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Nowe,niższeceny!*

VELUX. Zawsze
trafny wybór.

Górne
czy dolne
otwieranie?

dolne lub górne otwieranie

pięć nowych typów okien

doskonałe parametry 
izolacyjne dzięki innowacyjnej

większa szyba

*

nowy design i walory
użytkowe

nawet 20 lat gwarancji!*

www.velux.pl

Okna Nowej Generacji VELUX
to pełna możliwość wyboru
w zależności od potrzeb:

VELUX to także najwyższa jakość,
komfort użytkowania i mniejsze 
zużycie energii:

VELUX to niezawodność
i pewność na długie lata:

*  Dotyczy wybranych produktów.  
Szczegółowe warunki gwarancji na www.velux.pl

http://www.velux.pl


Zawartość płyty:
Płyta zawiera program ArchiCAD 18 w polskiej 

wersji językowej wraz z dodatkami dostar-

czanymi zwykle przy zakupie, przygotowany 

do zainstalowania na komputerze PC wy-

posażonym 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 następują-

ce opcje instalacji:

• Instalacja wersji edukacyjnej pozwa-

lającej korzystać ze wszystkich funkcji 

programu przez 30 dni, z możliwością 

przedłużenia tego okresu o kolejnych 

12 miesięcy. Wymagana jest bezpłatna 

rejestracja i wypełnienie krótkiego for-

mularza dostępnego na stronie: 

 www.myarchicad.com

• Instalacja wersji próbnej pozwalającej 

korzystać ze wszystkich funkcji programu 

przez 30 dni. Wymagana jest bezpłatna 

rejestracja i wypełnienie krótkiego for-

mularza dostępnego na stronie: 

 www.myarchicad.com

• Instalacja wersji demo możliwa bez ja-

kichkolwiek formalności (niektóre funkcje 

programu będą jednak niedostępne).

Ograniczenia:
Oprogramowanie zawarte na dołączonej 

płycie nie może być wykorzystywane do 

celów komercyjnych!

http://www.archicad.pl


przeciwpożarowa, bezszprosowa stolarka aluminiowa

http://www.alufire.pl


Poznań, zgłoszenie: 
IMB Asymetria sp. z o.o. 
i Wspólnicy sp. k.

Wyróżnienie
Nowy budynek 2013

Warszawa, zgłoszenie: 
DIP Biuro Projektów, 
Krzysztof Pasternak

Wyróżnienie
Nowy budynek 2013

Poznań, zgłoszenie: 
Sasiak-Sobusiak 
Pracownia Projektowa

Wyróżnienie
Budynek po rekonstrukcji 
i adaptacji
2013

Poznań, zgłoszenie: 
Przedsiębiorstwo ARI sp. z o.o.

Nagroda
Nowy budynek 2013

NOWE KATEGORIE!
Do wygrania 5 x 10 000 zł

Lublin, zgłoszenie: 
Biuro Inżynieryjno-
Wdrożeniowe Intelligent 
Systems

Nagroda
Budynek po rekonstrukcji i 
adaptacji
2013

Warszawa, zgłoszenie: 
Architekci mgr inż. 
arch. Dariusz Filak

Nagroda
Budynek z wielkiej płyty 2013

Weź udział w prestiżowym Konkursie Baumit Fasada Roku i wygraj jedną z pięciu nagród 
pieniężnych w wysokości 10 000 zł. 

W Konkursie wyłaniamy najlepsze realizacje budowlane, oddane do użytku pomiędzy 
01.01.2014 r. a 31.12.2014 r., na których elewacji zastosowano kompletną technologię 
Baumit: system ociepleń, system tynkowy z wykończeniem oraz program produktów 
renowacyjnych, także z wykończeniem.

Zwycięskie obiekty Konkursu Baumit Fasada Roku wezmą udział w międzynarodowej odsłonie 
Konkursu Baumit Life Challenge. 
Więcej na www.fasadaroku.pl

Prestiżowy 
Konkurs 
Baumit

http://www.baumit.pl
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Pochwała różnorodności
Minął sezon ogórkowy, rozpoczął jesienno-zimowy, a tymczasem 
w środowisku architektoniczno-budowlanym dzieje się wciąż bardzo dużo. 
Zupełnie jakby tradycyjne podziały wyznaczające intensywność corocznego 
„dziania się” okazały się tylko wymysłem mało ambitnych żurnalistów. 
Działo się w styczniu i lutym, działo w marcu, kwietniu i maju, nie przestało 
się dziać nawet w czerwcu, lipcu i sierpniu, w międzyczasie minął jeszcze 
wrzesień, zaczął się październik, a nic nie wskazuje na to, żeby cokolwiek w tej 
kwestii miało się zmienić. Oj, dzieje się, dzieje!

Nowy numer magazynu Z:A, który właśnie trzymacie w rękach (i zapewne 
zaraz otworzycie na stronie z felietonem kol. Piotra Glegoły) jest tej 
wzmożonej aktywności na polu architektonicznym najlepszym dowodem. 
Różnorodność tematów, mnóstwo ciekawej lektury, głosy odważne, ironiczne, 
krytyczne i przepełnione mądrością. Jestem przekonany, że każdy znajdzie coś 
dla siebie.

Przeczytacie o tym, co słychać na gorącej ostatnio linii architekci 
– inżynierowie budownictwa. Przeczytacie wywiad z naczelnym architektem 
Flandrii o otwartym, prokonkursowym systemie zamówień publicznych i drugi 
wywiad o szczytnej, białej akcji potyczek z kryterium najniższej ceny. 

Jeżeli chodzi zaś o studiowanie zrealizowanych obiektów, to tym razem 
odwiedzamy nową halę sportowo-widowiskową w Toruniu i polskie 
condohotele, powstające od morza do gór. Oczywiście jak zawsze dostarczamy 
też porcję dających do myślenia felietonów...

Szukajcie na początek artykułów oznaczonych  oraz . Polecam.

PS
A dla lubiących konkursy zagadka: co i dlaczego ukryliśmy na okładce 
bieżącego numeru Z:A? Będą nagrody! Sprawdźcie na www.zawod-architekt.pl

Sebastian Osowski
redaktor naczelny

PZP KonKursy i przetargi:
ryneK zleceń publicznych

architeKci  
plus inżynierowieA:



Innowacje od Siniat!

