dla wielorodzinnych ustalono wiele restrykcyjnych
przepisów, natomiast jednorodzinnym prawo zaoferowało łagodniejsze wymagania.
Dotyczy to zarówno zagadnień związanych
z funkcjonalnością (np. parametrów pomieszczeń oraz dojść i dojazdów do budynku), jak
i z bezpieczeństwem, w tym pożarowym (np.
parametrów dróg ewakuacyjnych). Inwestor budujący budynek jednorodzinny może
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skorzystać z przywileju postawienia go przy
granicy działki (dotyczy działek o szerokości
mniejszej niż 16 m). Kolejną porcję profitów
przynoszą dokumenty planistyczne ustalające
na przykład, że dla budynku jednorodzinnego
można przewidzieć znacząco mniejszą liczbę
miejsc postojowych, niż dla wielorodzinnej
zabudowy mieszkaniowej.
W oparciu o takie zasady powstaje tysiące
obiektów. Większość z nich pozostanie
jednorodzinnymi na zawsze. Jednakże coraz
częściej pojawiają się w polskiej przestrzeni
takie budynki, które bez formalnej zmiany
sposobu użytkowania oraz bez pozwolenia
na przebudowę, stają się wielolokalowymi.
Zdezorientowani sąsiedzi obserwują jak
w niewielkich ogródkach pojawiają się kolejne
samochody, a do budynków zatwierdzonych
jako „jednorodzinne” – wprowadzają się
dodatkowe rodziny. Każda z rodzin może stać
się pełnoprawnym właścicielem „samodzielnego lokalu mieszkalnego” wyodrębnionego
w obiekcie, który często nie spełnia przepisów
techniczno-budowlanych obowiązujących budynki wielorodzinne oraz nie respektuje lokalnych ustaleń planistycznych wykluczających
z danego obszaru zabudowę wielorodzinną.
Czy jest możliwe, aby mechanizm prowadzący do tak niezwykłej przemiany budynku
jednorodzinnego w wielorodzinny – funkcjonował na bazie obowiązującego prawa?

Różdżka czarnoksiężnika
Według art. 2.1. ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali: Samodzielny lokal
mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, zwane dalej „lokalami”, mogą stanowić
odrębne nieruchomości. Kryteria, jakie musi
spełniać lokal mieszkalny w rozumieniu
ustawy o własności lokali są zaskakująco
inne, niż w ocenie prawa budowlanego.
Wielopunktowe wymagania towarzyszące
projektowanym i realizowanym budynkom
mieszkalnym, zastępuje praktycznie jeden
liberalny warunek wskazany w art. 2.2. ustawy
o własności lokali. Przepis ten stanowi, że
„Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi
ścianami w obrębie budynku izba lub zespół
izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które
wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą
zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych”.
Dla osób wątpiących czy warunek opisany
w wyżej przytoczonym art. 2.2. ma stanowić
wystarczające kryterium „samodzielności lokalu
mieszkalnego” – ustawodawca do ustawy o własności lokali wprowadził art. 1.2. mówiący, że
„W zakresie nie uregulowanym ustawą o własności lokali stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego”.
O odesłaniu do ustawy Prawo budowlane,
ustawa o własności lokali nie wspomina.
Podobnie dezorientującym jest wyżej cytowany art. 3 pkt 2a ustawy Prawo budowla-
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Fot. Bożena Nieroda
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Sen dewelopera o mnożeniu lokali
w budynkach jednorodzinnych.
Niejednoznaczność przepisów utrudnia
w wielu sytuacjach ocenę czy dana
zabudowa jest jednorodzinna czy
wielorodzinna

ne rozpoczynający się zastrzeżeniem „ilekroć
w ustawie jest mowa o: budynku mieszkalnym
jednorodzinnym...”. Przy takim zapisie warunek wydzielania nie więcej niż dwóch lokali
mieszkalnych w budynku jednorodzinnym,
może okazać się warunkiem nieistotnym podczas interpretowania przepisów innej ustawy
– niż Prawo budowlane.
Brak spójności między ustawami działa
jak różdżka czarnoksiężnika inicjująca mnożenie lokali w budynkach jednorodzinnych.
Jednakże szczególną moc sprawczą posiada
w tej grze dokument o urzędowej nazwie
„zaświadczenie”.

