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Kondycja sportu
i rekreacji.

OD NEOLITU... I Z POWROTEM?!
SNOB, GENEZA I DWA STANOWISKA

• Geneza ograniczeń uprawnień
• NARODZINY NOWEGO SNOBA.
• O kondycji architektury sportowej
• WYSTAWIONY NA BROADWAYU.
• Dialog techniczny w ustawie PZP
• La Condition arc-humaine.
• architektura od zewnątrz

VBP HIGRO®

aereco

VCR HIGRO®
A1RC HIGRO®

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

Zawartość płyty:
Płyta zawiera program ArchiCAD 17 w polskiej wersji językowej wraz z dodatkami dostarczanymi zwykle przy zakupie, przygotowany do zainstalowania
na komputerze PC wyposażonym w system operacyjny Windows lub na
komputerze Macintosh z systemem operacyjnym Mac OS X.
Szczegóły dotyczące zalecanej konfiguracji komputera można znaleźć na
stronach: www.archicad.pl

Opcje instalacji:
Po umieszczeniu płyty w napędzie DVD komputera Instalator Programu
uruchomi się samoczynnie. Pozwala on wybrać następujące opcje instalacji:
wersji edukacyjnej pozwalającej korzystać ze wszystkich funkcji
• Instalacja
programu przez 30 dni, z możliwością przedłużenia tego okresu o kolejnych 12 miesięcy. Wymagana jest bezpłatna rejestracja i wypełnienie
krótkiego formularza dostępnego na stronie: www.myarchicad.com
wersji próbnej pozwalającej korzystać ze wszystkich funkcji pro• Instalacja
gramu przez 30 dni. Wymagana jest bezpłatna rejestracja i wypełnienie
Wielofunkcyjny budynek mieszkalny na ulicy Mosfılmowskaja w Moskwie, Rosja | Sergey Skuratov Architects | www.skuratov-arch.ru | Foto © Ilya Ivanov

krótkiego formularza dostępnego na stronie: www.myarchicad.com
wersji demo możliwa bez jakichkolwiek formalności (niektóre
• Instalacja
funkcje programu będą jednak niedostępne).

Ograniczenia:
Oprogramowanie zawarte na dołączonej płycie nie może być wykorzystywane do celów komercyjnych!

Redakcja

TYTUŁEM Z:APROSZENIA

Dominują w tym wydaniu Z:A dwa pierwiastki. Trudno być jednoznacznie pewnym ich
znaczenia. Może są to pierwiastki czwartego stopnia, a może tylko kwadratowe... Może jeden
z nich jest rozwiązaniem spełniającym równanie, a może tylko miejscem zerowym. Być może
któryś z nich jest jednocześnie żywiołem, częścią określonej koncepcji filozoficznej obecnej
w kulturze... Sami oceńcie, Drodzy Czytelnicy. Pierwszy został zaplanowany przez redakcję kilka
miesięcy temu. Drugi pojawił się niejako spontanicznie, w efekcie „wydarzeń z życia IARP”.

Pierwiastki
wydania

1/ Sport i rekreacja... W tegorocznym sportowym wydaniu Z:A poruszamy się w rejonach
związanych z kondycją fizyczną społeczeństwa. Interesuje nas więc nie sport wyczynowy,
ale rekreacja amatorów i dotycząca jej architektura dostępna na co dzień, na wyciągnięcie ręki.
Taka, w której nie pełnimy roli widza, lecz aktywnego uczestnika.
Znajdziecie tu więc dyskusję o kondycji rynku inwestycji sportowo-rekreacyjnych, uwagi
do programowania obiektów sportowych, rozmowę o projektowaniu dla dzieci i wykorzystaniu
wody do zabawy w mieście, warunki stawiane parkom linowym oraz prezentację
uniwersyteckiego centrum sportowego przy nowojorskim Broadwayu, wykorzystaną do
rozmowy o procesie uzyskiwania zlecenia, procedurach administracyjnych, warunkach
planistycznych oraz relacjach projektantów z urzędami daleko poza Europą...
A przy okazji przekonacie się, że hasło „kondycja” wywołuje u naszych felietonistów
refleksje nad wyraz subiektywne.
2/ Rozporządzanie uprawnieniami... W numerze Z:A_02/2013 opublikowaliśmy artykuł pt.
„Wszyscy chcą zostać architektami”. Wprowadzenie do tekstu dra Bartosza Wokana brzmiało
następująco: Czym zajmuje się architekt? Według tradycji, ale też Słownika języka polskiego
to „specjalista w dziedzinie projektowania i wznoszenia budowli”. Jednak rzeczywistość
rynkowa i językowa weryfikują tę wydawałoby się jedyną definicję. Okazuje się, że architektem
przy odrobinie szczęścia może dzisiaj zostać nazwany każdy. Powstaje pytanie czy ta swoista
tytułomania zagraża w jakiś sposób prawdziwym architektom?
Okazuje się, że w aktualnym wydaniu Z:A spontanicznie (z punktu widzenia redakcji)
kontynuujemy ten wątek. Rzecz dotyczy korespondencji pomiędzy samorządami zawodowymi
i ministerstwem na temat potencjalnych zmian w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie.
„Z lekkiej ręki zegarmistrza, ale nie Tego, który codziennie zegar Świata nakręca,
– inżynierowie stali się architektami. Uwierzyli, że Statyka jest Architekturą. W ten prosty
sposób został imperatywnie zakończony odwieczny spór i wgląd w tajemnicę piękna.
Okazały się zbędnemi dociekania filozofów i krytyków. Niepotrzebnemi chwile wzlotów
i chwile upadku szeregu artystów. Ich gorycze. Ich cierpienia i chwile świetlane.
Poco to wszystko.
Weź, człowieku, wzór, arytmometr lub suwak logarytmiczny do ręki. Przekręć albo przesuń,
raz na prawo raz na lewo, odczytaj, skonfrontuj z tablicą, – i...
I rzecz gotowa. Piękno wybuchło z morskich pian.
Akt tworzenia odbył się.”
Dokładnie tymi słowami architekt Romuald Miller komentował w roku 1933 (!) ówczesne
postulaty Rady Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Nie byłoby dobrze,
gdybyście ominęli artykuły na stronach 16, 18, 21, 22, 85, 86 i 98.

Sebastian Osowski
redaktor naczelny

PS
Przed nami ostatni etap pierwszej edycji przeglądu Z:A:Award – plebiscyt publiczny.
Zgłoszone prace poddajemy ocenie publiczności. Na równych prawach tej nie-architektonicznej
i tej profesjonalnej. Oceniać, komentować i oddać głos może każdy – plebiscyt ma charakter
całkowicie otwarty, głosować można tylko 1 raz, a każdy głos ma identyczną wartość
dla ocenianych projektów. Zróżnicowaliśmy jednak nagrody dla głosujących, wychodząc
z założenia, że decyzje i opinie architektów muszą być poparte wiedzą i chwilą dłuższej,
zawodowej analizy. Zapraszam do obejrzenia prac, oddania głosu i komentarza oraz...
rozważenia swoich szans dla startu w II edycji, czyli Zawód:Architekt:Award 2014 
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diamentowy mecenas

Perspektywy architektoniczne: Moja idea, moja duma

JAK GŁOSOWAĆ W PLEBISCYCIE?
Wejdź na stronę internetową
www.zawod-architekt.pl/award
Wybierz najlepszą Twoim zdaniem pracę,
oddaj na nią swój głos
i uzasadnij krótko dokonany wybór.
NAGRODY DLA GŁOSUJĄCYCH

Zagłosuj,
uzasadnij,
wygraj.

Na autorów najlepszych
komentarzy czekają:
podwójny bilet na mecz
piłkarski Arsenalu Londyn
rozgrywany w Londynie
+ przelot i hotel
o wartości 6000 zł
(dla architekta),
monitor LG CAD
o wartości 1500 zł
(dla nie-architekta),
11 smartfonów LG
o wartości 500 zł każdy
(dla wszystkich)!
GŁOSOWANIE TRWA
DO 10 PAŹDZIERNIKA

Organizator

Oria
Media

PATRON MERYTORYCZNY

Otwarty plebiscyt internetowy:

www.zawod-architekt.pl/award

diamentowy mecenas

mecenas
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informacje

Nowe kolory gontów

o 5 dodatkowych kolorów. Klienci,

nowe w kolekcji Jazz są barwy Toska-

barwy) i Castilla (jasnoszary z wyso-

Firma Technonicol Polska sp. z o.o.

którzy zdecydują się wykorzystać

nia (kolor pnia drzewa z akcentami

kim współczynnikiem odbicia słońca).

powiększa rynkową ofertę lamino-

na swoim dachu gont Country mogą

zielonymi), Barcelona (kontrastowe

Warto przypomnieć też, że kolekcja

wanych gontów bitumicznych – do

wybierać spośród 7 kolorów, wśród

kolory miedzi i szmaragdu), Sevilla

Jazz otrzymała oficjalną rekomen-

sprzedaży wchodzi nowa kolekcja

których najciekawsze to Texas (kolor

(zimny niebieski odcień i barwa gliny

dację produktową nadawaną przez

Country, natomiast znana już odbior-

piasku), Utah (kolor piaskowca) i Ohio

ceramicznej), Alicante (delikatny

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy.

com kolekcja Jazz zostaje rozszerzona

(nasycony kolor bordowy). Natomiast

błękit oceanu oraz ciepłe piaszczyste

> www.technonicol.pl

W księgarniach

Romanowicza i Szymaniaka od lat

• Systemy planowania przestrzen-

• Prawa i obowiązki uczestników

• Książka AR/PS wydana przez Cen-

30. do 90. Ponadto w książce znaleźć

nego w Europie Zachodniej Gerharda

procesu budowlanego Doroty

trum Architektury traktuje o twór-

można m.in.: pierwsze kalendarium

Larssona to lektura obowiązkowa

Dorskiej-Havaris to pozycja, z której

czości dwóch architektów: Arseniusza

życia i twórczości obu architektów,

dla samorządowców, architektów

każdy inwestor, architekt, inspektor

Romanowicza (AR) i Piotra Szymaniaka

niepublikowany tekst Arseniusza

i urbanistów. Pozwala poznać filozofię

nadzoru inwestorskiego, kierownik

(PS). Zaprojektowali jedne z najciekaw-

Romanowicza z połowy lat 80. oraz

obchodzenia się z publicznym dobrem

budowy i kierownik robót pozna swoje

szych budynków powojennej Warszawy

wywiady z architektami, którzy ostat-

jakim jest ład przestrzenny. Przed-

prawa i obowiązki na poszczególnych

– Dworzec Centralny, Dworzec Wschod-

nio modernizowali warszawskie dworce

stawia zmagania z chaosem, metody

etapach procesu budowlanego. Au-

ni, stacje Ochota, Powiśle i Stadion,

autorstwa duetu AR/PS. Czytelnik

porządkowania przestrzeni w imię in-

torka opisuje podstawowe zadania in-

położone na przecinającej miasto linii

znajdzie tutaj także około 200 sta-

teresu publicznego oraz pokazuje „pu-

westora czyli zorganizowanie procesu

średnicowej. Nie dbali jednak o rozgłos

rannie dobranych zdjęć. Tłem AR/PS

łapki” przepisów, które prowadzą do

budowlanego oraz wybór projektanta

i przez większość życia pozostawali

są dzieje Warszawy i Polski XX wieku

niepowodzeń w jego ochronie. Książkę

i wykonawcy. Informuje, w jakich

w cieniu. Również same budynki szyb-

– od końcówki II RP z jej pokazowymi

można kupić w biurze Mazowieckiej

sytuacjach można odstąpić od przepi-

ko podupadły i jeszcze do niedawna

inwestycjami, przez lata okupacji i PRL,

OIARP lub wysyłkowo po dokonaniu

sów budowlanych, i wymienia obiekty,

trudno było je docenić pod warstwami

po dziki kapitalizm lat 90. i moderniza-

wpłaty na konto. Szczegóły:

które nie wymagają zgłoszenia ani

brudu i przybudówek. Dziś, gdy zostały

cyjną falę ostatnich lat.

> www.mazowiecka.iarp.pl

uzyskania pozwolenia na budowę.

lepiej lub gorzej zmodernizowane, nie

> 89 zł / www.sklep.beczmiana.pl

> 50 zł / 10 zł dla członków MA OIARP

> 119 zł / www.sklep.presscom.pl

trzeba już używać wyobraźni, by dostrzec kunszt Romanowicza i Szymaniaka. Jak dotąd nie było jednak książki,
która pozwoliłaby lepiej poznać ich
architekturę. Sytuację zmienia książka
CA wydana właśnie w wersji angielskiej
(polska miała premierę w roku 2012).
Pozycja zawiera teksty ośmiu polskich
i zagranicznych autorów, prezentujących różne wątki i epizody z kariery
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archiKOMIKS

prezent u j e : pierwszy pol ski komiks arch itektoniczny COPYRIGHT: ORIA MEDIA

ARCHITEKTURA TO ZDROWIE
Znakomite pociągnięcia!
Będziemy na czas
i zmieściliśmy się w budżecie…

No, Majkel, to będzie twoja
trzecia koncepcja zapakowana
do kosza w tym miesiącu...

www.grupaarchislawa.pl

Wiem, że tej ścianki nie było
w projekcie. Ale co, miałem
zmarnować tyle dobrej regipsy?

Musi pan donieść jeszcze
tak z pół kilo uzgodnień...

scenariusz: BARTOSZ WOKAN

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

Z:A _04_2013
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Pierwsza taka sklejka

i zagraniczne ponad 40 tys. m3

nych warunków atmosferycznych.

Ostrowska firma Sklejka-Eko SA

wyrobów rocznie. Wprowadze-

Strukturyzowana powierzchnia

pod koniec roku 2012 uruchomiła

nie nowej sklejki na rynek polski

eksponuje naturalne walory drew-

jedno- lub dwustronnie i powle-

pierwszą w Polsce linię do produkcji

zbiegło się w czasie z obchodami

na, jest „cieplejsza”, ma też

czona środkiem antyadhezyjnym.

sklejki strukturyzowanej, którą

jubileuszu 100-lecia firmy założonej

poszukiwany przez projektantów,

Szalowanie wykonane z takich płyt

można wykorzystywać na elewacji

w 1912 roku.

architektó w i dizajnerów interesu-

pozwala uzyskać na lanym betonie

jący wygląd.

odcisk struktury drewna. Natomiast

Eko-bet to sklejka sosnowa wodoodporna głęboko szczotkowana

i we wnętrzach. Nowa linia umoż-

Sklejka strukturyzowana

liwia obróbkę arkuszy o szerokości

to sklejka sosnowa suchot rwała

do 1250 mm i grubości od 4 do

lub wodoodporna poddana proce-

kilka rodzajów sklejki strukturyzo-

rowkowana. Technologia wykonania

80 mm. Ten rodzaj sklejki znany

sowi szczotkowania, które polega

wanej przeznaczonych do różnych

tych paneli elewacyjnych polega na

jest na światowych rynkach, ale jak

na wybraniu z powierzchni arkusza

zastosowań: sklejkę do strukturyzacji

poddaniu sklejki procesowi szczot-

dotąd nie był produkowany nad Wi-

drewna wczesnego i pozostawie-

betonu Eko-bet, sklejkę elewacyjną

kowania i późnej wyfrezowaniu

słą. Firma z Ostrowa postanowiła

niu na nim tylko drewna późnego.

Eko-frez a także sklejki do wnętrz

rowków dających efekt boazerii oraz

wypełnić tę lukę i wyjść naprzeciw

To drugie posiada większą gęstość

(sklejkę boazeryjną Eko-dekor, sklejkę

wykonanie zakładki w celu łączenia

oczekiwaniom klientów. Sklejka-

a zatem jest twardsze i bardziej

meblową Eko-meb i sklejkę podłogo-

sąsiednich arkuszy.

Eko SA dostarcza na rynki polskie

odporne na oddziaływanie zmien-

wą Eko-pan).

> www.sklejkaeko.pl

W katalogu firmy znaleźć można

Eko-frez to sklejka dodatkowo

Nie ma dymu...
z systemem LSC
System oddymiania szybów windowych Lift Smoke Control LSC firmy
D+H został stworzony z myślą
o bezpieczeństwie osób znajdujących się w kabinie windy. Dzięki
zastosowaniu tego rozwiązania
pożar zostaje szybko rozpoznany,
a sygnał zwrotny wysyłany jest
natychmiast do układu sterowania
dźwigu, co powoduje że kabina
poziom ewakuacyjny. Jednak zalety

Orange ma własne
„Miasteczko”

systemu są odczuwalne nie tylko

We wrześniu otwarte zostało

nawiązanie do miasteczka. Na jego

dla użytkowników windy – dzięki

w Warszawie Miasteczko Orange

terenie znajduje się kantyna z ponad

wyeliminowaniu stale otwartych

wybudowane przez firmę Bouygues

300 miejscami siedzącymi, sklep

otworów wentylacyjnych pozwala

Immobilier Polska według projektu

spożywczy, kiosk, kawiarnia, fitness

on znacznie podnieść szczelność

Stanisława Fiszera. „Miasteczko”

oraz zadrzewiony ogród z fontanną

energetyczną budynku, co w efek-

stanowi dziś główną siedzibę

i drewnianym tarasem. Co istotne,

cie ogranicza koszty ogrzewania.

Grupy Orange, która od początku

dzięki zastosowaniu rozwiązań ener-

Rozwiązanie znajduje zastosowanie

tej inwestycji jest jej wyłącznym

gooszczędnych, warszawski zespół

nie tylko w budynkach mieszkal-

najemcą. Kompleks składa się z pię-

budynków zużywa o 30% energii

nych, ale w szczególności, w takich

ciu 6-kondygnacyjnych budynków

mniej niż porównywalne obiekty i już

obiektach jak galerie handlowe czy

połączonych ze sobą na poziomie

na etapie projektu otrzymał certyfi-

biurowce.

parteru i pierwszego piętra. Łącznie

kat BREEAM z oceną „very good”.

> www.dhpolska.pl

obiekt ma 45 tys. mkw. powierzchni

> www.orange.pl

zjeżdża na inny, alternatywny
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użytkowej i zapewni pełną infrastrukturę 3300 pracownikom, stąd

Oferta kamieni elewacyjnych firmy

Kamień elewacyjny Grenada to no-

Stegu odzwierciedla naturalną różno-

wość w ofercie firmy Stegu. Produkt

rodność ponadczasowego materiału

inspirowany andaluzyjskim krajobra-

budowlanego, jakim jest kamień natu-

zem, przywołuje na myśl urokliwe

ralny. W skład bogatego asortymentu

miasteczka południowej Hiszpanii.

okładzin elewacyjnych wchodzą m.in.

Wyjątkowa struktura, uniwersalny

takie kolekcje jak: Nepal, Palermo, czy

charakter oraz ciekawa kolorystyka

płytki cegłopodobne Country. Więcej

sprawiają, że płytki Grenada spraw-

informacji można uzyskać pisząc na

dzają się zarówno na elewacji, jak i we

adres: inwestycje@stegu.pl

wnętrzu.

> www.stegu.pl

Głośniki niewidki

nie dla projektantów i architektów,

Głośniki Stealth Acoustics charak-

którzy zdecydują się wykorzystać

teryzują się doskonałym brzmie-

ten produkt w swoich projektach

niem i są... „niewidzialne”.

– uzyskają większą swobodę przy

Można je tak określić ponieważ

aranżowaniu wnętrz, na ścianach

dają się bez problemu zamontować

nie będzie nieładu a jakość dźwięku

w ścianie przy pomocy standardo-

dorówna tej jaką można uzyskać

wych technik wykończeniowych,

w droższych głośnikach. Urządzenia

dzięki czemu ich wygląd nigdy

dobrze sprawdzają się zarówno

nie kłóci się z wystrojem domu

w nowych jak i przebudowywanych

a wnętrza nie tracą indywidualnego

obiektach.

charakteru. To także duże ułatwie-

> www.centrummultimedia.pl

e
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Viva elewacja!

informacje

System okładzin
liniowych

jak hole wejściowe, restauracje,

Okno Fakro typu F:
do dachów płaskich

Skandynawskie upodobanie do

pomieszczenia szkolne zostały zapro-

W budynkach z płaskimi dachami czę-

naturalnych materiałów znalazło

jektowane specjalne, bardziej wytrzy-

sto znajdują się pomieszczenia, w któ-

odzwierciedlenie w nowym systemie

małe i odporne na uderzania listwy

rych nie ma możliwości zastosowania

liniowych okładzin ściennych i sufito-

typu „sandwich”. Montaż systemu

standardowych okien pionowych.

wych firmy Gustafs – Gustafs

GLS jest szybki i nie wymaga użycia

Idealnym rozwiązaniem w takich

Linear System (GLS). Jest to połącze-

narzędzi. Rozwiązanie firmy Gustafs

przypadkach jest montaż specjalnie

nie listew wykonanych z mieszanki

posiada optymalne właściwości aku-

zaprojektowanych okien do płaskich

skompresowanego gipsu, włókien

styczne i wysoką odporność na ogień.

dachów firmy Fakro. Okno typu F

celulozowych pokrytych

Przy ogromnej oszczędności czasu

posiada innowacyjny pakiet szybowy,

naturalnym fornirem i nowoczesnego

uzyskujemy wnętrze o ekskluzyw-

który charakteryzuje się bardzo

systemu montażu Quick-up.

nym i oryginalnym wyglądzie.

dobrymi parametrami energoosz-

Dodatkowo, do pomieszczeń o zwięk-

> www.inside.pl, www.gustafs.com

czędnymi i nowoczesnym wyglądem.

szonej liczbie użytkowników, takich

Może być ono wykonane w dowolnym
rozmiarze w zakresie od 60x60 do
120x220 cm. Pozwala to na wymianę
istniejących naświetli, często o nie-

Jesień intensywnie
kolorowa

większą powierzchnią przeszklenia

izolacyjnych. Okno typu F dostępne

w stosunku do konkurencyjnych

jest z trzyszybowym pakietem DU6

rozwiązań, zapewniając odpowiednią

i czteroszybowym, pasywnym pakie-

ilość naturalnego światła w pomiesz-

tem DU8. Współczynnik przenikania

czeniu. Okno może być otwierane

ciepła dla okna z pakietem DU8

elektrycznie (DEF), ręcznie (DMF) lub

wynosi U=0,76 W/m2K, co pozwala

nieotwierane (DXF). Konstrukcja okna

na stosowanie go w budynkach

umożliwia montaż akcesoriów prze-

energooszczędnych i pasywnych.

ciwsłonecznych zarówno wewnętrz-

Dzięki specjalnie zaprojektowanym

nych jak i zewnętrznych.

kształtom profili, okna do płaskich

> www.fakro.pl

Muzyka do kąpieli

nia. Amplitunerem można sterować

Zestaw radiowy WHD umożliwia

za pomocą pilota albo zewnętrznego

słuchanie ulubionej muzyki w łazien-

panelu sterującego montowanego

ce. Składają się na niego wysokiej

w elektrycznej puszce instalacyjnej.

jakości głośniki z amplitunerem,

Zestaw można rozszerzyć o stację

które łatwo montuje się w sufitach

dokującą do iPod/iPhone, adapter

podwieszanych. Średnica głośników

bluetooth oraz subwoofer. System

(51 mm) odpowiada średnicy otwo-

może współpracować z instalacją

rów typowych lampek halogenowych

inteligentnego budynku (KNX).

dzięki czemu ułatwiona jest insta-

Dostępne kolory głośników to biały

lacja, a nagłośnienie tworzy spójną

i chrom.

całość z oświetleniem pomieszcze-

> www.technikadesign.pl

kolory zostały wykorzystane przez
projektantkę Laurie Gorelick przy urzą-

dystrybutorem na terenie Polski jest

dzaniu poddasza w posiadłości z 1862

firma B.M. Polska, poszerzył się o trzy

roku – meble zostały pomalowane

nowe kolory, przygotowane specjalnie

czerwienią Navajo Red, zabudowa su-

na sezon jesienno-zimowy. Nowe

fitowa brązem Mink a listwy sufitowe

barwy to ognista czerwień Navajo Red,

i przypodłogowe zielenią Thyme.

intensywny, niemalże czarny odcień

> www.benjaminmoore.pl
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dachów, charakteryzują się do 16%

spełniają obecnych wymagań termo-

brązu Mink i zieleń Thyme. Te właśnie

Katalog farb Benjamin Moore, których
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standardowych wymiarach, które nie

Oświetlenie dla
orientacji i intymności
LED Busch-iceLight® to podtynkowy system świetlny z diodami LED zaprojektowany dla
firmy ABB przez Busch-Jaeger.
Głównym elementem systemu
są stylizowane moduły z metalu,
dostępne z 9 rodzajami wzorów
i dekorów. W ofercie znajduje się
moduł ścienny pięciokierunkowy
i model sufitowy jednokierunkowy.
Autorem dizajnu jest architekt
Hadi Teherani, który opracował
też do tych elementów podświetlane piktogramy – białe rysunki
przedstawione zostały na czarnym
tle. Dostępnych jest 30 wariantów piktogramów spełniających
praktycznie wszystkie potrzeby
obiektów handlowych, hotelowych
i publicznych. Zastosowanie systemu Busch-iceLight® zapewnia
szybką orientację i wyraźną informację w dużych budynkach, gdzie
na co dzień przewija się wiele
osób, a we wnętrzach kameralnych tworzy intymną, przyjazną
atmosferę.
> www.abb.pl

VRF bez strat energii

cenią je przedsiębiorcy, inżynie-

Multi V IV to najnowszy system

rowie projektów oraz zarządcy

klimatyzacyjny ze zmiennym

nieruchomości, ponieważ są

przepływem czynnika chłodni-

niezawodne i łatwe w instalacji.

czego (VRF) w ofercie firmy LG.

W nowym systemie dodatkowo

Systemy VRF są uważane za naj-

zastosowano rozwiązania, które

bardziej zaawansowane i uniwer-

pozwoliły na ograniczenie do

salne rozwiązania klimatyzacyjne

minimum strat energii. Wyższa

dostępne na rynku, zapewniające

wydajność energetyczna syste-

najwyższe standardy komfortu

mów LG to efekt szeregu prac

ich użytkownikom. Szczególnie

badawczych i testów wykonywanych w ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz
laboratoriach dla zapewniania jakości produktom
firmy.
System Multi V IV
realizuje hasło będące
mottem filozofii działania
firmy LG czyli „Wymagaj
więcej”. Strategicznym
celem firmy jest dbałość
o komfort użytkowników
zarówno indywidualnych
jak i instytucjonalnych oraz
komercyjnych.

rekl ama

> www.lg.com

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

Geneza ograniczeń
uprawnień architektonicznych...
arch. Piotr Gadomski, architekt IARP, przewodniczący Komisji Legislacji IARP, członek Krajowej Rady IARP
arch. Piotr Glegoła, architekt IARP, członek Komisji Wydawniczej IARP

W

W kręgach rządowych i parlamentarnych omawiana jest obecnie sprawa deregulacji zawodu
architekta „celem zwiększenia dostępu do naszej profesji”. Wiemy też, że część liczniejszego
od nas (architektów), środowiska inżynierów
budownictwa, posiada w ograniczonym zakresie uprawnienia do projektowania architektonicznego, z których to uprawnień korzysta
obecnie w majestacie obowiązującego prawa.
Jednocześnie pragnęliby, aby te ograniczone
uprawnienia rozszerzyć na wszelkie obiekty do
1000 m3, a w niektórych wystąpieniach nawet
ponad tę kubaturę.
Zapewne już nikt nie pamięta jakie są korzenie tej dziwnej sytuacji, w której dzisiaj
inżynierowie lądowi projektują architekturę,
architektami nie będąc, a architekci nie projektują konstrukcji, chociaż posiadają tytuł
inżyniera. Ten paradoks ma swoją genezę
w pierwszej polskiej ustawie budowlanej
z 1928 roku, która mając niewątpliwie wiele
zalet, przemyciła w artykułach 361 i 362 taką
właśnie zasadę.
Otóż sytuacja ta jest wynikiem pewnego
niefrasobliwego politycznego kompromisu.
W niespełna 10 lat po odzyskaniu niepodległości, nasz kraj potrzebował odbudowy po
123 latach zaborów i działaniach militarnych
I Wojny Światowej. Potrzebował tym samym
wielu projektantów dla wielu nowych budynków. Ponieważ nie było wówczas wystarczającej liczby architektów, ustawa budowlana
z 1928 roku miała wspomóc środowisko architektów, inżynierami budownictwa lądowego, nadając tym ostatnim ograniczone
uprawnienia do projektowania architektury.
Przypomnijmy, że w tamtych czasach to
architekt wykonywał wszelkie obliczenia
konstrukcyjne do swojego projektu budynku,
a ewentualnie inżyniera lądowego zatrudniał
tylko przy bardziej skomplikowanych konstrukcjach. Ówcześni inżynierowie lądowi zajmowali się głównie projektami dróg, mostów
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czy obiektów wodnych. Równolegle rozwój
technologii i wiedzy budowlanej spowodował
potrzebę specjalizacji projektowej – w ciągu
kolejnych lat zawody architekta i inżyniera
konstruktora szybko ulegały wyspecjalizowaniu i rozdzielaniu wiedzy, czego autorzy ustawy budowlanej z 1928 roku nie mogli przewidzieć i brać pod uwagę.
Kryzys przełomu lat 20. i 30. XX wieku
spowodował jednak nadprodukcję i bezrobocie wśród inżynierów lądowych. Brak było zapotrzebowania na projekty nowych mostów,
dróg, kolei czy obiektów budownictwa wodnego. Spowodowało to po kilku latach, naturalny zwrot środowisk inżynierskich w kierunku
możliwych zastosowań uprawnień, które posiadali. Okazało się, że mogą być też „architektami”.
W obliczu takiej sytuacji i nacisków ze
strony czynnie działających środowisk inżynierskich, na początku 1933 roku Rada
Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki
Warszawskiej, wystosowała petycję aby
rozszerzyć (do tej pory ograniczone) uprawnienia inżynierów lądowych w specjalności
architektonicznej. Petycja ta wywołała burzę protestów wśród środowisk architektonicznych, która zaowocowała szeregiem
publikacji w prasie. Głosy środowiska architektonicznego przeważyły i w następujących
latach nie nastąpiła proponowana zmiana.
Jednak ten karkołomny w skutkach zapis
towarzyszy nam we wszystkich ustawach
budowlanych od 85 lat. Przetrwał okres
międzywojenny, wojnę, odbudowę kraju po
II Wojnie Światowej, czasy PRL-u i na koniec
wstąpił w nowe czasy demokracji. Czy teraz
kiedy mamy w końcu upragnioną wolność,
ten garb, który ustawy budowlane dźwigają
85 lat, ma nie tylko być podtrzymany, ale też
powiększony?
Więcej o historii uprawnień projektowych
w Polsce przeczytacie Państwo w kolejnych

numerach Z:A, tymczasem zapraszamy do
lektury (oprócz dwóch oficjalnych Stanowisk Izby Architektów RP wystosowanych
do min. Janusza Żbika, Podsekretarza Stanu
w Ministerstwie Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej – patrz: strona 85 oraz
strona 86) także trzech tekstów historycznych. Dowiecie się z nich jak pomysł Rady
Wydziału Inżynierii Lądowej PW postrzegali
w 1933 roku:
	arch. Romuald Miller, jeden z czołowych
działaczy środowiska architektów w latach
międzywojennych i pierwszy prezes SARP,
czyli organizacji która w 1934 roku połączyła 16 stowarzyszeń architektonicznych
(„Narodziny nowego snoba”, Architektura
i Budownictwo, nr 5/1933 – Z:A str. 18),
	znakomity architekt Juliusz Żórawski pełniący wówczas, w przededniu powstania
SARP-u , funkcję prezesa Związku Stowarzyszeń Architektów Polskich („Memoriał
Rady Związku Stowarzyszeń Architektów
Polskich do Ministra Spraw Wewnętrznych”, Architektura i Budownictwo, nr
7/1933 – Z:A str. 21),
	arch. Rudolf Świerczyński będący wówczas
Dziekanem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej („Do Rady Związku
Stowarzyszeń Architektów Polskich”, Architektura i Budownictwo, nr 7/1933 – Z:A
str. 22).
Wszyscy ci trzej architekci byli, i są po dziś
dzień, uznanymi tytanami międzywojennej
architektury. Oddajemy im z szacunkiem głos
w sprawach dotyczących naszych współczesnych spraw architektonicznych ponieważ
okazuje się, że pomimo upływu ponad 80 lat
ich autorski głos – nie tylko architektura
– może być nad wyraz aktualny w obecnej sytuacji związanej z roszczeniami do kompetencji naszego zawodu. I może w końcu wyjaśni
dlaczego taki stan rzeczy ma miejsce.

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

...czyli jak zostać architektem
bez zdawania na architekturę

Zapewne już nikt nie pamięta jakie są korzenie tej
dziwnej sytuacji, w której dzisiaj inżynierowie lądowi
projektują architekturę, architektami nie będąc,
a architekci nie projektują konstrukcji, chociaż posiadają
tytuł inżyniera. Ten paradoks ma swoją genezę
w pierwszej polskiej ustawie budowlanej z 1928 roku,
która mając niewątpliwie wiele zalet, przemyciła
w artykule 361 i 362 taką właśnie zasadę.
Kryzys przełomu lat 20. i 30. XX wieku spowodował
jednak nadprodukcję i bezrobocie wśród inżynierów
lądowych. Brak było zapotrzebowania na projekty
nowych mostów, dróg, kolei czy obiektów budownictwa
wodnego. Spowodowało to po kilku latach, naturalny
zwrot środowisk inżynierskich w kierunku możliwych
zastosowań uprawnień, które posiadali. Okazało się,
że mogą być też „architektami”.
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Przedruk z Architektura i Budownictwo, nr 5/1933
Współczesne wprowadzenie: na stronie poprzedniej Z:A
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Przedruk z Architektura i Budownictwo, nr 7/1933
Współczesne wprowadzenie: na 16 stronie Z:A
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Przedruk z Architektura i Budownictwo, nr 7/1933
Współczesne wprowadzenie: na 16 stronie Z:A
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Katarzyna Cynka-Bajon

Barbara Grąbczewska i Oskar Grąbczewski

Wojciech Zabłocki

architekt IARP / PL.architekci

architekci IARP / OVO Grąbczewscy

architekt IARP

O kondycji architektury
sportowej i rekreacyjnej
Udana inwestycja w sport i rekreację potrzebuje połączenia dwóch czynników. Pierwszy z nich to
zaangażowanie ludzi uprawiających sport - zarówno amatorów, jak i wyczynowców. Drugim są
miejsca umożliwiające tego sportu uprawianie. Na pytania o celowość inwestycji w architekturę
sportową odpowiadają, zaproszeni przez redakcję Z:A, architekci. Czy różne opinie wypływające
z indywidualnych doświadczeń zawodowych mogą zakończyć się wspólną konkluzją...

j

Jesteśmy rok po Euro 2012. Jaka jest
aktualna kondycja rynku inwestycji
sportowo-rekreacyjnych w Polsce? Co się
zmieniło przed i po mistrzostwach?

> Barbara Grąbczewska i Oskar Grąbczewski: Wysyp inwestycji sportowych oddanych
w roku 2012 i w latach bezpośrednio poprzedzających Euro to zjawisko, które długo się
nie powtórzy. Olbrzymi wysiłek finansowy
związany z realizacją zarówno 4 głównych
stadionów, jak i infrastruktury towarzyszącej
połączony ze skutkami ogólnoeuropejskiego
kryzysu musiał odbić się na rynku inwestycji
sportowo-rekreacyjnych.
> Wojciech Zabłocki: Euro uruchomiło inwestycje związane z piłką nożną – stadiony widowiskowe i Orliki, boiska rekreacyjne. Po czasie
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pojawiły się problemy, związane z utrzymaniem
stadionów i metodami prowadzenia zajęć na Orlikach. Obecna potrzeba rynku to hale sportowe
i boiska rekreacyjne do gier zespołowych.
Za realizacją obiektów sportowych
i rekreacyjnych stoją najczęściej
inwestorzy publiczni...

> Wojciech Zabłocki: Najczęstszym
i największym inwestorem są samorządy
lokalne, wspomagane przy inwestycjach
strategicznych funduszami centralnymi.
Jakie są ich najbardziej charakterystyczne
oczekiwania?