Wejdź na
www.siniat.pl 
i poznaj zalety 
NIDA Aku

Innowacje od Siniat!

i poznaj zalety 

Innowacje od Siniat!

Dźwiękochłonne sufi towe
płytki modułowe

http://www.siniat.pl
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Zawężanie bezpieczeństwa 
publicznego budynków 
do zaufania, że sufit nie 
spadnie użytkownikom 
na głowę, jest dużym 
uproszczeniem i wiąże się 
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tematu. Budynki wznosimy 
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dodawanie ozdóbek do 
stabilnej konstrukcji. 
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arch. wojciech gwizdak
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W księgarniach 
• Rysunek – zmysł architektury 
pod redakcją Mirosława Orzechowskie-

go to zbiór esejów, których autorami są 

architekci związani z WA Politechniki 

Warszawskiej – profesorowie, wy-

kładowcy, asystenci. Wśród autorów 

m.in. Marek Budzyński czy Konrad 

Kucza-Kuczyński. Eseje zostały zesta-

wione z niepublikowanymi szkicami, 

osobistymi notatkami, rysunkami 

projektowymi i plenerowymi dostar-

czonymi przez autorów. Uwagę zwraca 

również projekt graficzny wydawnic-

twa autorstwa Ryszarda Kajzera. 

> 69 zł / www.sklep.wydawnictwo-

bluebird.pl

• Lachert i Szanajca. Architekci 
awangardy Beaty Chomątowskiej 

to napisana z dbałością o szczegół 

opowieść o współpracy dwóch 

architektów, trwającej przez 

17 przedwojennych lat. Bohdan 

Lachert i Józef Szanajca upowszech-

niali w dwudziestoleciu międzywo-

jennym idee awangardy. Ich wspólną 

historię przerwała tragiczna śmierć 

Szanajcy we wrześniu 1939 roku. 

Książka Chomątowskiej to fascynu-

jąca i wciągająca podróż do świata, 

którego już nie ma, opowieść o wiel-

kiej przyjaźni, ale też środowisku 

polskich modernistów.

> 44,90 zł / www.czarne.com.pl

informAcje

• Kreska. Teoria pisma Gerrita 

Noordzija, duńskiego typografa 

i projektanta pisma to ważna pozycja 

dla wszystkich zawodowo, ale też 

amatorsko zajmujących się typografią 

i liternictwem. Autor łączy światy liter 

pisanych i typograficznych, które od 

momentu wynalezienia druku zostały 

od siebie oderwane. Teoria Noor-

dzija odnosi się do każdego pisma, 

niezależnie od narzędzi, za pomocą 

których powstało. Autor zaczyna od 

podstaw – światła w literach i po-

między nimi – po czym krok po kroku 

wyjaśnia, w jaki sposób można kształ-

tować pociągnięcia tworzące znak. 

> 30 zł / www.d2d.pl

• Teorie i manifesty architektury 
współczesnej to architektonicz-

ny bestseller autorstwa Charlesa 

Jencksa i Karla Kropfa wydany po 

raz pierwszy w 1997 roku. Polskie 

tłumaczenie powstało na podstawie 

drugiego wydania – rozszerzonego 

o teksty dotyczące najnowszych 

trendów w teorii architektury. Ponad 

130 tekstów zgrupowano w sze-

ściu rozdziałach, a ich autorami są 

zarówno architektoniczni klasycy 

(m.in. Peter Eisenman, Frank Gehry 

czy Robert Venturi), jak i nowatorzy 

(m.in. Cecil Balmond, Foreign Office 

Architects czy Daniel Libeskind). 

> 59 zł / www.ksa24.pl

Betonowe inspiracje  
dla architektów
Firma BTB Beton Architektoniczny 

produkuje płyty elewacyjne z be-

tonu architektonicznego bez limitu 

wielkości, niezwykle cienkie (już od 

5 mm) i bardzo lekkie (ok. 11 kg/m²). 

Co istotne – elementy przestrzenne 

wykonywane są w całości. 

Pracownicy firmy tworzą 

zgrany zespół, który od lat pracuje 

z betonem i zdążył dobrze poznać 

ten materiał. Właśnie bogate 

doświadczenie, ale też nowoczesne 

zaplecze oraz technologia produkcji 

pozwalają na realizację wciąż 

nowych projektów, z których każdy 

stanowi wyzwanie.

W katalogu BTB znaleźć 

można także blaty kuchenne, 

zlewozmywaki i umywalki. 

Pełna oferta dostępna jest na 

stronie:

> www.beton-architektoniczny.pl
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ParTnerzY: Mecenas ODcinKa:

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

OriaMedia
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/ coPyRiGHt: Oria MeDia
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Po raz ósmy  
nagrodzą fasady
1 września 2014 roku rozpoczął się 

konkurs Fasada Roku organizowany 

przez firmę Baumit. Zwycięz-

ców poznamy w drugiej połowie 

przyszłego roku. Ideą konkursu 

jest nagrodzenie najlepszych 

obiektów, na elewacji których 

zastosowano kompletną techno-

logię Baumit (system ociepleń, 

system tynkowy z wykończeniem 

lub program produktów renowacyj-

nych z wykończeniem). Zgłoszone 

realizacje zostaną przyporządko-

wane do 5 kategorii konkursowych: 

„Budynek jednorodzinny nowy”, 

„Budynek wielorodzinny nowy”, 

„Budynek po rekonstrukcji i ada-

ptacji”, „Budynek niemieszkalny” 

i „Budynek po renowacji”. Nagroda 

główna w każdej kategorii wynosi 

10 000 zł. Zwycięzców wyłoni jury 

złożone z architektów, reprezentan-

tów mediów branżowych oraz osób 

zawodowo związanych z budownic-

twem i architekturą. Jurorzy oceniać 

będą walory architektoniczne i es-

tetyczne, zastosowanie innowacyj-

nych rozwiązań technologicznych, 

Benefis nestora  
śląskiej architektury
Biblioteka Śląska w Katowicach 

zaprasza na kolejny benefis z cyklu 

Twórcy Śląskiej Architek-

tury. Portrety. W ramach 

projektu odbywają 

się benefisy, wystawy, promocje 

monografii naukowych dotyczące 

architektów-nestorów. Tym razem 

spotkanie poświęcone będzie osobie 

i twórczości Aleksandra Leszka 

Franty – zasłużonego architekta 

i wykładowcy na Politechnice Śląskiej. 