Zaświadczenie trochę
na podstawie k.p.a.
Z analizy przepisów można wywieść, że ustawodawca artykułem 2.2. ustawy o własności
lokali radykalnie obniża wymagania wobec
lokalu mieszkalnego oraz artykułem 2.3. nakłada na Starostę obowiązek wydania zaświadczenia mającego stwierdzić, że taki lokal jest
„samodzielnym lokalem mieszkalnym” (art. 2.3.
ustawy: „Spełnienie wymagań, o których mowa
w ust. 2, stwierdza starosta w formie zaświadczenia”). Zaświadczenie nie tylko czynić może
z lokalu niezgodnego z prawem budowlanym
– odrębną nieruchomość mieszkalną, ale
pozwala ustanawiać odrębną własność dla
takiego lokalu. Informuje o tym już art. 1.1.

ustawy o własności lokali o treści „Ustawa
określa sposób ustanawiania odrębnej własności
samodzielnych lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu, prawa i obowiązki właścicieli
tych lokali oraz zarząd nieruchomością wspólną”.
Czy jednak faktycznie system dopuszcza
handel wadliwymi mieszkaniami i to wydzielanymi w liczbie większej niż dwa w budynkach
jednorodzinnych? Przecież każde z zaświadczeń,
o których mowa w art. 2.3. ustawy o własności lokali, wydawane jest w oparciu o przepisy
działu VII k.p.a. regulującego sposób wydawania
zaświadczeń, a przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego mają gwarantować
poprawne procedury. Potwierdzeniem takiej
optymistycznej hipotezy wydają się dyspozycje zawarte w art. 217 i art. 218. k.p.a.:
	art. 217. § 2 pkt 2 „Zaświadczenie wydaje
się, jeżeli: osoba ubiega się o zaświadczenie
ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów
lub stanu prawnego”.
	art. 218 § 1 „W przypadkach, o których mowa
w art. 217 § 2 pkt 2, organ administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie,
gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu
prawnego, wynikających z prowadzonej przez
ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych
danych znajdujących się w jego posiadaniu”.
Niestety przyjęcie zasady opartej o art. 218
k.p.a., według której Starosta mógłby przed