> Barbara Grąbczewska i Oskar Grąbczewski:
Oczekiwania samorządowców są przeważnie

dość racjonalne, chociaż od czasu do czasu
zdarzają się inwestycje programowane nie do
końca rozsądnie – trudne w utrzymaniu aquaparki, przewymiarowane stadiony, boiska
typu Orlik, na które nie wpuszcza się dzieci
i młodzieży. Oczekiwania inwestorów rzadko
dotyczą jakości samej architektury – na pierwszym miejscu są zawsze wskaźniki ekonomiczne i walory funkcjonalno-eksploatacyjne.
> Katarzyna Cynka-Bajon: Od jakiegoś czasu
spotykane jest też partnerstwo publiczno-prywatne oraz inwestycje prywatne, które
niosą za sobą duże większe szanse na poprawę jakości tych obiektów.
Oczekiwania inwestorów prywatnych są
często dużo wyższe niż samorządów. Prywatny inwestor posiłkuje się w podejmo-
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FALA PARK
Rodzinne Centrum Sportów i Rekreacji
Wolsztyn, ul. Poznańska 1
Program: SPORTY SALOWE, kraina zabawy
dla dzieci, mini golf, wypożyczalnia
SPRZĘTU, kort tenisowy na dachu
budynku, gastronomia
Autorzy: PL.architekci
Architekci: Bartłomiej Bajon, Katarzyna
Cynka-Bajon, Marcin Kozierowski
Architektura wnętrz: PL.architekci
Architektura krajobrazu: PL.architekci
Konstrukcja: KM Pracownia Projektowa
s.c. / Mariusz Masiota, Dominik Kowalski
Inwestor: Fala Park sp. z o.o.
Powierzchnia zabudowy: 1278 m²
Powierzchnia użytkowa: 1985 m² + 725 m²
kort tenisowy na dachu
Powierzchnia całkowita: 3669 m²
Kubatura: 9044 m³
Projekt: 2009-2011
Realizacja: 2010-2012
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waniu ważnych decyzji wiedzą osób kompetentnych i fachowców w danym zagadnieniu.
Niestety w przypadku inwestora publicznego
osobami decyzyjnymi są nierzadko sami pracownicy urzędów, którzy, niestety, często
pierwszy raz mają do czynienia z tego typu
inwestycjami (projektem i budową obiektów
sportowych).
Przy projektowaniu obiektów sportowych,
w przypadku inwestorów prywatnych, duży
nacisk kładziony jest oczywiście na opłacalność inwestycji. Obiekty muszą na siebie zarabiać, ale także być tanie w eksploatacji, a materiały z jakich mają być wykonane muszą być
ponadczasowe i wytrzymałe na lata. Częstym
zjawiskiem jest powstawanie obiektów wielofunkcyjnych łączących sport i rekreację z gastronomią i handlem.
Sport wyczynowy czy sport masowy
i rekreacja? W jaki system uprawiania
sportu powinno inwestować państwo?

> Barbara Grąbczewska i Oskar Grąbczewski:
Sport masowy jest najważniejszy, ale żeby go
upowszechnić trzeba zachęcić młodzież do
jego uprawiania – a do tego najlepiej zachęcają sukcesy w sporcie wyczynowym. Większość z nas kibicuje polskim sportowcom na
igrzyskach czy mistrzostwach świata – sport
wyczynowy jest ważnym składnikiem życia
społecznego, wyzwala pozytywne emocje,
kreuje wzorce osobowe, jest również jedną
z form kształtowania i realizacji postaw patriotycznych.
Oczywiście obiekty dla sportu zawodowego mają wyższe standardy dotyczące zarówno
samych aren sportowych jak i widowni – standardy narzucane przez krajowe i międzynarodowe związki i federacje sportowe.
Państwo powinno wspierać i sport masowy
i sport wyczynowy – są to, żeby użyć terminologii sportowej, dwie strony tego samego
medalu.
> Wojciech Zabłocki: Państwo powinno inwestować w sport wyczynowy i masowy, młodzieżowy. Samorządy w sport młodzieżowy
i rekreacyjny, osoby prywatne w sport rekreacyjny.
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A propos zachęt – czy obserwujecie
Państwo wpływ popularności sportowców
i ich wyników na popularność konkretnych
dyscyplin, a co za tym idzie na inwestycje
w określone rodzaje obiektów?

> Barbara Grąbczewska i Oskar Grąbczewski:
Nasuwają się przykłady skoczni narciarskich
realizowanych na fali sukcesów Adama Małysza, czy pływalni, które powstały po medalowych występach Otylii Jędrzejczak, Pawła
Korzeniowskiego i innych. Niestety – osiągnięcia reprezentacji ani klubów piłkarskich nie
współgrają z inwestycjami w Orliki i stadiony
piłkarskie....
> Katarzyna Cynka-Bajon: Odnoszę wrażenie,
że w Polsce jeśli chodzi o obiekty sportowe to
wszystko kręci się wokół piłki nożnej: powstały olbrzymie stadiony, powstają boiska – Orliki... a ciągle niedoceniane są inne dyscypliny
sportowe. Mimo, że sportowcy odnoszą w nich
ogromne sukcesy (zdecydowanie większe niż
piłkarze), nie pociąga to za sobą prawie żadnych nowych realizacji czy też modernizacji
istniejących obiektów sportowych (obiekty
lekkoatletyczne, trasy narciarskie czy inne
związane ze sportami zimowymi).
> Wojciech Zabłocki: Obecny globalny rynek sportowy powoduje, że idolami polskiej
młodzieży są nie tylko mistrzowie polscy, ale
także innych krajów i to kształtuje w pewnej mierze popularność dyscyplin. Ponieważ
jednak mody te mają charakter przejściowy,
planowanie urządzeń sportowych nie powinno
bezkrytycznie brać ich pod uwagę.
Czego wciąż brakuje obiektom
sportowym w Polsce? Architektonicznie?
Technologicznie? Ekonomicznie? Co warto
przeanalizować i poprawić?

> Barbara Grąbczewska i Oskar Grąbczewski: Obiekty sportowe z racji na swoją skalę,
wielkość inwestycji, popularność związaną
z masowością imprez, które się na nich odbywają, obecność w mediach i funkcjonowanie
w zbiorowej świadomości nie tylko kibiców, są
wręcz stworzone, aby być ikonami architektury. Niestety, żaden ze zbudowanych ostatnio
w naszym kraju najważniejszych obiektów

nie osiągnął klasy Ptasiego Gniazda, Allianz
Areny czy londyńskiej pływalni olimpijskiej
czy Stadionu Olimpijskiego w Monachium.
Nie dorównują one architektonicznie również
dawniejszym rodzimym realizacjom, takim
jak katowicki Spodek czy nieistniejący już
Stadion X-lecia.
Przyczyn jest wiele – brak doświadczenia
w realizacji tego typu obiektów, import lub
powielanie bezpiecznych, bo sprawdzonych
za granicą wzorców i projektów, zaniżenie poprzeczki na starcie poprzez wyłanianie projektantów bez konkursów architektonicznych,
niższe budżety (choć są tu wyjątki). Na tle
największych budynków stosunkowo dobrze
wypadają te mniej eksponowane – kameralne
pływalnie, nieduże hale sportowe, lokalne centra sportowe i stadiony. Zdarzają się tu bardzo
dobre obiekty, które łączą funkcjonalność i ekonomikę rozwiązań ze świetną architekturą.
Według Państwa wiedzy – czy tego typu
obiekty realizowane są według projektów,
które wygrały konkursy architektoniczne,
czy w trybie przetargów publicznych?

> Wojciech Zabłocki: Większość obiektów
sportowych realizowana jest w oparciu o przetargi, jedynie bardziej prestiżowe inwestycje
w oparciu o konkursy architektoniczne. Poważnym hamulcem dla startujących w nich
zespołów projektowych jest wymóg „opracowania podobnego projektu w ciągu trzech
ostatnich lat”. Specjalistyczne duże obiekty
sportowe rzadko powstają łącznie z projektowaniem w przeciągu 3 lat. Z tego wymogu
wynika natomiast, że po upływie tego czasu
architekt jakoby już zapomniał, jak się je projektuje...
> Barbara Grąbczewska i Oskar Grąbczewski:
Dominacja przetargów odbija się ewidentną
szkodą dla jakości architektury. Jest to prawdziwa bolączka całego sektora zamówień publicznych – najniższa cena w sposób naturalny
musi wiązać się z obniżeniem nakładu pracy,
innowacyjności, kreatywności.
> Katarzyna Cynka-Bajon: Efekty wyboru
projektanta w przetargu z kryterium najniższej
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OAZA
Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu
Kórnik, ul. Krasickiego 1
Program: hala sportowa oraz
kryta pływalnia z centrum odnowy
biologicznej
Autorzy: OVO Grąbczewscy Architekci
& Małgorzata i Adam Zgraja Architekci
Architekci: Małgorzata BalcerZgraja, Barbara Grąbczewska, Oskar
Grąbczewski, Adam Zgraja
Inwestor: Gmina Kórnik – Urząd Miejski
w Kórniku
Powierzchnia zabudowy: 5020 m²
Powierzchnia użytkowa: 6850 m²
Kubatura: 60.240 m³
Projekt: 2006–2011
Realizacja: 2011
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ceny widać po ilości i jakości zrealizowanych
w Polsce małych gminnych basenów, sal sportowych czy przyszkolnych sal gimnastycznych
– często utrzymanych w postmodernistycznych kolorach, formach i materiałach. Spotkałam się nawet z zamówieniami publicznymi na
adaptację gotowych, powtarzalnych projektów sal gimnastycznych! Pokazuje to brak troski samorządów o jakość wspólnej przestrzeni
publicznej.
Jeśli chodzi o konkursy architektoniczne, to
w stosunku do realizowanych obiektów sportowych są niestety rzadkością.
A czy tryb przetargów „zaprojektuj
i wybuduj” sprawdza się w przypadku
inwestycji sportowo-rekreacyjnych?

> Katarzyna Cynka-Bajon: Każdy typ przetargu, czy to na same usługi projektowe czy
też w trybie „zaprojektuj i wybuduj” jest złym
rozwiązaniem, ponieważ niesie wysokie ryzyko powstania niskiej jakości architektury
a w szerszej perspektywie szkodzi całemu
otoczeniu i to na długie lata. W przetargach,
w których liczy się tylko cena, zamawiającemu w większości przypadków nie zależy na
walorach estetycznych tylko na zrealizowaniu
zadania. A nawet jeśli się zdarzy, że przetarg
wygra pracownia chcąca stworzyć „architekturę” a nie tylko „budynek”, to często trafia
na opory zamawiającego, reprezentowanego
przez urzędników.
> Barbara Grąbczewska i Oskar Grąbczewski:
Według nas tryb „zaprojektuj i wybuduj” ma
bardzo duże wady – określenie przedmiotu
zamówienia na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego jest bardzo nieprecyzyjne, wykonawca wygrywający przetarg musi
kierować się własnym interesem ekonomicznym, co niestety w większości wypadków
osiąga upraszczając projekt i wprowadzając
najtańsze rozwiązania przestrzenne i materiałowe, a inwestor nie ma wystarczającej
możliwości kontrolowania jakości projektu.
Jesteśmy zdecydowanie zwolennikami klasycznego trójpodziału – inwestor – architekt
– wykonawca, w którym każda ze stron ma
swoje obowiązki i kompetencje, ale również
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wzajemną niezależność, a rozwiązanie architektoniczne wybierane jest nie w drodze
przetargu, ale konkursu.
> Wojciech Zabłocki: Ten tryb byłby w porządku gdyby część „zaprojektuj” odbywała
się na podstawie konkursu, a startująca w nim
firma budowlana potrafiła dojść do porozumienia z autorem projektu...
Nawiązując do prawniczych interpretacji
na temat twórczego wkładu architekta
w projektowanie: czy Państwa zdaniem
można prosto i jednoznacznie opisać
przedmiot zamówienia na projekt obiektu
sportowego – określając np. dyscyplinę
i wymiary boiska?

> Barbara Grąbczewska i Oskar Grąbczewski:
Tak – ale jedynie w procedurze konkursowej,
gdzie rozwiązanie jest weryfikowane przez
powołany przez inwestora zespół ekspertów
– jury w trakcie anonimowej, obiektywnej
oceny prac konkursowych. Zdecydowanie nie
– w formule przetargowej, bo nie ma tu jakiejkolwiek możliwości, żeby wymóc na zwycięzcy
przetargu ponadprzeciętną architekturę.
> Wojciech Zabłocki: Zwróciłbym uwagę, że
nie ma potrzeby wymieniania wszystkich powierzchni, jeśli dostępne są odpowiednie regulaminy, które to określają – często wystarczy
się na nie powołać. Należy natomiast określać
wszelkie elementy dodatkowe, nietypowe,
specjalne.
Jaki obiekt, w którego projektowaniu
i realizacji uczestniczyła wasza pracownia
w ciągu ostatnich 24 miesięcy, uważacie
państwo za najbardziej spektakularny?
Dlaczego?

> Wojciech Zabłocki: Wymieniłbym projekt
zgłoszony do studialnego konkursu „Sport
w sztuce”, który zorganizowały Polski Komitet Olimpijski i Towarzystwo Olimpijczyków
Polskich. Była to jego pierwsza edycja – odbyła się w 2012 roku z Okazji Igrzysk w Londynie,
a nagrodzone prace zostały zaprezentowane
podczas olimpiady. Ze względu na dowolność
wybrania tematu, opracowaliśmy halę widowiskową w Warszawie na 18.000 widzów

zlokalizowaną na zdewastowanym terenie KS
Gwardia przy ulicy Racławickiej w Warszawie.
Oryginalną konstrukcję konsultowali inżynierowie Wacław Zalewski i Wiktor Humięcki.
> Barbara Grąbczewska i Oskar Grąbczewski:
Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza”,
które zaprojektowaliśmy po wygranym konkursie razem z naszymi przyjaciółmi Małgorzatą i Adamem Zgrajami. To budynek, który
jest programowo bardzo prosty, wręcz minimalistyczny, ale został bardzo dobrze przyjęty
zarówno przez inwestora, jak i mieszkańców
miasta. W 2011 roku, tuż po zakończeniu realizacji Oaza otrzymała nagrodę Sportowy
Obiekt Roku przyznawaną przez Polski Komitet Infrastruktury Sportowej pod patronatem
SARP – stało się to dla nas dowodem, że nawet w niewielkim ośrodku, przy ekonomicznym budżecie można pokusić się o stworzenie
dobrej architektury, która będzie przyjazna dla
użytkowników nie próbując kokietować ich feerią wymyślnych form.
> Katarzyna Cynka-Bajon: Bez wątpienia jest
nim Rodzinne Centrum Sportów i Rekreacji
„Fala Park” w Wolsztynie. Ten zrealizowany
przez prywatnych inwestorów, a znajdujący
się niemal w samym centrum miasta obiekt
(200 m od rynku, nad brzegiem jeziora), nie
tylko pełni funkcje sportowe, ale stał się też
lokalnym miejscem centrotwórczym. Znajdują się w nim m. in. 4 tory bowlingowe, ściana
wspinaczkowa, sale do squasha, siłownia,
sala fitness, sala spinning, kraina zabawy dla
dzieci, gastronomia... i prawdopodobnie jedyny w Polsce kort tenisowy na dachu budynku
(z widokiem na stare miasto i jezioro).
Program użytkowy został skonstruowany
dla odbiorcy w każdym wieku. Cieszymy się
bardzo, że przy bardzo ograniczonym budżecie,
ale jednocześnie wielkim zaufaniu inwestorów
do nas, udało się stworzyć budynek, którego
nie powstydziłoby się żadne duże miasto. Fala
Park był prezentowany w wielu magazynach
architektonicznych w Polsce i za granicą. Znalazł się też w grupie 120 najlepszych budynków
zrealizowanych w Polsce w latach 2000-2012
w konkursie „Życie w Architekturze” pod patronatem Prezydenta RP.
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GWARDIA / projekt studialny
HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA
Warszawa, Motoktów, ul. Racławicka

Program: hala widowiskowo-sportowa,
sala treningowa, wieża walk (sale
treningowe), strzelnica, boisko
treningowe i garaż wielopiętrowy
autorzy - ARCHITEKCI: prof. Wojciech
Zabłocki, Łukasz Smolczewski
koncepcja konstrukcji: prof. Wacław
Zalewski, współpraca Wiktor Humięcki
Powierzchnia użytkowa:
hala 65.500 m2, wieża walk 13.800 m²
Wysokość od terenu:
hala 67 m, wieża walk 37 m
Kubatura całkowita:
hala 637.000 m 3, wieża walk 81.600 m³
Liczba miejsc na widowni:
hala widowiskowo-sportowa 18.000
widzów, sala treningowa 500 widzów
Projekt: 2012
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GOŚCINNIE

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

Obiekty sportowe:
uwagi programowe

B

Błędy popełnione w początkowych fazach inwestycji mszczą się potem z nawiązką. Ta oczywista prawda dotyczy także obiektów sportowych.
Poniżej przedstawiam najczęściej występujące
słabe punkty i ich konsekwencje.
Programy funkcjonalno-użytkowe dla nowych obiektów sportowych opracowywane są
najczęściej przez przedstawicieli inwestorów
publicznych. Dla inwestycji samorządowych są
nimi najczęściej lokalne Ośrodki Sportu i Rekreacji, a w wypadku inwestycji centralnych
– Centralny Ośrodek Sportu. Brak bieżących
wiadomości na temat szybko zmieniających
się wymagań i trendów w budownictwie sportowym i rekreacyjnym powoduje, że programy
nowych inwestycji często nie nadążają za bieżącym rozwojem, bazują głównie na wcześniej
zrealizowanych w Polsce obiektach lub zawierają elementy, które były stosowane zwyczajowo,
lecz nie sprawdzają się już we współczesnym
sporcie. Powodem tego są moim zdaniem:
a) zwykle brak kontaktu przedstawicieli inwestorów z bieżącymi informacjami fachowymi,
które można śledzić np. uczestnicząc w międzynarodowych konferencjach tematycznych,
i/lub b) niedostateczna znajomość aktualnych
międzynarodowych opracowań, poświęconych
tematom obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Ambicje lokalnych władz i żądania kibiców
powodują nierzadko nieuzasadnione rozdęcie
programów, szczególnie jeśli chodzi o część
widowiskową. Decydenci przyjmują z „sufitu”
jakąś wielkość widowni, nie popartą żadnymi
studiami lub planem biznesowym. Charakterystyczne jest, że w Polsce nie ma zwyczaju opracowywania planów biznesowych dla publicznych
inwestycji sportowych. Wielkość obiektu, która
pociąga za sobą określone koszty budowy, a potem koszty utrzymania, powinna być przedmiotem starannej analizy, wykonanej przez
doświadczoną firmę konsultingową w pierwszej
fazie opracowywania programu. W rozwiniętych kapitalistyczno-demokratycznych państwach żaden duży obiekt sportowy, budowany
ze środków nawet częściowo publicznych, nie
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może się obyć bez rzetelnej analizy biznesowej.
Wymagają tego banki, jako warunku udziela kredytu. Niestety nasi rodzimi inwestorzy żałują
zwykle pieniędzy na biznes plany, które, trzeba
przyznać, są bardzo kosztowne, jeśli wykonują
je profesjonalne firmy konsultingowe o znaczącym doświadczeniu. Poza tym taki plan może
wykazać, że założenia inwestorów są błędne
i nie przyniosą spodziewanych rezultatów, a nie
o to przecież chodzi. Decydenci polityczni chcą
optymistycznych planów, potwierdzających ich
polityczne obietnice.
Z drugiej strony – nie można wymagać, żeby
wszystkie publiczne inwestycje sportowe i rekreacyjne były samowystarczalne w użytkowaniu. Według mojej wiedzy niemal wszystkie
duże stadiony wymagają dotacji, przynajmniej
w pierwszych latach po zbudowaniu. W lepszej
sytuacji są hale sportowo-widowiskowe, ale zależy to od wielu czynników, między innymi od ich
lokalizacji.
Obecnie obserwujemy odwrót od zasady
komasacji dużych obiektów sportowych w jednym miejscu, z wyjątkiem popularnych ciągle
„parków olimpijskich”. Zgrupowanie obiektów
olimpijskich wynika obecnie bardziej z tradycji,
niż rzeczywistej potrzeby. A nie zawsze służy
racjonalnemu użytkowaniu i pozytywnym wynikom finansowym poszczególnych obiektów.
Zamiast swego rodzaju monokultury sportowej
propaguje się obecnie ośrodki wielofunkcyjne
z obiektami widowiskowymi, rekreacyjnymi,
rozrywkowymi, kulturalnymi i komercyjnymi,
czyli: dla każdego coś miłego.
Ażeby móc realizować tego typu miastotwórcze, wielofunkcyjne ośrodki sportowe, trzeba
dysponować odpowiednio dużymi terenami. Lokalizacje dla obiektów sportowych, szczególnie
dla dużych inwestycji, wyznacza się, biorąc pod
uwagę przede wszystkim prestiż miejsca i walory komunikacyjne. Błędem, popełnianym często przez architektów-urbanistów, jest zbytnia
oszczędność miejsca przy lokalizacjach obiektów sportowych, powodująca brak możliwości

rozbudowy lub budowy elementów wspomagających. Pomocą dla określenia wielkości terenu
powinno być studium koncepcyjne i porównania
z innymi podobnego typu rozwiązaniami.
W zapisach planu miejscowego należy także zadbać o to, żeby podawane maksymalne
wysokości budynków odpowiadały wymaganiom obiektów sportowych i rekreacyjnych.
Trzeba przy tym pamiętać, że często obiekt
z założenia rekreacyjny może być z pożytkiem
wykorzystywany dla treningu zawodników,
a w związku z tym wskazane jest, aby gabaryty wysokościowe sal były zgodne z odpowiednimi regulaminami. Dla przykładu: architekci z upodobaniem określają maksymalną
wysokość obiektów sportowych na 12 m, nie
bacząc, że wymagania wysokości netto nad regulaminowym boiskiem siatkówki do zawodów
(a więc i treningu) wynosi 12,5 m. Biorąc pod
uwagę wysokość konstrukcji, spadek dachu itp.
wymagana maksymalna wysokość nie powinna być mniejsza, niż 15 m. W wypadku dużych
obiektów maksymalna wysokość powinna być
określana bądź na podstawie projektu koncepcyjnego, bądź na podstawie porównania z istniejącymi obiektami tego typu.
Przyczyną nieporozumień (i to na każdym
szczeblu) jest przeciwstawianie sportowych
obiektów rekreacyjnych, obiektom sportu
wyczynowego. Boiska sportowe, np. do tenisa
czy siatkówki są dla rekreacji wymiarowo takie
same lub podobne jak dla sportu kwalifikowanego. Bardziej prawidłowy będzie więc podział na
obiekty sportowe treningowe i rekreacyjne oraz
obiekty sportowe widowiskowe, specjalistyczne lub wielofunkcyjne. W tym drugim wypadku
chodzi o obiekty, w których odpowiednio duża
widownia stanowi istotny element finansowania, a co za tym idzie, powoduje cały szereg
wymagań urbanistyczno-architektonicznych.
W pierwszym wypadku inwestujemy głównie
dla sportowców wszystkich kategorii i dla rekreacji, w tym drugim przede wszystkim dla
widzów, w tym także dla tzw. kiboli, którzy nierzadko są później utrapieniem menadżerów... 

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

Irlandia:Polska.
Porównań ciąg dalszy
arch. Gaweł Biedunkiewicz, architekt IARP

Tekst mojego autorstwa opublikowany w Z:A_02/20131 spotkał się z odzewem ze strony
czytelników, za co jestem wdzięczny i zobowiązany. W następstwie pytań, niektórych bardzo
szczegółowych, postaram się uzupełnić moją wypowiedź.

K

Kolega Michał Salamonowicz, doświadczony
na podobnym do irlandzkiego rynku brytyjskim napisał do mnie, że porównanie systemu
polskiego z systemem bazującym na rozwiązaniach brytyjskich jest bardzo trudne ponieważ realia kulturowe i prawne są całkowicie
odmienne. Oczywiście pozostaje mi to potwierdzić. Mam nadzieję, że uwypuklenie subiektywności porównania naświetla ten fakt.
Niewątpliwie jest prawdą, że co innego znaczy
„architekt” w Polsce, a co innego w Irlandii. Już
nawet w Wikipedii przeczytamy, że jest to zawód „trudny do jednoznacznego zdefiniowania
i w zależności od kraju, w różnym czasie, przedstawiciele tego zawodu spełniali nieco odmienne funkcje”.
Wyjaśniam, że z założenia mój artykuł był
ogólny, nie zagłębiający się w szczegóły kulturowe i techniczne. Moim celem było zasugerowanie, że niezależnie od wielu oczywistych
i wyraźnych różnic, warto podglądać naszych
kolegów i czegoś się nauczyć.
Ponieważ jednak zostałem niezwykle celnie,
szczegółowo i merytorycznie wypunktowany
przez uważnych i dociekliwych czytelników czuje się w obowiązku odpowiedzieć na uwagi.

Pozwolenie na budowę jako
decyzja planistyczna
Pozwolę sobie zacząć od odpowiedzi na pytania dotyczące pozwoleń na budowę, ponieważ
słuchy o planowanych zmianach w polskim
prawie prawdopodobnie wzmogły zainteresowanie tym tematem.
Pierwsza i zasadnicza różnica jest taka, że
pozwolenie na budowę w Irlandii jest decyzją
planistyczną, a nie jak w Polsce administracyjną. Następstwem tego, na etapie pozwo-
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lenia na budowę, ocenia się głównie walory
kształtowania przestrzeni. Nikt nie pyta o liczbę stopni schodów, sposób wentylacji czy szerokość drogi ewakuacyjnej. Za to zdarzyło mi
się odbyć miłą rozmowę z architektem hrabstwa Waterford na temat sposobu czytelnego
rysowania elewacji.
Oczywiście nie jest tak, że decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje się na podstawie
arbitralnej, jednoosobowej decyzji urzędu.
Najważniejszą metodą weryfikacji decyzji
planistycznej jest wyższa instancja odwoławcza, do której strony mogą skierować wniosek
o ponowne rozpatrzenie sprawy. Za stronę
uważany jest aplikant (inwestor!) w przypadku
nie udzielenia pozwolenia na budowę, a także
osoby, które zgłosiły uwagi do wniosku o pozwolenie na budowę, a decyzja urzędu ich nie
usatysfakcjonowała.
Z drugiej strony, jak wyjaśnił mi to anegdotycznie doświadczony architekt irlandzki: „planiści chcą budować swój wizerunek jako ludzi nieomylnych i bardzo im zależy, żeby ich decyzje nie
były zbyt często podważane”. Natomiast mówiąc
zupełnie serio – punktem odniesienia są precedensy na podobnych działkach, analizy urbanistyczne i odniesienie do tzw. development planu
(czyli studium rozwoju regionu). Dokument ten
określa zoning – czyli strefowanie (dopuszczalne funkcje zabudowy w danym obszarze), oraz
wytyczne projektowe. W development plan podane są charakterystyczne parametry zabudowy jak wysokość, funkcja, intensywność zabudowy, współczynnik powierzchni biologicznie
czynnej itp. Często tego typu dokumenty są tak
bardzo szczegółowe, że określają powierzchnie przestrzeni magazynowych dla jednostek
mieszkalnych o danej liczbie sypialni.

Należy jednak zwrócić uwagę, że development plan nie jest sztywny i nie podlegający
interpretacji. Można przekonać planistów
do innej funkcji, innej intensywności zabudowy jeśli znajdzie się do tego argumenty.
Jest przyjętą praktyką, że przy większych
inwestycjach powołuje się specjalistów (często architektów), którzy uzupełniają projekt
o opracowanie mające na celu udokumentowanie, że dana inwestycja jest zbieżna z planem rozwoju regionu.

Ochrona zawodowego
tytułu architekta
Druga grupa pytań do mojego artykułu związana była z zakresem ochrony tytułu zawodowego. W Irlandii do 2009 roku panowało swego rodzaju „bezhołowie” i architektem mógł
nazywać się każdy, kto wykonywał usługi
związane z budownictwem. W roku 2009 po
30 latach negocjacji między rządem, a izbą architektów (RIAI) na mocy rozporządzenia zarejestrowano trzy zawody: chartered architect,
chartered engineer i chartered quantity surveyor
(czyli zarejestrowany architekt, zarejestrowany
inżynier i zarejestrowany kosztorysant).
W chwili obecnej posługiwanie się tytułem
„architekt” przez osoby nie będące członkami
izby jest wykroczeniem podlegającym karze.
Wyjątkiem są zawody architekta wnętrz i architekta programów komputerowych2. Mimo
to jest pewien opór społeczny ze strony „domorosłych” architektów i sprawa ochrony tytułu cały czas gdzieś jest podważana.
Braku ochrony tytułu zawodowego architekta do roku 2009 nie należy jednak mylić
z brakiem zainteresowania usługami architektonicznymi świadczonymi przez wykwalifiko-
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W Irlandii do 2009 roku architektem mógł nazywać się każdy, kto wykonywał usługi
związane z budownictwem. Braku ochrony tytułu zawodowego architekta PRZED rokIEM 2009
nie należy jednak mylić z brakiem zainteresowania usługami wykwalifikowanych
profesjonalistów. Obsługa żadnej architektonicznej (czy jak mawia się w Polsce:
kubaturowej) inwestycji publicznej nie BYŁA I NIE jest zlecana innym specjalistom niż
architektowi, jeśli chodzi o pełnienie funkcji głównego projektanta, głównego inspektora
nadzoru inwestorskiego i administratora kontraktu z firmą budowlaną.
W roku 2009 na mocy rozporządzenia WYNEGOCJOWANEGO Z RZĄDEM PRZEZ RIAI zarejestrowano
trzy zawody: chartered architect, chartered engineer i chartered quantity surveyor
(czyli zarejestrowany architekt, zarejestrowany inżynier i zarejestrowany kosztorysant ).
W chwili obecnej posługiwanie się tytułem „architekt” przez osoby
nie będące członkami izby ARCHITEKTÓW (RIAI) jest wykroczeniem podlegającym karze.

wanych profesjonalistów. W pewnym sensie
w Irlandii pozycja architekta jest mocniejsza
niż w Polsce.
Obsługa żadnej architektonicznej (czy jak
mawia się w Polsce: kubaturowej) inwestycji
publicznej nie była i nie jest zlecana innym
specjalistom niż architektowi, jeśli chodzi
o pełnienie funkcji głównego projektanta,
głównego inspektora nadzoru inwestorskiego
i administratora kontraktu z firmą budowlaną. Oczywiście zatrudniani są także inni konsultanci, zależnie od poziomu skomplikowania
projektu: konstruktorzy, instalatorzy, akustycy, doradcy do spraw pozwoleń na budowę,
menadżerowie projektów, specjaliści od konserwacji zabytków lub inni. Często konsultanci są zatrudniani także bezpośrednio przez
inwestora. Nie zmienia to faktu, że architekt
jest „prawą ręką” inwestora w całym okresie
prowadzenia inwestycji, od określenia wytycznych projektowych do skompletowania
dokumentów odbiorowych.

To architekt zabezpiecza bank
Warto zwrócić uwagę, że banki kredytujące
inwestycje sceptycznie patrzą na inwestycje
prowadzone przez nie-architektów. Zauważalna jest tutaj kolejna różnica w praktyce
zawodowej architektów. W Irlandii podstawą
wypłat rat kredytowych dla firmy budowlanej są certyfikaty architekta wystawiane
w trakcie realizacji inwestycji. Bank przed
podpisaniem umowy kredytowej zazwyczaj
weryfikuje architekta, a w szczególności posiadane przez niego OC. W końcu to architekt
jest gwarantem tego, że cegły połączone
w całość mają wartość większą niż przed ich
połączeniem.

Standardy umów na usługi architekta
Odnosząc się jeszcze raz do uwag kolegi Michała Salamonowicza zaznaczę, że w Irlandii
podobnie jak w Wielkiej Brytanii znajomość
form standardowych umów na usługi architektoniczne i na prace budowlane jest podstawowym elementem wiedzy zawodowej
architekta. Wiedza ta jest sprawdzana w ramach egzaminu zawodowego architekta.
Zwraca się także dużo uwagi na ryzyko stosowania innych umów, co może doprowadzić
do sytuacji, w której OC architekta nie pokryje szkody i wówczas architekt będzie musiał
pokryć stratę inwestora z własnych środków
finansowych.

Odpowiedzialność zawodowa
Odpowiedzialność zawodowa to ostatnia,
lecz jedna z najbardziej istotnych kwestii.
Ponieważ to architekt uzyskuje pozwolenie,
następnie dokonuje rozliczeń budowy, a na
koniec wystawia certyfikat o zgodności projektu z pozwoleniem na budowę i przepisami
budowlanymi – to na architekcie spoczywa
znaczna odpowiedzialność za powodzenie inwestycji. W związku z tym, mimo braku obowiązku zatrudnienia „zarejestrowanego architekta”, wybór zrzeszonego architekta bardzo
często jest dla inwestora po prostu wygodny.
Często jest to także wymuszane (mimo, że nie
wprost) przez bank lub inną instytucje finansującą.

Płynąca stąd nauka...
Podsumowując, może tym razem bardziej jednoznacznie, i w mniej zawoalowany sposób:
warto spojrzeć na naszych kolegów po fachu
z Irlandii w kontekście naszego miejsca w pro-

cesie inwestycyjnym. Pragnę także przypomnieć niezwykle interesujący artykuł kolegi
architekta Marka Orłowskiego pt. „Uwolnić...
inwestorów!” (Z:A_02/2012). Zarówno wypowiedź kol. Orłowskiego, jak i wieloletnia
historia irlandzkiej izby architektów mówią,
że to nie zabezpieczanie się przed otwartym
rynkiem, lecz zdobycie umiejętności bycia prawą ręką inwestora w procesie inwestycyjnym
gwarantuje sukces.
Przez tę ostatnią uwagę nie mam na myśli
zachęcania do anarchii, rozwiązań ułomnych
i powierzchownych „deregulacji” (patrz: obecne działania rządu) lecz wskazanie potrzeby
pracy u podstaw nas – architektów. Na trzecim
wykładzie irlandzkiego kursu na uprawnienia
usłyszałem: „We need to do a lot to be more
that a design subcontractor” czyli „musimy
robić dużo, aby być kimś więcej niż podwykonawcą od projektów”. W związku z tym
pozwolę sobie nie odpowiedzieć na pytania
dotyczące procentowych wskaźników porównujących rentowność biznesu architektonicznego w Polsce i Irlandii, a zamiast tego powtórzę podsumowanie z poprzedniego artykułu,
że jestem dobrej myśli, ale jeszcze dużo się
musimy nauczyć.
1_Czy akcje IARP są dobrą inwestycją?, Gaweł Biedunkiewicz,
Z:A_02/2013, str. 32
2_Warto sięgnąć do artykułu: Wszyscy chcą zostać architektami,
Bartosz Wokan, Z:A_02/2013, str. 42

Gaweł Biedunkiewicz
architekt IARP,
członek RIAI

> napisz do autora:
gawel@biastudio.pl
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ARCHITEKCIE, KTO CIĘ ROZUMIE?

arch. Piotr M. Glegoła
architekt IARP

La Condition
arc-humaine

K

Kiedy redaktor naczelny Z:A przypomniał mi, że
mam napisać felieton o „kondycji architektów”,
przeraziłem się. Otóż z hasłem „kondycja” mam
niezbyt pozytywnie skojarzenia. Od lat budzi
ono we mnie wiele kompleksów, o których staram się na co dzień zapomnieć. Wrogiem stało
się dla mnie lustro, waga łazienkowa, wysokie
budynki bez windy oraz złośliwie usytuowane
miejsca, do których nie można dojechać samochodem...
Pewnego poranka dumając w wannie nad
kondycją architektów (samej Agacie Christie
najlepsze pomysły przychodziły do głowy właśnie w wannie!) stwierdziłem, że trzeba zacząć
od początku czyli od kondycji wizualnej. Postanowiłem, że jako Szeregowy Członek Izby
stawię czoła tematowi i sam na sobie sprawdzę
kondycję architektów. Przepasany ręcznikiem
a’la gladiator (aby dodać sobie animuszu) stanąłem przed lustrem. Stwierdziłem ze smutkiem,
że nie przypominam ucznia Spartakusa. Jakoś
inaczej wyglądały ich mięśnie w rejonach klatki
piersiowej i brzucha. Próba zaprezentowania bicepsów w sposób w jaki robią to kulturyści, też
nie wypadła najlepiej. Biceps naprężony i nie
naprężony wyglądał tak samo, mimo usilnych
i długich starań.
Pomyślałem, że może pobiegam, aby sprawdzić moją kondycję fizyczną, przecież w liceum
biegałem codziennie. Ciekawy byłem ile mam
teraz „na setkę”. Niestety nie dowiedziałem się
tego, bo po mniej więcej dwudziestu metrach
biegu dziwnie zakłuło mnie w piersiach i straciłem oddech.
Próby odzyskania kondycji lingwistycznej
i muzycznej też nie wypadły najlepiej. Ponieważ
Metallica i Motörhead jakoś nie dają się słuchać
z taką fascynacją jak niegdyś, przerzuciłem się
pewien czas temu na muzykę chilloutową, nucąc
sobie piosenki dla treningu pamięci i osłuchania
z językami. Spaliłem tę konkurencję, kiedy odwiedziła mnie pewna dystyngowana klientka
(znany historyk sztuki), z prośbą aby poprawić
na poczekaniu jakiś drobiazg w projekcie, który
dla niej robiłem. Wprowadzając poprawkę zanuciłem sobie pewien przebój Lany Del Rey. Nucąc, zauważyłem kątem oka, że dama z lekkim
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Pewnego poranka
dumając w wannie nad
kondycją architektów
stwierdziłem, że trzeba
zacząć od początku.
Przepasany ręcznikiem
a’la gladiator stanąłem
przed lustrem...
rozbawieniem uniosła brwi, zlustrowała mnie
jakoś dziwnie wzrokiem i zapytała po chwili namysłu obojętnym tonem „czy rozumiem tekst
tej piosenki?”. Odparłem zgodnie z prawdą, że
nie, ponieważ jestem tylko francuskojęzyczny.
Po mojej odpowiedzi klientka założyła nogę na
nogę i kręcąc palcem jakiś loczek i zaczęła mi
się przyglądać jakoś tak, że przyszła mi na myśli
z przerażeniem jeszcze inna kondycja, o której
przecież nie napiszę, bo Z:A to poważne czasopismo. Na szczęście skończyłem w tej chwili poprawkę, a klientka jakby czymś urażona szybko
wyszła. Rzuciłem się do internetu, aby sprawdzić, o czym śpiewa Lana Del Rey w piosence pt.
„Cola”. No cóż... Z racji na powagę tych łamów
nie mogę napisać o czym – sami sobie sprawdźcie, jeśli nie wiecie.
No właśnie – zawężenie znaczenia hasła
„kondycja” do słów „wizualna”, „fizyczna”,
„muzyczna”, „lingwistyczna” czy ta „inna” –
bardzo zubożyłoby moją ocenę, postanowiłem więc sprawdzać dalej. Już tego samego
dnia w urzędzie spotkałem kumpla architekta
i spróbowałem wysondować jak z organizacją
spraw kondycji intelektualnej radzą sobie
inni architekci. Zacząłem dosyć typowym „co
słychać?”, ale zanim zdążyłem rozwinąć to
pytanie o szczegóły, kolega odpowiedział. „No
wiesz, robimy konkursy, oferty...” Jego słowotok przerwałem brutalnie, wyjaśniając, że
miałem na myśli, co słychać oprócz spraw zawodowych, kładąc akcent na słowo „oprócz”.