Razem z arch. Jerzym Gottfriedem 

i arch. Henrykiem Buszką stworzył 

on zespół projektowy znany jako 

„Zielone konie”. Razem z H. Buszką 

stworzył pierwszą w Polsce autorską 

Pracownię Projektów Budownictwa 

Ogólnego (PPBO) w Katowicach. 

Jest projektantem ściśle związa-

nym ze Śląskiem, gdzie według jego 

projektów powstało wiele obiektów. 

Benefis odbędzie się 16 listopada 

2014 r. o godz. 17.00 w sali Parnassos 

Biblioteki Śląskiej.

informAcje

ale także prawidłowość realizacji 

projektu. Podobnie jak w ubiegłym 

roku, laureaci konkursu Fasada 

Roku 2014 wezmą udział w między-

narodowej odsłonie plebiscytu, czyli 

Baumit Life Challenge.

Konkurs skierowany jest przede 

wszystkim do architektów, pro-

jektantów oraz biur projektowych, 

ale obiekty mogą zgłaszać również 

wykonawcy, inwestorzy, właściciele 

i zarządcy nieruchomości. Realiza-

cje, które będą brały udział w ry-

walizacji, muszą zostać zbudowane 

do 31 grudnia 2014 r., a elewacja 

powinna być w pełni ukończona, 

łącznie z elementami takimi, jak 

barierki, balustrady, tarasy i strefa 

cokołowa. Zgłoszenia można 

przesyłać do dnia 31 marca 2015 r. 

poprzez stronę www.fasadaroku.pl,  

korzystając z elektronicznego 

formularza. 

>  www.baumit.com
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Materiał do tropików 
Około 600 m3 Leca® Keramzytu 

produkowanego przez firmę Weber 

zostało wykorzystanych w Afryka-

rium, które powstało we wro-

cławskim ogrodzie zoologicznym. 

Materiału użyto do zapewnienia 

odpowiedniego drenażu tropikal-

nej roślinności, która w dużych 

ilościach porasta przede wszystkim 

stropy obiektu zaprojektowanego 

przez wrocławską pracownię ArC2. 

Projektowaniem zieleni zajęło się 

poznańskie studio Jadorna, a wyko-

nawcą była firma OgrodyPro. 

Mały ciężar objętościowy i duża 

pojemność powietrzno-wodna 

keramzytu sprawiają, że jest on 

lubiany nie tylko przez rośliny, ale 

też wykonawców. Trudno się dziwić 

– kruszywo jest pięciokrotnie lżej-

sze od piasku czy żwiru, toteż moż-

liwe są jednorazowe duże dostawy, 

a ponadto do jego układania można 

zastosować pompę, co znacznie 

usprawnia pracę. 

Wrocławskie Afrykarium, któ-

rego oficjalne otwarcie ma nastąpić 

26 października, to obiekt unikato-

wy w skali Polski. Spacerując po nim, 

poznamy poszczególne ekosystemy 

Afryki. 

> www.netweber.pl



Akademia  
Klimatyzacji LG 
Ruszył nowy cykl bezpłatnych 

szkoleń dla profesjonalistów 

z branży budowlanej, którego celem 

jest poszerzenie wiedzy z zakresu 

klimatyzacji i ogrzewania. Pod-

stawowe założenia to organizacja 

specjalistycznych szkoleń produk-

towych (techniczno-serwisowych) 

i projektowych, które odbywają się 

w 4 miastach: Warszawie, Gdyni, 

Wrocławiu i Chorzowie. W ramach 

Akademii Klimatyzacji firma LG, 

oprócz podstawowych kursów obej-

mujących zagadnienia techniczne, 

proponuje też warsztaty z umiejęt-

ności właściwego kształtowania 

relacji z klientem. Program opraco-

wany został we współpracy z firmą 

Pasja Grupa Dobrych Trenerów, 

a zajęcia poprowadzą profesjonalni 

trenerzy – Łukasz Kuciński i Jakub 

Lewandowski. Szkolenie opierać 

się będzie zarówno na części 

dyskusyjnej – warsztatowej, jak i na 

grach symulacyjnych, odgrywaniu 

ról i analizowaniu poszczegól-

nych przykładów z codziennej 

pracy. Biorący w nim udział nabędą 

umiejętności skuteczniejszego 

motywowania się, diagnozowania 

i odpowiadania na potrzeby klienta. 

Uczestnicy przejdą kurs sztuki 

prezentacji, dialogu i negocjacji 

w biznesie. 

Kalendarz szkoleń, formularz 

rejestracji internetowej oraz więcej 

informacji na stronie 

>  www.strefaklimatyzacji.pl 
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Operacja czyste ręce
Nowa funkcjonalna jednouchwy-

towa bateria termostatyczna 

ścienna Securitherm firmy Delabie 

ułatwia mycie rąk pacjentów i per-

sonelu medycznego. Otwarcie i re-

gulacja temperatury odbywają się 

przy użyciu jednego uchwytu, co 

poprawia ergonomię w stosunku 

do klasycznych, dwuuchwytowych 

baterii termostatycznych. Długi 

uchwyt, specjalnie zaprojektowa-

ny z myślą o osobach o ograni-

czonej sprawności oraz lekarzach 

i pielęgniarkach, pozwala na łatwą 

obsługę i higieniczne uruchamia-

nie łokciem. Bateria wyposażona 

jest w odpinaną wylewkę Biocilp. 

Łatwość demontażu daje za-

kładom opieki zdrowotnej 

możliwość wprowadzenia 

protokołów kompletnego 

czyszczenia armatury. W przeci-

wieństwie do większości modeli 

armatury dostępnych na rynku, 

w tym przypadku wszystkie 

wewnętrzne części korpusu są 

całkowicie gładkie, co zapobiega 

rozmnażaniu się bakterii. Gło-

wica termostatyczna natomiast 

gwarantuje stabilność tempe-

ratury bez względu na ciśnienie 

w instalacji. Bateria dostarczana 

jest z nastawionym ograniczni-

kiem temperatury maksymalnej, 

który zapobiega oparzeniu się 

użytkownika. Zapewnia też 

natychmiastowe zamknięcie wody 

ciepłej w przypadku nieoczekiwa-

nego braku zimnej.