wydaniem zaświadczenia sprawdzić w prowadzonych przez urząd ewidencjach i rejestrach
czy budynek, w którym wydzielane mają być
lokale jest budynkiem jednorodzinnym czy
wielorodzinnym – w praktyce okazuje się
często niemożliwe lub nieskuteczne. Analizą
tego zagadnienia zajmowała się Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Aby
pozyskać informacje o stosowanych w urzędach procedurach, w czerwcu 2013 r. Rada
skierowała pisma do wszystkich Starostw
województwa małopolskiego z pytaniem „czy
wydanie zaświadczenia stwierdzającego spełnienie wymagań, o których mowa w art. 2. ust.
2. ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności
lokali – następuje po sprawdzeniu czy budynek
jest jednorodzinny czy wielorodzinny, w oparciu
o prowadzone przez organ ewidencje, rejestry
bądź inne dane znajdujące się w posiadaniu
organu, o czym mowa w art. 218 k.p.a.?”
Odpowiedzi przysłane przez Starostwa
do MP OIARP pokazały z jak znacznymi problemami spotykają się urzędnicy.
Zwrócono uwagę, że nie wszystkie budynki,
dla których wydawane są zaświadczenia są
budynkami będącymi w rejestrach Starostwa
(dot. budynków wybudowanych w latach 80.
i wcześniejszych ubiegłego wieku). Jednakże
przede wszystkim urzędy podkreślały, że nie
ma prawnej przesłanki do sprawdzania czy
budynek jest jednorodzinny czy wielorodzinny.
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Jedno ze Starostw przekazało do MP
OIARP kopię korespondencji z SKO, w tym postanowienie Starosty odmawiające wydania
zaświadczenia w sprawie dotyczącej 23 lokali
w trzech budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Postanowienie to zostało uchylone przez SKO. Inne ze Starostw przysłało
postanowienie SKO uchylające postanowienie
starosty odmawiającego wydania zaświadczenia o samodzielności 6 lokali mieszkalnych
w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Sądy sprzyjają mnożeniu mieszkań?
Wyżej przywołane rozstrzygnięcia SKO oparte
są na tzw. ugruntowanym orzecznictwie sądów
administracyjnych, które akcentują brak podstaw do stosowania kryteriów wynikających
z ustawy Prawo budowlane, w sytuacji wydawania zaświadczeń o samodzielności lokali.
Przykładowe sprawy zakończone takimi
wyrokami opisano poniżej.
	Starosta odmówił wydania zaświadczenia
stwierdzającego samodzielność 12 lokali
mieszkalnych w budynku (z akt sprawy
wynikało, że był to budynek jednorodzinny).
SKO utrzymało w mocy postanowienie
organu I instancji – natomiast Wojewódzki
Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił
postanowienie SKO oraz postanowienie Starosty (wyrok III SA/Gd 395/12
z 09.11.2012 r.) i orzekł: „Przepis art. 2 ust.
2 ustawy o własności lokali jednoznacznie
stwierdza, że wyznacznikiem samodzielności
lokalu mieszkalnego jest wydzielenie go w obrębie budynku trwałymi ścianami. I co jest
istotne, przepis ten nie odwołuje się do innych
unormowań prawnych, w tym do przepisów
prawa budowlanego. Jak zauważył Naczelny
Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8 lutego 2012 r., sygn. akt I OSK 1653/11 (baza Lex
nr 1120613), przy wydawaniu zaświadczenia
o samodzielności lokalu brak jest podstaw do
stosowania kryteriów wynikających z prawa
budowlanego i przepisów wykonawczych do
tej ustawy. (...) Podsumowując, odmawiając
wydania zaświadczenia, w oparciu o treść
przepisów ustawy – Prawo budowlane, organ
naruszył przepis art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali”.
	Organ I instancji odmówił wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu stwierdzając,
że brak jest w aktach nieruchomości jakiegokolwiek dokumentu wskazującego na to,
że przedmiotowy budynek jest budynkiem
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mieszkalnym z dopuszczoną funkcją usługową integralnie związaną z mieszkaniem.
SKO utrzymało w mocy postanowienie, natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Gdańsku uchylił postanowienie I oraz II instancji (wyrok z dnia 2 czerwca 2011 r. sygn.
akt III SA/Gd 136/11). Po rozpoznaniu skargi
kasacyjnej Naczelny Sąd Administracyjny
(wyrok I OSK 1653/11 z dnia 08.02.2012 r.)
oddalił skargę i orzekł: „ma rację WSA o ile
wywodzi, że przy wydawaniu zaświadczenia
o samodzielności lokalu brak jest podstaw do
stosowania kryteriów wynikających z ustawy
– Prawo budowlane i przepisów wykonawczych do tej ustawy”.
Jednakże nie wszystkie orzeczenia sądów administracyjnych są jednomyślne. Oryginalnym
wydaje się pogląd prezentowany w wyroku
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (wyrok IV SA/Po 124/12 z 19.04.2012 r.).
W rozstrzyganej sprawie Starosta odmówił
wydania zaświadczenia o samodzielności trzech lokali mieszkalnych w budynku
mieszkalnym jednorodzinnym. SKO utrzymało
zaskarżone postanowienie. Wojewódzki Sąd
Administracyjny oddalił skargę i orzekł: „Pojęcia »budynku mieszkalnego jednorodzinnego«
oraz »samodzielnego lokalu mieszkalnego« jak
wskazano wyżej mają określoną treść normatywną, wynikającą z właściwych regulacji prawnych.
Słusznie zatem organ uznał, iż nie można wydać
zaświadczenia o istnieniu trzech samodzielnych
lokali mieszkalnych w budynku posiadającym
status budynku jednorodzinnego. Budynki
służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych
i stanowiące konstrukcyjnie samodzielną całość
nie zostaną uznane za budynki mieszkalne
jednorodzinne, jeżeli zostaną w nich wydzielone
więcej niż dwa lokale mieszkalne albo jeden lokal
mieszkalny i lokal użytkowy o powierzchni całkowitej przekraczającej 30% powierzchni całkowitej
budynku. Ratio legis takiego rozwiązania należy
upatrywać w zapobieganiu budowania budynków jednorodzinnych, które w rzeczywistości
pełnić mają funkcję wielorodzinnych, w szczególności ze względu na specyficzne wymogi, którym

podlega budownictwo wielorodzinne bądź w celu
ominięcia ograniczeń wynikających z przepisów
zawartych w planach zagospodarowania przestrzennego (Prawo budowlane. Komentarz, pod
redakcją Z. Niewiadomskiego 3 wydanie C.H.
Beck Warszawa 2009 s. 44)”.