Spojrzał na mnie dziwnie, jakbym go zapytał
o aktualną cenę mięsa wieprzowego w półtuszach na giełdzie w Tokyo. Szok i pustka
w oczach, później lekka panika i wreszcie…
rezygnacja. Odpowiedział „no wiesz! tyle problemów, głównie gonię za forsą…”, szybko pożegnał się smutny i poszedł.
Niestety kondycja biznesowo-organizacyjna też chyba nie jest wśród architektów najlepsza. Od kilku lat usiłuję namówić paru kumpli,
aby wynająć wspólnie duży lokal w centrum
o tzw. „dobrym adresie” i założyć „spółkę lokalową”. Czynsz i wynagrodzenie sekretarki
na spółkę, sala konferencyjna do wspólnego
użytku, cała reszta oddzielnie – każdy prowadzi własną działalność i ma własnych klientów.
Moje koleżeńskie namawianie pozostaje bezskuteczne, tymczasem miałem ostatnio potrzebę pilnego kontaktu z adwokatem. Już sam
adres kancelarii spowodował w mojej głowie
skojarzenia: stara kamienica, marmurowe schody, zapach skórzanych foteli, skrzypiąca podłoga, zabytkowa biblioteka wypełnionych starymi oprawionymi w skórę woluminami oraz...
cena usługi 300 euro za godzinę. Poszedłem
na spotkanie i faktycznie – stara kamienica,
marmurowe schody, zapach skóry... Tylko cena
ku mojej uciesze okazała się zdecydowanie
bardziej atrakcyjna (choć jestem przekonany,
że była ona atrakcyjna także i dla mecenasa).
Ale przy okazji można było z tym adwokatem
porozmawiać o kondycji fizycznej, językach,
teatrze, kinie, wystawach, samochodach, o deregulacji wolnych zawodów, a na koniec nawet
polecił mi fajną książkę. Po kilku spotkaniach
okazało się, że ta kancelaria to właśnie „spółka
lokalowa”, a adwokat prowadzi jednoosobową
działalność.
Myślę, że wszystkie te niedostatki kondycyjne przekładają się w efekcie na kondycję
finansową, której nam wszystkim tak bardzo
obecnie brakuje. Nie wiem dlaczego, ale przypomniało mi się w tym kontekście pewne żartobliwe powiedzonko mojego śp. ojca, który mawiał „dlaczegoś biedny? – boś głupi – a dlaczegoś
głupi? – boś biedny”. Myślę, że ten kto nie jest
głupi – zrozumie.
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Wystawione na Broadwayu:
Centrum Campbella według
Stevena Holla z zespołem
Budynek Campbell Sport Center stoi w Nowym Jorku, na rogu ulic West 218th Street
i Broadway. To najbardziej wysunięta na północ krawędź Manhattanu, gdzie Broadway
krzyżuje się z Tenth Avenue, a w pobliżu po charakterystycznym wiadukcie. który widzieliśmy
w niejednym amerykańskim filmie, biegną tory linii nr 1 nowojorskiego metra.
Prezentacja otwartego w tym roku budynku CSC (na Google Maps wciąż plac budowy) jest dla
nas pretekstem do rozmowy o procesie uzyskiwania zlecenia, procedurach administracyjnych,
warunkach planistycznych oraz relacjach projektantów z urzędami...
Na pytania redakcji Z:A odpowiadają architekci z zespołu pracowni Steven Holl Architects,
pracującej jako jedno biuro o dwóch lokalizacjach: Nowy Jork i Pekin

i

Inwestorem Campbell Sport Center jest
uniwersytet, czyli inwestor prywatny, jak
zwykle bywają uczelnie w USA?

A gdyby był to przetarg lub konkurs? Jakim
przepisom i kryteriom musiałyby podlegać
jego procedury?

> Tak, Uniwersytet Columbia to instytucja
prywatna.

> Nie ma zasad regulujących indywidualny proces przetargowy. Procedury zależą od klienta.
W niektórych przypadkach jest on regulowany
przez stan, miasto lub AIA (The American Institute of Architects), ale nie jest to warunek konieczny. Każdy przetarg jest inny i niepowtarzalny.

Jakie były założenia programu CSC?

> Uniwersytet potrzebował przestrzeni do treningów sportowych, biur dla trenerów oraz sal
wykładowych i przestrzeni do nauki dla studentów. Dodatkowo oczekiwano przestrzeni
umożliwiającej organizację wydarzeń.
Mieliście wpływ na kształt tego programu?

> Ostateczny program oraz organizacja to
dzieło współpracy pomiędzy SHA a klientem.
W jaki sposób pracownia uzyskała
zlecenie na projekt CSC – był to konkurs
architektoniczny czy przetarg?

> Było to bezpośrednie zlecenie z Uniwersytetu Columbia, nie otwarty konkurs.
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Czy w takim razie organizatorów
konkursów wspierają organizacje
architektoniczne, jak na przykład AIA?

> Ogólnie mówiąc konkursy nie wymagają
wsparcia organizacji architektonicznych.
To może istnieją jakieś „standardowe”
procedury organizacji konkursów przyjęte
w USA lub w stanie NY?

> Nie ma czegoś takiego jak „typowy przebieg”
konkursu. Nie istnieją przepisy dotyczące składu sędziowskiego itp. Każdy konkurs może być

inny. Niektóre są przeprowadzane przez rząd
i wtedy podlegają regulaminom General Services
Administration1,2 (GSA, Naczelny Urząd Obsługi
Rządu). W przypadku przedsięwzięć miejskich
w Nowym Jorku odbywa się to przez Department of Design and Construction3,4 (DDC, Wydział ds. Projektowania i Budownictwa). Jednak
wiele konkursów jest organizowanych prywatnie i wówczas mają swoje indywidualne reguły.
Ale w praktyce jakieś charakterystyczne
reguły muszą być chyba stosowane? Czy
spotykane jest na przykład etapowanie
procedury wyłaniania projektanta?

> Nie istnieje proces typowy. Niektóre procedury są jednoetapowe, inne dwu-, trzy-, a jeszcze
1_w ww.gsa.gov
2_w w w.gsa.gov/por tal /content /10 4 4 55?utm _ source =PBS&utm _
m e d i u m = p r i n t- r a d i o & u t m _ t e r m = d e s i g n e x c e l l e n c e & u t m _
campaign=shortcuts
3_www.nyc.gov
4_www.nyc.gov/html/ddc/html/about/about.shtml

fot. Chris McVoy
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inne mają więcej etapów. Na ogół następuje
raczej prośba o przedstawienie kwalifikacji pracowni projektowej (Request for Qualifications,
RFQ) lub zapytanie ofertowe (Request for Proposals, RFP). W zapytaniach RFQ zwykle żąda
się informacji o firmie, wykazania się doświadczeniem w danej dziedzinie oraz przedstawienia
członków zespołu. Następnie klient wybiera jeden lub więcej zespołów, które przechodzą do
etapu projektowego. Natomiast RFP wymaga
pracy projektowej od samego początku, w takich sytuacjach klient podejmuje decyzję na
podstawie złożonych propozycji projektowych.
Budynek CSC powstał w gęstej miejskiej
zabudowie. Jakie warunki planistyczne
lub administracyjne określały możliwości
i granice tego projektu?

> Parametry strefowania (tzw. zoning parameters, czyli określające funkcje zabudowy w danym obszarze) dla tej lokalizacji ograniczały
się do rozmiarów bryły (powierzchni użytko-
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wej), sposobu użytkowania oraz wysokości.
Ponieważ działka jest bardzo duża — sięga od
rzeki Harlem po stronie zachodniej aż do rzeki
Hudson na północy — ograniczenia te nie były
raczej wynikiem warunków strefowania lecz
programu obiektu. Poza tym w przyszłości, na
tym terenie może zostać wybudowany większy
obiekt, a nawet kilka innych budynków. Wysokość CSC wynosi 70 stóp (21,34 m) i jest poniżej
dopuszczalnej granicy — 80 stóp (24,38 m).
Jeżeli chodzi o użytkowanie, to strefa ta
jest przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe, ale dopuszcza funkcje społeczne
oraz edukacyjne, tak jak w tym przypadku.
Był moment kiedy wspólnie z klientem badaliśmy możliwość wprowadzenia handlu
detalicznego na parterze, jednak plan strefowania nie dopuszczał takiej funkcji. Natomiast nie ma tutaj innych ograniczeń, takich
jak na przykład dopasowanie projektu do
kontekstu zabudowy lub przepisy dotyczące
materiałów czy form dachów.

Z jakich warunków wynika zróżnicowanie
wysokości CSC? Nawiązuje do okolicznych
wzgórz?

> Zróżnicowane wysokości dachów to wynik
pragmatycznego i koncepcyjnego kształtowania bryły uwzględniającej audytorium
(oznaczone na schemacie obok jako „Mind/
Body”), które uformowało wschodnią krawędź budynku, a jego nachylone zadaszenie
stworzyło wysokie i niskie punkty.
Wyjaśnialiście państwo, że CSC
nie musiał nawiązywać do sąsiedniej
zabudowy. A czy w innych dzielnicach
Nowego Jorku obowiązuje „reguła
kontekstu”?

> Istnieją obszary nazywane Landmark District
(dzielnice objęte nadzorem konserwatorskim
– przyp. red.). Campbell Sport Center nie jest
jednak zlokalizowane w takiej dzielnicy. Nie
istnieje także plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego (master plan) obejmujący tę

fot. Iwan Baan
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Campbell Sports Center
New York, NY, United States
2008-2013
Program: SALE DO ĆWICZEŃ,
BIURA, SALE KONFERENCYJNE,
POKOJE GOŚCINNE
ORAZ POMIESZCZENIA LEKCYJNE
DLA studentÓW-SPORTOWCÓW
GŁÓWNE MATERIAŁY: PŁYTY
Z SUROWEGO BETONU NA
RUSZCIE STALOWYM; FASADA
WENTYLOWANA, PIASKOWANE
I ANODYZOWANE PŁASKIE PANELE
ALUMINIOWE; SZKLaNA ŚCIANA
KURTYNOWA; BEToNOWE PŁYTY
WYKOŃCZENIOWE WE WNĘTRZACH
ORAZ PERFOROWANE PANELE
BAMBUSOWE W AUDYTORIUM
I POKOJACH GOŚCINNYCH
Powierzchnia użytkowa: 4459 m²
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Waszym zdaniem warunki planistyczne
i zasada kontekstu stanowią dla architekta
pomoc czy przeszkodę – ułatwiają czy
ograniczają decyzje projektowe?

> Mówiąc ogólnie, zależy to od tego jak dane
regulacje zostały napisane oraz jak „pracuje” kontekst, w którym się znajdujemy. Jeden
i drugi przypadek mogą istnieć równolegle. Dla
lokalizacji CSC nie było jednak takiej regulacji.
Czy w Nowym Jorku istnieje funkcja
Urbanisty i/lub Architekta Miasta, czyli
osób które z urzędu odpowiadają za
decyzje planistyczne i architektoniczne?

> Miasto Nowy Jork ma Wydział Planowania
Miejskiego (Department of City Planing). Na
jego czele stoi osoba mianowana przez Burmistrza. Aktualnym dyrektorem jest Amanda
Burden (jej kadencja trwa do końca roku). Wy-
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dział Planowania Miejskiego nadzoruje plany
strefowania miasta oraz jest stroną w przypadku wystąpień o odstępstwa. Projekt CSC
nie wymagał jednak jego udziału. Wystarczyło
zwykłe zezwolenie Wydziału Budownictwa.
Skoro mowa o odstępstwach – rozumiemy
z tego, że w Nowym Jorku archiekt może
„renegocjować” warunki z urzędnikami
miasta, na przykład ze względu na
koncepcję lub plany inwestora? Jak
wygląda uzyskanie odstępstwa?

> Istnieje szereg scenariuszy, w których osoba
wnioskująca może wystąpić o specjalną rewizję. Gdy chodzi o budowę w dzielnicy oznaczonej jako Landmark District, wymagana jest
zgoda Komitetu do spraw Konserwacji Zabytków (Landmarks Preservation Commission).
Komitet zajmuje się sprawami związanymi
z historycznymi i architektonicznymi właściwościami w kontekście uznanym jako warty
zachowania.

fot. Iwan Baan

działkę. Jest ona jednak objęta strefowaniem
(zoning), o czym już wspominaliśmy.
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O PROJEKCIE
CAMPBELL SPORT CENTER
Budynek Campbell Sport Center stoi
w Nowym Jorku, na rogu ulic West
218th Street i Broadway. To najbardziej wysunięta na północ krawędź
Manhattanu, gdzie Broadway krzyżuje
się z Tenth Avenue, a w pobliżu po
charakterystycznym wiadukcie (który
widzieliśmy w niejednym amerykańskim filmie) biegną tory linii nr 1
nowojorskiego metra.
Dzięki zbudowaniu budynku CSC
powstała nowa „brama” prowadząca
do Baker Athletics Complex, historycznego zespołu obiektów sportowych
Uniwersytetu Columbia.
Kompleks BAC został ufundowany
w roku 1922, przez finansistę George’a F. Bakera. Początkowo nazywał
się Baker Field i miał powierzchnię 21
akrów (obecnie ma ich 26, ponieważ
w 1984 roku Uniwersytet Columbia kupił dodatkowe 5 akrów od znajdującego
się obok Szpitala Prezbiteriańskiego).
Campbell Sport Center to pierwszy
nowy budynek na terenie uniwersyteckiego kompleksu od czasu kiedy w połowie lat 70. powstał tam Marcellus
Hartley Dodge Physical Fitness (podziemny obiekt mieszczący sale do fitnessu, gier zespołowych i basen, obecnie sukcesywnie poddawany renowacji),
dlatego obiekt zaprojektowany przez
Steven Holl Architects ma stanowić
początek nowego życia rewitalizowanego Baker Athletic Complex i umożliwić
znaczny rozwój programu sportowego
na Uniwersytecie Columbia. Budynek
zlokalizowany na rogu dwóch ulic stanowi rodzaj portalu łączącego miejsca
przeznaczone do uprawiania sportu
z przestrzenią wielkomiejskiej ulicy.
Obiekt ma powierzchnię ok. 4,5 tys. m2
i znajdują się w nim sale do ćwiczeń
siłowych i kondycyjnych, biura, sale konferencyjne, apartamenty gościnne i pomieszczenia lekcyjne dla sportowców.
CSC powstało z myślą o młodych, uczą-

cych się sportowcach i ma stanowić
miejsce, gdzie mogą oni ćwiczyć nie
tylko ciało ale także umysł. Znalazło
to odzwierciedlenie w poszczególnych
częściach budynku (patrz schemat na
str. 39), które przeznaczono dla ciała
(body), umysłu (mind) i obu tych elementów jednocześnie (mind/body).
Koncepcja projektowa zaproponowana
przez architektów nawiązuje wyglądem
do „diagramów gry” używanych przez
trenerów futbolu amerykańskiego,
piłki nożnej i baseballu i można ją
określić jako „punkty na ziemi, linie
w przestrzeni”. Na takich diagramach
pojawiają się punkty oznaczające
zawodników i linie, za pomocą których
trener pokazuje jak zawodnicy mają
zmienić swoje ustawienie, gdzie biec
i co robić po rozpoczęciu gry. Punkty i linie diagramu (patrz powyżej:
wizualizacja projektu z przykładowym
diagramem) pokazują kierunki ataku
i defensywy na polu gry. Elewacje CSC
z zewnętrznymi schodami naśladują te
kierunki w przestrzeni i rozwijają się
od punktów przy fundamentach do skośnych linii na wyższych kondygnacjach.
Obiekt dobrze koresponduje także
z otaczającym go „stopniowanym”

krajobrazem (w okolicy są wzgórza
i wieżowce), a otwarcie w skali miejskiej
podkreślają dodatkowo błękitne podsufitki sklepień, które w pogodne dni
mają barwę nieba. Tarasy i zewnętrzne
schody (pełniące rolę diagramowych
„linii w przestrzeni”) wyznaczają „pole
gry” na zewnątrz i wewnątrz budynku
a z tych położonych wyżej rozciąga się,
ponad boiskami, widok na Manhattan.
Dzięki zastosowaniu surowego betonu, stalowej konstrukcji i aluminiowej, piaskowanej fasady budynek
CSC nawiązuje też do historii Baker
Field i dzielnicy, w której się znajduje
– szczególnie do położonych tutaj
wiaduktów metra. To tutaj został
zbudowany w 1693 roku pierwszy
duży most w Nowym Jorku, dzisiaj
nieistniejący The Kings Bridge, rozpięty ponad kanałem Spuyten Duyvil
Creek, który stanowił główną drogę,
którą można było dostać się na Manhattan. Dzisiaj nieopodal budynku
CSC znajduje się most pieszo-drogowo-kolejowy The Broadway Bridge,
którego detale i struktura także znalazły odzwierciedlenie w projekcie
pracowni Steven Holl Architects.
oprac. redakcja Z:A
z wykorzystaniem informacji SHA
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Campbell Sports Center
New York, NY, United States
2008-2013
CLIENT: Columbia University
architect: Steven Holl Architects
Steven Holl, Chris McVoy (design
architect) Chris McVoy (partner in
charge), Olaf Schmidt (associate in
charge), Marcus Carter, Christiane
Deptolla, Peter Englaender, Runar
Halldorsson, Jackie Luk, Filipe Taboada,
Dimitra Tsachrelia, Ebbie Wisecarver
(project team)
construction manager:
Structuretone / Pavarini McGovern
structural engineer:
Robert Silman Associates
mep engineer: ICOR Associates
civil engineer: Hirani Engineering
sustainability engineer: Transsolar
curtain wall consultant: W.J. Higgins
lighting consultant: Wald Studio
audio/visual consultant:
The Clarient Group
acoustical consultant:
Cerami Associates
code consultant: Design 2147 Limited
cost: Davis Langdon
specifications:
Construction Specifications Inc.
precast plank: Conewago
steel: Weir Welding
facade fabrication:
Architectural Wall Systems
facade installation: City Newark Glass
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Rewizja w LPC nie dotyczy jednak innych
aspektów strefowania, takich jak wysokość lub
wielkość bryły. Te podlegają rewizji ze strony
Zarządu Norm i Odwołań (Board of Standards
and Appeals). W przypadku dalej idących odstępstw, wymagane są publiczne przesłuchania, w tym przez Komitet Planowania Miasta,
Radę Miasta oraz Urząd Burmistrza, stosownie do Ogólnej Procedury Rewizji Użytkowania
Gruntu (Uniform Land Use Review Procedure,
ULURP).
Budynek CSC ma stanowić początek
nowego życia rewitalizowanego Baker
Athletic Complex. Czy swoją architekturą
i skalą musiał nawiązywać do BAC?

> Baker Athletic Complex to określenie całego
kampusu sportowego. Obejmuje on stadion do
futbolu amerykańskiego, boiska do piłki nożnej, korty tenisowe itp. W związku z tym nie
istnieje jedna skala lub forma, do której można
by się odwołać.
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Historia kompleksu sięga 1922 roku.
Czy znajdują się tutaj obiekty historyczne,
a pracownia SHA musiała konsultować
założenia projektu CSC ze służbami
konserwatorskimi?

> Uniwersytet Columbia jest właścicielem ziemi od roku 1922. Natomiast jak wyjaśniliśmy
przed chwilą Baker Athletic Complex nie jest
budynkiem. Działka należy do Uniwersytetu
i nie jest objęta ochroną zabytków (landmarked property), w związku z tym nie ma tu zabytków, które należałoby brać pod uwagę.
Koncepcja architektoniczna CSC opiera
się na połączeniu dwóch idei: historii
dzielnicy Baker Field, związanej
z położonymi tu charakterystycznymi
mostami i wiaduktami kolei nadziemnej
oraz nawiązaniu do „diagramów gier
sportowych”. Która z tych inspiracji
miała większe znaczenie podczas
projektowania?

> Jedna i druga były równie istotne podczas
projektowania i gotowy budynek najlepiej
pokazuje ich wpływ. Infrastruktura mostowa oraz kolejka nadziemna mają swoje odzwierciedlenie w aluminiowej fasadzie oraz
podniesionym ramieniu nad schodkowym
terenem. Z kolei diagramy gier sportowych
reprezentowane są przez formy zewnętrznych schodów na południowej elewacji oraz
schodów prowadzących bezpośrednio do boiska po stronie północnej i nadają projektowi
oczekiwaną dynamikę.
Podsumowując, te dwie koncepcje razem
doprowadziły także do ustalenia konkretnych
poziomów kondygnacji, w efekcie przestrzeń
do ćwiczeń znalazła się jednocześnie na wysokości boisk i została zorientowana zgodnie
z nadziemną linią metra na estakadzie.

Redakcja Z:A dziękuje p. Ryszardowi Nawrockiemu oraz
arch. Wojciechowi Kujawskiemu za współpracę i konsultacje.
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Przestrzeń otwarta
na najmłodszych
Z arch. Robertem Skitkiem z pracowni RS+ rozmawia Bartosz Wokan

Z całą pewnością przestrzeń publiczna w polskich miastach jest coraz lepsza. Mamy wiele do
nadrobienia w tym zakresie, ale władze powoli zdają sobie sprawę z tego, że jakość przestrzeni wpływa
na zadowolenie mieszkańców i odważniej w nią inwestują. Szczególnie warto odnotować, że coraz
więcej takich obiektów powstaje w wyniku konkursów a to moim zdaniem zdecydowanie najlepszy
sposób na zapewnienie im wysokiej jakości – mówi autor projektu Parku Wodnego w Tychach.

T

Trudniej jest projektować dla dzieci
czy dla dorosłych?

> Na pewno projektowanie dla dzieci różni się
od projektowania dla dorosłych. Dzieci mają
inne potrzeby, inaczej postrzegają przestrzeń.
Dopiero odkrywają świat, nic nie jest dla nich
jeszcze oczywiste. Uwielbiają doświadczać
i intensywnie odczuwają wszystkimi zmysłami. Warto to wziąć pod uwagę.
W przypadku Parku Wodnego w Tychach
chyba się udało?

> Tyski wodny plac zabaw został dostrzeżony
w świecie i zdobył wyróżnienie w konkursie
„Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2012”, a także – co bardzo sobie
cenimy – nagrodę internautów w tym samym
konkursie. Jednak rzeczywiście – największą
nagrodą jest obserwowanie zachowań dzieci
i słuchanie opinii ich opiekunów. Plac stał się
już bardzo rozpoznawalny i jest celem wypraw
rodzin z całego regionu. To bardzo cieszy.
W jaki sposób pracownia RS+ zdobyła takie
ciekawe zlecenie?

> Z pomysłem stworzenia parku wyszli urzędnicy podczas planowania rewitalizacji Ośrodka
Wypoczynkowego „Paprocany”. Opracowanie
projektu budowlano-wykonawczego na pod-
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stawie programu funkcjonalno-użytkowego
zostało powierzone naszej pracowni po zapytaniu ofertowym.
Pierwszym krokiem była dokładna analiza
koncepcji zawartej w programie funkcjonalno-użytkowym, na której podstawie mieliśmy
opracować projekt. Program nie mógł się zmienić – funkcjonalnie niecka stanowi przestrzeń,
w której brodzą dzieci korzystając z systemowych zabawek wodnych.
Czy było dużo zmian w stosunku do tej
pierwotnej koncepcji?

> Ze względów użytkowych zakwestionowaliśmy zaproponowane materiały wykończeniowe takie jak posadzka niecki z płyt kamiennych, posadzka placyku wejściowego z kostki
betonowej czy wygrodzenie ze szkła hartowanego jako nieadekwatne dla bezpieczeństwa
przebywających na placu dzieci i właściwego
utrzymania obiektu. Wykorzystaliśmy, celny
naszym zdaniem, pomysł płynnego obrysu
niecki dopasowanego do istniejących drzew.
A jakie rozwiązania zostały dodane
przez waszą pracownię?

> Nawiązując do zagospodarowanego już terenu zasugerowaliśmy przykrycie pomieszczeń
technicznych zieloną górką. Największym wy-

zwaniem okazało się zaproponowanie nowego sposobu wygrodzenia zabezpieczającego
nieckę przed wejściem na nią zwierząt i ludzi
– chcieliśmy, żeby nie wchodzili tam przez
trawniki, omijając brodzik do płukania stóp.
Zależało nam aby wygrodzenie dobrze spełniało swoją funkcję, nie narzucało się zbytnio
a jego forma dobrze komponowała się z całym
założeniem parkowym. Chociaż nikt tego od
nas nie wymagał, przygotowaliśmy aż trzy
koncepcje, z których inwestor wybrał właśnie
tę z drewnianą ławeczką wokół i pionowymi
deskami. Po tej decyzji inwestor zaakceptował wszystkie zaproponowane przez nas rozwiązania, także podczas realizacji nic już nie
zmieniano.
Czy pana zdaniem miejska przestrzeń
publiczna w Polsce (szczególnie ta, w której
pojawia się woda) jest dobrze projektowana?

> Z całą pewnością jest coraz lepsza. Chociaż
mamy wiele do nadrobienia w tym zakresie,
władze powoli zdają sobie sprawę z tego, że
jakość przestrzeni publicznej wpływa na zadowolenie mieszkańców i coraz więcej w nią
inwestują. Szczególnie warto odnotować, że
także coraz więcej takich obiektów powstaje
w wyniku konkursów a to moim zdaniem zdecydowanie najlepszy sposób na zapewnienie

FOT. TOMASZ ZAKRZEWSKI

FOT. TOMASZ ZAKRZEWSKI
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im wysokiej jakości. Na przykład powstaje
coraz więcej fontann, ale nie ma jeszcze wielu bezpiecznych przestrzeni pozwalających
aktywnie wykorzystywać wodę w zabawie.
Widzimy jak w upalne dni korzysta się z fontann, nawet jeśli te miejsca nie są do tego
przystosowane.
Czyli wody dostępnej dla ludzi
w przestrzeni publicznej polskich miast
powinno być więcej?

> Woda w upalne dni, na placach miejskich jest
na pewno bardzo pożądana choćby ze względu na odpowiedni mikroklimat. Nie ma jednak
oczywistej odpowiedzi, czy ma być to rodzaj
fontanny czy jakaś forma zabawy. Wszystko
zależy od kontekstu. Tyski plac jest zlokalizowany w ośrodku wypoczynkowym przy innych
placach zabaw i kąpielisku. Tam na pewno dobrze spełnia swoją funkcję, ale daleki jestem
od stwierdzenia, że byłby dobrym pomysłem
np. na krakowskim rynku.
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Jak przekonywać władze lokalne
do inwestycji w podobne atrakcje dla
społeczeństwa i przestrzeni publicznej?
I do projektowania takich przestrzeni przez
architektów, a niekoniecznie przypadkowego
wyboru ławeczki czy klombu...

> Dobrych przestrzeni publicznych powstaje coraz więcej – trzeba je dobrze promować.
Tutaj widzę także zadanie dla lokalnych stowarzyszeń, patrzących decydentom na ręce
i proponującym właściwe rozwiązania.
Czy podczas powstawania projektu
konsultowaliście konkretne rozwiązania
z najmłodszymi?

> Nie omawialiśmy projektu z dziećmi, ale na
pewno jest to dobry pomysł na przyszłość.
Program jak wspomniałem był wcześniej
ustalony przez inwestora. My przede wszystkim skupiliśmy się na zróżnicowaniu samych
urządzeń wodnych, odpowiednim dobraniu
materiałów, faktur i kolorystyki z uwzględ-

nieniem bezpieczeństwa użytkowania. Szukaliśmy podobnych niekomercyjnych miejsc
w kraju, ale ich nie znaleźliśmy, natomiast
zagraniczne odpowiedniki, na które trafiliśmy,
były w przytłaczającej większości mało dla
nas interesujące. Osobiście uważam, że najciekawsze są miejsca, gdzie woda oprócz zabawy
służy także do różnego rodzaju doświadczeń
i nauki, jednak takie rozwiązania wykraczałyby już poza narzucony nam program, dlatego
ich nie proponowaliśmy.
Naszym zdaniem atrakcyjna jest
kolorystyka parku – dziecięca, przyjazna,
a w podobnych sytuacjach łatwo otrzeć się
o klimat „jarmarczny”...

> Dziękuję. Myślę, że taki odbiór jest zasługą
dobrego wkomponowania obiektu w krajobraz.
Użycie mocnych, czystych i kontrastowych
kolorów jest zrównoważone wykorzystaniem
naturalnych materiałów i przede wszystkim,
zastanej wszechobecnej zieleni.

FOT. TOMASZ ZAKRZEWSKI
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Rys. 3 Rozwinięcie modułu ogrodzenia
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Rys. 4 Detal ogrodzenia

DETAL WYGRODZENIA

To pierwsze doświadczenie pracowni RS+
w projektowaniu przestrzeni publicznej?
Czym różni się ono od projektowania
budynków?

> Tak, to nasz pierwszy zrealizowany projekt przestrzeni publicznej. Jednak metodologia
jej projektowania wcale nie różniła się w tym
przypadku od projektowania budynków. Analizowaliśmy warunki, możliwości, kontekst i wymagania użytkownika, którym w tym wypadku
są mieszkańcy czy turyści. Biorąc pod uwagę
wszystkie te aspekty, staraliśmy się dać możliwie najlepszą odpowiedź wydobywając zalety miejsca i tuszując jego niedostatki. W tym
przypadku nie mieliśmy jednak wpływu na program i zasadę działania obiektu, a to uważam
za najciekawsze aspekty w projektowaniu.
Czy interesowaliście się jak gotowy obiekt
sprawdza się w użytkowaniu?

> Mieszkamy i pracujemy w Tychach, więc
możemy na bieżąco obserwować użytkowa-
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ny obiekt. Mało tego, sami z naszymi dziećmi
z niego korzystamy. Myślę, że zastosowane
przez nas rozwiązania jak do tej pory dobrze
się sprawdzają i nasze decyzje projektowe
były prawidłowe. Rosnąca popularność placu
w regionie powoduje jednak, że w upalne dni
plac okazuje się po prostu za mały.
W Polsce szczególnie na Euro 2012
powstało dużo obiektów ogromnych,
kosztownych, ale niedostępnych na
co dzień dla przeciętnego obywatela
w roli uprawiającego sport, a jedynie
okazjonalnie w roli widza. Czy pana
zdaniem budowanie „białych słoni” to
dobra droga, czy może właśnie lepiej
tworzyć takie mikroobiekty, nastawione
na osoby, które nie uprawiają sportu
wyczynowo, ale rekreacyjnie?

> Osobiście uważam to za duży problem. I nawet nie chodzi tu o sztandarowe obiekty na
Euro. Ogromne pieniądze samorządów płyną

na stadiony lokalnych klubów czy komercyjne
aquaparki. Niemałe kwoty pójdą też na ich
utrzymanie. Porównajmy z tym sumy wydawane na inwestycje w infrastrukturę rekreacyjną czy sportową dostępną dla wszystkich
za darmo lub za niewielką opłatą – przyjrzyjmy
się choćby inwestowaniu w ścieżki rowerowe.
Piękny i duży stadion jest na pewno wizytówką miasta, ale służy stosunkowo niewielkiej
liczbie jego mieszkańców. Piłkarskie lobby wymusiło przebudowywanie lokalnych stadionów
lekkoatletycznych na obiekty typowo piłkarskie. Formatujemy się na własne życzenie. Na
osiedlach nie ma już otwartych zielonych przestrzeni służących do gier, zajmują je parkingi.
Jeśli nie zainwestujemy w infrastrukturę rekreacyjną, zdrowy i aktywny tryb życia stanie
się przywilejem bogatych. Nieraz spotkałem
się ze zdziwieniem osób spoza Tychów, że nasz
wodny plac jest otwarty dla wszystkich bez jakichkolwiek opłat. To powinno być normą, a nie
wywoływać zdziwienie.
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WĘdrówki: Podkowa Leśna

Od redakcji
Każde z miast posiada – czy też stara się wykształcić
– charakterystyczne rysy nadające mu specyficzną,
rozpoznawalną tożsamość. Jakiś swój fragment, który
dla świata staje się jego swoistą wizytówką. Bywa, że
zmienne losy historii tworzą kolejne, nowe jej formy,
mówiące przybyszowi „To jest nasz czas. Teraz
wyglądamy tak!”. Próbujemy prześledzić to zjawisko...
Odcinek 4.

Podkowa
Leśna.

podwarszawskie miasto-ogród
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arch. Tadeusz Barucki, architekt IARP

„Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie”. Odwołując się
do mądrości tego przysłowia nie będę tym razem opowiadał o kolejnej zagranicznej
metropolii. Napiszę o tym, co jest tuż obok, co dosłownie widzę przez okno i co
muszę – odczuwam to jako obowiązek – dla naszej zawodowej świadomości i wiedzy
zrelacjonować.

fot. Marek Ostrowski
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WĘdrówki: Podkowa Leśna

1. Plan miasta-ogrodu Podkowa Leśna

Z

Zacząć należy jednak w sposób podobny jak
w dotychczasowych „wędrówkach” publikowanych na łamach Z:A, a więc od historii. W tym
wypadku od stwierdzenia, że 100 lat temu
Podkowy Leśnej jeszcze w ogóle nie było! Istniały oczywiście ziemie, na których dzisiejsza
miejscowość powstała, ale były to pola i lasy
(zwłaszcza lasy) należące do znanego i sprawnego przemysłowca oraz (jak notują kroniki)
zapalonego myśliwego – Stanisława Wilhelma
Lilpopa. Nazywały się zgodnie z jego imionami
Stanisławów, a potem Wilhelmów.

Rozwój idei miasta-ogrodu
na ziemiach polskich
Najstarszą, letniskową siedzibą właściciela była – zachowana do dziś – sympatyczna,
drewniana willa „Aida” |2| (przed 1900 r.). Dla
naszej relacji istotne jest, że to w niej narodził się być może pomysł stworzenia miastaogrodu Podkowy Leśnej. Idea miasta-ogrodu zaproponowana na początku XX wieku
przez Ebenezera Howarda w Wielkiej Brytanii
była bowiem w tym czasie bardzo popularna.
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W Polsce propagował ją skutecznie dr Władysław Dobrzyński, lekarz pochodzący z Płocka,
który przy Warszawskim Towarzystwie Higienicznym już w roku 1909 utworzył „delegację
do spraw miast ogrodów”. Utrzymywał on nie
tylko ścisły kontakt z Howardem, ale został
nawet – o czym szerzej się nie wie – wiceprzewodniczącym Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Ogrodów, powstałego w 1913
roku w Londynie.
Próby wdrażania tej koncepcji na ziemiach
polskich miały miejsce już przed wybuchem
I Wojny Światowej. Zarówno w Krakowie (który zresztą w 1912 roku E. Howard odwiedził – co
prawda głównie z racji swego udziału w Kongresie Esperantystów, gdzie w języku esperanto wygłosił wykład o idei miast-ogrodów) jak
i w Warszawie, gdzie zaczęto nawet na rozparcelowanych terenach należących do architekta,
hr. Adama Feliksa Ronikera budować „Miasto
Ogród Ząbki” (1914). Przed wybuchem wojny
zdołano wznieść zaledwie 15 domków. Do sprawy podchodzono jednak bardzo poważnie – być
może z uwagi na inicjatora akcji, architekta

przecież – ogłaszając konkurs na projekt osiedla. Wygrał go Tadeusz Tołwiński, późniejsza
sława polskiej urbanistyki. On też podobno już
w roku 1913 przedstawił pierwszy projekt miasta-ogrodu Podkowa Leśna. Wówczas też po
raz pierwszy pojawia się oryginalna nazwa mającej powstać miejscowości, wynikająca z charakterystycznego – o formie podkowy – układu
tutejszych lasów. Wojna i w tym przypadku
uniemożliwia jednak realizację planów.
Po wojnie budowie Podkowy Leśnej sprzyja
powstająca elektryczna kolej dojazdowa EKD
(1922-1927, dzisiejsza WKD), która doprowadzona do Grodziska Mazowieckiego łączy południowo-wschodnie suburbia z Warszawą.
Na jej trasie mają więc szansę powstać nowe
podwarszawskie osiedla mieszkaniowe. I tutaj
właśnie dochodzimy do inicjatywy powstałej
w roku 1925 spółki „Miasto Ogród Podkowa
Leśna” – utworzonej przez Stanisława Lilpopa,
spółkę „Siła i światło” (budowała EKD) i Bank
Związku Spółek Zarobkowych. Spółka ta zaoferowała parcelację terenów i sprzedaż działek w mającej powstać miejscowości. Projekt,

fot. Tadeusz Barucki

fot. Tadeusz Barucki

fot. Tadeusz Barucki
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2. Willa Aida – letniskowa posiadłość przemysłowca Stanisława Wilhelma Lilpopa, właściciela ziem, na których powstała Podkowa Leśna
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fot. Magdalena pRosińska, www.miastaogrody.pl

3. Willa Bertoniego – swoją nazwę
wzięła od mieszkającego tam w latach
20. i 30. XX w. Karola Bertoniego,
ministra spraw zagranicznych II RP

4. Jukawa – willa, w której widać
wpływ zarówno stylu dworkowego jak
i zakopiańskiego

tym razem z charakterystycznym howardowskim radialno-półkolistym układem ulic, opracował w roku 1925 Antoni Jawornicki, który
w podobnej konwencji stworzył też pod Łodzią
Miasto-Las Kolumna (1927), a w Warszawie
współpracował z Oskarem Sosnowskim przy
realizacji Miasta-Ogrodu Czerniaków (19231928).