> www.delabie.pl

http://www.hormann.pl
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Perspektywiczne 
spotkania dla 
architektów 
Perspektywa – pod taką nazwą 

rusza cykl inspirujących spotkań dla 

architektów i dizajnerów organizo-

wanych pod egidą firmy Häfele. Bę-

dzie to okazja do wymiany doświad-

czeń i nawiązania wartościowych 

kontaktów. Pierwsze spotkanie 

odbędzie się 28 października w In-

stytucie Wzornictwa Przemysło-

wego w Warszawie. Wezmą w nim 

udział m.in. architekci z najważ-

niejszych stołecznych pracowni. 

Gościem specjalnym będzie Jacek 

Rozenek, specjalista w dziedzi-

nie rozwoju osobistego, technik 

komunikacyjnych i przywództwa. 

Przeprowadzi szkolenie „Work-life 

balance w życiu architekta”, na któ-

rym będzie można dowiedzieć się, 

jak czerpać ze swojego potencjału, 

rozpoznawać mocne strony, a zmia-

ny wykorzystywać jako szansę na 

rozwój. Z kolei Rafał Osiński z firmy 

Häfele opowie o szczegółach, 

które mają znaczenie w projekcie 

architektonicznym. Kolejne spo-

tkania dla architektów i designerów 

odbędą się w Poznaniu, Łodzi, 

Katowicach, Krakowie, Trójmieście 

i we Wrocławiu. 

> www.perspektywaspotkania.pl

Na kongresie 
o wykładzinach 
W dniach 16-17 października w hote-

lu Courtyard Mariott Warsaw Airport 

odbył się ogólnopolski kongres dla 

zarządców nieruchomości i kie-

rowników biur. Tematyka imprezy 

skupiona była m.in. na dużych inwe-

stycjach budowlanych. Uczestnicy 

mogli wysłuchać prelekcji i wziąć 

udział w panelach warsztatowych 

i dyskusyjnych prowadzonych przez 

ekspertów z branży. Firma Coniveo, 

jako jeden z trzech partnerów 

strategicznych, przygotowała 

wykład zatytułowany „Wykładziny 

podłogowe do obiektów użyteczno-

ści publicznej – szanse i zagrożenia 

w procesie inwestycji i remontów”. 

Prelegentem była Agata Woźniak, 

specjalista ds. techniczno-han-

dlowych i product manager marki 

nora® systems. Natomiast na swoim 

stoisku firma Coniveo prezentowała 

nowy produkt w ofercie – panele 

winylowe LVT Tajima Corso, które są 

idealnym rozwiązaniem do miejsc 

o dużym natężeniu ruchu. Kongres 

cieszył się sporym zainteresowa-

niem branży facility i zebrał ok. 300 

uczestników. 

> www.coniveo.pl

Warsztaty  
z naturalnego kamienia 
„Warsztat młodego projektanta: 

kamień” to projekt szkoleniowy 

skierowany do młodych archi-

tektów. Organizują go Między-

narodowe Targi Poznańskie we 

współpracy z redakcją magazynu 

„Nowy Kamieniarz”. Celem szko-

lenia będzie zaprezentowanie 

możliwości jakie daje wykorzy-

stanie kamienia naturalnego 

w budownictwie, architekturze 

i dekoratorstwie. Odbędzie się 

ono podczas targów branży 

kamieniarskiej Stone w Pozna-

niu w dniach 26-29 listopada 

2014 roku.

Projekt adresowany jest 

przede wszystkim do studentów 

projektowania i architektury 

wnętrz, którzy podczas dwóch dni 

(27 i 28 listopada) uczestniczyć 

będą m.in. w wykładach polskich 

i zagranicznych specjalistów z za-

kresu kreatywnego wykorzystania 

kamienia w projektach architekto-

nicznych. Ponadto studenci odbędą 

konsultacje z wystawcami targów 

Stone dotyczące struktury kamie-

nia i różnych technik jego obróbki. 

Następnie, na podstawie zdobytej 

wiedzy, przygotują projekt kamien-

nego elementu w jednej z dwóch, 

wybranych przez siebie, kategorii: 

blat lub open. Nadzór merytoryczny 

nad pracami projektowymi prowa-

dzić będą nauczyciele akademiccy, 

specjaliści z zakresu kamieniar-

stwa oraz dziennikarze „Nowego 

Kamieniarza”. Spośród prac, jury 

konkursu wybierze najlepsze pro-

jekty w każdej kategorii.

 „Warsztat młodego projek-

tanta: kamień” odbywać się będzie 

bezpośrednio na terenie ekspozycji 

targów Stone – w tym celu zbu-

dowana zostanie sala wykładowa 

i stanowiska robocze do realizacji 

prac konkursowych. 

> www.stone.mtp.pl
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Niewidoczny napęd
Napęd łańcuchowy CDC 200 ukryty 

wewnątrz profilu aluminiowego 

szczególnie dobrze sprawdzi się 

w obiektach, w których ważna jest 

estetyka stolarki okiennej. Roz-

wiązanie firmy D+H Polska zostało 

stworzone do stosowania w grawi-

tacyjnych systemach oddymiania 

i naturalnej wentylacji. Kompletny 

zestaw montażowy składa się z 

napędu CDC, konsol montażowych, 

listwy maskującej i przewodu 

zasilającego. Napęd oraz przewód 

są montowane w przygotowanym 

według odpowiednich wymiarów 

otworze w profilu aluminiowym 

okna. Całość zostaje ukryta pod 

listwą maskującą, która sprawia, 

że urządzenie jest całkowicie 

niewidoczne. 

Rozwiązanie firmy D+H Polska 

charakteryzują niewielkie wymiary, 

cicha praca, zintegrowany system 

elektronicznej synchronizacji 

i możliwość indywidualnego pro-

gramowania np. wysuwu. Napęd 

znajduje zastosowanie jako zdalne 

sterowanie elektryczne dla więk-

szości typów okien w systemach 

oddymiania i naturalnej wentylacji, 

zarówno fasadowych, jak i połacio-

wych, niezależnie od kierunku ich 

uchylania oraz materiału, z jakiego 

zostały wykonane. Produkt opraco-

wano oraz przetestowano zgodnie 

z normą PN-EN 12101-2, posiada 

również certyfikat zgodności i świa-

dectwo dopuszczenia CNBOP.