Światełko w tunelu nie wystarczy
Pojedyncze wyroki sądów administracyjnych
hamujące proces wprowadzania do budynków
jednorodzinnych wielu „samodzielnych lokali
mieszkalnych” nie przyniosą powszechnego
rozwiązania problemu – konieczne są rozwiązania systemowe.
Przedstawione zagadnienie nie jest jedynym
przykładem sytuacji, w której gąszcz regulacji
o nikłej spójności przyczynia się do obniżania
jakości powstającej zabudowy, generuje spory
sąsiedzkie oraz niweczy pracę architektów,
planistów i nawet ustawodawcy. Dlatego biorąc
pod uwagę wszystkie wyżej opisane negatywne
konsekwencje wynikające z obecnego stanu
– jedynym słusznym jest wniosek legislacyjny.
Generalnie należałoby przede wszystkim
wprowadzić jednolite definicje pojęć urbanistycznych i architektonicznych w całym
systemie prawa inwestycyjnego. Natomiast
w opisywanej sytuacji radykalną poprawę
przynieść może wprowadzenie do ustawy
o własności lokali odniesień do prawa budowlanego i warunków technicznych.
Z uwagi na powagę sprawy, Rada MP
OIARP zwróciła się w 2013 r. do pana Jerzego
Millera, Wojewody Małopolskiego (pismo
l.dz.263.MPOIA/2013) z prośbą o zainicjowanie zmian w przepisach ustawy z dnia
24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
W dniu 2 grudnia 2013 r. Małopolski
Urząd Wojewódzki skierował pismo znak
WI-I.7840.19.7.2013.EK do Ministerstwa
z prośbą o wzięcie pod uwagę postulatów
Rady MPOIA dotyczących wprowadzenia
zmian ww. ustawy.
W tekście wykorzystano m.in.:
> Obowiązujące przepisy prawa
> Publikowany wyroki sądów administracyjnych
> Korespondencję Rady MP OIARP

Bożena Nieroda

Wojciech Gwizdak

> napisz do autorki:
bozenanieroda@izbaarchitektow.pl

> napisz do autora:
wojciech.gwizdak@2gstudio.eu
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Proponowana w Polsce w ostatnim
czasie rewolucja inwestycyjna
spowodować ma kształtowanie
urbanistyki bez urbanistów
(ustawa deregulacyjna),
projektowanie architektury
bez architektów (proponowana
zmiana rozporządzenia
w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie)
oraz budowanie domów
jednorodzinnych bez decyzji
administracyjnych (projekt
założeń do nowelizacji ustawy
Prawo budowlane)*. Taki kierunek
działań przybliżyć może nasz kraj
do tych, które teraz nazywamy
krajami trzeciego świata.
* przedstawiony 14.06.2013 r. przez MTBiGM
projekt założeń do projektu ustawy o zmianie
ustawy – Prawo budowlane proponuje
wprowadzenie nowej procedury dla budynków
mieszkalnych jednorodzinnych, polegającej na
udzielaniu „milczącej zgody” w odpowiedzi na
zgłoszenie z projektem budowlanym
Z:A _#36
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OD KOMISJI WYDAWNICZEJ
Biorąc pod uwagę określone przepisami i opisane w artykule warunki współpracy i odpowiedzialności geodety
oraz projektanta za jakość mapy do celów projektowych, być może właściwym byłoby zawieranie umowy,
na mocy której architekt powinien płacić geodecie 50% honorarium po wykonaniu mapy, a pozostałą część
po przyjęciu projektu planu zagospodarowania przez organy uzgadniające i zatwierdzające.
arch. Izabela Klimaszewska, architekt IARP

Wymagania wobec mapy
do celów projektowych
arch. Gabriel Marek, architekt IARP

Mapę do celów projektowych sporządza geodeta na zlecenie projektanta (inwestora).
Pewne zadania stoją jednak także po stronie zamawiającego tę usługę, a podstawę
opracowania stanowią powiązane wymagania dwóch ustaw i wydanych do nich rozporządzeń.
Artykuł zawiera wskazówki ułatwiające uzyskanie prawidłowego materiału, który ułatwi
sprawne postępowanie administracyjne zmierzające do wydania pozwolenia na budowę.