Ewolucja polskiej architektury
w zabudowie Podkowy Leśnej
Pośród bujnej przyrody, wpisane w siatkę ulic,
w której rysuje się też ta „firmowa” podkowa,
na działkach określonych statutem co do ich
wielkości, stopnia zabudowy oraz zadrzewienia, zaczynają powstawać kolejne domy, które w swojej formie doskonale odzwierciadlały
ewolucję polskiej architektury tamtego czasu.
Mamy więc i domy drewniane, nawiązujące
w pewnym stopniu do tradycyjnej, wspomnianej wcześniej „Aidy”, ale próbujące w swej
ogólnej formie wykorzystać też cechy modnego wówczas murowanego stylu dworkowego,
jak to widzimy np. w willi Karola Bertoniego |3|
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(1927-1933) czy też adaptujące cechy również
lansowanego wówczas stylu zakopiańskiego,
co znajdziemy np. w Domku w Lesie (ok. 1930,
Żminski). Swoistą kompilacją tych drewnianych konstrukcji jest dość okazała willa, właściwie już pensjonat, „Jukawa” |4| (1928, Rzepecki). Bardzo czytelną grupą są z kolei wille
murowane, zaprojektowane w stylu dworkowym jak np. willa „Mimoza” |5| (1930-1932,
autor nieznany) czy „Zoja” (1930-1932, Leonard
Kario) a także willa „Toninek” (ok. 1930, autor
nieznany), w której dopatrzyć się tym razem
można również elementów żywego wówczas
nurtu art déco.
Tę specyficzną prezentację ewolucji polskiej
architektury zamyka modernistyczny – a więc
oczywiście o płaskim dachu – Szklany Dom
(1928-1930, Maksymilian Goldberg), należący
do postępowej a i kontrowersyjnej wówczas
pisarki Ireny Krzywickiej, która także i formą
swego domu chciała zamanifestować lansowane przez siebie poglądy.
Wiele podkowiańskich domów było jak widać w bardzo istotny sposób związanych (jeże-

li można to tak określić) z intelektem ich właścicieli, a zarazem z ówczesną polską kulturą.
Wypada odnotować tu jeszcze okazały budynek, który Stanisław Lilpop wzniósł dla swojej
córki Anny i jej męża, znanego pisarza Jarosława Iwaszkiewicza. Obiektowi temu, właśnie autor „Brzeziny” i „Panien z Wilka” nadał
później znaną nazwę Stawisko |8| (1926-1928,
Stanisław Gądzikiewicz). Dom pisarza – dzięki
roli jaką pełnił w czasach II Rzeczpospolitej,
w okresie okupacji a także po wojnie – zyskał
sobie osobne, liczące się miejsce w historii
polskiej kultury, a obecnie pełni rolę Muzeum
Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów.

Ludzie Podkowy
Pisząc o Stawisku poruszyłem temat bardzo
istotny dla pełnego obrazu tej zielonej i kulturalnej miejscowości. Niezwykle istotna była
tu bowiem „żywa substancja”, którą stanowili mieszkańcy, a także przyjezdni goszczący
w Podkowie. Wypada w tym miejscu przywołać choć kilka nazwisk. Wymieńmy więc: Karol
Szymanowski, Antoni Słonimski, Jan Lechoń

fot. Tadeusz Barucki
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fot. Piotr Borowiec, www.miastaogrody.pl

5. Mimoza – willa w stylu dworkowym

fot. Tadeusz Barucki

6. Szklany Dom – modernistyczna
willa, w której mieszkała
kontrowersyjna pisarka Irena
Krzywicka

7. Dom zaprojektowany
przez Macieja Nowickiego
– przed rozbiórką w 2009 roku
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8. Stawisko – dom Anny i Jarosława
Iwaszkiewiczów, ważny ośrodek życia
kulturalnego w okresie II RP, wojny
i PRL-u, dzisiaj muzeum pisarza

9. Biblioteka w Stawisku

czy Julian Tuwim w okresie II Rzeczpospolitej,
a później szukający tu schronienia wobec zagrożenia Holocaustem bracia Benedykt i Aleksander Hertzowie, wybitny mediawista Marceli
Handelsman czy znany adwokat Henryk Kon
z synem, popularnym później jako wędrujący
po świecie reporter Lucjan Wolanowski.
Gościł w Podkowie także świat kultury okupacyjnej Warszawy: Krzysztof Kamil Baczyński, Czesław Miłosz, Witold Lutosławski, Pola
Gojawiczyńska, Stanisław Lorentz, Leon Schiller czy Maciej Nowicki, budujący tu willę |7|
(ok. 1940, zburzoną – lub jeśli ktoś woli rozebraną – i odtworzoną w nowym budulcu
w 2009 roku), jeden ze swych nielicznych zrealizowanych w Polsce obiektów.
Trafiały tu wreszcie rzesze uchodźców z popowstańczej Warszawy wraz z kierownictwem
politycznym Polski Podziemnej, które stąd słało ostatnie radiowe meldunki na Zachód.
Trzeba też wspomnieć o roli Kościoła – na
pewno z racji architektury świątyni pod wezwaniem św. Krzysztofa |10| (1932-1933,
Bruno Zborowski, przebud. 1985-1988 Janusz
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Tofil, Andrzej Gieros) trochę w typie art déco,
z pięknym otoczeniem ogrodowym (19321939, Zygmunt Hellwig). Ale także przez
wzgląd na śmiałe kościelne inicjatywy takie
jak Autosacrum, czyli wiosenne święcenie pojazdów samochodowych i motocykli (organizowane od 1933 roku), czy pierwszą w Polsce
mszę beatową (1965-68, Katarzyna Gärtner
i zespół „Czerwono-Czarni”). Nie mówiąc o politycznym zaangażowaniu w postaci głodówek
protestacyjnych i mszy „za ojczyznę” w okresie „Solidarności”, aż po opracowany przez
Jerzego Kalinę pomnikowy cmentarz polskiej
martyrologii ze „Smoleńskiem” włącznie...

Podwarszawskie miasto-ogród dzisiaj
Niebłahy jest i dzień współczesny, bo właśnie stąd płyną w Polskę inspirujące poglądy
Jadwigi Staniszkis czy rzeczowe ekonomiczne refleksje Ryszarda Bugaja, a trwały ślad
w swej liczącej się w Polsce architekturze
zostawia w al. Lipowej (1977-1976) Marek Budzyński, który zresztą sam również właśnie
tutaj, w zaciszu domowym swej Owczarni

(1990) „ładuje akumulatory” do dalszej pracy.
Swoją bazę w Podkowie ma też jeszcze inny
znany architekt – Krzysztof Domaradzki, będący również współautorem studium planu
szczegółowego Podkowy Leśnej (1975-1980,
wsp. Hanna Adamczewska Wejchert, Olgierd
Roman Dziekoński).
Można powiedzieć, że wszystkie te dokonania przeszłości i dnia dzisiejszego scala
w swej działalności Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, efektywnie wykorzystujące od roku 2007 powstały jeszcze przed wojną
budynek Kasyna (1927, Julian Dzierżanowski),
miedzy innymi organizując – już 9 raz z rzędu –
doroczne „Festiwale Otwartych Ogrodów”.

Bogaty program festiwalu
Festiwalowa oferta zapraszająca odwiedzających Podkowę do obejrzenia niedostępnych
zazwyczaj wnętrz – również niektórych domów – jest niebywale atrakcyjna. Jest bowiem
co oglądać, a usłyszenie muzyki we wnętrzu,
w którym ona powstała (myślę tu np. o Karolu Szymanowskim), jest przeżyciem jedynym

fot. Tadeusz Barucki
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10. Kościół pod wezwaniem
św. Krzysztofa – odbyła się tutaj m.in.
pierwsza w Polsce msza beatowa

11. Pamiątkowa płyta – poświęcona
powstaniu w Budapeszcie w 1956 roku

w swoim rodzaju. Dla uprzytomnienia sobie
bogactwa tej oferty wystarczy przytoczyć kilka punktów programu organizowanych imprez
jak np. konkurs malarski z wystawą w plenerze, teatr inscenizowany na stacji WKD z hasłem „seniorzy w akcji”, wypalanie ceramiki,
kino „pod chmurką”, rodzinne zabawy z gliną,
ogród taneczny, lot balonem na uwięzi czy
wreszcie i teatr kukiełkowy w wykonaniu słowackich dzieci.
Moje wrażenia z tegorocznego festiwalu
(które, nie ukrywajmy, skłoniły mnie do napisania niniejszej relacji) spotęgowane zostały
spojrzeniem gości zagranicznych, architektów
węgierskich i czeskich, którzy z prawdziwym
zainteresowaniem – a może nawet niedosytem, bo chcieliby jeszcze więcej zobaczyć – te
imprezy oglądali. Nam też powinno sprawić satysfakcję, że duże wrażenie zrobiły na nich np.
wnętrza odrestaurowanej „Aidy” – dobór drewna i opracowanie detali. Organizatorzy, co roku
zapraszają do udziału w Festiwalu a także w towarzyszącej mu konferencji naukowej przedstawicieli innych miast-ogrodów w Europie.

Tym razem, przez wzgląd na więź wyszehradzką, gośćmi konferencji byli architekci
węgierscy i czescy. Prezydent węgierskiego
ICOMOS’u dr Gergely Nagy w świetny sposób
zaprezentował budapesztańskie miasto-ogród
Wekerle (obejrzymy je na stronach Z:A przy
okazji wizyty w Budapeszcie), a prof. Vladimir Šlapeta wystąpił z szerszym wykładem,
w którym merytoryczną rolę odgrywało przede
wszystkim praskie miasto-ogród Orechovka.
W prezentacjach tych okazało się, że
w koncepcji miasta-ogrodu istotna jest nie
tylko życiodajna biologicznie zieleń, ale i więź
sąsiedzka wyzwalająca różne inicjatywy i formy współżycia. Na tym tle Podkowa Leśna
zafascynowała naszych gości, a niewątpliwie
kulminacyjnym przeżyciem było odwiedzenie
pamiątkowej płyty |11|, poświęconej powstaniu w Budapeszcie w roku 1956, a umieszczonej w tutejszym kościele – w czasie jeszcze
temu bynajmniej nie sprzyjającym – bo już
w roku 1986. W dodatku opowiadał im o tym
wszystkim pierwszy ambasador, ponownie
po roku 1990 niezależnych już Węgier, Akos

Engelmayer, który osiadł właśnie w Podkowie
Leśnej. A jeżeli do tego – na zakończenie – dodamy zwykłe pozdrowienie w czasie spaceru
po Podkowie, rzucone w stronę naszych gości
po węgiersku przez przypadkowego przechodnia, który zapewne uczestniczył poprzedniego
dnia w konferencji, to cóż więcej można sobie
wymarzyć dla ich pozytywnych wspomnień
o naszym kraju?
I o tym wszystkim postanowiłem właśnie
napisać, aby o życiu i aktywności najbardziej
w Polsce howardowskiego w swej koncepcji
miasta-ogrodu Podkowy Leśnej, wiedzieli nie
tylko jej mieszkańcy.

Pisaliśmy o tym w Z:A
> G dzież te miasta-ogrody?, Agnieszka Zabłocka-Kos,
Z:A_02/2011, str. 36

Tadeusz Barucki
architekt IARP
> napisz do autora:
tadeuszbarucki@gmail.com

Z:A _04_2013

59

biznes

Gwarancje ubezpieczeniowe
jak je wykorzystać w inwestycyjnym procesie budowlanym?
Robert Popielarz

Gwarancje ubezpieczeniowe to produkt ubezpieczeniowy, który może być użytecznym narzędziem dla
każdej pracowni projektowej. Zwiększa elastyczność przy pozyskiwaniu kontraktów oraz wzmacnia
wiarygodność biznesową przez zabezpieczenie prawidłowego wykonania umów i dotrzymania procedur.
Co najważniejsze stwarza nowe możliwości rozwoju działalności architektów. Niestety gwarancje
zwłaszcza przy pierwszym zetknięciu stwarzają architektom sporo problemów. Spróbujemy przybliżyć
ten produkt i wyjaśnić choć część pytań, które sprawiają najwięcej kłopotów.

Z

Zacznijmy zatem od początku – skąd potrzeba
takiego produktu i jakie są jego podstawowe
założenia? Ryzyko niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy przez architekta
lub pracownię projektową istnieje we wszystkich zobowiązaniach wynikających z umowy.
Na zabezpieczenie tego ryzyka inwestorzy,
mają do wyboru wiele form zabezpieczeń,
w tym między innymi: kaucje czy też blokady
na rachunku bankowym. Architekci jednak
niechętnie patrzą na te rozwiązania z prostego powodu – wymagają one blokowania środków pieniężnych, które mogliby wykorzystać
do prowadzenia swojej działalności. Dlatego
w sytuacji, gdy architekt czy pracownia projektowa nie chce udzielać zabezpieczenia w formie pieniężnej, może skorzystać z alternatywnej formy zabezpieczenia, jaką jest gwarancja.
Gwarancja ubezpieczeniowa najogólniej
mówiąc polega na pokryciu zobowiązań finansowych „tu i teraz” w związku z zapisami
w umowie pomiędzy inwestorem, a architektem. Następnie ubezpieczyciel ma prawo uruchomić zabezpieczenia pobrane od architekta
(np. weksle). Gdyby podczas dużych kontraktów doszło z winy architekta, czy pracowni
projektowej do sytuacji, w której, w wyniku nie
wywiązania się z umowy, nie jest możliwe dalsze prowadzenie inwestycji (chociażby z powodów finansowych) – inwestor mógłby ponieść
ogromne straty, daleko większe niż wynikające z samego niewypełnienia umowy przez
projektanta. Dochodzenie praw od architekta,
czy pracowni projektowej może trwać latami,
a skala roszczeń zależy od skali strat inwestora. Dlatego dla architektów najważniejsze
jest posiadanie ubezpieczenia OC w związku
z prowadzoną działalnością projektową, ale
posiadanie gwarancji wpływa zarówno na wia-
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rygodność biznesową, jak i na zabezpieczenie
się przed eskalacją wysokości roszczeń. Żadna
większa inwestycja nie mogłaby i nie powinna rozpocząć się (w tym prace projektowe)
bez najważniejszych zabezpieczeń: gwarancji
ubezpieczeniowych, OC działalności w zakresie projektowania czy wykonawstwa oraz
tzw. ryzyka budowy – montażu.
Gwarancje ubezpieczeniowe dzielimy na:
1. g
 warancje zapłaty wadium1,
2. gwarancje należytego wykonania kontraktu,
3. w łaściwego usunięcia wad i usterek,
4. g warancje należytego wykonania umowy
i usunięcia wad,
5. g warancje zwrotu zaliczki2.
Trzymając się definicji: gwarancja ubezpieczeniowa stanowi pisemne zobowiązanie zakładu
ubezpieczeń (gwaranta) do wypłaty na rzecz
beneficjenta (inwestora) gwarancji, określonej sumy pieniężnej, na wypadek wystąpienia
określonego w umowie gwarancyjnej zdarzenia
losowego.
Istota gwarancji ubezpieczeniowej polega na tym, że towarzystwo ubezpieczeniowe
zaciąga własne zobowiązanie, na podstawie
którego gwarantuje inwestorowi – wykonanie
zobowiązania architekta, czy pracowni projektowej. Funkcją gwarancji jest w związku z tym
ochrona interesów inwestora poprzez zabezpieczenie jego roszczeń w przypadku niewykonania zobowiązań umownych przez architekta.
W istocie sprowadza się to do potwierdzenia
wiarygodności architekta w oczach inwestora.
Tym samym ryzyko niewykonania zapisów
umowy lub popełnionych błędów w procesie
projektowania oraz pokrycia ewentualnych
kar i strat zostaje przeniesione na ubezpieczyciela. Dlatego towarzystwa ubezpieczeniowe

tak dużą wagę przykładają do sprawdzenia
wiarygodności podmiotów ubiegających się
o gwarancje. Decyzja o ich udzieleniu musi
być poparta solidną oceną zdolności architekta, czy pracowni projektowej do należytego
wykonania zobowiązania zabezpieczonego
gwarancją.
Ocena ryzyka w każdym przypadku jest
rozpatrywana indywidualnie. Cały proces
składa się z kilku etapów. Najważniejsze to
zbadanie samego zobowiązania, które ma zabezpieczyć gwarancja, a w szczególności analiza zapisów kontraktu pod kątem ryzyka jakie
generują. Następne w kolejności jest zbadanie
standingu finansowego architekta lub pracowni, przy czym sprawdzane są także dane
historyczne i prognozy na przyszłość. Kolejny
etap to badanie możliwości wykonawczych architekta i jego dotychczasowych doświadczeń
w badanym obszarze. Na końcu sprawdzona
zostaje także kondycja inwestora.
Istotnym elementem jest zakres odpowiedzialności zawarty w samej treści gwarancji
– czy jest to gwarancja bezwarunkowa czy warunkowa, odwoływalna czy nieodwoływalna,
a także okres obowiązywania gwarancji, ponieważ każdy z tych elementów generuje inny
poziom ryzyka dla ubezpieczyciela.
Najczęściej inwestorzy preferują gwarancję
z klauzulą bez protestu, a więc bezwarunkową
i nieodwoływalną. Niestety jest to najdroższa
jej wersja. Pozostałe wnoszą pewne ograniczenia, które musi spełnić beneficjent, aby
skorzystać z gwarancji – np. musi udowodnić niewywiązanie się architekta z kontraktu
w części lub całości.
Głównym zabezpieczeniem ewentualnych
roszczeń towarzystwa jest obligatoryjnie
podpisanie weksla in blanco, wraz z deklara-
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cją wekslową. Jednak w przypadku, gdy wynik przeprowadzonego procesu wskazuje na
wysokie ryzyko, ubezpieczyciel może podjąć
decyzję o konieczności pobrania dodatkowego
zabezpieczenia, którego rodzaj i wielkość jest
indywidualnie negocjowana z klientem, czyli
z architektem.
Dosyć skomplikowana procedura nie powinna przysłaniać korzyści, jakie stwarza ten
produkt, a jest ich niemało. Poza główną, jaką
oczywiście jest spełnienie wymagań dotyczących zabezpieczenia udziału w inwestycji, są
to także:
	zwiększenie wiarygodności firmy jako partnera w interesach,
	minimalizowanie ryzyka związanego z prowadzoną inwestycją,
	ograniczanie konieczności zamrażania własnych środków,
	wspomaganie rozwoju firmy na każdym
etapie działalności,
	umożliwienie uczestnictwa w wielu przetargach jednocześnie.
Ponadto ubezpieczyciel negocjując z inwestorem zapisy konkretnej gwarancji działa nie
tylko w swoim interesie, ale także w interesie
swojego klienta (architekta), rozpatruje bowiem np. zapisy zwiększające odpowiedzialność architekta, stara się też wyeliminować
wszystkie klauzule „abuzywne”. Dzięki temu
wnioskodawca uzyskuje dodatkową usługę,
jaką jest profesjonalna analiza proponowanych zapisów nie tylko tekstu gwarancji, ale
też kontraktu będącego źródłem zabezpieczonego zobowiązania.
Z kolei dla inwestora – gwarancja ubezpieczeniowa jest najbardziej wiarygodną formą
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Daje
pewność, że należne środki będą wypłacone
w określonym terminie (istotny jest również

potencjał ubezpieczyciela i jego rating, np.
w przypadku PZU Rating A). Ponadto gwarancja potwierdza pozytywną ocenę sytuacji
finansowej firmy (pracowni projektowej) przez
niezależną instytucję finansową jaką jest towarzystwo ubezpieczeniowe. Dzięki temu
zwiększa wiarygodność przedsiębiorcy jako
partnera biznesowego.
Działalność gwaranta (ubezpieczyciela)
w zakresie negocjacji treści gwarancji zawsze
działa na korzyść architekta, ponieważ ostatecznie to architekt będzie musiał zwrócić
towarzystwu kwoty wypłacone inwestorowi
z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej. I oczywiście największy atut korzystania z gwarancji,
to swoboda w obracaniu kapitałem przez architekta bez konieczności zamrażania gotówki.
Limit gwarancyjny. Należy zwrócić uwagę,
że dla architektów prowadzących działalność
gospodarczą i często biorących udział w przetargach i konkursach, bardzo korzystnym
rozwiązaniem jest ubieganie się o przyznanie
limitu gwarancyjnego. Procedura ubiegania
się jest identyczna jak dla gwarancji, z tym, że
po przyznaniu limitu, architekt wie jaka jest
cena za wystawienie poszczególnej gwarancji ubezpieczeniowej, a niewątpliwą korzyścią
jest także uproszczona procedura ich wystawienia. Przygotowanie dokumentu z reguły
trwa nie dłużej niż 3-4 dni robocze, podczas,
gdy standardowo oczekiwanie na udzielenie
gwarancji może trwać od 14 do 21 dni. Ma to
istotne znaczenie, jeżeli architekt podejmie
decyzję o udziale w kilku przetargach, a terminy składania ofert są krótkie. W takim przyspieszonym trybie architekt może ubiegać się
o różne gwarancje w zależności od potrzeb, aż
do wyczerpania kwoty limitu. Składka pobierana przez ubezpieczyciela zawsze dotyczy
wystawionej, pojedynczej gwarancji, a nie jest
naliczana od przyznanego limitu.

Procedura ubiegania się o udzielenie
gwarancji ubezpieczeniowej i/lub przyznanie
limitu gwarancyjnego dla prowadzonej przez
architekta działalności, dotyczy zgromadzenia i przedłożenia do towarzystwa ubezpieczeniowego następujących dokumentów:
1. dokumenty rejestrowe firmy (NIP, regon,
wpis do ewidencji lub KRS dla spółek prawa
handlowego),
2. dokumenty finansowe za ostatnie trzy lata
prowadzonej działalności (PIT-y lub bilans
zysków i strat F-01),
3. z aświadczenia, oświadczenia oraz opinie,
w tym: z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu, opinia banku prowadzącego rachunek firmowy, posiadane referencje, oświadczenia majątkowe.
Składki za wystawioną gwarancję zaczynają
się już od kilkuset złotych. Oczywiście ich wysokość uzależniona jest od rodzaju gwarancji,
okresu jej obowiązywania, wysokości sumy
gwarancyjnej oraz kondycji finansowej architekta, czy pracowni, która się o nią ubiega. Aby
lepiej zorientować Czytelników Z:A w poziomie
kosztów, w tabeli 1 przedstawiamy symulację
cen przy różnych zmiennych.
Z codziennej praktyki wiemy ile problemów
stwarza temat gwarancji. Trudno w jednym
tekście wyjaśnić wszystkie niuanse wiążące
się z tym niełatwym, ale bardzo pożytecznym
produktem. Dlatego wszystkich Czytelników
zainteresowanych gwarancjami zachęcam do
kontaktu osobistego. 
1_ P rzedmiotem gwarancji zapłaty wadium jest zobowiązanie gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy
uczestnik przetargu nie wywiązuje się z zobowiązań wynikających
z przystąpienia do przetargu.
2_ P rzedmiotem gwarancji ubezpieczeniowej zwrotu zaliczki jest
zobowiązanie gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty
w przypadku gdy podmiot, za który gwarancja została udzielona,
odmówił zwrotu wypłaconej mu przez inwestora zaliczki w sytuacji,
gdy doszło do niewykonania umowy. Suma gwarancyjna wskazana
w gwarancji najczęściej odpowiada wysokości wypłaconej zaliczki.

TABELA 1. Symulacja cen gwarancji ubezpieczeniowych
przy różnych zmiennych
Rodzaj gwarancji
Zapłaty wadium
Należytego wykonania
umowy
Należytego wykonania
umowy wraz z właściwym
usunięciem wad i usterek

Kwota gwarancji
100 000,00 zł

Okres trwania gwarancji
90 dni

Opłata za gwarancję
500,00 zł

100 000,00 zł

18 miesięcy

2 700,00 zł

Robert Popielarz

100 000,00 zł (NWU)
30 000,00 zł (UWiU)

18 miesięcy
12 miesięcy

3 240,00 zł

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

Inteligentne
rozwiązania hotelowe
Czego poszukują goście w hotelach? Bezpieczeństwa i wygody – to jasne. Ale też niepowtarzalnych
wnętrz i poczucia luksusu. Tymczasem właściciele i zarządcy hoteli pragną obniżania kosztów
eksploatacji, niezawodnych systemów zarządzania i upraszczania kontroli. Od architektów
oczekuje się, że zaproponują rozwiązania, które będą odpowiadać potrzebom obu stron.
Dlatego właśnie proponujemy zapoznanie się z rozwiązaniami automatyki budynków.

P

Poczucie bezpieczeństwa
System zarządzania budynkiem BMS umożliwia integrację działania wszystkich kluczowych instalacji i urządzeń budynku: poczynając
od ogrzewania, wentylacji i chłodzenia, przez
system kontroli dostępu do pokojów, alarmowy, przecipożarowy, nawadniania ogrodu czy
monitoringu.
– Można go też łączyć z innymi systemami
np. rezerwacji pokoi hotelowych, sal konferencyjnych, zarządzaniem SPA, siecią komputerową Wi-Fi czy systemem odpowiedzialnym
za opłaty parkingowe – opowiada Dariusz Miziński, prezes krakowskiej firmy DLJM System,
która integruje systemy automatyki.
Dzięki temu obowiązki grupy nadzorców
przejmuje jeden system. Nie tylko obniża to
koszty mediów, ale też tworzy klimat miejsca
bezpiecznego, w którym panuje wzorowy porządek.

Wrażenie luksusu
Wrażenie luksusu dają wysokiej jakości materiały wykończeniowe, oryginalny dizajn pomieszczeń, a także nowoczesne technologie wykorzystywane w hotelu. Możliwości oferowane
przez inteligentne instalacje sprostają najbardziej wymagającym – zarówno pod względem
estetyki, jak i rozwiązań technicznych.
Przykładowo każdy apartament można wyposażyć w sprzęt przekształcający go
w prywatną salę kinową. Projektor, rzutnik
i głośniki wysuwają się ze ściany lub sufitu
po naciśnięciu jednego przycisku lub ikony na
panelu dotykowym. Jednocześnie zasuwają
się żaluzje i ściemnia się oświetlenie. Zupełnie
inne będą ustawienia dla sceny „praca” – dobre
oświetlenie, wyciszony sygnał telefonu i nieco
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niższa temperatura pobudzająca do aktywności umysłowej. Na koniec dnia zaś gorąca
kąpiel z jacuzzi i ciepła muzyka sącząca się
z głośników w łazience i sypialni. Urządzenia
systemu obsługują każde pomieszczenie, ale
jednocześnie są niewidzialne dla użytkowników. Nowoczesny dizajn paneli dotykowych
i wielofunkcyjnych przycisków sprawia, że
wtapiają się w wystrój hotelu lub, jeśli taka
jest intencja, stanowią mocne akcenty jego
nowoczesnego stylu.

Zrównoważony klimat
W przypadku dużych obiektów hotelowych,
wyzwaniem dla architektów jest zapewnienie
optymalnej temperatury i wentylacji pomieszczeń, a przy tym optymalizacja budżetu. Inteligentne sterowanie daje możliwość kontroli
temperatury dla każdego pomieszczenia oddzielnie. Reguluje się ją bezpośrednio z panelu
w pokoju lub centralnie z komputera umieszczonego np. w recepcji.
– Zimą w pustych pokojach lub niewykorzystywanych segmentach temperaturę ustawia
się o kilka stopni niżej, bo każdy stopień mniej
daje 6% oszczędności – mówi prezes DLJM
System – Przed odnotowanym w systemie
przyjazdem gości, urządzenia powoli dostosowują warunki do poziomu komfortu.
System automatyki czuwa również nad
tym, aby ogrzewanie i klimatyzacja nie pracowały równocześnie. Dzięki umieszczeniu
czujników w futrynie okna, otwarcie go w lecie
spowoduje wyłączenie klimatyzacji, a w zimie
ogrzewanie przejdzie do trybu „antifrost”.
Funkcja ta pozwala na oszczędność zużycia
energii elektrycznej i cieplnej. Nad optymalną
świeżością hotelowej atmosfery czuwa wen-

tylacja mechaniczna połączona z czujnikami
wilgotności powietrza.

Nastrojowe światło
Duża liczba punktów świetlnych w hotelach
sprzyja tworzeniu różnorodnych aranżacji. Posługiwanie się nimi ułatwia opcja scen świetlnych – wcześniej zaprogramowanych albo dla
poszczególnych pracowników, albo wspólnie dla
całego hotelu. W pomieszczeniach i strefach
obiektu sceny wybiera się za pomocą jednego
przycisku. Regulowana jest liczba załączonych
opraw i natężenie ich pracy.
Jednocześnie duża liczba opraw świetlnych nie musi oznaczać większych wydatków
na energię. Podłączenie czujników ruchu to
prosty sposób na wyeliminowanie strat energii w pustych pomieszczeniach, a płynna regulacja oświetlenia sprawia, że świeci się ono
tylko tak długo i tak mocno jak trzeba.

Projektowanie pod automatykę
Decyzję o wdrożeniu automatyki budynkowej
można podjąć na różnych etapach inwestycji.
Istnieje możliwość stopniowej automatyzacji
funkcjonującego hotelu, ale najlepiej wpisać
inteligentną instalację już w trakcie projektu
architektonicznego. Z firmą projektującą rozwiązania inteligentne architekci powinni zweryfikować plany wystroju wnętrz. Z drugiej
strony dobra znajomość możliwości sprzętu
i szerokiej gamy produktów może stanowić
inspirację dla architektów.
DLJM System Sp. z o.o.
tel. (12) 432 00 78
ul. Kocmyrzowska 23a
31-765 Kraków
www.inteligentnebudownictwo.com.pl

Technika w architekturze

Od redakcji
Kol. arch. Tomasz Gawron-Gawrzyński jest
autorem pierwszego znanego nam projektu
architektoniczno-budowlanego, który pozytywnie
przeszedł weryfikację i uzyskał dofinansowanie
w nowo wdrożonym programie NFOŚiGW.
Za namową redakcji Z:A zgodził się podzielić
z nami swoimi pionierskimi doświadczeniami.
Weryfikatorem projektu był inż. Jerzy Żurawski
z Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska

Instrukcja obsługi
dofinansowania NFOŚiGW
arch. Tomasz Gawron-Gawrzyński, architekt IARP

Część zagadnień dotyczących uruchomionego w tym roku programu NFOŚiGW została
już poruszona na łamach Z:A_01/20131. W momencie tamtej publikacji program dopiero
ruszał, było to więc bardziej „wprowadzenie teoretyczne”. Po pierwszej pozytywnej
weryfikacji mogę pozwolić sobie na komentarz praktyczny.

Z

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie rekomendacjami. Nieprzestrzeganie tych
wskazówek może być niebezpieczne, a nawet
niezgodne z prawem.

Nie ryzykuj
1. Nie stosuj dofinansowania bez uprzedniego
upewnienia się, że Twój Inwestor jest całkowicie przekonany do tej procedury oraz jest
pogodzony z wszystkimi związanymi z nią
konsekwencjami. Do tych konsekwencji należą m.in.: wydłużony czas sporządzenia dokumentacji, wyższe koszty projektu, procedura
uzyskiwania kredytu, zaostrzone procedury
wykonawstwa, próba ciśnieniowa.
2. Przy wstępnych rozmowach z inwestorem
wykonaj szacunkową analizę wzrostu kosztów realizacji w kontekście kwoty przyznawanej z NFOŚiGW oraz wykaż rząd oszczędności na etapie użytkowania zrealizowanego
obiektu. Inwestor musi być świadomy zakładanego budżetu oraz wszystkich proponowanych rozwiązań budowlano-instalacyjnych.
3. Załóż rezerwę na błędne wykonawstwo
oraz starzenie się budynku na poziomie
15-20%, tzn. dla FN40: 32-34 kWh/(m²)/rok
i dla FN15: 12-13 kWh/(m²)/rok.

4. Pamiętaj o oświadczeniu, że opracowywany
projekt został sporządzony zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW określającymi podstawowe wymogi niezbędne do osiągnięcia
oczekiwanych standardów energetycznych
dla budynków mieszkalnych (załącznik nr 3
do Programu Priorytetowego).

Zakłócenia
1. Przyznawane dofinansowanie jest stałą
kwotą i nie bierze ono pod uwagę wielkości
domu czy mieszkania. Szacowany wzrost
kosztu realizacji domu energooszczędnego to
ok. 15%, a domu pasywnego ok. 30%, z czego
dopłata może pokryć od 30 do 70% a pozostałą częścią będzie obciążony portfel inwestora (patrz: tabele 1,2,3). O ile dla mniejszych
domów taka kalkulacja może się sprawdzić,
to w miarę zwiększania powierzchni obiektu
przestaje być ona opłacalna i nawet perspektywa niższych rachunków w trakcie użytkowania może okazać się niewystarczająca.
2. Ograniczona liczba weryfikatorów oraz
banków przyznających omawiane dopłaty
(patrz: www.zbp.pl/domefekt).
3. Brak możliwości uzyskania dofinansowania
przy realizacji obiektu bez uruchamiania kre-

DLA PRZYPOMNIENIA
Program NFOŚiGW przewiduje dopłaty
do kredytów udzielonych na budowę lub
zakup nieruchomości energooszczędnych:
> domy niskooenergetyczne (NF40)
– 30 tys. zł,
> domy pasywne (NF15)
– 50 tys. zł,
> mieszkania niskooenergetyczne (NF40)
– 11 tys. zł,
> mieszkania pasywne NF15
– 15 tys. zł.
Warunkiem uzyskania dofinansowania
jest dwukrotna pozytywna weryfikacja,
przeprowadzona przez dwa niezależne
podmioty – pierwsza na etapie projektu
i druga po realizacji inwestycji.

dytu (dopłata następuje wyłącznie na konto
banku, który udzielił kredytu).
4. W
 ysokie ceny technologii, materiałów
budowlanych i urządzeń instalacji spełniających wytyczne programu. Przy zastosowaniu urządzeń wykorzystujących alternatywne źródła energii (w szczególności
w przypadku pompy ciepła), realne koszty
budowy nie przekładają się na ich stopę
zwrotu w trakcie użytkowania. Architektowi pozostaje zrównoważone projektowanie
i pro-ekologiczny sposób myślenia.
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5. Nie każda działka budowlana daje szansę
spełnienia wytycznych programu.
6. Dobra praktyka projektowa budownictwa
energooszczędnego oraz osiągnięcie wskaźników wskazanych w wytycznych programu
wymusza stosowanie się do wielu reguł zarówno natury estetycznej jak i funkcjonalno-technicznej.
7. Zastosowanie prostej bryły o odpowiednich proporcjach, bez lukarn, balkonów czy
załamań, może kłócić się z oczekiwaniami
inwestora. Ograniczona liczba otworów
okiennych i drzwiowych zmniejsza kontakt
wzrokowy z naturalnym środowiskiem.
8. Korzystanie z tego typu obiektu wymaga
wiedzy mieszkańców, np. nie należy otwierać okien bez wyłączenia wentylacji mechanicznej, chyba że stosuje się dodatkowe
systemy spinające oba elementy budynku,
co jest kolejnym wydatkiem.
9. Należy unikać stosowania kominka, chyba
że z zamkniętą komorą spalania.