> www.dhpolska.pl

Uchylne panele sufitowe
Rigips wzbogacił swoją ofertę 

sufitów podwieszanych o specjalny 

system Gyptone Trap. Przeznaczony 

jest on głównie do korytarzy szpitali 

i obiektów służby zdrowia. Panele 

sufitowe są wykonane z perforo-

wanej płyty gipsowo-kartonowej 

osadzonej w metalowej ramie. Dzię-

ki specjalnym profilom i systemowi 

zawieszania można je łatwo i wy-

godnie otwierać w taki sposób, że po 

otwarciu panele pozostają uchylone 

i zawieszone wzdłuż jednego boku.

Główne zalety tego rozwiąza-

nia to szybki dostęp do instalacji 

schowanych nad sufitem, trwałość, 

pochłanianie dźwięku, estetycz-

ne wzornictwo i funkcja Activ’Air 

– czyli oczyszczanie powietrza 

z formaldehydu.

> www.rigips.pl/313,a,sufity.htm

http://www.netweber.pl
http://www.rigips.pl/313,a,sufity.htm
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Architekt i inżynier budownictwa
Para z różnicą charakterów

Zawód architekta i zawód inżyniera budow-
nictwa to dwa różne zawody współpracujące 
na pewnych polach aktywności. Można było to 
zauważyć podczas ostatniego przesłuchania 
w sprawie porównania wykonywania niektó-
rych zawodów 30 września br. w Komisji Euro-
pejskiej w Brukseli. Zawód inżyniera prezen-
tował swoje regulacje w panelu poświęconym 
sektorowi budownictwa, a zawód architekta 
w panelu dedykowanym świadczeniu usług 
na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Jak 
się okazuje – zawód architekta jest regulo-
wany prawnie w 23 krajach Unii Europejskiej, 
a zawód inżyniera jedynie w 11. Praktycznie 
wszystkie kraje członkowskie (a w szczegól-
ności te, w których zawód architekta nie jest 
regulowany prawnie) stworzyły bardzo wyma-
gający mechanizm kontroli świadczenia usług 
przez architektów. Dlaczego? Ponieważ zawód 
architekta w Europie jest zawodem regulo-
wanym, czyli w rozumieniu unijnej dyrektywy 
o wzajemnym uznawaniu kwalifikacji zawodo-
wych, jest to: działalność zawodowa lub zespół 
działalności zawodowych, których podjęcie, 
wykonywanie, lub jeden ze sposobów wykony-
wania wymaga, bezpośrednio bądź pośrednio, 
na mocy przepisów ustawowych, wykonawczych 
lub administracyjnych, posiadania specjalnych 
kwalifikacji zawodowych; w szczególności 
używanie tytułu zawodowego zastrzeżonego na 
mocy przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych dla osób posiadających 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe stanowi 
sposób wykonywania działalności zawodowej.

Co najważniejsze – na szczeblu unijnym 
doprowadzono do zharmonizowania wymo-
gów kształcenia architektów. Takiej regulacji 
pomimo prób nie udało się wprowadzić dla 
zawodu inżyniera.

Być może wiąże się to również z oceną 
panującą wśród polityków unijnych, że architekci 
jako grupa zawodowa są lepiej zorganizowani, 
o czym może świadczyć aktywność nie tylko Eu-
ropejskiej Rady Architektów (ACE), ale również 
Sieci Kompetentnych Organizacji Uznających 
Kwalifikacje Architektów (ENACA), jako organu 
doradczego Komisji Europejskiej w sprawach dy-
rektywy o wzajemnym uznawaniu kwalifikacji.

Architekt...
Co sprawia, że w Europie architekci są trak-
towani z taką atencją? Otóż przesądza o tym 
szczególny i szeroki zakres odpowiedzialności, 
jaki ponoszą przy wykonywaniu swojej pracy 
oraz szczególna, indywidualna relacja między 
klientem a architektem. 

Rolę architekta w procesie inwestycyjnym 
można bowiem, dla lepszego zobrazowania, 
określić jako tłumaczenie – z uwzględnieniem 
wszystkich uwarunkowań – z języka zbio-
rowych i indywidualnych potrzeb egzysten-
cjalnych, społecznych, kulturalnych, gospo-
darczych etc., na język materii budowlanej 
i odpowiednie, dla tych potrzeb i uwarunko-
wań, tej materii kształtowanie. Oznacza to, 
że rola architekta rozciąga się na cały proces 
przygotowania i realizacji inwestycji, nieza-
leżnie od jej skali i rodzaju, a funkcja budyn-
ku, szeroki zakres zagadnień użytkowych, 
bezpieczeństwo publiczne, zdrowie publiczne, 
dziedzictwo historyczne czy też zrównowa-
żony rozwój w odniesieniu do środowiska, to 
główne zadania, przed którymi staje architekt.

Inżynier budownictwa...
Często słyszymy, że zawód inżyniera wiąże 
się z takim samym zakresem działań, jak 
i odpowiedzialności, a jest ona szczególna, 

gdyż dotyczy bezpieczeństwa konstrukcji. 
Jak podniesiono podczas przesłuchania przed 
Komisją Europejską, zawężanie bezpieczeń-
stwa publicznego budynków do zaufania, że 
sufit nie spadnie obradującym na głowę, jest 
dużym uproszczeniem i wiąże się z brakiem 
zrozumienia tematu. 

Dla architekta sprawa bezpieczeństwa 
konstrukcji to tylko jedno z zadań, gdyż musi 
on zaprojektować funkcjonalny obiekt, tak 
aby był optymalny w użytkowaniu. Obiekt 
ma spełniać zarówno oczekiwania inwestora 
i wymagania użytkowników (cele prywatne), 
jak i aspekty ochrony ładu przestrzennego 
(cele publiczne) oraz wiele innych. 

Trywialne ograniczanie odpowiedzialności 
za budynek do jego konstrukcji czyniłoby 
nieistotnymi główne przyczyny wznoszenia 
budynków. Budynki wznosimy dla funkcji 
użytkowej, jaką mają pełnić, a konstrukcja 
ma się jej podporządkować. Prymitywne 
wmawianie społeczeństwu, że architektu-
ra to konstrukcja + ozdoby, prowadziłoby 
do konkluzji, że kulturę i historię naszego 
narodu tworzyliśmy poprzez dodawanie 
ozdóbek do stabilnej konstrukcji. To tak jakby 
udowadniać, że każdy piasek jest plażą.