M

Mapa do celów projektowych określona jest
przepisami ustawy Prawo budowlane [1] oraz
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne [4].
Ostatnie zmiany w tym zakresie wprowadziły
dwa rozporządzenia: rozporządzenie MI z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie projektu
budowlanego [2], które weszło w życie 29
kwietnia 2012 roku oraz „geodezyjne” rozporządzenie MSWiA z dnia 9 listopada 2011 roku
[5], obowiązujące od 22 grudnia 2011 r.
Znowelizowane rozporządzenie o zawartości i formie projektu budowlanego [2] w § 8
ust. 1 po raz pierwszy w historii przywołało pojęcie mapy do celów projektowych,
wskazując do określenia tego dokumentu nie
przepisy Prawa budowlanego, lecz art. 19 ust.
1 pkt 11 ustawy Prawo geodezyjne.
Artykuł ten nie określa jednak wprost
wymagań stawianych mapie do celów
projektowych, gdyż jest tzw. „delegacją
ustawową” upoważniającą właściwego ministra do wydania rozporządzenia w sprawie
standardów technicznych wykonywania pomiarów i określonych wymagań niezbędnych
do uzyskania mapy do celów prawnych oraz
źródeł pozyskiwania danych przy opracowaniu mapy do celów projektowych.
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Właściwy przepis wykonawczy znajduje
się w Dz.U. Nr 263, poz. 1572 z dnia 7 grudnia
2011 [5] i – jak wspomniano – wszedł w życie
w dniu 22 grudnia 2011 r., co zobowiązuje
geodetów do wykonywania map do celów
projektowych we współpracy z projektantem.

Po stronie projektanta
Istniejący od szeregu lat przepis wykonawczy
do Prawa budowlanego, to rozporządzenie
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. U. Nr 25,
poz. 133). Oprócz zakresu i skali mapy do
celów projektowych, rozporządzenie to w § 6
określa dodatkową treść graficzną mapy do
celów projektowych w następujący sposób:
„1) opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające
tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy
oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków
zabudowy i zagospodarowania terenu,
2) usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem
pomników przyrody,
3) usytuowanie innych obiektów i szczegółów
wskazanych przez projektanta, zgodnie
z celem wykonywanej pracy”.

Zatem projektant przystępując do opracowania projektu zagospodarowania działki lub
terenu powinien:
a) ocenić aktualność zastanego zagospodarowania łącznie z drzewami, ich rozmiarami i innymi elementami zabudowy lub
ukształtowania terenu a także zapoznać się
ze stanem znaków granicznych wskazanych
przez inwestora,
b) w
 skazać geodecie obiekty zagospodarowania nieobjęte bazami danych geodezyjnych (takich jak niezinwentaryzowane
obiekty, ogrodzenia, usytuowanie i rozmiary
drzew, krzewów, pomników przyrody,
odległości lub wymiary działek budowlanych
istotne przy lokalizacji obiektu),
c) w
 skazać geodecie ustalenia planistyczne
dotyczące projektowanego obiektu budowlanego (osie dróg, linie zabudowy, linie rozgraniczające oraz granice stref wyznaczonych w planie
miejscowym) a także projekty budowlane
i inne dokumenty (usytuowanie zatwierdzonych obiektów, granice uciążliwości) objęte
pozwoleniem na budowę, dotyczące terenu
projektowanej inwestycji lub terenów sąsiednich (choćby projekty budynków, budowli i dróg,
dostępne u inwestora lub w archiwum organu).

prawo

Bardziej szczegółowy algorytm postępowania
we współpracy architekta i geodety przedstawiono w ramce obok.
Oceniając rolę geodety, któremu architekt
powierza zlecenie, należy sobie zdać sprawę ze
sposobu wykonywania tego zawodu i rodzaju
współczesnego oprzyrządowania. Geodeta
działa jako osoba fizyczna z uprawnieniami
oraz ubezpieczeniem od odpowiedzialności
cywilnej. Każda tzw. robota jest rejestrowana,
a wyniki po sprawdzeniu nanoszone są do państwowego zbioru danych zwanych katastrem.
Kontrolę wykonywania zawodu geodety
sprawuje Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego działający przy wojewodzie.
Dlatego znając funkcjonowanie tych służb
można oczekiwać profesjonalnej usługi.