		

Obszary o ograniczonym
dostępie

1. Już na etapie koncepcji dobierz i sprawdź
wszystkie materiały budowlane (materiały izolacyjne, stolarka itd.) oraz urządzenia planowanych instalacji. Upewnij się, że
w deklaracjach zgodności producenci podają
współczynniki obliczeniowe poparte udostępnionymi badaniami a nie tylko wartości
deklarowane oraz czy po wbudowaniu speł-

Nakłady i zwroty,
czyli ekonomia dopłaty
Przewidywane nakłady i zwroty podaję zgodnie
z obliczeniami dokonanymi przez inż. Jerzego
Żurawskiego z Dolnośląskiej Agencji Energii
i Środowiska (www.cieplej.pl), który jest jednym
z oficjalnych weryfikatorów programu NFOŚiGW
Podana w tabelach pozycja „realna dotacja” [zł]
to kwota jaka pozostaje inwestorowi z przyznanego dofinansowania po odjęciu: a) kosztów
związanych z przygotowaniem dokumentacji (faza
projektowania) i sprawdzeniem jej zgodności z realizacją na budowie oraz b) podatku od darowizny.
Tak naprawdę kwota za ten etap powinna być
jeszcze powiększona o wynagrodzenie za sam
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niają one wytyczne stawiane przy weryfikacji
(izolacyjność cieplna oraz szczelność). Wiele
wyrobów ma niewiarygodne współczynniki,
np. szklenie, urządzenia wentylacji mechanicznej. Większość producentów nie jest jeszcze gotowa do uczestniczenia w tym procesie
lub ich produkty są dużo droższe od pozostałych wyrobów na rynku, np. napędy, pompy.
2. Zwróć uwagę na kłopotliwą aktualnie procedurę wyznaczania współczynnika U dla
mostków cieplnych (sprawdzenie szczelności połączeń oraz braku mostków cieplnych
w miejscach styku elementów różnych producentów). Jak najszybciej przygotuj wszystkie charakterystyczne detale obiektu2.
3. Zwróć uwagę na brak jednoznacznie podanych metod obliczania określonych elementów budynku (normy) oraz powołanie
się w wytycznych Funduszu na normy wymagające skomplikowanych obliczeń w celu
udokumentowania osiągnięcia pożądanego
wskaźnika zużycia energii pierwotnej (wyznaczanie strat ciepła do gruntu, współczynnik zacienienia). Ustal jednolite stanowisko ze swoim weryfikatorem.
4. W
 ymogi NFOŚiGW np. w zakresie średniorocznej minimalnej sprawności wytwarzania
czy maksymalnej wartości współczynnika
poboru mocy elektrycznej są w większości
przypadków niemożliwe do spełnienia. Doprecyzuj te zagadnienia z całym zespołem
projektowym oraz weryfikatorem.
5. W niektórych wymaganiach zawartych w wytycznych Funduszu zastosowano zapis norm

„projekt wykonawczy”, a nie tylko za weryfikację.
Z mojego doświadczenia wynika bowiem, że
przygotowanie projektu do dofinansowania jest na
dobrą sprawę podwojeniem kosztu podstawowego „projektu architektoniczno-budowlanego”.
Oznacza to, że realnie, po przeprowadzeniu
procedury formalnej narzuconej przez NFOŚiGW
(dla spełnienia warunków procesu weryfikacji)
nic nie pozostanie inwestorowi na pokrycie
dodatkowych kosztów budowy domu – czyli na
zbilansowanie większych nakładów za realizację
obiektu energooszczędnego. Wszystko pochłonie
„biurokracja”...
Z kolei „realna dotacja” [zł/m²] to założona wysokość dotacji na metr kwadratowy realizowanego
obiektu (czyli na materiały, urządzenia itd.) jaka
zostaje po odjęciu prac projektowych i podatku.

z nieaktualną specyfikacją roku a podane informacje są często niewystarczające
i niezgodne z obowiązującymi definicjami.
Uzgodnij z weryfikatorem, które normy będą
stosowane.

		

Najważniejsza
jest komunikacja

1. P romuj
projektowanie
zintegrowane
uwzględniające zaangażowanie wszystkich
członków zespołu projektowego, weryfikatora oraz inwestora na każdym etapie
procesu. Takie postępowanie gwarantuje
właściwą kontrolę dokumentacji.
2. Z
 awsze miej na uwadze współzależność
zastosowanych technologii, materiałów
budowlanych i urządzeń wykorzystujących
alternatywne źródła energii.
3. P
 amiętaj, że w zależności od stosowania
danego programu czy metody obliczeniowej
możesz otrzymać odmienne wyniki. Weryfikator wykonuje sprawdzenia na określonym
narzędziu i należy je skorelować z metodami
stosowanymi przez Ciebie w trakcie projektowania.
4. P
 amiętaj również, że wytyczne wymagają
spełnienia zgodności współczynników do 3
miejsc po przecinku przy braku możliwości
zaokrąglenia otrzymanej wartości (przekroczenie = np. 0,151). Większość producentów materiałów i urządzeń podaje wartości
z dokładnością do 2 miejsc po przecinku
(wartość w karcie = 0,15).

Inż. Żurawski szacuje tutaj, że koszt realizacji
domu tego typu wzrośnie (z uwzględnieniem kosztów materiałów, urządzeń itd.) o około 15-30%
względem budownictwa typowego, czyli dla domu
o powierzchni 100 m2 będzie to ok. 300 zł/m2.
Moim zdaniem faktyczny wzrost kosztów realizacji
inwestycji niskoenergetycznej lub pasywnej
zamknie się na poziomie nie mniejszym niż 25%,
a do tego należy doliczyć właśnie dodatkowe opłaty za przygotowanie dokumentacji. Tabele pokazują więc, że przyznana dopłata („realna dotacja”
[zł/m2]) pokrywa zaledwie koszty przygotowania
dokumentacji, weryfikacji i być może bardzo
niewielki procent wzrostu kosztu samej realizacji.
Resztę powiększonej kwoty za realizację musi
ponieść sam inwestor (co uwzględnia pozycja:
„dodatkowy udział własny” [zł/m2]).
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Profesjonalny serwis

Odporność

1. W ybierz do współpracy producentów i systemy pozwalające na wykorzystanie ich
detali, obliczeń i gwarantujących wskazaną
szczelność dla projektowanego budynku.
Najkorzystniej jest zapewnić jednolitą technologię dla całego budynku.
2. W ybierz weryfikatora już na etapie koncepcji oraz dokonaj ponownego sprawdzenia
jeszcze przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.
3. Zarekomenduj inwestorowi sprawdzonego
i precyzyjnego wykonawcę. Od niego, w takim samym stopniu, o ile nie większym, zależy powodzenie przedsięwzięcia.
4. Nie pozwalaj na stosowanie zamienników.
Każdy z elementów projektu musi być wiernie przeniesiony na plac budowy. Myśl kompleksowo o całym obiekcie. Wszystkie elementy obiektu są ze sobą ściśle powiązane
i zastosowanie nawet korzystniejszych rozwiązań powoduje konieczność ponownego
przeliczenia obiektu oraz samej weryfikacji.

Akcesoria
1. Stosuj programy komputerowe dedykowane
do projektowania budownictwa energooszczędnego, co znacznie uprości i usprawni
każdy Twój krok w kierunku pozytywnej weryfikacji.

1. Jeśli brakuje Ci informacji o procedurze projektowania koniecznej dla spełnienia wymagań programu dofinansowania lub nie
masz pewności, jak powinna ona działać,
przejdź do witryny Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: www.nfosigw.gov.pl (Forum „Energia
– Efekt – Środowisko”) lub skontaktuj się
z lokalnym weryfikatorem (aktualną listę
znajdziesz na stronie Związku Banków
Polskich pełniącego funkcję Organizatora
Technicznego: www.zbp.pl/domefekt).
2. Możesz także przeczytać instrukcję obsługi w podręczniku dobrych praktyk oraz
w wytycznych do weryfikacji projektów
budynków mieszkalnych, zgodnych ze
standardem NFOŚiGW, w ramach programu priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii”.
3. Jeżeli problemu nie uda się rozwiązać w podany powyżej sposób, wykonaj jedną z następujących czynności:
	Wyłącz komputer. Przejdź się. Po powrocie
uruchom ponownie komputer.
	Przywróć oryginalne założenia projektowanego obiektu.
	Zaktualizuj założenia w projekcie.

aż do uzyskania efektu oczekiwanego przez
wytyczne. Często trzeba zrobić krok wstecz,
zmienić założenia lub wręcz wprowadzić
całkowicie nowe, tak aby były one zgodne
z wytycznymi. Często powoduje to zniechęcenie lub wręcz zdziwienie, co zostało zrobione niewłaściwie. Odporność i cierpliwość
okazują się wówczas niezbędnymi cechami
projektanta.
1_„ Zintegrowany projekt budowlany a dopłaty do kredytów”, Marcin
Wątor, Z:A_01/2013
2_W wytycznych NFOŚiGW nie ma doprecyzowanej metodologii
obliczania mostków, natomiast weryfikatorzy nie dopuszczają
liczenia ich metodą ręczną, ponieważ sami stosują w tym celu
określony program. Ponadto producenci, nawet przy zastosowaniu
rozwiązań systemowych, nie mają przygotowanych takich obliczeń.
W efekcie – właściwie nie wiadomo jak obliczyć mostki, aby mieć
pewność, że przyjęty sposób obliczania, spełni oczekiwania weryfikatora. Samo obliczenie mostków jest uciążliwe i pracochłonne
a każda zmiana nawet jednego elementu połączenia wymusza
liczenie od nowa, co znakomicie wydłuża proces projektowy. Nie
wiadomo też, które miejsca można intuicyjnie zakwalifikować jako
spełniające wytyczne, a które będzie należało obliczyć. Mimo, że
w oświadczeniu autor projektu gwarantuje poprawność rozwiązań
i ich zgodność z wytycznymi NFOŚiGW, to ostateczna decyzja
należy do weryfikatora i jest to jego subiektywna opinia, a każdy
liczony mostek to dodatkowy koszt dokumentacji. Dlatego warto
jak najszybciej ustalić z weryfikatorem, jak będą skonstruowane
połączenia oraz które z nich i jaką metodą będą liczone. I należy to
uwzględnić w budżecie projektu, ponieważ może to kosztować 300
zł, ale także 1500 zł i więcej.

Tomasz
Gawron-Gawrzyński
architekt IARP

Podczas projektowania wielokrotnie należy powtarzać pewne czynności i obliczenia,
w celu poszukiwania kolejnych przybliżeń,

> napisz do autora:
gawrzynski@a-zone.pl

TABELA 1 ZESTAWIENIE DOTACJI, KOSZTÓW I PODATKU OD DAROWIZNY W ODNIESIENIU DO PROJEKTU DOMÓW TYPOWYCH
Rodzaj
budynku
Dom jednorodzinny,
pow. 100 m²

NF15
NF40

Koszty podstawowe [zł]

Dopłata
[zł]

Podatek od
darowizny
[zł]

Weryfikacja

50 tys.
30 tys.

9,5 tys.
5,7 tys.

4,5 tys.
4,5 tys.

Próba
ciśnieniowa
1 tys.
1 tys.

Dodatkowe koszty Realna dotacja Realna dotacja
domu typowego [zł]
[zł]
[zł/m²]
1,5-2,5 tys.
1,5-2,5 tys.

33,5 tys.
17,3 tys.

Dodatkowy
udział własny
[zł/m²]

335
173

365
137

TABELA 2 ZESTAWIENIE DOTACJI, KOSZTÓW I PODATKU OD DAROWIZNY W ODNIESIENIU DO PROJEKTU DOMÓW NIETYPOWYCH
Rodzaj
budynku
Dom jednorodzinny,
pow. 100 m²

NF15
NF40

Koszty podstawowe [zł]

Dopłata
[zł]

Podatek od
darowizny
[zł]

Weryfikacja

50 tys.
30 tys.

9,5 tys.
5,7 tys.

4,5 tys.
4,5 tys.

Próba
ciśnieniowa
1 tys.
1 tys.

Dodatkowe
koszty projektu
indywidualnego [zł]
5 tys.
5 tys.

Realna dotacja Realna dotacja
[zł]
[zł/m²]
30 tys.
13,8 tys.

Dodatkowy
udział własny
[zł/m²]

300
138

400
172

TABELA 3 ZESTAWIENIE DOTACJI, KOSZTÓW I PODATKU OD DAROWIZNY W ODNIESIENIU DO DOMÓW WIELORODZINNYCH
Rodzaj
budynku
Dom wielorodzinny
(30 mieszkań)

NF15
NF40

Koszty podstawowe [zł]

Dopłata
[zł]

Podatek od
darowizny
[zł]

Weryfikacja

Próba ciśnieniowa

16 tys.
11 tys.

3,040 tys.
2,090 tys.

7 tys.
7 tys.

3 tys.
3 tys.

Realna dotacja Realna dotacja
[zł]
[zł/m²]
12,627 tys.
8,577 tys.

Dodatkowy
udział własny
[zł/m²]

281
191

319
84
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Szkice o wentylacji

PROMOCJA

Wentylacyjne
architektów rozmowy
Stosowanie systemów wentylacji w architekturze to temat szeroki i wieloaspektowy. Jaka jest
rola wentylacji w budynku? Jaki jej typ sprawdza się najlepiej? Czy energooszczędność instalacji
wentylacyjnej to tylko pobożne życzenie i czy wentylacja może być ładna? Na te i więcej pytań Maciejowi
Janickiemu z firmy Aereco odpowiadają śląscy architekci Adam Skrzypczyk i Wojciech Małecki.

P

Projektując, architekt musi myśleć
o wielu aspektach i rozwiązywać rozmaite
problemy łącząc przy tym wszystkie
branże, m.in. wentylacyjną. Jaka, według
panów, jest rola instalacji wentylacyjnej
w budynku?

> Adam Skrzypczyk: Prawidłową wentylację
porównać można do oddychania, które pozwala na życie we wnętrzach i zachowanie dobrego
samopoczucia.
> Wojciech Małecki: Rola wentylacji jest bardzo ważna, ponieważ zapewnia komfort użytkowania i właściwy klimat, podnosząc przy
tym standard lokalu.
Jaki typ wentylacji stosujecie panowie
w projektowanych obiektach?

> AS: Wszystko uzależnione jest od funkcji
projektowanych obiektów, czasami wystarczy
podstawowa grawitacja, ale przy złożonych
funkcjonalnie budynkach niezbędna jest
różnorodność typów wentylacji.
> WM: Z tym jest różnie, w zależności od
funkcji obiektu, często jest to wentylacja mechaniczna ze względu na ilości powietrza, ale
lubimy stosować naturalną wentylację wspomaganą np. hybrydową. Jeśli zaś pracujemy
przy budynkach istniejących, to wiele zależy
od warunków, jakie zastaniemy.
Czy przy projektowaniu budynku branża
wentylacji sprawia trudności?

> AS: Doświadczenie pozwala uniknąć zaskoczenia, jakim jest np. gabaryt kanału wentylacyjnego. Świadomość takich konieczności
pozwala na stosunkowo wczesnym stadium
projektowania przewidywać i właściwie reagować na wymagania projektantów wentylacji.
> WM: Należy projektować uważnie, zwykle prosimy o pomoc naszych konsultantów i instalatorów, co zapobiega popełnianiu błędów, np. kolizjom albo wchodzeniu przewodów w podciągi.
Czy wentylacja mechaniczna wyciągowa
uprościłaby projektowanie?
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> AS: Oczywiście, wystarczy porównać gabaryty kanałów czy wielkości elementów nawiewnych czy wywiewnych.
> WM: Według mnie jest bardzo dobrym rozwiązaniem, które pozwala na swobodniejsze
kształtowanie przestrzeni wewnętrznej.
Wybierając wentylację mechaniczną,
czy polecacie inwestorom rozwiązania
energooszczędne?

> AS: W dobie powszechnej energooszczędności stosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła jest coraz częściej spotykanym
rozwiązaniem, którym interesują się szczególnie indywidualni klienci myślący o efektywności użytkowania swoich budynków.
> WM: Duża ilość automatyki może być problemem użytkowym i serwisowym a wielokrotnie bardzo kosztownym dla użytkownika.
Im prostsze rozwiązanie tym lepsze, oczywiście w ramach urządzeń energooszczędnych.
Do tego przekonujemy inwestora.
W jaki sposób rozwiązania wentylacji
mechanicznej mogłyby pomóc lub pomagają
w projektowaniu architektonicznym?

> AS: Jak już wspomniałem, chwila refleksji
na wstępnym etapie projektowania pozwala
uniknąć kłopotliwych rozwiązań wymuszonych
zastosowaniem systemu wentylacji mechanicznej. Gabaryty przewodów i prędkości przepływu
powietrza stanowią o komforcie akustycznym
pomieszczeń. Architekt powinien być tego świadomy na każdym etapie projektowania. To czysta fizyka, której nie można „zaczarować”.
> WM: W budynkach mieszkalnych inwestor
zyskuje więcej przestrzeni dzięki likwidacji dużej ilości pionów grawitacyjnych. Na ostatnich
kondygnacjach a w szczególności w okresie
letnim wentylacja mechaniczna wyciągowa
pozwala na wymianę powietrza zgodnie z wymaganiami określonymi w WT i normach. Poza
tym ogromne znaczenie dla inwestora i wykonawcy ma ograniczenie wilgoci technologicznej po wybudowaniu budynku.

Czy przywiązują panowie wagę do estetyki
projektowanych urządzeń wentylacyjnych np.
możliwości wkomponowania nawiewników
okiennych lub ściennych w elewację, czy
wyglądu kratek wentylacyjnych?

> AS: Architekci w opinii większości ludzi dbają
„aby było ładnie”. Oczywiście wychodzi to z różnym skutkiem – przykładów nie trzeba długo
szukać, są wszędzie wokół. Świadomość przestrzeni intymnej czy publicznej powinna stanowić nadrzędny element myślenia architekta.
Dlatego projektant powinien zwracać uwagę na
wszystko – od detalu nawiewnika okiennego
począwszy na sporej wielkości centralach wentylacyjnych na dachu skończywszy. Tu przypomnę zasłyszane zdanie wypowiedziane przez
znanego architekta hiszpańskiego: „Dach to
elewacja projektowana dla Pana Boga.”
> WM: Zdecydowanie tak (uśmiech). Przecież
bez estetyki nie byłoby architektury… Nad
każdym elementem powinniśmy się pochylić,
choć w natłoku prac związanych z projektem
bywa to niekiedy bardzo trudne… 

Adam Skrzypczyk
członek SARP o. Katowice i Śląskiej
Okręgowej Izby Architektów RP,
dyplom na Wydziale Architektury
Politechniki Śląskiej w Gliwicach
obronił w 1984 roku, projektował
budynki jednorodzinne, przemysłowe, użyteczności publicznej
i sakralne, współpracował m.in. z pracowniami KoniorStudio
z Katowic i Riegler Riewe Architekten z Grazu
Wojciech Małecki
członek SARP o. Katowice i Śląskiej
Okręgowej Izby Architektów RP,
dyplom na Wydziale Architektury
Politechniki Śląskiej w Gliwicach
obronił w 1995 roku, od 1997 roku
wraz z żoną Joanną prowadzi w Katowicach pracownię „Małeccy biuro projektowe”, projektował budynki jedno- i wielorodzinne, przemysłowe, użyteczności publicznej, współpracował m.in.
z MSW RP, Millenium Inwestycje Sp. z o.o. czy Sony Center

FOT. archiwum HMM Techniki Alpinistyczne
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Parki linowe: pozwolenia,
przepisy, atesty, czyli
o czym trzeba pamiętać?
Fryderyk Wachowiak

Moda na aktywny wypoczynek z lekką dozą adrenaliny spowodowała ogromną popularność
parków linowych. W związku z rosnącym popytem na tego typu atrakcję, wzrosło także
zapotrzebowanie na profesjonalne zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie obiektów. Pierwszy
park
parklinowy
linowypowstał
powstałwwPolsce
Polsceww2005
2005roku
rokuaapod
podkoniec
koniecroku
roku2012,
2012,było
byłoich
ichjuż
jużponad
ponad170.
170.
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P

Parki linowe zapewniają niezapomniane wrażenia, adrenalinę i wysiłek na świeżym powietrzu.
Konstrukcja linowa zamontowana na drzewach
lub palach, służąca do zabawy zarówno dla
dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych,
to jedna z form rekreacji ruchowej, wykorzystującej techniki i sprzęt alpinistyczny. Park linowy
dostarcza użytkownikowi doznań zbliżonych do
wspinaczki, bez konieczności wyjazdu w góry.

Jak odpowiednio zaplanować,
zaprojektować i wykonać park linowy?
Atrakcyjność i opłacalność parku zależą w dużej mierze od wyboru jego lokalizacji. Zaleca się
umiejscowienie parków w pobliżu dużych miast,
miejscowości turystycznych, miejsc związanych
z różnego rodzaju rozrywką i rekreacją. Wszędzie tam, gdzie są ludzie. Mało urokliwa okolica,
duże natężenie ruchu pojazdów czy źle zaprojektowany park nie sprzyjają inwestycji.
Typowy „małpi gaj” składa się z około 50–
70 atrakcji. Zdarzają się także bardzo duże parki z ponad setką przeszkód. Stopień trudności
tras jest zróżnicowany. Najprostsze, mało
skomplikowane zawieszone są na wysokości
dwóch, trzech metrów, najtrudniejsze – nawet
kilkanaście metrów nad ziemią.
Jedną z najciekawszych tras parku stanowi
tzw. zjazd tyrolski (tyrolka). Lina stalowa o długości od kilkudziesięciu do nawet kilkuset metrów, zawieszona jest między dwoma drzewami lub słupami. Użytkownik startując z jednego
podestu wpina bloczek zjazdowy do liny nośnej
i zjeżdża do drugiej platformy. Projektując „tyrolkę”, mając na uwadze konieczność wyhamowania swobodnego zjazdu na końcu trasy, należy brać pod uwagę odległość między punktami
zjazdu, różnicę wysokości, zróżnicowany ciężar,
wiek i wzrost uczestników, systemy asekuracji
i trakcji – typ liny, system transportu, naciąg
wstępny i docelowy, warunki klimatyczne, mocowanie konstrukcji, parametry geotechniczne
podłoża, czy wpływ zjazdu na środowisko.
W obszarze parku linowego, należy wyznaczyć miejsce zbiórki oraz stworzyć plan ewakuacji. Wymagany jest wyraźnie oznakowany
Punkt Pomocy Przedmedycznej. Warto również wcześniej przygotować dziennik parku linowego, w którym odnotowywane są wszelkie
zdarzenia i czynności realizowane na obiekcie.

Sytuacja prawna
Tory linowe – główne elementy parku – dzielą
się na dwie grupy. Zbudowane na elementach
sztucznych, najczęściej na palach, stanowią
obiekt budowlany. Słupy, odciągi, fundamenty
są konstrukcją nośną, budowlaną, służącą za
podstawę do zamontowania urządzeń alpinistycznych.

Z kolei tor linowy budowany na drzewach,
według Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji
Handlowej, traktowany jest jako obiekt małej
architektury. Jest dużo tańszy, często bardziej
efektowny. Uczestnicy mają poczucie zabawy
w warunkach naturalnych. Należy pamiętać, że
drzewa rosną, więc istnieje konieczność przekładania lin i podestów wraz z rozrastaniem się
drzewostanu. Przy tego typu obiekcie powinniśmy zadbać o opinię trzech ekspertów: Konstruktora mającego doświadczenie w konstrukcjach linowych, Dendrologa aby zbadał drzewa
i określił, które nadają się na park linowy, oraz
Instruktora alpinizmu aby zaprojektował bezpieczny układ przeszkód i asekuracji.

Dyrektywy i normy
Zgodnie z tzw. Dyrektywą bezpieczeństwa ogólnego (2001/95/WE), wszystkie produkty, w tym
parki linowe, muszą być bezpieczne. Spełnienia
wymagają więc normy przedmiotwe:
	PN-EN 15567-1 Urządzenia sportowe i rekreacyjne – Tory linowe – Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
	PN-EN 15567-2 Urządzenia sportowe i rekreacyjne – Tory linowe – Część 2: Wymagania użytkowe.
Normy te określają szczegółowo wymagania odnośnie parków linowych oraz nakładają
określone rodzaje nadzoru i kontroli. Akty te
wymagają, aby przed włączeniem do użytkowania park linowy przeszedł inspekcję odbiorczą niezależnej jednostki inspekcyjnej (tzw.
trzeciej strony). Inspekcje kontrolne park musi
przechodzić corocznie.

Bezpieczeństwo
System asekuracji stanowi najważniejszą część
parku linowego. Od niego zależy bezpieczeństwo każdego z uczestników. Należy go stosować, gdy nogi użytkownika znajdują się na
wysokości powyżej 1 m nad ziemią. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest tzw. system asekuracji ciągłej. Użytkownik wpina się do systemu
na pierwszej przeszkodzie trasy i odpina się na
jej końcu, bez przepinania karabińczyków na
każdej z przeszkód. Nie jest to jednak powszechnie stosowane rozwiązanie, ze względu na cenę
i konieczność przeglądów mechanizmów hydraulicznych. Poza tym najbezpieczniejszy niekoniecznie oznacza najatrakcyjniejszy.
Najczęściej mamy więc do czynienia z systemem asekuracji odcinkowej, z koniecznością
przepinania karabińczyków, ale już samo to
można uznać za atrakcję. A nie mniej ważny jest
czynnik edukacyjny związany ze skupieniem
uwagi na czynnościach przepinania się między
linami (trzymania ryzyka we własnych rękach).

zainteresowanie parkami
linowymi wynika ze wzrostu
świadomości społecznej na
temat pozytywnego wpływu
ruchu na stan zdrowia,
a zatem kondycji fizycznej
i umysłowej, świadczy
o potrzebie aktywnego
spędzenia czasu, często
z rodziną, podobnie jak na
stokach narciarskich czy
basenie.
Parki powstają w okolicach
dużych skupisk ludzkich
i w miejscach masowej,
czasowej rekreacji,
np. w pobliżu kurortów
turystycznych. Jednak
z łatwością można wskazać
udane inwestycje nie
spełniające tych kryteriów.
Podstawowa jednostka
parkowa - ok. 60 atrakcji
(trasa dla dzieci, średnia,
trudna, szkoleniowa) wymaga ok. 0,6 ha obszaru
zadrzewionego lub łąki.
Jeden z najbardziej
malowniczo usytuowanych
parków to „Park Odkrywców”
w Szklarskiej Porębie.
Dzięki okazałym drzewom,
niektóre podesty znajdują
się tam na wysokości 27 m
nad ziemią, umożliwiając
podziwianie panoramy
Karkonoszy i Gór Izerskich.
Henryk Nowacki
HMM Techniki Alpinistyczne

Dla użytkownika stale przypiętego przynajmniej w jednym punkcie, zakłada się, że siła
przy odpadnięciu nie może przekroczyć 6 kN.
Niezmiernie ważnym aspektem bezpieczeństwa parku linowego, oprócz systemu asekuracji oraz samej konstrukcji, są środki ochrony
indywidualnej, w które wyposażani zostają
użytkownicy przed wejściem do parku. Przeważnie jest to zestaw składający się z uprzęży,
lonży, bloczka, karabinka/karabinka zintegrowanego i kasku. Wszystkie te elementy powinny mieć odpowiednie certyfikaty i/lub atesty,
zgodne z obowiązującym prawem. Stosowanie
sprzętu bez takich dokumentów stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia i życia.
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dowanego wypadnięciem różnych elementów
uczestnikom zabawy (telefon, klucze itp.).

Instalacja torów linowych

Rys. 1. P ark linowy. Źródło: PN-EN 15567-1 Urządzenia sportowe i rekreacyjne – Tory linowe
– Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

α≤60º
Rys. 2. Sposób opasania drzew liną. Źródło: PN-EN 15567-1 Urządzenia sportowe i rekreacyjne
– Tory linowe – Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań,

TABELA 1 Wymagania dla różnego rodzaju materiałów

Rodzaj materiału
Drewno
Liny stalowe

Tworzywa sztuczne

Wymagania
Ochrona przed rozkładem i szkodnikami, konstrukcja umożliwiająca odpływ wody. Uwzględnienie
gatunku drewna (ryzyko przyspieszonej korozji elementów metalowych, będących w kontakcie
z drewnem)
Stal ocynkowana lub nierdzewna (wg EN 13411), ocena zgodnie z wymaganiami ISO 4309,
załącznik D
Zapewnienie odpowiedniej wytrzymałości, uwzględnienie wpływu warunków środowiskowych
(promieniowanie UV), bezpieczeństwo chemiczne (metale ciężkie, wielołańcuchowe węglowodory aromatyczne, barwniki azowe), kolorystyka (różna od oznaczeń elementów asekuracji),
przewidywany okres użytkowania elementów

Źródło: PN-EN 15567-1 Urządzenia sportowe i rekreacyjne - Tory linowe - Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

Kolejnym kluczowym elementem jest
szkolenie. Każdy park linowy powinien posiadać trasę treningową, zamontowaną na
drzewach na małej wysokości, z rozwiązaniami konstrukcyjnymi, przeszkodami i takim
systemem asekuracji, jakie zastosowano na
trasach parku. Norma zaleca, aby informacje
przekazywane uczestnikom zawierały zasady
korzystania z obiektu i ryzyko z tym związane, objaśnienia dotyczące sprzętu ochrony
indywidualnej, demonstrację sprzętu i jego
użytkowania. Instruktor powinien także wyjaśnić zasady bezpieczeństwa – ze szczególnym podkreśleniem konieczności zachowania
zasady przynajmniej jednego punktu asekuracyjnego wpiętego w system zabezpieczeń.
Na koniec należy objaśnić system oznakowania obowiązujący w parku oraz identyfikację
punktów wejścia i zakończenia trasy, a także
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poinformować o określonych środkach podejmowanych w razie wypadku. Organizator
powinien zapewnić rozpoznawalność opiekunów/ratowników oraz uzgodnić sposób komunikowania się. Zaleca się również, aby uczestnik cały czas (w uzasadnionych przypadkach)
był pod nadzorem opiekuna/innego dorosłego
uczestnika. Dzieci do lat 6 powinny przebywać
pod stałym nadzorem osoby dorosłej z możliwością stałego kontaktu fizycznego. W wieku
6-8 lat muszą przebywać pod stałym nadzorem osoby dorosłej z możliwością stałego
kontaktu wzrokowego i słuchowego.
Na terenie parku powinny być wyznaczone
ścieżki, wskazujące kierunki, w których mogą
poruszać się osoby nie uczestniczące w zabawie.
Drogi te nie powinny kolidować z przebiegiem
tras linowych, stref lądowania, zasięgu huśtawek itp. Należy ograniczyć ryzyko urazu spowo-

Montaż poszczególnych elementów powinien
zapewnić także ochronę drzew, pozwalając na
swobodny przepływ soków. Podesty najczęściej montowane są na ścisk, a liny stalowe
osadzane na podkładkach – półwałkach, które nie dopuszczają do wcinania się liny w pień
drzewa. Najczęściej wybiera się duże, zdrowe,
jednopienne drzewa, takie jak buki, świerki,
modrzewie, sosny, akacje, klony. Obwód drzew
w miejscu mocowania liny asekuracyjnej nie
może być mniejszy niż 25 cm.
Projekt bezpiecznego parku linowego powinien uwzględnić zróżnicowaną masę użytkowników. Elementy ruchome nie mogą stwarzać
ryzyka uszkodzenia ciała, elementy konstrukcyjne nie mogą posiadać ostrych krawędzi
i narożników. Dostępne otwory nie mogą powodować uwięźnięcia kończyn (palców, rąk,
nóg, głowy, całego ciała). Konieczne jest zapewnienie wolnej przestrzeni wokół urządzeń
(szczególnie na drodze zjazdu tzw. tyrolek,
surferów, itp.) oraz zapewnienie odpowiedniej
asekuracji, w tym wyraźne oznaczenie lin i elementów zabezpieczających.
Projektant powinien dokonać inwentaryzacji terenu (zaznaczenie drzew, skał, innych
przeszkód), stworzyć koncepcję przebiegu
tras, wykonać obliczenia wytrzymałościowe
elementów konstrukcyjnych (zgodne m.in.
z Eurokodami). Następnie dobrać odpowiednie materiały konstrukcyjne, wykonać projekt,
zlecić prace budowlane oraz stworzyć projekt
powykonawczy.
W kwestii doboru obciążeń, należy uwzględnić ciężar własny elementów konstrukcyjnych
(lin, wsporników, odciągów, belek, itp.), obciążeń powodowanych warunkami atmosferycznymi (obciążenie wiatrem, obciążenia śniegiem, obciążenie zalegającym lodem), a także
obciążenia dynamiczne pochodzące od systemu asekuracji własnej, urządzeń zjazdowych,
czy innych urządzeń mocowanych do wspólnych elementów konstrukcyjnych.
Szacunkowy okres budowy średniej wielkości parku to ok. 2 miesiące. Jednak na długość
trwania budowy wpływ mają dodatkowe czynniki takie jak: wielkość parku, rodzaj obiektu,
pora roku, ukształtowanie terenu. 

Fryderyk Wachowiak
ergonomista
> napisz do autora:
fryderyk.wachowiak@interia.pl

FOT. Park Linowy SHERWOOD

Technika w architekturze

Architekt, prawo i park linowy
> Jakie warunki lokalne pozwalają
na zrealizowanie parku linowego?
Parki linowe powstają w pobliżu aglomeracji
miejskich oraz miejsc wypoczynku (regiony turystyczne), ale więcej znajdziemy ich poza miastami
niż w centrach.
Najlepszy jest teren płaski lub lekko nachylony, ale nie jest to regułą. Można wykorzystać
formy naturalne jak, wąwozy, skały, rzeki, stawy
jeziora. Im więcej urozmaicenia tym lepiej. Podczas
planowania należy uwzględnić innych użytkowników
terenu jak piesi, rowerzyści, ruch drogowy, itp. Trasy
parku linowego nie powinny przecinać innych ciągów
komunikacyjnych z uwagi na bezpieczeństwo.
> Kto najczęściej projektuje lokalizację parku
linowego, określone trasy i przeszkody itd.?
Najczęściej projektują je specjalistyczne firmy,
budujące parki linowe. Architekci zajmują się
tym tylko czasami, ale powinni to robić wyłącznie
architekci, mając w zespole konstruktora i dendrologa oraz wspomagając się konsultacjami firm
specjalistycznych.
> Jaka jest tutaj rola architektów?
Zasadnicza. Widziałem już pomysły, które zasłaniały krajobraz, widok, ładny inny obiekt. Podstawowa

rola architekta to planowanie przestrzeni i ruchu.
We współpracy z projektantem konstruktorem
można stworzyć naprawdę ciekawe rzeczy.
> W jakiej kategorii obiektów mieści się
„park linowy” i jakiej dokumentacji wymaga
jego projekt?
Park linowy na drzewach wymaga projektu
zagospodarowania terenu i polecałbym inwestorom
także projekt wykonawczy. W takim przypadku projekt architektoniczny powinien być moim zdaniem
wykonany z uwagi na planowanie zagospodarowania
krajobrazu, ale pozwolenie na budowę nie jest
wymagane.
Natomiast park linowy na słupach z uwagi na
konstrukcje słupowe wymaga projektu architektoniczno-budowlanego oraz pozwolenia na budowę.
Warto zwrócić uwagę, że konstrukcję nośną (słupy,
liny konstrukcyjne) należy rozpatrywać razem
z linami użytkowymi (atrakcjami). Obciążenia należy
liczyć razem – olinowanie konstrukcyjne + olinowanie użytkowe.
> Jakie formalności urzędowe są konieczne do
wypełnienia przed przystąpieniem do projektu?
W przypadku parku linowego na drzewach, potrzebne są: • pismo z Wydziału Architektury o zgodności
inwestycji z planem zagospodarowania lub wypis

z planu z odpowiednim zapisem, • aktualna mapka
terenu w skali 1:500 z zaznaczonymi drzewami,
• aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów,
• oświadczenie o dysponowaniu terenem na cele
inwestycyjne, • przeprowadzona wizja lokalna w terenie, • opinia dendrologa (przynajmniej wstępna).
W przypadku parku linowego na konstrukcji
słupowej, potrzebne są: • pismo z Wydziału
Architektury o zgodności inwestycji z planem
zagospodarowania lub wypis z planu z odpowiednim zapisem, • aktualna mapka terenu w skali
1:500 z zaznaczonymi drzewami i z czerwona
pieczątką do projektowania, • opinia geotechniczna ewentualnie dokumentacja badań podłoża
gruntowego, • aktualny wypis i wyrys z rejestru
gruntów, • oświadczenie o dysponowaniu terenem
na cele budowlane, • przeprowadzona wizja
lokalna w terenie.
Należy się upewnić czy interesujący nas teren nie
jest rezerwatem przyrody, zabytkowym parkiem ze
starodrzewem, terenem gdzie są pomniki przyrody,
gdzie rosną rośliny chronione prawem lub zamieszkują na nim zwierzęta pod ochroną.
na pytania Z:A odpowiadał
Hubert Warchał, parkilinowe.org.pl
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Gniazdko elektryczne jako
ładowarka USB
Posiadanie elektronicznych gadżetów takich jak odtwarzacze MP3, fotograficzne aparaty cyfrowe, smartfony, tablety
czy nawigacje GPS przestało być w dzisiejszych czasach czymś niezwykłym. Aby ułatwić i usprawnić ładowanie
takiego sprzętu firma ABB wprowadziła na rynek atrakcyjne dizajnersko gniazdka elektryczne wyposażone
w wejścia USB. Dzięki nim nie trzeba za każdym razem zastanawiać się: gdzie podziała się moja ładowarka?