Wskazać również należy, że o ile w zawo-
dzie architekta spełnienie indywidualnych 
potrzeb inwestora wymaga nawiązania osobi-
stej więzi pomiędzy architektem a klientem, 
to w zawodzie inżyniera budownictwa takie 
relacje są nieistotne dla jego pracy, a wręcz 
niewskazane. Inżynier, w zakresie swojej od-
powiedzialności za bezpieczeństwo konstruk-
cji, musi podlegać obiektywnym czynnikom 
swojej pracy i nie może być mowy o wchodze-
nie w żadne „indywidualne relacje”. To właśnie 
z tego powodu architekci są zawodem  

Jesteśmy blisko siebie, ale poważnie różni nas charakter pracy. Realizujemy inne zadania, 
mamy inną odpowiedzialność, a architekta cechuje dodatkowo osobista bliskość w relacjach 
z klientem. Wszystko to decyduje o odmiennych regulacjach przyjmowanych dla zawodów 
architekta i inżyniera budownictwa.

arch. Borys Czarakcziew, architekt IARP, arch. Wojciech Gwizdak, architekt IARP
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ZAWężAnIE BEZpIECZEńsTWA puBlICZnEgo 
BudynKÓW do ZAufAnIA, żE sufIT nIE spAdnIE 
użyTKoWnIKom nA głoWę, jEsT dużym 
upRosZCZEnIEm I WIążE sIę Z BRAKIEm ZRoZumIEnIA 
TEmATu. DlA ArChItektA sPrAWA BezPIeCzeństWA 
konstrukCjI to tylko jeDno z zADAń. oBIekt 
mA sPełnIAć zAróWno oCzekIWAnIA InWestorA 
I WymAGAnIA użytkoWnIkóW (Cele PryWAtne), 
jAk I AsPekty oChrony łADu PrzestrzenneGo 
(Cele PuBlICzne) orAz WIele InnyCh. 

TRyWIAlnE ogRAnICZAnIE odpoWIEdZIAlnośCI 
ZA BudynEK do jEgo KonsTRuKCjI CZynIłoBy 
nIEIsToTnymI głÓWnE pRZyCZyny WZnosZEnIA 
BudynKÓW. BudynKI WZnosImy dlA funKCjI 
użyTKoWEj jAKą mAją pEłnIć, A KonsTRuKCjA 
mA sIę jEj podpoRZądKoWAć. PrymItyWne 
WmAWIAnIe sPołeCzeństWu, że ArChItekturA 
to konstrukCjA + ozDoBy, ProWADzIłoBy Do 
konkluzjI, że kulturę I hIstorIę nAszeGo 
nAroDu tWorzylIśmy PoPrzez DoDAWAnIe 
ozDóBek Do stABIlnej konstrukCjI.
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zaufania publicznego, a inżynierowie nie mogą 
nim być. W innym przypadku zawodem zaufa-
nia musieliby zostać np. kierowcy autobusów 
oraz przedstawiciele innych, odpowiedzialnych 
zawodów, których błąd w wykonywaniu swo-
ich obowiązków mógłby zagrażać bezpieczeń-
stwu ludzi. Inaczej mówiąc: nie każdy zawód 
obciążony społeczną odpowiedzialnością jest 
zawodem zaufania publicznego.

harmonizacja a programy nauczania
W obliczu odpowiedzialności zawodowej, har-
monizacja zawodu architekta w Europie stała 
się nie tylko potrzebą, lecz również faktem. Izba 
Architektów RP przeprowadziła analizę progra-
mu nauczania inżynierów na polskich uczelniach 
(na podstawie materiału przygotowanego przez 
Polską Izbę Inżynierów Budownictwa), z której 
wynika, że kształcenie inżynierów wypełnia 
jedynie w 10-15 procentach wymagania sta-
wiane dyrektywą edukacji architektów. Wiele 
uczelni nie ma w programie zajęć inżynierów 
budownictwa ani jednej godziny z projekto-
wania architektonicznego. Te fakty były też 
powodem, dla którego Minister Infrastruktury, 
odpowiadając na jedną z interpelacji poselskich 
w Sejmie RP, zauważył słusznie, że: w świetle 
dyrektywy 2005/36/WE nie jest możliwe nada-
wanie inżynierom budownictwa uprawnień do 
projektowania w specjalności architektonicznej 
właśnie z uwagi na zakres kształcenia.

Deregulacja w Polsce i w europie
Proces przeglądu zakresu stosowania dyrek-
tywy o wzajemnym uznawaniu kwalifikacji był 
impulsem w Polsce do zapoczątkowania tzw. 
deregulacji. Działaniem tym zostały objęte 
w drugiej transzy zawody architekta, inży-
niera budownictwa i urbanisty. Deregulacja 
zamieniła się w dereglamentację w stosunku 
do urbanistów w Polsce, a w odniesieniu do 
architekta i inżyniera skróciła wymagany okres 
praktyki zawodowej niezbędnej do uzyskania 
dostępu do zawodu.

Polska pozostaje obecnie liderem w deregu-
lowaniu dostępu do zawodów. Dalecy od tego 
są Niemcy, którzy wolą swoje ostre przepisy 
gwarantujące harmonię rozwoju przestrzeni 
niż chaos przestrzenny, jaki powstaje w krajach 
bez regulacji np. na południu Włoch.

Jak wiemy, problemy te dotyczą w szcze-
gólności państw postsocjalistycznych. W Pol-
sce, w latach 60. XX wieku, władze komuni-
styczne doszły do wniosku, że nieszkodliwym 
społecznie będzie umożliwienie projektowa-
nia architektury inżynierom budownictwa 
w terenach wiejskich.