Po stronie geodety
Posiłkując się przepisami wykonawczymi
geodeta sporządza na zlecenie projektanta
(inwestora) mapę do celów projektowych.
Najnowsze rozporządzenie [5] określa wymogi
stawiane takim opracowaniom w § 78 do
§ 82, zwracając szczególną uwagę na budynki
usytuowane w odległościach nie większych
niż 4,0 m od granicy nieruchomości wówczas,
gdy brak jest danych o położeniu punktów
granicznych w Państwowym Zasobie (§ 79
ust. 5). Z kolei brak oznaczeń punktów
granicznych na gruncie może spowodować
dodatkowe czynności geodezyjne, a może
i sądowe, zmierzające do wznowienia granic
nieruchomości (§ 78 ust. 6).
Widać, więc że takie mankamenty mogą
spowolnić prace geodezyjne i jednocześnie
przyczynić się do znacznego wzrostu kosztów
usługi geodezyjnej, co należy przewidzieć
w umowie o prace projektowe albo wprowadzić do umowy odpowiednie zastrzeżenia
i warunki wynikające z winy właściciela
nieruchomości.
Obecne przepisy geodezyjne [5] w § 80
ust. 4-6, wprowadziły dodatkową zawartość mapy do celów projektowych w postaci
„wyróżnienia linią przerywaną w kolorze
brązowym gruntów obciążonych służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księgach
wieczystych”, co może mieć zasadniczy
wpływ na projektowane zagospodarowanie
działki inwestora. Zawsze jednak powinien
pojawić się zapis w postaci opisu treści lub
sposobu wykonywania służebności albo
informacja (§ 80 ust. 6) o braku ustalenia
tych obciążeń.

Algorytm współpracy
architekta i geodety
1.
A rchitekt dokonuje wizji lokalnej terenu planowanej inwestycji
i jej otoczenia.
2.
A rchitekt na kopii jakiejkolwiek mapy geodezyjnej, nawet nieaktualnej, zaznacza
obszar opracowania mapy dla celów projektowych, z kołnierzem wokół granic
opracowania, wymaganym przepisami (Dz. U. Nr 25, poz poz. 133 z roku 1995)
lub innymi warunkami nałożonymi przez właściwy organ.
3.
A rchitekt zleca geodecie wykonanie mapy zasadniczej dla celów
projektowych, z wytycznymi, co się na niej powinno znaleźć w granicach
opracowania tejże mapy, a mianowicie np:
• granice własności, w tym działek sąsiednich, z podaniem ich numerów,
• istniejące zainwestowania kubaturowe na terenie opracowania,
• obiekty kubaturowe przy granicy podmiotowego terenu z podaniem ich
wysokości,
• w ymiary we wskazanych miejscach (np. rzeczywiste odległości między
istniejącymi budynkami czy budynkiem a jezdnią),
• uzbrojenie terenu nadziemne i podziemne,
• ukształtowanie terenu w granicach opracowania,
• rzędne terenu przyległego do granic opracowania,
• zieleń istniejąca i akweny (ewentualnie z podaniem wymiarów),
• drzewa (z podaniem rozmiarów koron drzew istotnych dla projektu,
w szczególności gdy planowane są sieci podziemne i inne wykop),
• ogrodzenia,
• drogi,
• itp. na życzenie projektanta
4.
A rchitekt odbiera mapę od geodety, aktualną na dzień wykonania zlecenia. Mapa
jest podpisana przez geodetę, który odpowiada za jej wiarygodność.
5.
A rchitekt nie jest w stanie sprawdzić wiarygodności otrzymanych informacji.
Byłoby to możliwe jedynie w wypadku działki pod budynek jednorodzinny.
6.
A rchitekt opracowuje projekt zagospodarowania w pełnej wierze
w prawidłowość materiału otrzymanego od geodety.
7.
Na dzień złożenia projektu zagospodarowania w urzędzie, aktualność, (czyli
ważność) mapy, geodeta zatrudniony przez architekta powinien zweryfikować
pod kątem ewentualnych zmian dokonanych w zagospodarowaniu terenu,
stwarzających sytuację nieaktualności mapy. W przeciwnym  wypadku – na
etapie uzgodnień w ZUDP może okazać się,
że występuje kolizja i konieczna jest zmiana projektu.
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Rezultat pracy geodety pojawia się
w postaci mapy do celów projektowych, która
w myśl uregulowań § 81 rozporządzenia do
Prawa geodezyjnego [5] powinna zawierać
opis o treści:
1) t ytuł mapy „Mapa do celów projektowych”,
2) skala mapy,
3) nazwa miejscowości,
4) identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej,
5) identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego,
6) imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, który
wykonał mapę, oraz podpis osoby reprezentującej ten podmiot,
7) imię i nazwisko, numer świadectwa nadania uprawnień geodety, który sporządził
mapę, oraz jego podpis,
8) oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy
geodezyjnej,
9) nazwa układu współrzędnych prostokątnych płaskich oraz układu wysokości,
10) oznaczenie granic obszaru, który był
przedmiotem aktualizacji,
11) d
 ata opracowania mapy.