S

Sprzęt elektroniczny pojawiający się na rynku
posiada coraz więcej możliwości, ale multiplikowanie funkcji oznacza również konieczność częstszego ładowania. Smartfony i tablety o dużych wyświetlaczach dosyć szybko
wyczerpują baterie. Zarówno w biurze, jak
i w domu często zdarza się zapodziać gdzieś
ładowarkę albo mieć problem z podłączeniem,
kiedy wszystkie gniazdka są zajęte. A do tego
duża liczba wpiętych lub leżących ładowarek
wprowadza bałagan.

Gniazdko do ładowania i podłączania
Idealnym rozwiązaniem w takich sytuacjach
są gniazdka z ładowarką USB firmy ABB 1 .
Montuje się je w ścianie jak normalne gniazdka elektryczne, ale zostały one wyposażone
dodatkowo w port USB. Aby je zamontować
potrzeba tylko punktu z doprowadzonym
standardowym napięciem 230V. Gniazdko
z ładowarką USB oprócz tego, że ułatwia życie to jeszcze atrakcyjnie wygląda – klienci
mają do wyboru różnorodne kształty i kolory
pasujące do takich linii osprzętu elektroinstalacyjnego ABB jak carat®, pur edelstahl, solo®,
Busch-axcent®, alpha, future® linear i Reflex
SI. Gniazdko cechuje się także oszczędnością
w zużyciu prądu, które w trybie czuwania, gdy
żadne urządzenie nie jest ładowane, wynosi
poniżej 0,1 W. Oznacza to koszt ok. 40 groszy
rocznie.

Gniazdka tylko do ładowania
To jednak nie jedyne rozwiązanie dostępne
w katalogu ABB, które zamontowane w ścia-
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nie pozwala wygodnie ładować sprzęt elektroniczny. Można zdecydować się też na gniazdko-zasilacz 2 , w którym nie ma możliwości
podłączenia tradycyjnej wtyczki, za to posiada
ono aż dwa porty USB.
Istnieje też wariant dla urządzeń wyposażonych w złącze micro USB, które standardowo montuje się w najnowszych smartfonach
i tabletach, co jest zgodne z unijną dyrektywą
i stanowi rozwiązanie przyszłościowe. Produkt,
o którym mowa to gniazdko z kablem 3 , wykorzystujące mechanizm ładowarki, wyposażone w uchwyt zabezpieczający przed zwisaniem
przewodu ze ściany i antypoślizgową półkę,
zapewniającą bezpieczeństwo również przy
włączonym alarmie wibracyjnym.
Na koniec warto podać jakie maksymalne
obciążenie mają poszczególne typy gniazd.
W gniazdku z ładowarką USB i gniazdku-zasilaczu wynosi ono 700 mA. Dwa razy większe
natężenie (1400 mA) gwarantuje gniazdko
z kablem micro USB. Dlatego posiadając tablet
lub większy smartfon korzystniej jest zdecydować się na to ostatnie rozwiązanie.

ABB Sp. z o.o.
ul. Placydowska 27,
95-070 Aleksandrów Łódzki
GSM: +48 603 131 947
email: jaroslaw.grabowski@pl.abb.com
Zapraszamy również na naszą stronę
z osprzętem elektroinstalacyjnym
i urządzeniami KNX: www.busch-jaeger.com

1 gniazdko
z ładowarką USB

2 gniazdko
zasilacz 2xUSB

3 gniazdko
z kablem micro USB
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Szybkie ścianki działowe
mgr inż. Piotr Harassek

Ytong Panel są gotowymi płytami z betonu komórkowego służącymi do wykonywania ścianek
działowych w budynkach mieszkalnych, handlowych, przemysłowych i użyteczności publicznej.
Dzięki dużym wymiarom oraz systemowym narzędziom jeden pracownik w ciągu jednego dnia

W

W przypadku wielu inwestycji budowlanych
opóźnienia w ich realizacji powstają na etapie
wznoszenia ścian działowych. Takie opóźnienia oznaczają straty zarówno dla wykonawcy,
jak i inwestora. Rozwiązaniem, które znacznie
usprawnia proces wznoszenia ścian działowych są płyty Ytong Panel z betonu komórkowego.

Bez strat i tynkowania
Powstają z naturalnych surowców – piasku,
wody, cementu, wapna oraz niewielkiej ilości
środka spulchniającego. Ich przewaga nad innymi rozwiązaniami to możliwość wykonania
ścianek działowych ponad 4 razy szybciej niż
w przypadku tradycyjnych technologii murowych czy ścian w systemach suchej zabudowy. Czas wznoszenia ścian działowych z płyt
Ytong Panel wynosi zaledwie ok. 0,2 r-g/m2.
Oznacza to znaczne oszczędności w kosztach
budowy oraz przyspieszenie momentu, w którym inwestycja zacznie przynosić zyski.
Dodatkową zaletą jest brak konieczności
tynkowania ścian wykonanych z płyt Ytong
Panel. Równa i gładka powierzchnia zapewnia
możliwość bezpośredniego nakładania gładzi

TABELA 1 Charakterystyka płyt
ytong panel
Parametr

Odmiana
G4/600

G5/800

długość [mm]

2200-3000

grubość [mm]

75; 100

szerokość [mm]
gęstość [kg/m3]
wytrzymałość na ściskanie
[N/mm2]
izolacyjność termiczna
[W/(mK)]
Izolacyjność akustyczna
RA1 [dB]
paroprzepuszczalność, μ
klasa reakcji na ogień
odporność ogniowa

598
575 ± 50

750 ± 50

4,0

5,0

0,16

0,22

32

36
5/10
A1
EI 120

polimerowych, farb strukturalnych a nawet
tapet. Powierzchnia ścian jest również przystosowana do bezpośredniego przyklejania
płytek ceramicznych lub gresu. Dzięki temu
prace wykończeniowe trwają krócej.

FOT.: ARCHIWUM XELLA POLSKA

jest w stanie wykonać 40 m2 ścianek gotowych do cienkowarstwowego wykończenia.

Wytrzymałość i łatwość montażu
Ściany z elementów Ytong Panel zapewniają odpowiedni komfort użytkowania. Duża
wytrzymałość ścian umożliwia wieszanie
nawet ciężkich przedmiotów, takich jak szafki kuchenne, czy sprzęt RTV a wysoka izolacyjność akustyczna pozwala na spełnienie
wymagań wobec ścianek działowych już przy
grubości 75 mm.
Do montażu produktu firmy Xella wystarczy jeden doświadczony pracownik. Palety
z płytami o wysokości dostosowanej do wysokości kondygnacji ustawiane są w budynku na
etapie wznoszenia ścian zewnętrznych a ustawia się je przy pomocy systemowych narzędzi
(wózka do transportu i obróbki płyt, dźwigni
i drewnianych kołków). Płyty mocuje się do
stropu za pomocą kotew sprężystych z zachowaniem dylatacji od stropu, a docina się przy
użyciu pilarki widiowej.
Krótki czas montażu oraz niewielka grubość ścianek działowych Ytong Panel pozwala
inwestorom uzyskać oszczędności na etapie
budowy oraz większą przestrzeń użytkową
budynku.

Wszystkie zalety płyt
Wśród zalet płyt należy wyróżnić: bardzo
szybki montaż, oszczędność powierzchni
(grubość zaledwie 75 mm), możliwość cienkowarstwowego wykończenia dzięki gładkiej powierzchni, całkowitą niepalność płyt, wysoką
odporność ogniową, izolacyjność akustyczną,
izolacyjność termiczną, wysoką wytrzymałość
i masywną przegrodę o jednorodnych właściwościach.
Płyty Ytong Panel stanowią ciekawą alternatywę przy wznoszeniu ścianek działowych
szczególnie przy inwestycjach, w których czas
oraz jakość odgrywają ważną rolę.

Ścianka działowa z płyt Ytong Panel

Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami w celu porozmawiania
o możliwości realizacji konkretnej inwestycji z wykorzystaniem płyt
Ytong Panel.

Nasi Doradcy Inwestycyjni
są do Państwa dyspozycji
pod numerami telefonów:
801 122 227 lub 29 767 03 60

Z:A _04_2013
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KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA marki vedag
Dachy zielone

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

Bezpieczeństwo pożarowe dachów płaskich

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

Dachy pływalni

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

Pływalnia UAM w Poznaniu (2003)

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

5

System klejony
Warstwa

4

3

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

5

Euroflex PYE PV250S5
– papa nawierzchniowa, zgrzewalna

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

4

Vedatop TM
– papa podkładowa, samoprzylepna

wej w układzie klejonym sklasyfikowane jako REI 15.

3

Wełna mineralna

2

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

1

Blacha trapezowa

2

1

Więcej informacji na naszej nowej stronie internetowej:

WWW.VEDAG.COM.PL

DODATEK SPECJALNY

ARCHITEKTURA OD ZEWNĄTRZ

ZE
WN
ĄT
RZ
ARCHITEKTURA OD

fot. © FrancescoRizzato

DODATEK SPECJALNY.

DODATEK SPECJALNY

promocja
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architektura od zewnątrz

Płyta g-k do zastosowań
zewnętrznych
Płyty gipsowe były do tej pory stosowane przede wszystkim we wnętrzach. Nowy produkt firmy Siniat zmienia
tę regułę. Płyta Nida Hydro została stworzona do zastosowań zewnętrznych i może być wykorzystywana jako
elewacyjna okładzina ścienna, podbitka dachowa czy zewnętrzny sufit podwieszany.

P

Prostota i elastyczność

Architekci cenią płyty gipsowo-kartonowe
za łatwość stosowania, ale to także materiał, który jak żaden inny podąża za trendami
w aranżacji wnętrz. Zatem – z jednej strony
prostota a z drugiej elastyczność czynią go
ponadczasowym. Gdy modne były schodkowe sufity podwieszane, do ich wykonania
stosowano płyty gipsowo-kartonowe. Teraz, kiedy w pomieszczeniach rządzą proste,
wręcz ascetyczne powierzchnie, płyty gipsowo-kartonowe nadal są na topie. Jednak
produkt ten zawsze miał jedno ograniczenie
– przeznaczony był do stosowania tylko we
wnętrzach. Nida Hydro to pierwszy system
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oparty na płycie gipsowej przeznaczony do
stosowania na zewnątrz.

Po pierwsze płyta
Głównym elementem nowego systemu jest
płyta Nida Hydro wyjątkowo odporna na działanie wody. Jej powłoka wykonana została
z materiału na bazie włókna szklanego a rdzeń
wzbogacono
środkami
zmniejszającymi
wchłanianie wody, eliminującymi powstawanie pleśni i zwiększającymi wytrzymałość na
działanie ognia. W efekcie nasiąkliwość płyty
wynosi poniżej 3%, a zwiększone parametry
mechaniczne bez problemów spełniają wymogi normy EN 15283-1. Płytę Nida Hydro można

stosować jako podkład pod farbę, wełnę/styropian lub tynk zewnętrzny (np. zewnętrzny
sufit podwieszany).

Wszystkie elementy systemu
Aby elementy wykonane z płyty Nida Hydro
spełniły dobrze swoje zadania, ale i wymagania inwestorów, konieczne jest stosowanie dodatkowych produktów, które zostały
specjalnie zaprojektowane do zastosowań
zewnętrznych. Należą do nich: gotowa masa
szpachlowa Nida Hydromix, taśma z włókna
szklanego, oraz profile i akcesoria metalowe
dostosowane do odpowiedniej klasy korozyjności środowiska według PN-EN ISO 12944-

2:2001. Do wyboru są tutaj standardowy profil
Nida (klasa C2), profil Nida Hydro C3 oraz profil
Nida Hydro C5 i specjalne blachowkręty Nida
Hydro C4.
Główne atuty systemu to odporność na
działanie wody, wysoką wilgotność, zmienne
warunki atmosferyczne (deszcz, mróz) ale także uderzenia (oznaczenie „I” wg EN 15283-1).
Dużą zaletą jest odporność na powstawanie
pleśni i łatwość obróbki. Stosowanie systemu
ułatwia też wysoka stabilność wymiarów płyt.
Warto również wspomnieć, że właściwości płyty Nida Hydro zostały potwierdzone badaniami
wykonanymi w Instytucie Techniki Budowlanej
oraz w innych instytutach europejskich.

Rys.: Siniat Sp. z o.o.
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Taśma z włókna szklanego Nida
Gotowa masa szpachlowa Nida Hydromix

Tynk zewnętrzny
Warstwa zbrojąca

Łącznik do montażu wełny skalnej/styropianu Koelner KC/WB
Wełna skalna

Sposoby i zalety stosowania

Na stadionie, w hotelu i na barce
Nowy system Nida Hydro był już z powodzeniem stosowany w Polsce. Prestiżowym obiektem referencyjnym, gdzie go wykorzystano
jest z pewnością stadion warszawskiej Legii
gruntownie wyremontowany w 2011 roku. System został tam wykorzystany do obudowy
dolnej części jednej z trzech trybun. Oczywiście
zastosowano także pozostałe elementy systemu, czyli masę Hydromix, profile Nida Hydro
C3/C5, specjalne wkręty Nida Hydro C4 i pozo-

Blachowkręt Nida
Profil Nida C

Profil Nida U

Przykład wykonania elewacji zewnętrznej z wykorzystaniem systemu Nida Hydro
Rys.: Siniat Sp. z o.o.

Płyty gipsowe Nida Hydro wraz z profilami
i akcesoriami są znakomitym podłożem pod
zewnętrzną izolację budynku. Można układać
na nich wełnę mineralną i styropian, kłaść
tynk zewnętrzny oraz mocować konstrukcje
innych materiałów wykończeniowych np. panele aluminiowe.
Podbitka dachowa lub sufit podwieszany
wykonane z płyty Nida Hydro mogą być wykończone tynkiem zewnętrznym lub pomalowane odpowiednią farbą elewacyjną. Istnieje
także możliwość zamocowania do tych płyt
wełny fasadowej lub styropianu przy pomocy
odpowiednich wkrętów firmy Koelner.
Płyta gipsowa firmy Siniat to także znakomita alternatywa dla płyty cementowej. Jest
od niej lżejsza – waży tylko 10,8 kg na m2, co
ułatwia transport i zwiększa możliwości aranżacyjne. Cięcie oraz szpachlowanie jest identyczne jak przy standardowych płytach g-k,
co znacznie ułatwia montaż. To kolejny punkt
przewagi nad płytami cementowymi, których
obróbka wymaga specjalistycznych narzędzi.
Dodatkowo bardzo niska chłonność płyty
powoduje minimalną rozszerzalność liniową,
co bezpośrednio przekłada się na możliwość
wykonywania dylatacji co 15 metrów (w przypadku płyt cementowych konieczne jest wykonywanie dylatacji co 7 metrów).

Płyta Nida Hydro

Gotowa masa szpachlowa Nida Hydromix

Płyta Nida Hydro
Blachowkręty Nida
Taśma z włókna szklanego Nida

Profil sufitowy Nida CD
Tynk zewnętrzny
Profil przyścienny Nida UD

Przykład wykonania podbitki dachowej samonośnej z zastosowaniem systemu Nida Hydro

stałe akcesoria Nida Hydro. Dobrym przykładem wykorzystania płyt na suficie zewnętrznym jest też Hotel Sheraton w Sopocie.
Jednak najbardziej nietuzinkową realizacją,
gdzie użyto systemu jest… barka przycumowana pod hotelem Tumskim we Wrocławiu.
Na jej pokładzie wykonano stalową zabudowę szkieletową, którą następnie ocieplono
i od zewnętrznej strony obudowano płytami
gipsowymi Nida Hydro. Wnętrze barki, ściany
zewnętrzne, ściany działowe oraz sufity podwieszane zostały wykonane za pomocą systemu specjalnych płyt gipsowo-wiórowych Nida
Twarda. Dziś w obiekcie mieści się restauracja
z tarasem widokowym.

Inne budynki, w których zastosowano produkty firmy Siniat to centrum handlowe Victoria w Wałbrzychu, Bonarka w Krakowie, Galeria
Port Łódź w Łodzi a także budynek stadionu
PGE Arena w Gdańsku. System znalazł też zastosowanie w wielu budynkach mieszkalnych
w całej Polsce. 

Na Twoje pytania odpowiedzą nasi
Kierownicy ds. Systemów Specjalnych:
> Krzysztof Nasiorowski – region północny
tel. 502 786 364, krzysztof.nasiorowski@siniat.com
> Maciej Cipora – region południowy
tel. 502 786 401, maciej.cipora@siniat.com

www.siniat.pl
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Płyty elewacyjne
dla nowoczesnej architektury
Mariusz Wojtecki

Alucobond® to materiał oferujący niemal nieograniczone możliwości twórczego, zindywidualizowanego
i nowatorskiego projektowania. Stosowany jest w różnorakich projektach jako okładzina elewacji.
Można go spotkać na elewacjach znanych obiektów nowoczesnej architektury, stanowiących
charakterystyczne, miejskie punkty orientacyjne. Jednym z najnowszych obiektów, na którym
wykorzystano Alucobond® jest warszawski kompleks Plac Unii.
Budynek A kompleksu Plac Unii (architektura: APA Kuryłowicz & Associates)

K

Kompleks budynków, zlokalizowany na Placu
Unii Lubelskiej w Warszawie, powstał w miejscu stojącego tu w latach 1962-2006 słynnego
Supersamu projektu Jerzego Hryniewieckiego, Macieja Krasińskiego i Macieja Gintowta.
Architektura obiektu Plac Unii nawiązuje do
jednego z najstarszych i najbardziej znanych
nowojorskich drapaczy chmur – budynku Flatiron (słynne „Żelazko”), a jego autorem jest
wybitny polski architekt, laureat wielu nagród
profesor Stefan Kuryłowicz.

Niepalna elewacja
Cały kompleks składa się z trzech części: budynku A z wieżą o wysokości 90 m oraz budynków
B i C o wysokości 30,5 m każdy. Poszczególne
budynki rozdzielone są pasażami przykrytymi
szklanym dachem na wysokości 30 m. Obiekt
będzie pełnił funkcję handlowo-usługowo-biurową. Na elewacjach, obok płyt granitowych,
zastosowano okładziny z aluminiowych płyt
kompozytowych Alucobond®, których wyłącznym dystrybutorem w Polsce (od 1 października
2013 roku) jest firma ThyssenKrupp Energostal.
Ze względu na wielkość obiektu, jego przeznaczenie i obowiązujące przepisy pożarowe zdecydowano się na zastosowanie niepalnych płyt
Alucobond® A2 w kolorze białym (6131 m2) oraz
czarnym (1700 m2).

Jakość i trwałość płyt
Od czasu wprowadzenia na rynek w 1969 roku
materiału Alucobond® znacząco wpłynął on na
wygląd wielu budynków i niewątpliwie przyczynił się do rozwoju, jaki nastąpił w architekturze w przeciągu minionych czterech dekad.
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Obecnie „cieszy oko” na wielu atrakcyjnych,
wyróżniających się obiektach architektonicznych na całym świecie. Do najbardziej rozpoznawalnych należą m.in.: stadion Juventusu
Turyn, główna siedziba NATO JFC w Naples we
Włoszech, terminal lotniska w portugalskim
Porto czy zmodernizowany Dworzec Główny
PKP w Krakowie.
Ogromny sukces płyt Alucobond® wynika z wielu istotnych, unikatowych cech charakteryzujących ten produkt. Najważniejsze
z nich to wyjątkowa płaskość powierzchni,
sztywność, lekkość, znakomita zdolność formowania (gięcie, walcowanie, frezowanie)
i łatwość czyszczenia. Materiał dostępny
jest w bardzo szerokiej gamie kolorów (kolory jednolite, metaliczne, drewnopodobne,
spectra – zmieniające odcień w zależności
od kąta padania światła, NaturAl – aluminium szczotkowane i lustro). Nowością roku
2013 są wzory z serii Design obejmujące m.in.
wzory drewnopodobne, 3D, imitacje kamieni,
betonu i wiele innych, włączając w to możliwość tworzenia wzorów indywidualnych na
potrzeby konkretnych projektów. Niezależnie od linii kolorystycznej powierzchnia dekoracyjna pokryta jest lakierem PVdF charakteryzującym się doskonałą odpornością na
wpływ czynników atmosferycznych. Jednocześnie jest to tworzywo bardzo elastyczne,
dzięki czemu nie ma ryzyka powstawania mikropęknięć w powłoce podczas formowania
z płaskich płyt elementów przestrzennych
(np. zagięcia kaset, obudowy słupów). Alucobond® występuje w odmianach z rdzeniem
trudnopalnym lub niepalnym.

Wszystkie te cechy sprawiają, że przy użyciu tego materiału architekci mogą realizować
zindywidualizowane i nowatorskie projekty.
Znajduje on zastosowanie jako okładzina elewacji reprezentacyjnych budynków publicznych, centrali przedsiębiorstw, budynków
handlowo-usługowych i przemysłowych oraz
renomowanych obiektów nowoczesnej urbanistyki. Istotny i wysoko ceniony jest także fakt,
że Alucobond® i jego odpady mogą być w całości poddane procesowi recyklingu.

Pewny serwis
Dzięki bliskiej współpracy producenta płyt
Alucobond® i firmy ThyssenKrupp Energostal
klienci mają zapewniony szybki i profesjonalny
serwis, mogą otrzymać kompletne informacje techniczne oraz usługi doradcze, pomocne
w idealnym wdrażaniu wszelkich pomysłów
i planów.
Do dyspozycji są doradcy techniczni udzielający szczegółowych
informacji:
1_T hyssenKrupp Energostal, Mariusz Wojtecki, Region Północ,
tel. 606 495 867
2_T hyssenKrupp Energostal, Robert Madej, Region Południe,
tel. 606 307 404
3_3 A Composites, Lech Godlewski, tel. 609 400 470

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

fot. ThyssenKrupp Energostal
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Farby chroniące zabytki
Renowacja tynków na obiektach zabytkowych zwykle nie jest łatwym zadaniem. Zalecenia konserwatorskie
w takich przypadkach są przeważnie restrykcyjne i jednoznaczne, co z kolei wymaga fachowego wykonawstwa
i wyboru właściwej technologii. Farby wapienne Histolith firmy Caparol zostały stworzone specjalnie do renowacji
i ochrony zabytkowych tynków – powstają z poszanowaniem historycznych receptur, a ich stosowanie uzasadniają
zapisy Karty Weneckiej, gdzie określono europejskie standardy prac o charakterze konserwatorskim.

F

fot. archiwum caparol

Farby z grupy Histolith można podzielić ze
względu na historyczny rodzaj spoiwa. Podstawowym i najczęściej używanym w historii
było wapno, ale oprócz niego do wyrobu farb
używano oleju lnianego oraz szkła wodnego
potasowego, które zaczęto używać jako spoiwo w XIX w. Pełne poszanowanie dla zasad
historycznej sztuki budowlanej przy tworzeniu
zbilansowanych receptur tej gamy produktów
Caparola powoduje, że może być on z powodzeniem stosowany podczas konserwacji zabytkowej substancji budowlanej.

Starożytny skład
Farby wapienne stanowią najstarszą odmianę
farb mineralnych. Ich tradycja sięga starożytności. Jako spoiwo wykorzystywano w nich wapno
gaszone, dołowane, które mieszano z wypełniaczami i mineralnymi pigmentami. Dzięki wykorzystaniu do barwienia wapna tych właśnie
pigmentów, farby wapienne wykazują bardzo
dużą odporność na promienie UV, co sprawia, że
kolory nie „płowieją” i pozostają w pierwotnej
postaci o wiele dłużej niż inne rodzaje powłok.
Podkreślenia wymaga też fakt, że powłoki wapienne bardzo charakterystycznie wyglądają na
ścianie – niezmiernie trudno otrzymać podobny
efekt innymi rodzajami farb. Ściana wygląda na
„starą”, a jednocześnie właściwości farby muszą
sprostać surowym wymaganiom jakościowym.

Łatwe nakładanie, wysoka odporność
Firma Caparol w swojej ofercie posiada szeroką gamę profesjonalnych farb wapiennych,
sygnowanych marką Histolith. Podwyższoną
odporność na czynniki atmosferyczne zapewnia im olej lniany. Dodatkowo receptury farb
wapiennych muszą spełniać bardzo wysokie
wymagania technologiczne. Zawartość części
organicznych nie może przekroczyć w nich 5%
zawartości. Ponadto przepuszczalność pary
wodnej musi utrzymywać się na poziomie typowym dla farb wapiennych. Farby Histolith
są wytwarzane w specjalnych mieszalnikach.
Dołowane spoiwo wapienne ulega w tym
procesie roztarciu na bardzo małe cząstki, co
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Przykład renowacji obiektu zabytkowego z użyciem farb wapiennych

podwyższa reaktywność farby i przyspiesza
jej twardnienie. Produkt Caparola łączy zalety
tradycyjnych farb wapiennych z wysokimi wymaganiami łatwego nakładania oraz wysokiej
odporności na czynniki atmosferyczne.

Nowa mieszalnia w Kleszczowie
Dotąd głównym problemem związanym z dostępnością farb wapiennych w Polsce, była
konieczność ich barwienia w systemie fabrycznym, poza granicami kraju. Oznaczało to długi
czas realizacji zamówienia i utrudnienia związane z dostawą. Dziś problem został wyeliminowany dzięki nowoczesnej mieszalni farb, która
z początkiem stycznia 2013 r. została urucho-

miona w zakładzie produkcyjnym w Kleszczowie. W profesjonalnej mieszalni, pod okiem
specjalistów, powstają produkty przeznaczone
do konserwacji obiektów zabytkowych. Własna
mieszalnia farb to również gwarancja krótkiego
czasu realizacji zamówień oraz otrzymania produktów najwyższej jakości.

Caparol Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 393, 02-801 Warszawa
tel. +48 22 544 20 40, faks: +48 22 544 20 41
e-mail: info@caparol.pl

Innowacyjność jest motorem rozwoju firmy FAKRO. Nowe produkty stają się standardem
na rynku okien dachowych zmieniając przyszłość w rzeczywistość.
Okno uchylno-obrotowe FPP-V preSelect posiada dwie oddzielone od siebie funkcje
otwierania skrzydła. Funkcja uchylna umożliwia podejście do otwartego okna
oraz zapewnia nieograniczony widok na zewnątrz. Funkcja obrotowa
przeznaczona jest do mycia zewnętrznej strony szyby.
Opatentowany system okuć gwarantuje realizację
tylko wybranego sposobu otwierania oraz stabilność
zarówno funkcji uchylnej jak i obrotowej.

nia
twiera
o
ji
c
k
a fun
Zmian a pomocą
z
okna
nika

ącz
przeł lect
preSe

Warszawa, dnia 27 CZERWCA 2013 r.
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Stanowisko IARP ws.
uprawnień ograniczonych
Przesłane na ręce pana Janusza Żbika, Podsekretarza Stanu
w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Z

Z prawdziwym zdziwieniem i zaniepokojeniem
przyjęliśmy projekt zmiany rozporządzenia
o samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie dotyczącej rozszerzenia ograniczonych uprawnień, wprowadzonej na wniosek
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Przedmiotowa zamiana dokonana została
w ramach procesu deregulacji, a jej podstawą jest projekt ustawy o ułatwieniu dostępu
do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. W związku z tym należy przede
wszystkim zauważyć, że projektowana zmiana w żadnym aspekcie nie stanowi ułatwienia
dostępu do zawodu. Byłoby tak, gdyby ułatwiała dostęp do zawodu architekta architektom. Tymczasem dopuszcza ona wykonywanie
zawodu architekta przez nie-architektów. Jest
zatem naruszeniem podziału kompetencji
w procesie inwestycyjnym, a to zdaniem IARP
nie mieści się w zakresie i właściwości procesu
deregulacji i ułatwieniu dostępu do zawodów
regulowanych.
Jako taka, projektowana zmiana pogłębi
obecny chaos kompetencyjny w procesie inwestycyjnym, który stanowi jedną z istotnych przyczyn katastrofalnego stanu polskiej
przestrzeni publicznej. Staje ona tym samym
w sprzeczności z prowadzonym obecnie procesem kodyfikacyjnym Prawa Budowlanego.
Jednym z głównych założeń tego procesu
jest systemowe porządkowanie wszystkich
instytucji prawnych opisujących proces inwestycyjny oraz związanych z tym kompetencji uczestników tego procesu. Jakiekolwiek zmiany w tym zakresie mogą być więc
rozpatrywane wyłącznie w kontekście systemowych uregulowań przyszłego Kodeksu
Budowlanego.
Niedopuszczalność tej zmiany wynika również z samego wniosku o nią, wniesionego
przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.
W uzasadnieniu tego wniosku czytamy:
„[...] Trudno oprzeć się wrażeniu, że przedmiotowa regulacja stanowi deprecjację tytułu
inżyniera. W związku z powyższym, celowe

jest usunięcie ograniczenia co do terenu, na
którym mogą oni projektować. Przedmiotowe
ograniczenie terytorialne nie ma racji bytu i powinno być jak najszybciej zlikwidowane. Należy
się bowiem zastanowić, czy projekt sporządzony przez inżyniera w ramach posiadanych
ograniczeń nie może być podstawą realizacji
obiektu budowlanego na terenach miejskich?
Czym różnią się obiekty o takich samych parametrach realizowanych na terenach zabudowy
zagrodowej i poza takim terenem? […]”
Zatem uzasadnienie opiera się na postawieniu znaku równości pomiędzy zabudową
zagrodową a zabudową w przestrzeni zurbanizowanej. IARP z całą odpowiedzialnością
stwierdza, że do abecadła zawodowego architekta należy świadomość różnych, dla tych
dwóch przestrzeni, uwarunkowań i zależności urbanistycznych i architektonicznych jak
i skutków jakie obiekt budowlany w takiej przestrzeni wywołuje. Znak równości postawiony
przez Inżynierów w uzasadnieniu może więc
oznaczać tylko dwie rzeczy: albo niekompetencję w przedmiocie do którego chcieliby mieć
uprawnienia, albo cyniczną próbę zawłaszczenia dla siebie, ponad faktycznymi kompetencjami, tej części procesu inwestycyjnego, która
wynika z rozszerzenia zakresu ograniczonych
uprawnień. Każda z tych ewentualności dyskwalifikuje wniosek, Wnioskodawcę a w rezultacie samą projektowaną zmianę.
Ponadto wniosek o zmianę został złożony,
a sama zmiana – która dotyczy bezpośrednio
kompetencji architekta – została wprowadzona do projektu rozporządzenia bez żadnej
wcześniejszej konsultacji z IARP, co traktujemy jako próbę pominięcia naszej strony w tej
sprawie.
Wobec powyższego wnosimy o usunięcie
tej zmiany z projektowanego rozporządzenia.

Znak równości (pomiędzy
zabudową zagrodową
a zabudową w przestrzeni
zurbanizowanej) postawiony
przez Inżynierów
w uzasadnieniu może
więc oznaczać tylko dwie
rzeczy: albo niekompetencję
w przedmiocie do
którego chcieliby mieć
uprawnienia, albo cyniczną
próbę zawłaszczenia dla
siebie, ponad faktycznymi
kompetencjami, tej części
procesu inwestycyjnego,
która wynika z rozszerzenia
zakresu ograniczonych
uprawnień. Każda
z tych ewentualności
dyskwalifikuje wniosek,
Wnioskodawcę
a w rezultacie samą
projektowaną zmianę.

Z poważaniem,
Wojciech Gęsiak
architekt IARP, Prezes Krajowej Rady IARP
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Warszawa, dnia 21 sierpnia 2013 r.

Stanowisko IARP ws.
ułatwienia dostępu do zawodu
Przesłane na ręce pana Janusza Żbika, Podsekretarza Stanu
w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

D

Działając w imieniu i na rzecz Izby Architektów
RP, (...) pragniemy uprzejmie zwrócić uwagę
na kilka zagadnień związanych z procedowanym projektem ustawy o ułatwieniu dostępu
do zawodów regulowanych, które w naszej
ocenie wymagają zmiany w trybie rządowej
autopoprawki. Pragniemy na wstępie nadmienić, iż celem niniejszego wystąpienia jest
troska o tworzenie dobrego prawa, dzięki któremu proces inwestycyjny w Polsce może stać
się bardziej sprawny.

I.
Prowadzony przez Ministerstwo Transportu
Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Komisję
Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego oraz zainteresowane środowiska zawodowe proces
legislacyjny zmierzający do przygotowania Kodeksu Budowlanego to z pewnością najważniejsze wydarzenie ostatnich lat, w którym
decyduje się przyszłość zawodu architekta,
inżyniera budownictwa i urbanisty w Polsce.
Ze względu na szczególną wagę tego procesu
udział Izby Architektów RP (dalej jako IARP),
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (dalej
jako PIIB) oraz Polskiej Izby Urbanistów (dalej
jako PIU) od samego początku opierał się na
aprobowanym przez wymienione środowiska
kompromisie, którego fundamentem była
świadomość w jak ważnym procesie wszyscy
uczestniczymy. To z kolei było podstawą do
przemyślanego, jak się wydawało, zaniechania przez zainteresowane środowiska podnoszenia partykularnych inicjatyw w imię dobrze
pojętego celu wyższego, jakim była w tym
przypadku odpowiednia konstrukcja prawa
planistycznego i inwestycyjnego. Dowodem
takich postaw były dotychczasowe wspólne
działania środowisk zawodowych związanych
z budownictwem w ramach Grupy B8, kończące się często wspólnymi stanowiskami przesyłanymi w ramach konsultacji społecznych.
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Adresatem tych opinii było także Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej. Mieliśmy, jako IARP, nadzieję, że
PIIB w podobny sposób ocenia doniosłość prowadzonego procesu legislacyjnego i stanie na
wysokości pojawiających się wyzwań, także
z zakresu powiązanych z Kodeksem Budowlanym ustaw deregulacyjnych.
Niestety tak się nie stało. Podjęta przez
PIIB próba rozszerzenia ograniczonych uprawnień projektowych inżynierów budownictwa
w specjalności architektonicznej poprzez likwidację w Rozporządzeniu o samodzielnych
funkcjach technicznych w budownictwie ograniczenia terytorialnego, tj. dotychczasowego
zapisu zabudowy zagrodowej, jest inicjatywą
opartą w naszej opinii na fałszywych przesłankach logicznych. Stanowisku takiemu
należy przeciwstawić oczywistą tezę, iż właśnie dotychczasowa praktyka przyznawania
uprawnień ograniczonych w obcych specjalnościach jest stanem nie do zaakceptowania, wymagającym jak najszybszego uporządkowania.
Zawód architekta powinien być wykonywany
przez osoby z wykształceniem architektonicznym, zaś zawód inżyniera budownictwa przez
osoby kształcone w tym właśnie kierunku, i to
bez względu na wielkość i lokalizację zamierzonej inwestycji. Wzajemne przenikanie się
uprawnień ograniczonych jest stanem, który
wprowadza niepotrzebny chaos, deprecjonujący obydwa te zawody. Prowadzone obecnie
prace nad deregulacją zawodów są najlepszą
okazją, aby dotychczasowy nielogiczny stan
prawny w tym zakresie uporządkować.
Oczywistym jest, iż istota zawodów architekta oraz inżyniera budownictwa różni się na
wielu płaszczyznach, m.in. na polu kulturowym, społecznym oraz technicznym. Wydawało się nam, iż wiedza ta w naszych środowiskach jest na tyle oczywista, że w ogóle nie
powinna być przedmiotem dyskusji, a jedynie

stanowi płaszczyznę współpracy i współdziałania Izb dla dobra środowiska zbudowanego.
Niestety stanowisko PIIB wskazuje, iż było to
przeświadczenie jednostronne.

II.
Zarysowane różnice pomiędzy naszymi zawodami znajdują swoje odbicie na polu legislacyjnym. W ustawie o samorządach zawodowych
architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów, w art. 2 zdefiniowano, że:
	wykonywanie zawodu architekta polega
na współtworzeniu kultury przez projektowanie architektoniczne obiektów budowlanych, ich przestrzennego otoczenia oraz
ich realizację, nadzorze nad procesem ich
powstawania oraz na edukacji architektonicznej;
	wykonywanie zawodu inżyniera budownictwa polega na projektowaniu obiektów budowlanych, ich realizacji, nadzorze nad procesem ich powstawania, utrzymaniu tych
obiektów oraz na edukacji w tym zakresie.
Podstawowa niespójność przepisów, fundamentalna dla procesu deregulacji, w obrębie naszych zawodów powstaje pomiędzy ustawą o samorządach zawodowych
architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów a ustawą Prawo budowlane
wraz z aktami wykonawczymi, w szczególności zaś rozporządzeniem o samodzielnych
funkcjach technicznych w budownictwie.