Do tego kolejne regulacje prawne w sposób 
niezrozumiały starały się wprowadzić wza-

jemne przenikanie uprawnień konstrukcyjnych 
i architektonicznych, nazywając je jedynie 
„specjalnościami”.

reguły ograniczeń  
w uprawnieniach ograniczonych
Za fałszywy, by nie powiedzieć demagogiczny, 
argument należy uznać tezę o konieczności sy-
metrii uprawnień w ograniczonym zakresie. Głosi 
ona, że skoro w ograniczonych uprawnieniach 
konstrukcyjnych, które mogą zdobywać architek-
ci, nie ma ograniczenia w postaci „zabudowy 
zagrodowej”, to nie powinno go być również 
w ograniczonych uprawnieniach architektonicz-
nych dla inżynierów. Miejmy nadzieję, że tezy tej 
za Prezesem PIIB nie zaczną z rozpędu powta-
rzać ministerstwa czy inne organy centralne.

Popatrzmy na obowiązujące przepisy. 
W nowym rozporządzeniu w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie podział ten wygląda następująco:

§ 12. 2. Uprawnienia budowlane w spe-
cjalności konstrukcyjno-budowlanej w ogra-
niczonym zakresie uprawniają do projekto-
wania konstrukcji obiektu lub kierowania 
robotami budowlanymi w odniesieniu do 
konstrukcji obiektu, o kubaturze do 1000 m3 
oraz:

1) o wysokości do 12 m nad poziomem terenu, 
do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokości 
kondygnacji do 4,8 m;

2) posadowionego na głębokości do 3 m 
poniżej poziomu terenu, bezpośrednio na stabil-
nym gruncie nośnym;

3) przy rozpiętości elementów konstrukcyj-
nych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m;

4) niezawierającego elementów wstępnie 
sprężanych na budowie;

5) niewymagającego uwzględniania wpływu 
eksploatacji górniczej.

Mamy więc do czynienia z 6 obostrzenia-
mi w przypadku ograniczonych uprawnień 
konstrukcyjnych.

W przypadku ograniczonych uprawnień 
architektonicznych ustawodawca przewidział 
następujące ograniczenia

§ 11. 2. Uprawnienia budowlane w spe-
cjalności architektonicznej w ograniczonym 
zakresie uprawniają do projektowania lub 
kierowania robotami budowlanymi, w od-
niesieniu do architektury obiektu o kubatu-
rze do 1000 m3 w zabudowie zagrodowej lub 
na terenie zabudowy zagrodowej.

Jak widzimy, mamy tu do czynienia 
tylko z 2 ograniczeniami: kubatury i funkcji 
zabudowy.

Nieprawdziwość tezy o konieczności do-
prowadzenia do symetrii uprawnień bierze się 
chyba z faktu niezrozumienia czym zajmuje 
się architekt, a czym inżynier budownictwa. 
Architekt, jako główny projektant, kształtuje 
budynek rozpoczynając od „scenariusza życia 
budynku”, czyli jego przeznaczenia, funkcji 
i strony użytkowej, to im podporządkowuje 
wszystkie dalsze aspekty projektu. Inżynier 
budownictwa zajmuje się zaś stroną technicz-
ną budynku, czyli konstrukcją nośną oraz 
problematyką technicznej realizacji budynku 
(na marginesie: w praktyce nie zwalnia to ar-
chitekta koordynującego projekt od odpowie-
dzialności za ten zakres usług przed klientem 
– inwestorem). Te właśnie różnice sprawiają, 
że ograniczone uprawnienia konstrukcyjne 
zawierają ograniczenia stricte techniczne 
– rozpiętość konstrukcji, wysokość budynku, 
zastosowanie konstrukcji sprężonych itp., 
natomiast uprawienia ograniczone w branży 
architektonicznej zawierają odniesienie  
do funkcji zabudowy – czyli zabudowę  

o ile w zawodzie architekta spełnienie indywidualnych 
potrzeb inwestora wymaga nawiązania osobistej 
więzi pomiędzy architektem a klientem, to w zawodzie 
inżyniera budownictwa takie relacje są nieistotne 
dla jego pracy, a wręcz niewskazane. Inżynier, 
w zakresie swojej odpowiedzialności za bezpieczeństwo 
konstrukcji, musi podlegać obiektywnym czynnikom 
swojej pracy i nie może być mowy o wchodzenie 
w żadne „indywidualne relacje”. to właśnie z tego 
powodu architekci są zawodem zaufania publicznego, 
a inżynierowie nie mogą nim być. 
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zagrodową. Obydwa zakresy uprawnień 
zawierają jeszcze ograniczenie odnośnie 
kubatury – do 1000 m3. 

Z tych właśnie powodów nie może być 
mowy o symetrii zapisów, głęboka asymetria 
jest wręcz konieczna i naturalna. Przy projekto-
waniu podciągu nie ma bowiem znaczenia, czy 
zostanie zrealizowany w budynku gospodar-
czym, domu jednorodzinnym czy przedszkolu 
(poza koniecznością przyjęcia odpowiednich 
obciążeń użytkowych), ale ma znaczenie, jaka 
jest jego rozpiętość – duża wymaga większej 
wiedzy i doświadczenia. Ustawodawca słusz-
nie zabrania więc w ramach ograniczonych 
uprawnień konstrukcyjnych projektowania 
i realizowania podciągów większych niż 6 m. 
Analogicznie jest w przypadku ograniczonych 
uprawnień architektonicznych. Nie ma znacze-
nia, czy budynek będzie miał podciągi o więk-
szej czy mniejszej rozpiętości, znaczenie ma 
funkcja obiektu. A ponieważ architekt zajmuje 
się kształtowaniem funkcji w bardzo szerokim 
zakresie (od obiektów prostych do złożonych 
i skomplikowanych funkcjonalnie, w których 
występuje wiele czynników), to ograniczenia 
w uprawnieniach muszą jej właśnie dotyczyć.