Odpowiedzialny za prawidłowość
Zwykle zakładamy, że zgodność opracowania
geodezyjnego z przepisami, sprawdza Zespół
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, gdy
taka mapa pojawia się w ramach prowadzonego uzgodnienia. Należy jednak pamiętać, że
to projektant odpowiada przed inwestorem za
nieprawidłowości w projekcie budowlanym,
którego zasadniczą częścią jest projekt zagospodarowania działki lub terenu, bazujący na
mapie zasadniczej przekształconej na zlecenie
projektanta w mapę do celów projektowych.
Dlatego należy unikać samodzielnego określania wymiarów na mapie i projektowania na tej
podstawie. Wymiary we wskazanych miejscach
powinien określić geodeta.

Termin ważności mapy
Żaden przepis Prawa geodezyjnego i kartograficznego nie określa ważności mapy zasadniczej ani mapy do celów projektowych.
Ważność mapy jest wynikiem jej aktualności, a tę sprawdza projektant korzystając
z usługi geodety, z którym współpracuje.
Sytuację nieaktualności mapy stwarzają
zmiany dokonane w zagospodarowaniu terenu, w tym także zmiany w terenie wprowadzone przez innych inwestorów w okresie
kiedy projektant opracowuje projekt zagospodarowania.
Oficjalne ostrzeżenie i konieczność aktualizacji uzyskuje się w trakcie końcowego
uzgodnienia w ZUDP. Opracowania innych
projektantów, powstałe w czasie opracowywania projektu, są nanoszone na mapę
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zasadniczą podczas uzgadniania wcześniejszych projektów. Jeśli nie ma kolizji to sprawa
jest prosta, ponieważ należy nanieść obce
inwestycje (zazwyczaj sieci) na swoim projekcie jako sieci uzgodnione. Natomiast jeśli
wystąpiły kolizje to projekt trzeba zmienić.
Z tego punktu widzenia istotna jest weryfikacja aktualności mapy w przypadku dłuższych
cykli projektowania.

arch. Gabriel Marek od kilkunastu lat pracuje

Warunki uzupełniające

i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Przepisy rozporządzenia budowlanego [3]
w § 5 wskazują pewne warunki, które dodatkowo powinna spełniać mapa w następującym brzmieniu:
„§ 5. Mapy, o których mowa w § 4, zwane
dalej ""mapami do celów projektowych",
powinny obejmować również obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m,
a w razie konieczności ustalenia strefy ochronnej – także teren tej strefy”.
Ten ostatni zapis wiąże się z wymogiem
§ 8 ust. 3 pkt 2 (część środkowa) rozporządzenia o projekcie budowlanym, wskazującym
konieczność zaznaczenia na rysunku projektu
zagospodarowania terenu „rodzaju i zasięgu
uciążliwości, zasięgu obszaru ograniczonego
użytkowania”, nazywając go ogólnie terenem
strefy ochronnej.
Z kolei dane graficzne projektu, wskazujące przebieg uciążliwości generowanych przez
projektowany obiekt budowlany, uzyskane
przez projektanta z raportu oddziaływania
na środowisko, a następnie nałożone na
mapę ewidencji gruntów, stanowią zakres
obszaru oddziaływania obiektu budowlanego,
o którym mówi definicja zamieszczona w art.
3 pkt 20 ustawy – Prawo budowlane. Dane
z ewidencji gruntów i budynków tworzą zbiór
osób władających poszczególnymi nieruchomościami w obszarze oddziaływania obiektu,
co przekłada się na pojęcie strony postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia
na budowę (art. 28 ust. 2 Ustawy PB.).

Studia architektoniczne ukończył w roku 1968,

jako zastępca dyrektora Wydziału Architektury

uprawnienia do projektowania i kierowania budową
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
uzyskał w roku 1975. Przeszedł wszystkie
szczeble praktyki zawodowej na budowach, na
stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach
budowlanych i w zespołach projektowych. Wieloletni
członek państwowej komisji kwalifikacyjnej
i egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane
działającej przy Wojewodzie Wrocławskim.
Od wielu lat prowadzi wykłady, szkolenia i kursy
z zakresu Prawa budowlanego i gospodarki
przestrzennej niemal w każdym województwie
na terenie Polski. Jako sprawdzający, bierze
czynny udział w projektach budowlanych poza
Wrocławiem. Jako ekspert w dziedzinie Prawa
budowlanego uczestniczy w pracach komisji
sejmowych, jest negocjatorem kolejnych zmian
ustawy reprezentując komisję Unii Metropolii
Polskich w negocjacjach ze stroną rządową. Autor
kilku książek wyjaśniających zawiłości przepisów
budowlanych. Specjalizuje się w ocenie prawnej
najnowszych ustaw i warunków technicznych.