IZBA ARCHITEKTÓW

[…] Zawód „architekt” jest zawodem regulowanym,
objętym specjalnymi regulacjami w dyrektywie
2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania
kwalifikacji zawodowych. Art. 46 ww. dyrektywy
określa zasady i warunki kształcenia w zawodzie
architekta w państwach członkowskich Unii
Europejskiej. Trwające wiele lat prace nad
przygotowaniem jednolitych schematów kształcenia
w zawodzie inżyniera budownictwa dla wszystkich
państw członkowskich Unii Europejskiej zakończyły się
wnioskiem, iż nie jest możliwe wypracowanie jednolitych
zasad kształcenia dla inżynierów budownictwa, które
uwzględniałyby specyfiki kształceń wszystkich krajów
członkowskich Unii Europejskiej. A zatem w świetle
dyrektywy 2005/36/WE nie jest możliwe nadawanie
inżynierom budownictwa uprawnień do projektowania
w specjalności architektonicznej właśnie z uwagi na
zakres kształcenia. Jednocześnie należy wyjaśnić,
iż aktualnie obowiązujący podział na specjalności
w ramach samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie oraz zakres kompetencji izb samorządu
zawodowego jest efektem wypracowania kompromisu
aprobowanego przez środowiska. […]”
Minister Janusz Żbik
(Ministerstwo Infrastruktury,
obecnie MTBiGW)
w piśmie z dnia 29 czerwca 2011
do Marszałka Sejmu (fragmenty)
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Prawo budowlane, a w ślad za nim ww. rozporządzenie, ustala wymagania i zakres
uprawnień budowlanych dla określonych
specjalności. Nie jest jednak zdefiniowane czego specjalnością jest np. specjalność
architektoniczna ani też nie określono wykształcenia dla części uprawnień w tej specjalności. Z treści prawa budowlanego mogłoby
wynikać, że specjalności te odniesione są do
funkcji projektanta w budownictwie, ale zakres tych uprawnień wykracza poza tę funkcję bowiem obejmuje wykonawstwo i nadzór
techniczny. Ponadto projektant jest tylko
jedną z funkcji w procesie inwestycyjnym i nie
może stanowić odniesienia dla określania innych funkcji równoległych. Zatem obecne
przepisy, których źródła sięgają minionej
epoki polityczno-gospodarczej, zawierają
wadę logiczną i są sprzeczne ze stanem faktycznym, w którym rolę uczestników procesu
inwestycyjnego określa wykonywany zawód.
Ma to swoje źródła w Konstytucji RP (art. 17
ust. 1), która prawa i obowiązki w zakresie regulacji odnosi do pojęcia zawodu zaufania publicznego oraz w dyrektywie unijnej dotyczącej zawodów regulowanych. W konsekwencji
znajduje to swój wyraz w art. 2 przytoczonej
już ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów. Zatem usunięcie wady logicznej, jak i dostosowanie prawa do zgodności
ze stanem faktycznym, wymaga odniesienia
uprawnień budowlanych do zawodu architekta (który nie dzieli się na specjalności) i zawodu inżyniera budownictwa z podziałem na
określone specjalności, a zakres uprawnień
budowlanych powinien odnosić się właściwości danego zawodu określonej w art. 2 ustawy
samorządowej.
Zdaniem IARP w procesie deregulacji zawiera się obowiązek ustawodawcy do działań
naprawczych w zakresie w jakim wady i luki
prawne zostaną w tym procesie ujawnione
i wpływają na jego rezultaty. Powyższa kwestia do takich sytuacji należy i według naszego
stanowiska, jej uregulowanie jest warunkiem
koniecznym dla poprawnego porządkowania
podziału i reglamentacji kompetencji w procesie inwestycyjnym. Co szczególnie istotne,
taka zmiana w prawie budowlanym i rozpo-
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rządzeniu do niego od strony technicznej jest
stosunkowo prosta i nie naruszałaby zasadniczej konstrukcji art. 12, 13 i 14 ustawy Prawo
budowlane oraz konstrukcji Rozporządzenia
o samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie.
Wnioskujemy zatem o przywołanie we
wspomnianym rozporządzeniu definicji zawodu. Tak usystematyzowane zapisy jednoznacznie wyznaczają obowiązek przynależności do
odpowiedniej izby samorządu zawodowego,
głównie w świetle zapisów atr. 17 ust. 1 Konstytucji RP.
Uregulowanie zagadnień przynależności
izbowej nie może zostać oderwane od konieczności uporządkowania zagadnień związanych
z uprawnieniami budowlanymi. Jak już wspomniano, zakres uprawnień budowlanych powinien odnosić się do właściwości danego zawodu określonej w art. 2 ustawy samorządowej.
Korzystając z tej ustawowej definicji należy
wskazać, że każda inwestycja, niezależnie od
rodzaju, charakteru, skali czy lokalizacji ma
aspekt: krajobrazowy, urbanistyczny, architektoniczny, inżynieryjny, społeczny i prawny.
W zależności od konkretnych uwarunkowań
inwestycji aspekty te występują w różnych
proporcjach i w różnej wadze względem siebie,
ale występują zawsze, immanentnie związane z procesem inwestycyjnym i jego skutkami. Wszystkie one – choć w różnym stopniu
– znajdują się w zakresie odpowiedzialności
zawodowej architekta. W zakresie zawodu
i odpowiedzialności zawodowej inżyniera budownictwa znajduje się wyłącznie aspekt inżynierski inwestycji. Te właściwości zawodu
architekta i zawodu inżyniera budownictwa
muszą być podstawowym kryterium ustalania
zakresu uprawnień, czy to w drodze tworzenia
nowych przepisów (kodeks budowlany) czy też
w drodze zmian, takich jak te wynikające z procesu deregulacji.
Istotnym elementem zainicjowanej pismem
PIIB dyskusji jest, w naszej opinii, konieczność
powrotu do tematu granic pojęcia zawodu zaufania publicznego. Należy wskazać, że pojęcie
zawodu zaufania publicznego zostało w sposób nieuprawniony rozszerzone na liczne grupy
zawodowe, zaś stan taki wymaga powrotu do
podstawowych definicji w tym zakresie.

III.
Odnosząc się szczegółowo do przesłanej Sejmowi RP wersji „Ustawy deregulacyjnej”, należy wskazać, że tworzy ona nową rzeczywistość
prawną w zakresie porządkowania kwestii
związanych z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ustawa
przywraca środowisku architektów prawa do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej, odebrane architektom
na początku lat 60. ubiegłego wieku. Jest to
wartość, którą Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje z satysfakcją. Ustawa ta
również, w pewnym sensie, porządkuje kwestie
związane z przynależnością do właściwego samorządu zawodowego, czyli Izby Architektów
RP (dalej IARP), osób posiadających wykształcenie architektoniczne (zarówno pierwszego,
jak i drugiego stopnia). Nie do końca jednak została zlikwidowana asymetria dotycząca przynależności wszystkich osób wykonujących de
facto zawód architekta. Okazuje się, iż w projekcie ustawy deregulacyjnej wszyscy inżynierowie budownictwa należą do PIIB, nawet jeżeli
wykonują ograniczone uprawnienia w specjalności architektonicznej, natomiast architekci, którzy wykonują ograniczone uprawnienia
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nie
należą zgodnie z propozycją ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa i urbanistów do IARP, lecz do
PIIB. Jest to asymetria niczym nieuzasadniona,
a konsekwentna przynależność architektów do
IARP, którzy w tej chwili muszą przynależeć do
PIIB, uporządkowałaby chaos legislacyjny oraz
ustanowiła przejrzyste zasady podziału przynależności do właściwej Izby. Innymi słowy,
jeżeli architekt posiada ograniczone uprawnienia do projektowania konstrukcji budowlanych
powinien przynależeć do IARP. (...) Sytuacja ta
byłaby więc rozwiązaniem optymalnym i nie
naruszałaby obecnego status quo PIIB.
Wskazujemy ponadto, iż w ustawie nie
przewidziano przepisów przejściowych dotyczących tych osób, wobec których toczą się
wszczęte postępowania kwalifikacyjne. Ważnym jest, by wszczęte postępowania prowadził do ich zakończenia dotychczasowy organ
ze względu na ponoszoną odpowiedzialność za
tok postępowania.
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IV.
Kontynuując szczegółowe uwagi pragniemy
w tym miejscu uszczegółowić poruszoną na
wstępie problematykę, która budzi szereg naszych wątpliwości, dotyczącą załączonego do
projektu ustawy deregulacyjnej – projektu rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.
Po pierwsze wskazać należy na zasygnalizowaną już we wstępie zmianę § 16 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578) polegającą na likwidacji
zapisu po słowach „o kubaturze 1000 m3” słów
„na terenie zabudowy zagrodowej”.
Argumentując należy przypominać, że
zakres ograniczonych uprawnień architektonicznych obejmujących wyłącznie zabudowę
zagrodową jest efektem kompromisu akceptowanego przez środowiska, co stwierdza sam
Szanowny Pan Minister w piśmie z dnia 29
czerwca 2011 do Marszałka Sejmu:
„[…] Zawód ˝architekt˝ jest zawodem regulowanym, objętym specjalnymi regulacjami
w dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r.
w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Art. 46 ww. dyrektywy określa zasady
i warunki kształcenia w zawodzie architekta
w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Trwające wiele lat prace nad przygotowaniem
jednolitych schematów kształcenia w zawodzie
inżyniera budownictwa dla wszystkich państw
członkowskich Unii Europejskiej zakończyły się
wnioskiem, iż nie jest możliwe wypracowanie
jednolitych zasad kształcenia dla inżynierów
budownictwa, które uwzględniałyby specyfiki
kształceń wszystkich krajów członkowskich
Unii Europejskiej. A zatem w świetle dyrektywy
2005/36/WE nie jest możliwe nadawanie inżynierom budownictwa uprawnień do projektowania w specjalności architektonicznej właśnie
z uwagi na zakres kształcenia. Jednocześnie
należy wyjaśnić, iż aktualnie obowiązujący podział na specjalności w ramach samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie oraz zakres kompetencji izb samorządu zawodowego
jest efektem wypracowania kompromisu aprobowanego przez środowiska […]”.

Korzystając z tej
ustawowej definicji
należy wskazać, że
każda inwestycja,
niezależnie od rodzaju,
charakteru, skali
czy lokalizacji ma
aspekt: krajobrazowy,
urbanistyczny,
architektoniczny,
inżynieryjny, społeczny
i prawny. W zależności
od konkretnych
uwarunkowań
inwestycji aspekty te
występują w różnych
proporcjach i w różnej
wadze względem
siebie, ale występują
zawsze, immanentnie
związane z procesem
inwestycyjnym i jego
skutkami. Wszystkie
one - choć w różnym
stopniu - znajdują
się w zakresie
odpowiedzialności
zawodowej architekta.
W zakresie zawodu
i odpowiedzialności
zawodowej inżyniera
budownictwa znajduje
się wyłącznie aspekt
inżynierski inwestycji.

Przedmiotowa zmiana zakresu uprawnień
jest niezasadna i przeczy definicji podstawowych pojęć teorii architektury i urbanistyki.
Izba Architektów RP zwracała na to uwagę w przesłanym wcześniej piśmie z dnia 27
czerwca 2013. W naszej ocenie uzasadnienie
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa opiera
się na postawieniu znaku równości pomiędzy
zabudową zagrodową a zabudową w przestrzeni zurbanizowanej. Izba Architektów RP
z całą odpowiedzialnością stwierdza, że do
abecadła zawodowego architekta należy świadomość różnych, dla tych dwóch przestrzeni,
uwarunkowań i zależności urbanistycznych
i architektonicznych, jak również skutków jakie obiekt budowlany w takiej przestrzeni wywołuje. W naszej ocenie argumentacja Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa dyskwalifikuje
przedmiotowy wniosek o dokonanie tej zmiany
w Rozporządzeniu.
Ponadto podkreślić należy, iż głównym argumentem wnioskodawcy poszerzania uprawnień
architektonicznych jest możliwość w innych
państwach UE wykonywania zawodu architekta przez nie-architektów, co według Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa ma odzwierciedlenie w treści pkt 28 preambuły dyrektywy
2005/36/WE o uznawaniu kwalifikacji zawodowych w brzmieniu:
„[…] W większości Państw Członkowskich
działalność w dziedzinie architektury prowadzona jest de iure bądź de facto przez osoby
posiadające wyłącznie tytuł architekta lub
dodatkowo także inny tytuł, przy czym osoby
te nie mają wyłączności na prowadzenie takiej działalności, chyba że wynika to przepisów ustawowych. Działalność ta, bądź tylko
niektóre jej rodzaje, może być wykonywana
także przez przedstawicieli innych zawodów,
w szczególności przez inżynierów, którzy uzyskali specjalistyczne wykształcenie w dziedzinie budownictwa lub sztuki budowania […]”.
Argumentując, należy przywoływać również fragment pkt 28 preambuły, który dopuszcza ustawowo uregulowaną wyłączność
na wykonywanie zawodu architekta. Ponadto
wskazany punkt preambuły dyrektywy nie narzuca konieczności stworzenia możliwości wykonywania zawodu architekta przez inżyniera
– pkt 28 nie jest treścią normatywną dyrekty-
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W naszej ocenie
uzasadnienie Polskiej
Izby Inżynierów
Budownictwa opiera
się na postawieniu
znaku równości
pomiędzy zabudową
zagrodową a zabudową
w przestrzeni
zurbanizowanej. Izba
Architektów RP z całą
odpowiedzialnością
stwierdza, że do
abecadła zawodowego
architekta należy
świadomość
różnych, dla tych
dwóch przestrzeni,
uwarunkowań
i zależności
urbanistycznych
i architektonicznych,
jak również skutków
jakie obiekt budowlany
w takiej przestrzeni
wywołuje.

wy, lecz punktem preambuły opisującym stan
prawny w różnych państwach UE.
Ważnym jest również, że dyrektywa respektuje odrębny sposób uregulowania wykonywania zawodu architekta – w pkt 28 dalej
czytamy:
„[…] W celu uproszczenia niniejszej dyrektywy należy odnieść się do pojęcia „architekt”, aby
wyznaczyć zakres stosowania przepisów dotyczących automatycznego uznawania kwalifikacji w dziedzinie architektury, bez uszczerbku dla
odrębności występujących w przepisach krajowych regulujących tą działalność”.
Należy również postawić pod znakiem zapytania prawidłowość procesu legislacyjnego
wprowadzenia przedmiotowej zmiany. Zapis
ten został wprowadzony bez konsultacji z samorządem architektów, ponadto zmiana ta
nigdy nie pojawiła na BIP-RPL w przewidzianym na to dziale „Projekty rozporządzeń ministrów”.

V.
Należy również zwrócić uwagę na sprzeczność
projektu Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z projektem ustawy Prawo budowlane.
Inżynier posiadający uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń posiada również
takie uprawnienia w specjalności architektonicznej (§ 17 ust. 1 pkt 2 obowiązującego rozporządzenia lub § 11 ust. 1 pkt 2 projektu nowego rozporządzenia o samodzielnych funkcjach
technicznych w budownictwie).
Uregulowanie powyższe jest sprzeczne z art. 14 ust. 3 ustawy Prawo budowlane,
ponieważ uprawnienia te nie mogą wynikać
z faktu posiadania innych uprawnień, lecz muszą wynikać wyłącznie z faktu posiadania odpowiedniego wykształcenia i praktyki zawodowej, a inżynierowie takiego wykształcenia
nie posiadają.
Ponadto bardzo istotną kwestią, którą należy w tym miejscu poruszyć jest to, iż w „ustawie deregulacyjnej” mowa jest o uprawnieniach
w specjalności architektonicznej do kierowania
robotami budowlanymi, jednak w projekcie rozporządzenia nie określono wykształcenia dla
tych uprawnień, co blokuje ponownie drogę do
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ubiegania się o te uprawnienia przez architektów
i stanowi istotną lukę w procesie Rozporządzenia,
która może spowodować, iż nadawanie uprawnień przewidzianych w ustawie Prawo budowlane po zmianach będzie przepisem martwym.

Inżynier budownictwa lub architekt (bez
tytułu magistra) z odpowiednim wykształceniem dla danej specjalności po odbyciu
1,5-rocznej praktyki i zdaniu egzaminu uzyskuje uprawnienia wykonawcze w danej specjalności w ograniczonym zakresie. Taka osoba
może również dalej ubiegać się o uprawnienia
wykonawcze w danej specjalności bez ograniczeń. Powinna jednak odbyć resztę praktyki
(1,5 roku), gdyż wymagana dla tych uprawnień
bez ograniczeń wynosi 3 lata i zdać dodatkowy
egzamin. Jednak projektowany art. 14 ust. 5
w brzmieniu:
„5. Do osób ubiegających się o nadanie
uprawnień budowlanych bez ograniczeń, posiadających uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w tej specjalności, nie stosuje się
przepisów ust. 3 pkt 1 lit. b i c, pkt 3 lit. b lub pkt
5 lit. b i c”
zwalnia tę osobę z odbycia pozostałej części praktyki – problematyczny fragment to:
„pkt 3 lit. b”. W efekcie taka osoba zaraz po
zdaniu egzaminu na uprawnienia w ograniczonym zakresie może przystąpić do egzaminu na
uprawnienia bez ograniczeń. (...)

VII.
Za nielogiczne i podważające znaczenie słowa
„patron” uznajemy propozycję wprowadzenia
możliwości odbywania praktyk pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie, a nie jak dotychczas bez ograniczeń w danej specjalności. Sytuacja, w której
„patronem” praktyki na poziomie uprawnień
ograniczonych (a więc ze swej istoty uprawnień niepełnych, wycinkowych, nie pozwalających na całościową ocenę zjawisk w procesach budowlanych) jest osoba o takiej właśnie
fragmentarycznej wiedzy, jest zaprzeczeniem
intencji wprowadzanego rozwiązania legislacyjnego. W tym zakresie niezbędna wydaje się
poprawka, zmierzająca do ustanowienia patronem praktyk osób na wyższym, całościowym
poziomie wiedzy i doświadczenia. (...)

VI.
W zakresie projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do zawodów regulowanych podnieść
ponadto należy, iż art. 1 pkt 4 lit d zawiera lukę
prawną ukazaną na następującym przykładzie:

Z wyrazami szacunku,
Wojciech Gęsiak
architekt IARP, Prezes Krajowej Rady IARP
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Nowe narzędzia:
dialog techniczny w ustawie
Prawo zamówień publicznych
mec. Marta Strzelak

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 20 lutego 2013 roku
wprowadziła nową instytucję o nazwie „dialog techniczny”. Celem tych oficjalnych konsultacji
zamawiającego ze specjalistami jest przede wszystkim zdobycie przez zamawiających
wiedzy na temat rozwiązań funkcjonujących na rynku, a także sformułowanie prawidłowego
i kompletnego opisu przedmiotu zamówienia.

Z

Zgodnie z dodanym art. 31a „Zamawiający, przed
wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, może przeprowadzić dialog techniczny, zwracając się o doradztwo lub udzielenie informacji
w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu
przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych
warunków zamówienia lub określenia warunków
umowy. Dialog techniczny prowadzi się w sposób
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji
oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań”.

Czym jest dialog techniczny?
Jest dialogiem pomiędzy zamawiającym
a potencjalnymi wykonawcami, mającym za
zadanie znalezienie takich rozwiązań, które
w jak najszerszym zakresie spełniają potrzeby
zamawiającego, ale z drugiej strony dającym
możliwość wykonawcom przekazania zamawiającemu specjalistycznej wiedzy na temat
przedmiotu zamówienia, oraz możliwość
kształtowania warunków przetargowych
i umownych. Tak naprawdę tylko prawidłowy,
a przede wszystkim kompletny opis przedmiotu zamówienia daje architektom gwarancję
otrzymania od zamawiającego pełnego wynagrodzenia za zrealizowane usługi. Nadto
zmniejsza prawdopodobieństwo konfliktu
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą co do
wzajemnych zobowiązań. Praca architekta to
nie tylko projektowanie. Architekt najczęściej
reprezentuje zamawiającego również w postępowaniu administracyjnym w zakresie
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
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opracowuje dokumentację przetargową i specyfikację techniczną na realizację inwestycji,
sprawuje także nadzór autorski. Są to często
usługi „ukryte” przez zamawiających, pomijane w opisie przedmiotu zamówienia, celem zapłaty tylko i wyłącznie za projekt budowlany.
Zgodnie z poglądem wyrażonym w piśmiennictwie „dialog techniczny ma za zadanie pomóc instytucji publicznej w opracowaniu
specyfikacji technicznej, przy pomocy potencjalnych wykonawców, którzy niejednokrotnie są
lepiej zorientowani w dostępności, potencjale,
cenach, warunkach sprzedaży oraz dostępnych
technologiach” (P. Trepte, Zamówienia publiczne w UE objęte dyrektywą klasyczną, Warszawa
– Katowice 2006).
Co najważniejsze, należy pamiętać, że dialog techniczny nie jest procedurą udzielenia
zamówienia publicznego, jest konsultacją na
etapie przedprzetargowym.

Korzyści dla obu stron przetargu
Każde postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego, tak samo jak prywatne zlecenie,
powinno rozpocząć się dokładnym określeniem oczekiwań i potrzeb klienta, w tym przypadku instytucji zamawiającej. Najczęściej jednak podmiot przeprowadzający postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego nie dysponuje wystarczającą wiedzą, niejednokrotnie
specjalistyczną i bardzo rozległą, w zakresie
rozwiązań i technologii architektonicznych.
Wyjątkiem są w tym przypadku konkursy,
które nie są trybem udzielenia zamówienia

publicznego, ale gwarantują udział w składzie
sądu konkursowego osób posiadających wiedzę specjalistyczną w danej dziedzinie, bardzo
często prowadzących dialog, a wręcz twarde
negocjacje z organizatorem konkursu, w zakresie zapisów Regulaminu Konkursowego,
jeszcze przed jego ogłoszeniem.
I właśnie dla określenia oczekiwań i potrzeb
zamawiającego, związanych ze specjalistyczną wiedzą, dobrym rozwiązaniem jest zwrócenie się do profesjonalistów – architektów,
którzy z jednej strony pomogą zamawiającemu, a z drugiej strony, tak naprawdę również
sobie, ponieważ najistotniejszy w tym wszystkim jest fakt, że udział architekta w dialogu
technicznym nie wyklucza złożenia przez niego
oferty w przetargu.
Jako potwierdzenie powyższego należy
wskazać na treść art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym „z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy
wykonywali bezpośrednio czynności związane
z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych
podczas dialogu technicznego, o którym mowa
w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu
sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi
w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział
tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni
uczciwej konkurencji”. A zatem ustawodawca
wprost wskazał, że osoby, które wykonywały
czynności podczas dialogu technicznego nie
podlegają wykluczeniu z postępowania, pomi-
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Dialog techniczny to konsultacje pomiędzy zamawiającym a potencjalnymi
wykonawcami, mające za zadanie znalezienie takich rozwiązań, które w jak
najszerszym zakresie spełniają potrzeby zamawiającego, ale z drugiej
strony dające możliwość wykonawcom przekazania zamawiającemu
specjalistycznej wiedzy na temat przedmiotu zamówienia, oraz możliwość
kształtowania warunków przetargowych i umownych. Formuła dialogu
pozwala na współuczestnictwo przy powstaniu opisu przedmiotu zamówienia,
formułowaniu warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert.
Dla architektów jest to świetna okazja do zaszczepiania zamawiającym
tzw. dobrych praktyk i standardów wykonywania zawodu Architekta IARP.

mo bezpośredniego wykonywania czynności
związanych z przygotowaniem postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
Oczywistym jest, iż przeprowadzenie przez
zamawiającego dialogu technicznego z wybranymi specjalistami w danej dziedzinie nie może
dawać potencjalnemu wykonawcy przewagi
nad konkurentami. Za niedopuszczalną należy
uznać praktykę takiego prowadzenia dialogu,
aby sformułowane zostały warunki i wymogi,
które będzie w stanie spełnić tylko jeden wykonawca. Tego typu działanie pozostawałoby
bowiem w sprzeczności z zasadą uczciwej konkurencji, jak i z istotą dialogu technicznego.
Dialog techniczny nie jest tak naprawdę
instytucją nową. W przepisach unijnych funkcjonuje już od dawna. Dyrektywa klasyczna
2004/18/WE w punkcie 8 preambuły (także
Dyrektywa sektorowa 2004/17/WE w punkcie
15 preambuły), wprowadza zapis pozwalający
na dialog techniczny z podmiotami zewnętrznymi przed wszczęciem każdej procedury
o udzielenie zamówienia publicznego. Preambuła wskazuje bowiem, że „przed rozpoczęciem
procedury udzielania zamówienia instytucje
zamawiające mogą, przy wykorzystaniu dialogu technicznego, poszukiwać lub korzystać
z doradztwa, które może znaleźć zastosowanie
w trakcie przygotowywania specyfikacji, pod
warunkiem jednak, że takie doradztwo nie spowoduje ograniczenia konkurencji”.
W tym celu przewidziano przepisy nakładające na zamawiającego obowiązek
zamieszczenia na swojej stronie interneto-

wej informacji o zamiarze wszczęcia dialogu
technicznego oraz o jego przedmiocie, a także
obowiązek zamieszczenia informacji o zastosowaniu dialogu technicznego w ogłoszeniu
o zamówieniu, którego dialog dotyczył (art.
31b-31c ustawy). Dodatkowo, zgodnie z art.
96 ust. 2a ustawy PZP, dokumentacja z przebiegu dialogu technicznego stanowi element
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia i powinna obejmować w szczególności:
informacje o podmiotach, które uczestniczyły w dialogu technicznym oraz o wpływie
dialogu technicznego na opis przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków
zamówienia lub warunki umowy.

Niestety są także minusy
Ujemna strona dialogu technicznego to powszechny brak odpłatności tej usługi ze strony zamawiającego. Najdziwniejsze jest to, że
nieodpłatność nie wynika z przepisów prawa,
a została przyjęta przez praktykę zwyczajową,
narzuconą przez zamawiających i zaakceptowaną przez wykonawców. Są oczywiście opinie,
zgodnie z którymi odpłatność wypaczyłaby
istotę dialogu technicznego, choć osobiście się
z takim poglądem nie zgadzam. Ponadto zwrócić należy uwagę na pewien szczegół: przepisy
niestety nie precyzują z jak dużym wyprzedzeniem zamawiający powinien informować o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego
na swojej stronie internetowej, co może w praktyce spowodować jednak ograniczony krąg osób
mających dostęp do konsultacji.

Pomimo wskazanych ujemnych cech tej
instytucji, generalnie należy dialog techniczny
określić jako dobre rozwiązanie dla tych wszystkich zamawiających, którzy organizując postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
nie dysponują wystarczającą, specjalistyczną
wiedzą dotyczącą rozwiązań funkcjonujących
na rynku. Jest to również dobre rozwiązanie dla
wykonawców, którzy dzięki przekazaniu zamawiającemu wiedzy specjalistycznej, mają realny
wpływ na zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeszcze zanim zamówienie
zostanie ogłoszone.
Dla architektów jest to świetna okazja do zaszczepiania zamawiającym tzw. dobrych praktyk
i standardów wykonywania zawodu. Bardzo często zdarza się, że z prawnego punktu widzenia
nie można zamawiającemu nic zarzucić, a jednak
zapisy SIWZ, a przede wszystkim projektu umowy, są niezmiernie niekorzystne dla architektów.
Gdyby architekci uczestniczyli przy powstaniu
opisu przedmiotu zamówienia, formułowaniu
warunków udziału w postępowaniu i kryteriów
oceny ofert, na pewno mieliby szansę przekazania zamawiającemu nie tylko rozwiązań, które są
zgodne z prawem, ale przede wszystkim takich,
które odpowiadają standardom wykonywania
zawodu Architekta IARP.
mec. Marta Strzelak
radca prawny – partner w spółce
Strzelak Kulesza radcowie prawni
i adwokaci sp.p. oraz wspólnik spółki
Celej Strzelak Kulesza Kancelaria
Adwokacko-Radcowska s.c.
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Archilegis dla każdego Architekta IARP

W

W sierpniu br., dzięki współpracy Komisji Legislacji przy KR IARP oraz redakcji portalu Warsztat Architekta, do członków Izby Architektów
RP, trafił kolejny, szósty numer internetowego newslettera Archilegis. Pomysł, żeby monitorować, a następnie informować członków
Izby, o tych zmianach w prawie, które dotyczą
pracy architektów, zrodził się z przekonania
o powszechnym poczuciu bezradności, przy
zetknięciu z prawno-legislacyjną stroną wykonywania zawodu architekta.

Newsletter jest odpowiedzią na ogrom
ustaw i rozporządzeń oraz rozproszenie przepisów, które determinują codzienną pracę architekta. Archilegis ma służyć pomocą członkom Izby, dostarczając na bieżąco, informacji
o zmianach w prawie oraz odsyłając do jednolitych tekstów ustaw, poprzez zamieszczanie linków do Internetowego System Aktów
Prawnych, prowadzonego na stronach Sejmu.
Życzliwe reakcje i dobre przyjęcie pierwszych
numerów newslettera Archilegis, świadczą, że

wśród architektów istnieje zapotrzebowanie
na taką formę pomocy.
Jeśli jesteś architektem IARP i nie otrzymujesz newslettera ArchiLegis – uzupełnij swój
adres w wewnętrznym systemie teleadresowym IARP. Po zalogowaniu otwórz zakładkę:
„Aktualizacja danych”.
Piotr Gadomski, architekt IARP,
przewodniczący Komisji Legislacji, członek KR IARP
Maciej Nitka, architekt IARP,
szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.pl

Więcej wewnętrznych informacji
dla architektów z Małopolski

S

Strona internetowa Małopolskiej OIARP jest
oficjalnym narzędziem komunikacji władz
okręgowych z członkami izby, co w konsekwencji sprawia, że w zasobach portalu znajdują się informacje, które nie mogą mieć
ogólnodostępnego charakteru. Decyzją Rady
MP OIARP, strona internetowa małopolskiej
izby, została rozbudowana o nową funkcję,
która umożliwia członkom okręgu dostęp do
wybranych działów portalu.
Zastosowany na www.mpoia.pl moduł logowania, to pierwszy tego typu system, przewidziany wyłącznie dla członków
okręgowej izby. Dotychczas, do korzystania
z zakodowanej platformy portalu uprawnieni byli
jedynie członkowie organów statutowych oraz

delegaci na zjazdy – okręgowy i krajowy, a tą
drogą przekazywane były m.in. materiały przedzjazdowe i wewnętrzna korespondencja Biura
MP OIARP, do członków Rady oraz komisji.
Po zakończonym pomyślnie, kilkumiesięcznym okresie testów, pierwsza podstrona, zawierająca bazę prawomocnych wyroków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, już działa i jest
dostępna po zalogowaniu pod adresem www.
mpoia.pl/index.php/mpoia/sad. W dalszej kolejności moduł logowania zostanie podpięty
do podstrony Salon Architektury, obsługującej
plebiscyt na najlepszą małopolską realizację
architektoniczną.
Docelowo, cała wewnętrzna dokumentacja wszystkich organów statutowych: Rady

MP OIARP, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
zostanie umieszczona na logowanych stronach www.
Wyłącznym depozytariuszem bazy danych potrzebnej do weryfikacji uprawnień
niezbędnych do logowania, jest Krajowa
Rada Izby Architektów RP, a logowanie przebiega na identycznych zasadach jak podczas
edytowania zaświadczeń czy zawierania
umów OC.
Łukasz Krawontka, architekt IARP
Maciej Nitka, architekt IARP

Salon Architektury: inicjatywa MP OIARP

R

Rada Małopolskiej Okręgowej IARP ogłosiła
rozpoczęcie pierwszej edycji małopolskiego
plebiscytu „Salon Architektury“, w którym to
architekci IARP, promując dobrą architekturę,
będą wybierać najlepsze realizacje.
Idea przeglądu osiągnięć architektów IARP,
wyrosła z narastającej potrzeby rozpoczęcia
zawodowej dyskusji o efektach pracy architektów związanych z MP OIARP. Aktualnie organizowane przez rozmaite gremia i instytucje,
konkursy oraz przeglądy, których zamiarem
jest wystawienie oceny współczesnej rodzimej twórczości architektonicznej, mają jedną
wspólną cechę – wszystkie są skierowane do
masowego odbiorcy. To pozytywne zjawisko
nie wyczerpuje naturalnej potrzeby prowa-
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dzenia środowiskowego dialogu pomiędzy
architektami, w którym sami twórcy oceniają
współczesną architekturę. „Salon Architektury“, w opinii pomysłodawców i organizatorów,
z jednej strony ma stać się skuteczną odpowiedzią na niedostatek dyskusji w samorządzie zawodowym o sprawach artystycznych,
z drugiej będzie równoważył krytyczny wydźwięk innych konkursów, wobec środowiska
architektów. „Salon Architektury“ ma wreszcie szansę spełnić rolę branżowego konkursu,
w którym zostaną wyłonione osoby i pracownie, docenione za zawodowe osiągnięcia. Prestiż plebiscytu będzie brał się z jego charakteru – wyłącznie pozytywnego głosowania,
ograniczonego do grona architektów IARP.

Funkcjonujący na stronie internetowej Małopolskiej OIARP moduł logowania umożliwia przeprowadzeniu plebiscytu
wśród członków naszego Okręgu. Logując
się (hasłem do uzyskiwania zaświadczeń)
można zapoznać się z regulaminem i przesłać lub samodzielnie zamieścić swoją realizację. Głosowanie także odbędzie się
poprzez moduł logowania dostępny na
www.mpoia.pl.
Łukasz Krawontka,
architekt IARP, członek Rady MP OIARP
Grzegorz Lechowicz,
architekt IARP, członek Rady MP OIARP

WSPOMNIENIE
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Jacek Buszkiewicz. In memoriam
arch. Marek Czuryło, architekt IARP

L

Los tak chciał, że Jacek umarł na atak serca w trakcie pobytu na górze Ahtos. Marzył
o tym, aby tę Świętą Górę zobaczyć z bliska.
No i zobaczył, i był to ostatni – nienajgorszy
– obraz, jaki zachował pod powiekami, opuszczając ten ziemski padół.
Dla nas jednak słaba to pociecha, bo opuścił
nas nagle i bez pożegnania, a tego się nie robi
bliskim i przyjaciołom. Taki był zawsze: działał
szybko, zdecydowanie i skutecznie. Powygrywał całą masę konkursów w Poznaniu, Lublinie, Koszalinie i gdzie tam jeszcze, i wszystkie
realizował.
W sprawach towarzyskich był równie skuteczny, czyli jowialny i bardzo bezpośredni,
czym zjednywał sobie (z nielicznymi wyjątkami!), sympatię tych, z którymi się stykał.
Przyjaciołom pozostanie w pamięci taki
właśnie Jacek: perorujący z zapałem, papieros
w jednej ręce, szklanka whisky w drugiej
i – bezradne zaskoczenie, że zbytnio się pośpieszył.	

JACEK BUSZKIEWICZ
(1956-2013)
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arch. Sławomir Żak
architekt IARP

Sportowe życie
w... architekturze

vel: dosyć grania na dopingu
Zwiedzając na rowerze dolinę niemieckiej
Mozeli, a na motocyklu Łaby, odkryłem
Niemcy jako kraj swobodnej równowagi,
powstałej z bogactwa rozsądnej konsekwencji, choć nie tylko...
Wolność jednostki wynikająca z budowy
i jakości dostępnej infrastruktury drogowej i publicznej jest tam nie tylko godna
pozazdroszczenia, ale przede wszystkim
warta naśladowania. Wzór oparty na nawyku systemowego porządku, by nie powiedzieć karności wobec autorytetu ładu
i czystości, z oczywistym wyłączeniem
tej rasowej, skłania wprost do skojarzeń
porównawczych z naszym podwórkiem
– i jego przestrzenią publiczną.

Wrocław, 30.08.2013

Perfekcyjnie nudne, niemieckie widzenie
świata nie przystaje jednak do pojęcia
wolności naszych rodzimych eksperymentów. Skutki osiągania celu etapami,
zgodnie z wytyczoną wizją, a nie jednorazowym zrywem, akcją lub hasłem
na transparencie, są obce w kraju bicia
rekordów w ilości nachalnej, masowej
reklamy – ponad przyswajalną normą
decybeli.
W konsekwencji nadprodukcja „waty na
patyku” w menu „komputerowego leminga ” nie pozwala na rozmowę o istotnych
elementach jadłospisu: gospodarce,
budownictwie i także architekturze.
Ponad wszystko liczy się estetyczno-statystyczny rekord, choćby na dopingu,
byle na wizji, w rubryce towarzyskiej, czy
na stronie ulubionego portalu społecznościowego. Obowiązkowo z logo „typem” 1
– sfotografowanym na wszelki wypadek,
przepraszam za mimowolne porównanie,
jak do listu gończego. Wystarczy tylko
zmienić nagłówek.
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To (nie)sportowe zażywanie dopingu
– nielegalna praktyka osiągania sukcesu
ubranego w chwilową skuteczność – spowodowało powszechny kryzys wynikający z „przyrostu formy do treści”2 uprawianej dyscypliny. Szczególnie formy
obrośniętej kontraktem sponsorskim.
„Architektura sportu” w takim wydaniu
jednak ciągle świetnie się sprzedaje, a życie
sportowca powoli zamienia się w farmę sztucznie tuczonych kurczaków na

wybiegu. Zagubione „złote proporcje” idei
sportu (zawodowego i masowego) nie są
odkryciem. Dzisiaj zdziwienie budzą już tylko rozmiary tego zjawiska oraz skala zaskoczenia upadkiem gwiazdy, która przyniosła
miliony... by okazać się „czarną dziurą”.

treningu, rodem z „łódzkiej manufaktury”, najlepiej powiedzą rosnące statystki
bezrobocia absolwentów uczelni – magistrów naszego rozumianego już w sensie
dosłownym „wolnego” zawodu.
Skojarzenie z maratonem, w którym startują krótkodystansowcy, jest w przypadku „konkurso-przetargu” architektonicznego (hybrydy wyścigu czasu i ceny) nie
bez uzasadnienia. Prawda leży za metą
– gdzie czeka umowa kontraktowa, której nikt (poza sponsorem-inwestorem)
nie chce wcześniej przeczytać. Ostatecznie to zmartwienie jedynie zwycięzcy.
Pokonanym pozostają zaś niezapłacone
rachunki... oraz pociecha – jak z biblijnego cytatu „lepiej być żywym psem niż
martwym lwem”.
W sporcie najbardziej popularnym
(22 „kopaczy” na działce 50 na 100 m)
wszyscy biegają, a na końcu i tak wygrywają Niemcy. Cytat to nienowy, lecz
ciągle aktualny! Jak Karta Lipska „zrównoważonego rozwoju” miast europejskich
deszyfrowana „zwykłą – niezwykłą”
rowerową ścieżką do wolności3 wśród
zielonych winnic Mozeli.