A. Przepisy budowlane:
1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r.
Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),
2) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.),
3) rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań
geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązu-

***
Osiągnięta w ten sposób mapa do celów projektowych, stanowi prawidłowy materiał dowodowy w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania pozwolenia na budowę.
Wskazówki dotyczące powiązania wymagań
Prawa geodezyjnego i kartograficznego z przepisami Prawa budowlanego powinny sprzyjać
pogłębieniu wiedzy projektantów i umożliwiać
sprawne postępowania administracyjne. Dla
głębszej analizy wskazanych problemów obok
zamieszczono wykaz poszczególnych przepisów, stanowiących podstawę przedstawionej
analizy problemowej.

jących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133),
B. Przepisy geodezyjne:
4) ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz. U. z 2010 Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.),
5) r ozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 Nr 263, poz. 1572).

Gabriel Marek

architekt IARP

> napisz do autora:
gabriel.marek@onet.eu

// ogłoszenie //

skład_niebudowlany

Do regeneracji i oglądania

Stolik z energią

Seria kosmetyków firmy

Power Cube to

tołpa:® dermo face, lipidro

idealny stolik do

– powstała wprawdzie

biura lub poczekalni

z myślą o pielęgnacji skóry

w kształcie prosto-

wrażliwej, suchej i bardzo

padłościanu, który

suchej, z potrzebą regene-

zapewnia w każdej

racji, ale na jej stosowanie

chwili możliwość

z pewnością skuszą się

podładowania

także wielbiciele niebanal-

telefonu za pomocą

nego i minimalistycznego

wtyczki lub wejścia

wzornictwa opakowań.

USB. Prawdziwie

Wszak nie samym kre-

energetyczny

mem człowiek żyje...

mebel!

www.tolpa.pl

www.knoll.com

Hamak kąpielowy

Żółw na kartki
Stojaczek na karteczki w kształcie żółwia
Archibalda to pomysł niemieckiej firmy
Koziol. Sympatyczny gad dostępny
jest w czterech transparentnych
wersjach kolorystycznych,
i w wersji białej nieprzezroczystej, co pozwala mu dopasować
się do niemal każdego wnętrza.
Cena: 71 zł
www.koziol-shop.pl

Wino z ula

Set Up to stojak na 8 butelek przypominający plaster miodu. Konstrukcja

Któż nie chciałby połączyć przyjemności odpoczynku w hamaku i relaksu-

projektu studia Thesevenhints zosta-

jącej kąpieli? Projektanci z brytyjskiego studia Splinter Works postanowili

ła wykonana z tworzywa sztucznego

odpowiedzieć na to zapotrzebowanie i wymyślili wannę Vessel. Wygląda

i dostępna jest w kilku podstawowych

trochę jak rzeźba, wykonana jest z włókna węglowego (w kilku kolorach do

barwach. Istotną informacją jest

wyboru) i ma aż 2,7 metra długości. W takiej wannie można się zabujać!

także, że stojaki można łączyć.

Cena: 16.500 £

Cena: 131 zł

www.splinterworks.co.uk

www.koziol-shop.pl

Mebel leśniczego

Posiadając Wood-

Książki na moście

Table z pewnością nie
trzeba bać się Złego
Wilka z bajki o Czerwonym Kapturku...
Stół powstał w studiu
Duffy London, a inspirowany był przywołaną bajką braci Grimm.
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W ofercie jest stół

Oto półka stworzona przez projektanta Robbego Cuthberta

do jadalni, kawowy

inspirowana konstrukcją wiszącego mostu. Wykonana została

i przyścienny.

z czerwonego dębu, mahoniu i stalowych lin. Dzięki temu meblo-

Cena: 2495 £ za stół

wi ulubioną książkę będzie można ściągnąć „prosto z mostu”.

do jadalni

Cena: 300 $

www.duffylondon.com

www.robbycuthbert.com

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