1_logo „typ” – w autorskim skrócie: znana twarz zawsze występująca z logiem/marką/brandem, np. typ sportowca-rekordzisty
reklamującego daną firmę prezentując na sobie jej znak graficzny,
dla przykładu – najczęściej ostatnio komentowana twarz

Per analogiam: życie w architekturze
i życie w sporcie rządzą się tymi samymi
zasadami – coraz mniej czasu na krytyczne myślenie, coraz większy nacisk na
„jamajskie” bicie rekordowych wyników.

Lance’a Armstronga
2_przyrost formy do treści – gra słów obrazująca zjawisko
„huby” czyli cudzożywnej formy z założenia korzystającej z treści
i jej twórcy, aczkolwiek obcej dla twórcy i rządzącej się innymi
zasadami (w tym wypadku: zasadami czystej komercji kontraktów
wobec zaufania publiczności i publicznego)
3_„ zwykła – niezwykła” rowerowa ścieżka do wolności – ad vocem
zapisywania w planach miejscowych polskich miast wydzielonych

Polscy architekci, jak na razie, biją
rekordy udziału w masowej dyscyplinie
„przetargo-konkursów”. O warunkach ich

dróg i tras rowerowych jako dowodu o ekologicznym myśleniu
zrównoważonym w społeczeństwie poszukującym drogi do wolności migracji i jednocześnie zdrowego bezpieczeństwa (sposób
realizacji tych zapisów jest milczeniem... każdego rowerzysty)

ILUSTRACJA: ARCHIWUM AUTORA

Z

WOOD&MORE
produkujemy zaawansowane technologicznie i stylistycznie powierzchnie dekoracyjne
z modyﬁkowanego drewna, idealne do zastosowania na praktycznie wszystkich elementach wykończenia wnętrz

Fornir modyﬁkowany w arkuszach.

Lakierowany fornir na laminacie

Fornirowany panel mdf w wymiarze

Powtarzalność, wyszukane wzornictwo

o szczotkowanej strukturze. Gotowy do

drzwiowym o strukturze szczotkowanej

i wzorowa jakość to jego atuty.

zastosowania arkusz 3050x1300 mm.

lub gładkiej, usłojenie pionowe lub poziome.

Aktualnie kolekcja obejmuje 70 wzorów

40 dekorów w ofercie

Kolekcja obejmuje 5 dekorów

05-500 Piaseczno, Stara Iwiczna, ul. Nowa 17a
tel. (22) 702 89 68, faks (22) 702 89 67
e-mail: info@atpol.com.pl

www.atpol.com.pl

BĄDŹ NA
BIEŻĄCO
ZAPISZ SIĘ DO
NE WSL E T T ER A

defekty prawa inwestycyjnego

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

Od neolitu do konstruktora
i architekta. I z powrotem?!
arch. Bożena Nieroda, architekt IARP, arch. Wojciech Gwizdak, architekt IARP

Z pozycji badaczy dziejów, historia kultury to nie tylko proces mnożenia dóbr i umiejętności, ale
naprzemienne wzloty i upadki. Z winy społeczeństwa lub z przyczyn zewnętrznych, po latach rozkwitu
często pojawiały się załamania gospodarcze. Wówczas to zubożeni odbiorcy usług i towarów – rezygnowali
z marzeń, upraszczali potrzeby, przechodzili na samowystarczalność i pozbywali się fachowców. Także
fachowców – projektantów. Czy pojawiające się w ostatnich latach pomysły ograniczania roli architektów
w procesie projektowania budynków to kolejny objaw upadku gospodarczego naszego kraju?

B

Baza i nadbudowa
Wieki temu skończyła się epoka gonitwy za
mamutami, można było siać i zbierać plony
a nowe pomysły gospodarcze stworzyły bazę
do intelektualnej nadbudowy. Skokowy rozwój
cywilizacyjny mający miejsce około 10 tysięcy
lat temu, zwany później rewolucją neolityczną – pozwolił na produkcję nadwyżek żywności i umożliwił pojawienie się ludzi mogących
zajmować się innymi czynnościami niż tylko
walką o przetrwanie. Pojedynczy człowiek
przestawał być „fachowcem od wszystkiego”.
Ci bardziej uzdolnieni manualnie, z większą od
innych wyobraźnią, zaczęli tworzyć materialne
podstawy naszej kultury 1 .
Z czasem wyodrębniły się grupy zajmujące
się różnymi dziedzinami rzemiosła. Lepiono
garnki, tkano materiały i wznoszono domy.
Różnicowały się umiejętności, a pojawienie
się wyspecjalizowanych jednostek zapewniało
jeszcze szybszy rozwój. Coraz większe możliwości fachowców skutkowały wzrostem
wymagań odbiorców a wzrost wymagań
wymuszał sukcesywne podnoszenie kwalifikacji wytwórców. Często doskonalenie
umiejętności wiązało się z koniecznością podziału pracy i wyodrębnienia nowych profesji.
Taki proces dotyczył także branży budowlanej.
Z upływem tysięcy lat pogłębiała się specja-
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lizacja. Rozdzieliły się zawody konstruktora
i architekta. Koncentrowanie uwagi albo na
zagadnieniach konstrukcyjnych albo architektonicznych zapewniało jakość oraz powalało doskonalić wypracowane rozwiązania.

Wyrób czekoladopodobny
Wyspecjalizowani w swoich zawodach architekci i konstruktorzy stworzyli wiele arcydzieł sztuki budowlanej. Niestety w dzisiejszym świecie nie zawsze doceniana jest klasa
obiektów. Dla części osób trwałość, celowość
i piękno nie stanowią wartości. Umasowienie
kulturowej znieczulicy grozi regresem cywilizacyjnym. Za obojętnością idzie przekonanie,
że skoro architektura nie niesie walorów, to jej
projektowanie nie wymaga specjalnych umiejętności. Pogląd taki pojawia się ostatnio często wśród adeptów sztuki budowlanej. Młodzi
inżynierowie zamiast o satysfakcji z odpowiedzialnej pracy konstruktora, marzą o łatwym
ich zdaniem, chlebie architekta. W internetowych dyskusjach postulują zmiany legislacyjne i „wprowadzenie zapisu umożliwiającego
zdobycie uprawnień do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
przez inżynierów budownictwa, po odbyciu
odpowiednio wydłużonej praktyki” (StudentBuduje.pl – Portal Studentów Budownic-

twa; projekt pisma do Sejmu RP firmowany
przez inżynierów i studentów budownictwa).
Przekonanie, iż architekturę projektowaną
przez architektów zastąpić można wyrobami
architektopodobnymi autorstwa fachowców
z branż „pokrewnych” nie jest krokiem we
właściwym kierunku. Nie idźmy tą drogą. Gorszy pieniądz nie zawsze musi wypierać lepszy
a argument, iż słodycze czekoladopodobne są
dobre, bo bywają kupowane – nie jest chyba
wystarczająco przekonywujący.

Konstruktor od doboru „zdobin”?
Dyskutując, warto przypomnieć fragment
wiersza dla dzieci Juliana Tuwima „murarz domy
buduje, krawiec szyje ubrania, ale gdzieżby co
uszył, gdyby nie miał mieszkania”. Jakże oczywistą jest zasada, że murarz i krawiec wykonują prace przynależne do ich zawodu. Idąc
tym śladem należałoby sprawdzić kim są według społeczeństwa – architekt i konstruktor.
Badania w prosty sposób można rozpocząć od
analizy publikowanych definicji słownikowych.
Wynika z nich, że już w XIX wieku podział na
odrębne zawody nie budził wątpliwości. Słownik wyrazów technicznych tyczących się budownictwa dra Teofila Żebrowskiego, wydany
w 1883 r. nakładem Akademii Umiejętności
zamieścił definicję stwierdzającą, że architekt
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1
Początki budownictwa na ziemiach
polskich. Ascetyczna forma i prosta
konstrukcja nie wymagały jeszcze udziału
wysoko specjalizowanych fachowców
budowlanych.
Chata neolityczna odtworzona
w Krzemionkach Opatowskich

to „artysta budowniczy zdolny do pomysłów
wszelkich budów, i do kierowania ich wykonaniem według prawideł ustroju i zdobnictwa.” 2
Natomiast według trzytomowego Słownika języka polskiego PWN z 1978 r. – architekt
to „inżynier, specjalista w dziedzinie projektowania i wznoszenia budowli odznaczających
się wartościami użytkowymi i artystycznymi”.
Ten sam Słownik wskazuje, że konstruktor to
„specjalista opracowujący jakąś konstrukcję”.
Istotę zagadnienia podkreśla definicja architektury. W Wielkiej Encyklopedii PWN z 2001 r.
można przeczytać, że architektura to „sztuka
tworzenia ładu w otoczeniu w celu dostosowania go do zaspokojenia wielorakich fizycznych,
materialnych i kulturowych potrzeb ludzi przez
planową przemianę naturalnego środowiska
oraz budowanie form i wydzielanie przestrzeni
o różnym przeznaczeniu. Formy architektury
zależą od stopnia rozwoju społeczeństwa, jego
poziomu gospodarczego i kulturowego, i są jednocześnie świadectwem tego poziomu.”
Jeszcze bardziej jednoznacznie opisuje to
wyżej już cytowany Słownik wyrazów technicznych z 1883 r., według którego architektura to „sztuka, której zadaniem jest tworzyć
budowle odpowiednie ich przeznaczeniu, a razem zajmujące oko pięknością umiarów i doborem zdobin”. 3

Podsumowując można przyjąć, że architektów od konstruktorów różnią pola, na których prowadzą działalność projektową. Trudno wyobrazić sobie, iż konstruktorzy mogliby
być postrzegani jako fachowcy od tworzenia
budowli zajmujących oko „pięknością umiarów
i doborem zdobin”, o których mówi definicja
architektury ze Słownika z 1883 r.

System drobnych kroków
Pomimo istotnych argumentów wskazujących
na słuszność rozdziału zawodów architekta
od konstruktora – wielu inżynierów chciałoby
doprowadzić do zatarcia tych różnic.
Przykładem może być pismo Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 15 kwietnia
2013 r. znak KK-0058-0034(1)/13 skierowane do
pana Janusza Żbika, Podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej, przesyłające przygotowaną przez PIIB
propozycję zmian w przepisach rozporządzenia
MTiB z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Przesłany załącznik zawiera m.in. propozycję
zmiany § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia polegającą na wykreśleniu sformułowania „na terenie
zabudowy zagrodowej”. 4
Obecnie obowiązujący przepis narzuca pewnie ograniczenia, bowiem ustala, że

uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego
o kubaturze do 1000 m³ tylko na terenie zabudowy zagrodowej. W przesłanym przez
PIIB uzasadnieniu czytamy „Trudno oprzeć się
wrażeniu, że przedmiotowa regulacja stanowi
deprecjację tytułu inżyniera. W związku z powyższym, celowe jest usunięcie ograniczenia
co do terenu, na którym mogą oni projektować.
Przedmiotowe ograniczenie terytorialne nie ma
racji bytu i powinno być jak najszybciej zlikwidowane. Należy bowiem się zastanowić, czy
projekt sporządzony przez inżyniera w ramach
posiadanych ograniczeń nie może być podstawą realizacji obiektu budowlanego na terenach
miejskich? Czym różnią się obiekty o takich samych parametrach realizowanych na terenach
zabudowy zagrodowej i poza takim terenem?”
Tego rodzaju inicjatywy legislacyjne znajdują swoich zwolenników. Na stronie internetowej
Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony
jest datowany na 14.03.2013 r. projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie z propozycją wprowadzenia w § 10 ustępu 2 o treści
„Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie uprawniają
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2
Definicja architekta ze Słownika wyrazów
technicznych tyczących się budownictwa
dra Teofila Żebrowskiego, wydanie z 1883 r.
nakładem Akademii Umiejętności

3
Definicja architektury zamieszczona
w Słowniku wyrazów technicznych
tyczących się budownictwa dra Teofila
Żebrowskiego; wydanie z 1883 r. nakładem
Akademii Umiejętności

4
Fragment propozycji PIIB dotyczący
zmiany § 16 ust. 2 rozporządzenia MTiB
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

do projektowania obiektu budowlanego lub
kierowania robotami budowlanymi związanymi
z obiektem budowlanym w zakresie określonym
w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2, o kubaturze do 1000 m³”.
Wynika z niego, że z tekstu obowiązującego
przepisu usunięto fragment o brzmieniu „na
terenie zabudowy zagrodowej”. Według takiej
propozycji osoby posiadające uprawnienia
architektoniczne w ograniczonym zakresie
miałyby móc projektować także na terenach
miejskich.

Egzotyczne pomysły i powrót
do przeszłości?
Dążenie środowiska inżynierów budownictwa do
zmiany przepisów i zrównania kompetencji zawodowych inżyniera i architekta w zakresie projektowania architektury budynków do 1000 m³
to z pewnością echo załamania koniunktury.
Tylko tak można tłumaczyć pomysł zastępowania budynków projektowanych przez architektów i konstruktorów – budynkami projektowanymi tylko przez konstruktorów. W państwie
kwitnącym gospodarczo raczej cyzeluje się
każdy detal i rozważa najwłaściwszą formę,
natomiast cięcie kosztów i szukanie taniego
zamiennika to syndrom kryzysu.
W sytuacji, w której zmienione zostałoby
prawo i inżynierowie budownictwa uzyskaliby
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uprawnienia do projektowania architektury
wszystkich budynków o kubaturze do 1000 m³,
radykalnie zmieniłoby się oblicze polskiej architektury. Wszak § 210 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
stanowi, iż „części budynku wydzielone ścianami oddzielenia przeciwpożarowego w pionie
– od fundamentu do przekrycia dachu – mogą
być traktowane jako odrębne budynki” – i przepis ten może być interpretowany w taki sposób, że inżynierowie budownictwa projektować będą mogli architekturę bardzo dużych
obiektów składających się z wielu segmentów
o kubaturze do 1000 m³, rozdzielonych ścianami oddzielenia przeciwpożarowego. Ponadto
proponowany przez PIIB przepis nie zawiera
ograniczeń dotyczących gabarytów, co spowodowałoby że przy niewielkiej powierzchni zabudowy segmentów o kubaturze do 1000 m³
– mogłyby powstawać obiekty o sporej wysokości. Drastyczność propozycji PIIB wynika
także z faktu, iż dąży ona do zatarcia różnic
pomiędzy kontekstem kulturowym terenów
wiejskich i miejskich. Nie można przecież postawić znaku równości pomiędzy niewielką
gabarytowo, prostą funkcjonalnie zabudową zagrodową – a gęstą, złożoną formalnie,

przestrzennie i funkcjonalnie tkanką zabudowy miejskiej, tworzącej np. bezpośrednią
oprawę przestrzeni publicznej.
Trudno zaakceptować propozycję takiego
poszerzenia uprawnień, chociażby ze względu
na znacząco odmienne programy nauczania
inżynierów budownictwa i architektów. Proste porównanie liczby godzin ustalanych dla
przedmiotów kierunkowych pokazuje, że studenci architektury przeznaczają kilka tysięcy
godzin na zapoznanie się z problemami projektowania architektonicznego i urbanistycznego, natomiast studenci kierunków budowlanych poświęcają takim zagadnieniom tylko
kilkadziesiąt godzin.
Ponadto – projektowanie architektoniczne
jest procesem zasadniczo różnym od projektowania inżynierskiego. Upraszczając, można
powiedzieć, że zawód architekta polega na
przekładaniu potrzeb, wymagań, oczekiwań
inwestora na rozwiązania przestrzenne i funkcjonalne w powiązaniu i w korelacji, zarówno
z przepisami budowlanymi, zasadami bezpieczeństwa użytkowania, ergonomią, jak i estetyką, kontekstem urbanistyczny, społecznym, kulturowym, środowiskowym. Zawód
inżyniera budownictwa polega natomiast na
rozwiązywaniu poszczególnych problemów
technicznych, umożliwiających realizację przy-
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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 _04_2013
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fot. Aleksandra Klusińska
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5
Mongolska „zabudowa zagrodowa” wkracza do miast.
Udział architekta czy konstruktora uznawany jest tam za zbędny (Mongolia 2009 r., zabudowa obrzeża dużego miasta)

jętych przez architekta założeń. Taki podział
ma wieloletnią tradycję i logiczne uzasadnienie. Specjalizacja jako jedno z osiągnięć ludzkości pozwala wykonywać konkretny zawód
w lepszy i bardziej wydajny sposób.
Pomysł zastępowania architektów – konstruktorami z powodu kryzysu gospodarczego przynieść może także inne niespodzianki.
Przede wszystkim może okazać się, że skoro
„architekturę” będą mogli tworzyć projektanci o innym kierunku wykształcenia niż
architektura, to będą mogli projektować ją
także dowolni ludzie. Sytuacja taka z pewnością wzmocniłaby różnice pomiędzy jakością
dzielnic zamieszkałych przez bogatszą i biedniejszą część społeczności. Ludzie majętni zapewne nadal zatrudnialiby profesjonalistów.
W gorszym położeniu znajdą się natomiast ci,
którzy uznają, że w imię oszczędności swoje
otoczenie będą projektować i budować samodzielnie. Samowystarczalność, która się
pojawi – nie będzie prostym powrotem do
przeszłości, ale przynieść może umasowiony
chaos, bowiem liczba osób mogących spontanicznie tworzyć architekturę będzie tysiące
razy większa niż żyjąca na naszych ziemiach
populacja neolitu. Współczesny świat zna
podobne rozwiązania, są one praktykowane w Azji czy Afryce. Europejska cywilizacja
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wybrała inną drogę uznając, że porządek
przestrzenny nie jest wartością jednorazowo
i trwale nadaną i należy dbać, aby otoczenie
w którym żyjemy, miało wartości odpowiadające naszym potrzebom kulturowym. I chociaż
przy pobieżnym badaniu tego zagadnienia
może wydawać się, że w wielu krajach Europy projektować może każdy, to nie wszystkie
projekty mogą być realizowane, bowiem ostra
kontrola i selekcja zachodzi zawsze – czasem
na etapie „zatwierdzania” dokumentacji przez
państwowe służby a czasem dopiero na etapie
realizacji obiektu.
Natomiast 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

(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). Taki
kierunek działań przybliżyć może nasz kraj do
tych, które teraz nazywamy krajami trzeciego
świata 5 .
W tekście wykorzystano m.in.:
> Obowiązujące przepisy prawa
> Trzytomowy Słownika języka polskiego PWN z 1978
> Słownik wyrazów technicznych tyczących się budownictwa
dra Teofila Żebrowskiego, wydany w 1883 r. nakładem
Akademii Umiejętności
> Wielką Encyklopedię PWN z 2001 r.
> Pismo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa znak KK-00580034(1)/13 z dnia 15 kwietnia 2013 r. skierowane do pana
Janusza Żbika, Podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie przygotowanej
przez PIIB propozycji zmian w przepisach rozporządzenia MTiB
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie
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Usuwanie drzew i krzewów:
strona postępowania
i odpowiedzialność
za wycinkę bez zezwolenia
adw. Magdalena Dubrownik-Winnicka, arch. Marcin Winnicki, architekt IARP

W sprawach dotyczących wycięcia drzew i krzewów pojęcie strony nastręcza organom administracyjnym
bardzo dużych trudności i powoduje obciążanie konsekwencjami finansowymi nielegalnej wycinki drzew
podmiotów, które w rzeczywistości odpowiedzialności nie ponoszą. Od prawidłowego ustalenia strony
zależy odpowiedzialność i szanse w starciu z organami administracji.

R

fot. © Nigel Spiers | Dreamstime.com

Realizując inwestycję, zarówno prywatną, jak
i celu publicznego, inwestor wielokrotnie staje przed koniecznością usunięcia rosnących na
działce drzew i krzewów. Wprawdzie świadomość społeczna dotycząca potrzeby uzyskania, co do zasady, zezwolenia na usunięcie
drzew i krzewów w ostatnich latach wzrosła –
a to za sprawą wielu medialnych przypadków,
opisujących obciążenie wycinającego karą za
usunięcie drzewa bez zezwolenia – to nadal
istnieje wiele wątpliwości praktycznych dotyczących postępowania w sprawie uzyskania
zezwolenia oraz odpowiedzialności za niedochowanie wymaganej prawem procedury.
Organy prowadzące postępowanie w sprawie wymierzenia kary często wydają decyzje
niezgodne z prawem, obciążając odpowiedzialnością nieodpowiedni podmiot. Niniejszy tekst
ułatwi zainteresowanym prawidłowe ustalenie strony ww. postępowań również w przypadku inwestycji, w której biorą udział różne
podmioty oraz w przypadku nieruchomości
o skomplikowanym stanie prawnym.

Akty prawne regulujące postępowanie
w sprawie usunięcia drzew i krzewów
Postępowanie w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów uregulowane jest
przede wszystkim w Kodeksie postępowania
administracyjnego, a nadto w aktach rangi
ustawowej oraz rozporządzeniach. Dla celów
związanych z ustaleniem wysokości ewentualnej opłaty za usunięcie drzewa lub też kary
za usunięcie drzewa bez zezwolenia właściwy
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minister wydaje również obwieszczenia. Postępowanie związane z wycinką drzew i krzewów regulują w szczególności:
	ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U.
Nr 30, poz. 168), tekst jednolity z dnia
30.01.2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 267), zwana dalej k.p.a.,
	ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., (Dz.U. Nr 92, poz. 880), tekst
jednolity z dnia 25 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr
151, poz. 1220), zwana dalej u.o.p.,
	rozporządzenie Ministra Środowiska
w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew z dnia
13 października 2004 r. (Dz.U. Nr 228,
poz. 2306), zwane dalej rozporządzeniem
w sprawie stawek opłat,
	rozporządzenie
Ministra
Środowiska
w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew
lub krzewów bez wymaganego zezwolenia
oraz za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień albo drzew lub krzewów z dnia 22
września 2004 r. (Dz.U. nr 219, poz. 2229),
zwane dalej rozporządzeniem w sprawie trybu nakładania kar,
	obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia
25 września 2012 r. w sprawie stawek opłat
za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek
kar za zniszczenie zieleni na rok 2013 (M.P.
2012 poz. 747), zwane dalej obwieszczeniem
w sprawie stawek na rok 2013,
	obwieszczenia Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za lata poprzednie.

Strona postępowania dotyczącego
wydania zezwolenia na usunięcie
drzew i krzewów
Ogólna definicja strony postępowania administracyjnego uregulowana została w k.p.a.
Zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną postępowania
jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda
czynności organu ze względu na swój interes
prawny lub obowiązek.
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Poszczególne akty prawa materialnego
wskazują jednak podmioty, które w danej
sprawie mogą być stroną. I tak w myśl art.
83 ust. 1 u.o.p. usunięcie drzew lub krzewów
z terenu nieruchomości może nastąpić, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo
prezydenta miasta zasadniczo na wniosek
posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz
nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza
się zgodę jej właściciela.
Zatem zgodnie z prawem stroną postępowania jest przede wszystkim posiadacz nieruchomości. Dla ustalenia znaczenia słowa „posiadacz” stosujemy cywilistyczną jego definicję
zawartą w art. 336 kodeksu cywilnego (k.c.).
Zgodnie z art. 336 k.c. posiadaczem rzeczy
jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada
jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten,
kto nią faktycznie włada jako użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne
prawo, z którym łączy się określone władztwo
nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny). Z kolei
zgodnie z art. 338 k.c. nie jest posiadaczem,
lecz jedynie dzierżycielem ten, kto rzeczą faktycznie włada za kogo innego.
W związku z tym uznać należy, że przede
wszystkim stroną postępowania może być
wnioskodawca, składający wniosek o wydanie
zezwolenia, czyli właściciel lub użytkownik
wieczysty gruntu, a nadto również posiadacz
samoistny lub też zależny, czyli osoba której
przysługują ograniczone prawa rzeczowe takie, jak użytkowanie, czy zastaw oraz prawa
obligacyjne wynikające z najmu, dzierżawy
lub innych umów, z którymi wiąże się władztwo nad rzeczą innej osoby. Równocześnie
zastrzec należy, że władztwo to nie może
ograniczać się do władania nieruchomością
za kogoś innego. Czyli wyłączeni są w tym zakresie np. prekarzysta, czy zarządca. (vide: postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna
z 2010-01-15, I CSK 355/09, Orzecznictwo Sądu
Najwyższego Izba Cywilna rok 2010, Nr 10, poz.
139, str. 47).

W myśl art. 88 u.o.p. za usuwanie drzew
lub krzewów bez wymaganego zezwolenia
wójt, burmistrz lub prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną. Pozostaje pytanie, kto jest odpowiedzialny za wycięcie drzewa bez zezwolenia?
Strona postępowania w sprawie wydania
zezwolenia na usunięcie drzewa jest tożsama
ze stroną postępowania w sprawie nałożenia
kary za usunięcie drzewa bez zezwolenia.
Zasygnalizować trzeba, że skomplikowany charakter wydaje się mieć powierzenie
działki przez inwestora wykonawcy robót
budowlanych. O ile w praktyce organy często traktują takiego wykonawcę jako stronę
postępowania w sprawie nałożenia kary za
usunięcie drzewa bez zezwolenia, dogłębna
analiza problemu poparta aktualnym orzecznictwem wskazuje jednoznacznie, że jest to
błędna praktyka. Wykonawca jest bowiem
jedynie dzierżycielem, a nie posiadaczem
nieruchomości, a więc jako dzierżyciel nie
jest ani stroną w postępowaniu w sprawie
wydania zezwolenia, ani w sprawie nałożenia kary za usunięcie drzewa bez zezwolenia.
Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 12 grudnia 1990 r.,
I CR 750/90: „Wykonawca robót budowlanych
nie jest posiadaczem terenu (placu) budowy
przekazanego mu przez inwestora, w związku
z czym nie przysługuje mu ochrona posesoryjna przewidziana w art. 344 § 1 k.c.”
Przykładowo, gdy gmina jest właścicielem gruntu i inwestorem, to właśnie gminę
obciąża obowiązek uzyskania zezwolenia na
usunięcie drzew. W tym przypadku wniosek kierowany jest zgodnie z art. 83 w zw.
z art. 90 u.o.p. do starosty, który wydaje
decyzję w przedmiocie zezwolenia. Może się
również zdarzyć, że drzewo usunięte zostało
bez zezwolenia, a wówczas, niezależnie od
tego, że drzewo wyciął wykonawca, formalnie kara pieniężna za usunięcie drzewa bez
zezwolenia powinna być nałożona na gminę
jako posiadacza.

PRAWO

Ciekawe przykłady z orzecznictwa
Rozpatrując kwestie związane z przymiotem
strony postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa oraz nałożenia
kary za usunięcie drzewa bez zezwolenia,
warto sięgnąć do orzecznictwa. Wybraliśmy
kilka interesujących przypadków:
	wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 2011-06-13, II SA/
Kr 316/11, Legalis
„Stroną postępowania administracyjnego
w przedmiocie usunięcia drzew i krzewów
jest posiadacz nieruchomości, a jeżeli nie
jest on jednocześnie właścicielem – to także
jej właściciel, gdyż oboje mają interes prawny w rozumieniu art. 28 k.p.a. w toczącym
się postępowaniu.
Wskazanie w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
Nr 92, poz. 880 ze zm.) posiadacza jako podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku
o pozwolenie na wycięcie drzew powoduje, iż
do posiadacza, mającego możność złożenia
powyższego wniosku, skierowana winna być
decyzja nakładająca karę administracyjną
w przypadku wycięcia drzew bez pozwolenia.
Przepis art. 83 ust. 1 ww. ustawy nie określa
wprost, kogo należy rozumieć pod pojęciem
posiadacza nieruchomości, nie wyjaśniono
tego także w definicjach legalnych zwartych
w art. 5 ustawy. Niemniej jednak, właściwe
w tej materii będzie sięgnięcie i posiłkowanie się treścią przepisów prawa cywilnego,
w szczególności art. 336 Kodeksu cywilnego”.
decyzja Samorządowego Kolegium
Odwoławczego we Wrocławiu
z 2009-08-05, SKO 4131/25/09,
Orzecznictwo w Sprawach
Samorządowych 2009/4/84/64
„Jeśli umowa o oddanie w użytkowanie
wieczyste nie stanowi inaczej co do sposobu
korzystania z nieruchomości (w tym części
składowych gruntu – drzew i krzewów), to legitymowanym do złożenia podania o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
jest, na podstawie art. 83 ust. 1 zd. 1 ustawy

z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr
92, poz. 880 ze zm.), użytkownik wieczysty.
W takim przypadku użytkownik wieczysty
nie ma obowiązku uzyskania i załączenia do
podania zgody właściciela nieruchomości na
usunięcie drzew i krzewów, o której mowa
w art. 83 ust. 1 zd. 2 ustawy z 16.04.2004 r.
o ochronie przyrody”.
w yrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach
z 2008-09-01, II SA/Gl 56/08, Legalis
„Tylko posiadacz nieruchomości może
uzyskać zgodę na wycięcie drzew, a więc
tylko on może ponosić odpowiedzialność
administracyjną za ich usunięcie bez
pozwolenia. Oznacza to, że zastosowanie
sankcji o której mowa w art. 88 ust. 1 pkt 2
ustawy Prawo o ochronie przyrody uwarunkowane jest dokonaniem ustalenia, że
podmiot, który usunął drzewa i krzewy, mógł
uzyskać zezwolenie na ich usunięcie. Nie ma
podstaw do wymierzenia takiej kary osobie
trzeciej, gdyż nie jest ona zobowiązana do
utrzymywania we właściwym stanie drzew
i krzewów rosnących na cudzej nieruchomości, a tym samym nie jest uprawniona
do uzyskania zezwolenia na wycięcie drzew
i krzewów z takich nieruchomości. Natomiast osoba trzecia z tytułu wycięcia drzew
i krzewów z cudzej nieruchomości bez zgody
właściciela, użytkownika wieczystego lub
posiadacza może ponosić odpowiedzialność karną i odpowiedzialności cywilną
z tytułu czynu niedozwolonego, z tym, że
spowodowanie wszczęcia w tym zakresie
postępowania obciąża posiadacza nieruchomości, jako odpowiedzialnego za stan
drzew i krzewów na niej rosnących. Jeżeli
natomiast drzewa i krzewy zostały wycięte
przez osobę trzecią (lub firmę) na zlecenie
posiadacza nieruchomości, który nie posiadał
zezwolenia na tę wycinkę, to ten posiadacz
ponosi odpowiedzialność za czyny tych osób
trzecich, a więc nie jest istotne, czy posiadacz
dokonuje wycinki osobiście. Bez znaczenia
dla bytu odpowiedzialności za usunięcie

drzew lub krzewów pozostają motywy czy
pobudki, jakimi kieruje się osoba usuwająca
drzewo (krzew) ani jej stan świadomości co
do bezprawności takiego działania. Stanu
bezprawności usunięcia drzewa (krzewu) nie
likwiduje także stwarzanie przez to drzewo
(krzew) zagrożenia dla bezpieczeństwa osób,
taka bowiem sytuacja uzasadnia niezwłoczne powiadomienie stosownych służb np.
straży pożarnej”.

O tym należy pamiętać
Prawidłowe ustalenie strony postępowania
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie
drzew i krzewów ma zatem zasadnicze znaczenie w kwestii odpowiedzialności za usunięcie
drzewa bez zezwolenia. Podmiot obciążony
karą może bronić się tym, że nie był władny,
aby uzyskać samo zezwolenie. Przy olbrzymich
stawkach kar za nielegalną wycinkę drzew,
poruszone wyżej zagadnienie nabiera istotnego znaczenia w procesie inwestycyjnym. Uzyskanie zezwolenia jest ważne również z tego
względu, że w wielu przypadkach wycinka określonego drzewa mogłaby zostać zwolniona od
opłaty w zezwoleniu. Natomiast w sytuacji, gdy
nie uzyskano zezwolenia, wycięcie tego samego drzewa spowoduje nałożenie na posiadacza
terenu wysokiej kary pieniężnej. Dlatego tak
ważne jest dochowanie należytej staranności
w sprawach związanych z ochroną przyrody
i dopełnianie niezbędnych formalności. 

Magdalena
Dubrownik-Winnicka
adwokat w WFP Wojtysiak,
Dubrownik-Winnicka
sp. p. adwokatów
> kancelaria@wfp.com.pl

Marcin Winnicki
architekt w Marcin Winnicki
Usługi Architektoniczno-Budowlane
> winnick@op.pl
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Aparat Instagrama

Pen na bogato

Dzięki firmie Polaroid wirtualna cie-

Pendrive Apophis powstał w pracowni ZaNa Design

kawostka przybrała realne kształty.

i nazwą nawiązuje do słynnej planetoidy. W każdym

Aparat wyglądający jak logo

egzemplarzu wykorzystano kawałek autentyczne-

Instagrama ma być sprzedawany

go, certyfikowanego meteorytu i czterokaratowe

już w 2014 roku! Nie dość że będzie

diamenty. Obudowę wykonano z 200-letniego

robił zdjęcia, to jeszcze wyposażony

drewna „African Black Wood”, uważanego za naj-

zostanie w miniaturową drukarkę,

bardziej luksusowe na świecie a całość wykończono

dzięki której fotografie, zupełnie jak

srebrem lub w najbardziej ekskluzywnej wersji

w klasycznym Polaroidzie, będzie

18-karatowym złotem.

można od razu przenieść na papier!

Cena: srebrny 3990 zł, złoty 6990 zł

www.polaroid.com

www.sklep.zanadesign.eu

Do siedzenia po chińsku

Wieża do makaronu
Taboret Hangzhou został wykona-

Nigdy nie wiesz ile wrzucić spaghetti do gotują-

ny z wielu warstw bambusowych

cej się wody? Za pomocą pojemnika Spaghetti

fornirów o grubości 0,9 mm, wygię-

Tower można w łatwy sposób odmierzyć idealną

tych w kształt łuku i połączonych

ilość makaronu do danego posiłku. Wystarczy

na dole surowym bambusowym

otworzyć wlot o odpowiedniej średnicy.

kijem. Swoją nazwę wziął od

Cena: 22,99 $

miasta leżącego na wschodnim wy-

www.animicausa.com

brzeżu Chin, w którym urodził się
projektant nietypowego siedziska
Min Chen.
www.chen-min.com

Zszywkowy Manhattan
Praktyczny i na dodatek architektoniczny pojem-

Brutalistyczny ołówek

nik na zszywacz i zszywki. W białej podstawce
pod szklaną kopułą wykonane zostały otwory,
w które można włożyć zszywki i zszywacz w taki
sposób, że przypominają las drapaczy chmur.
Cena: 19,50 $
www.animicausa.com

Drink na palecie

Nietypowe podkładki w kształcie
pomniejszonych dziesięciokrotnie
europalet. Goście z pewnością będą

Mebel dla praktycznych
Ted Bed to wielofunkcyjny mebel zaprojektowany
przez Volena Valetinova z bułgarskiego studia All-in
a wykonany z materiałów odpadowych uzyskanych
w procesie produkcji materacy. Mebel w zależności od
potrzeby może stać się łóżkiem, sofą czy fotelem.
www.allin.bg
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zaskoczeni kiedy zobaczą swoje kie-

Contour Sketch Pencil to ołówek zaprojektowa-

liszki z winem lub szklanki z drinkami

ny w pracowni 22 Design Studio przez Seana Yu

stojące na takich podkładkach! W ze-

i Yi-Ting Chena. Projektanci z Tajpeju wykonali

stawie jest 5 sztuk mini-europalet

go z betonu układającego się we wzór poziomic.

o wymiarach: 12 x 8 x 1,8 cm.

Grubość rysika wynosi 5,5 mm

Cena: 24,99 $

Cena: 75 $

www.animicausa.com

www.22designstudio.com.tw

Gdańsk

+48 58 769 79 00
Białystok
+48 501 505 115
Kraków
+48 12 653 04 22, 24
Lublin
+48 501 631 235
Poznań
+48 501 624 303
+48 501 393 600
Szczecin
+48 501 536 914
Warszawa
+48 501 521 991
+48 510 057 217
Wrocław
+48 501 539 887