Inżynierowie budownictwa podczas studiów 
nie są uczeni analizowania i kształtowania 
użytkowych aspektów budynków. Ciężko też 
mówić o możliwości zdobycia tych umiejęt-
ności w tracie praktyki zawodowej, dlatego 
też proste funkcjonalnie obiekty w zabudowie 
zagrodowej mogły znaleźć się w zakresie ich 
uprawnień. Jeśliby, zgodnie z postulatami PIIB, 
wykasować z ograniczeń „zabudowę zagrodo-
wą” i pozostawić tylko ograniczenie kubaturo-
we – okazałoby się, że inżynierowie budownic-
twa mogą zaprojektować architekturę budynku 
o każdej funkcji, nie tylko garaży, wiat czy 
wygódek, jak to przedstawia PIIB, ale także 
stacji benzynowych, przedszkoli, obiektów 
handlowych... A pewnie zobaczylibyśmy też 
wkrótce projekty budynków „podzielonych” na 
kilka „osobnych” kubatur – do 1000 m3 każda.

ograniczenia inżynierów architektów
Problemem pozostaje funkcjonowanie 
inżynierów architektów z ich ograniczonymi 
uprawnieniami architektonicznymi. Osoby po 
3,5 roku studiów architektonicznych zapew-
ne potrafią kształtować budynki o bardziej 
skomplikowanej funkcji niż zabudowa zagro-
dowa. Najlepiej byłoby ustanowić dla nich ko-
lejny, osobny rodzaj ograniczonych uprawnień 
architektonicznych, ale z pewnością nie może 
być zgody na podnoszenie zakresu ograniczo-
nych uprawnień architektonicznych inżynie-
rom budownictwa z powodu większej wiedzy 
inżynierów architektów. 

o co kolegom inżynierom chodzi?
Jak już wyżej wspomniano – liczba zajęć z pro-
jektowania architektonicznego na wydziałach 
budownictwa ogranicza się do 15 czy 30 godzin 
w trakcie całego procesu kształcenia. Są jednak 
również politechniki, które nauczają inżynierów 
budownictwa bez ani jednej godziny z zakresu 
architektury. Czyżby PIIB chciała, by w Polsce 
funkcjonował system, w którym można otrzy-
mać dostęp do wykonywania zawodu, którego 
nawet nie liznęło się na studiach?

Dlaczego więc PIIB nie walczyła równie 
bezwzględnie na przykład o przyznawanie 
ograniczonych uprawnień konstrukcyjnych dla 
absolwentów innych wydziałów politechnik, 
którzy nie mieli ani godziny zajęć ze statyki 
budowli, konstrukcji stalowych czy żelbe-
towych – np. absolwentów automatyki czy 
wydziałów elektrycznych? Dlaczego PIIB nie 
domagała się powstania, przykładowo, ogra-
niczonych uprawnień instalacji sanitarnych 
dla architektów, mimo że studenci architek-
tury mają zajęcia z tego przedmiotu?

Jest nieprawdopodobne, by decydenci PIIB 
nie mieli wiedzy na temat różnic między cha-
rakterem pracy architektów i inżynierów bu-
downictwa. Zawody te są blisko siebie, lecz 
jednocześnie dzieli je przepaść. Przyczyna, 
dla której zarówno pojedynczy inżynierowie, 
jak i PIIB reprezentująca całe inżynierskie 
środowisko, głoszą poglądy, które śmiało 
można nazwać herezją, pozostaje im tylko 
znana. Być może przyczyną tą jest fakt, że 
osoby, którym PIIB przedstawia swoje stano-
wisko w sprawie rozszerzania ograniczonych 
uprawnień architektonicznych, wiedzą bar-
dzo mało na temat budownictwa i można je 
łatwo uwieść półprawdami. Zwłaszcza jeśli 
się weźmie pod uwagę, że PIIB liczy ponad 
115 tysięcy członków, a IARP około 11 tysięcy.

Ta magia liczb używana była jako argu-
ment polityczny w dyskusjach sejmowych 
w trakcie tworzenia ustawy „deregulacyjnej”. 
Posłowie usłyszeli, że wprowadzenie regula-
cji, jakie obowiązują wraz z wejściem ustawy 

o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów 
regulowanych, spowoduje nagłą i dramatycz-
ną konieczność wpisania się rzeszy 50.000 
inżynierów do Izby Architektów RP w celu 
wykonywania swojego zawodu. 

Dziwnym trafem ta liczba osób wyko-
nujących elementy zawodu architekta (jak 
rozumiemy – w ramach członkostwa w PIIB) 
nie pojawiała się w tabelach obrazujących 
liczbę architektów w Polsce w przeliczeniu na 
10.000 mieszkańców. Może dlatego Polska 

wypadała w nich wyjątkowo słabo, a przecież 
wskaźniki te pokazywano jako uzasadnienie 
do deregulacji, której celem miałoby być 
powiększenie liczby projektantów usług 
architektonicznych.

Przed napisaniem tego artykułu specjalnie 
udaliśmy się do swoich Izb Okręgowych, aby 
zobaczyć, czy funkcjonujące od dwóch mie-
sięcy regulacje prawne spowodowały tłumy 
i kolejki inżynierów (ograniczonych zapisami 
prawa w wykonywaniu swojej aktywności 
zawodowej) oczekujących na wpis do IARP. 
Jak wynika z naszego rekonesansu, zjawisko 
jest marginalne, a wręcz szczątkowe, gdyż 
w wielu regionach Polski nie wpłynął ani 
jeden wniosek. 

Pamiętajmy zatem, gdy magia liczb oka-
zała się jedynie strachem na wróble, że przed 
nami wiele pracy, aby wyczyścić postkomuni-
styczne nawyki i regulacje. 

Borys Czarakcziew
architekt IARP 

członek KR IARP, pełnomocnik  
ds. zagranicznych

> bc@izbaarchitektow.pl

Wojciech Gwizdak
architekt IARP

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

Przesłanką zawodów zaufania publicznego jest 
indywidualna, bliska relacja z klientem i jego życiem 
osobistym. W innym przypadku zawodem zaufania 
musieliby zostać np. kierowcy autobusów oraz 
przedstawiciele innych, odpowiedzialnych zawodów, 
których błąd mógłby zagrażać bezpieczeństwu ludzi.  
Inaczej mówiąc: nie każdy zawód obciążony społeczną 
odpowiedzialnością jest zawodem zaufania publicznego.
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DDawid Strębicki: „Publiczna” 
architektura w Polsce znalazła się 
w sytuacji patowej. Obserwujemy 
problemy we współpracy architektów 
z inwestorami publicznymi. Dotyczy 
to wszystkich szczebli administracji 
państwowej, począwszy od lokalnych 
jednostek samorządowych po urzędy 
krajowe. Z jednej strony architekci 
nie potrafią przekonać klientów 
publicznych o wartości dodanej, jaka 
może powstać dzięki architekturze. 
Z drugiej – inwestorzy publiczni skupili 
swoją uwagę na szybkości realizowania 
inwestycji. Powszechnie stosowaną przez 
nich metodą są przetargi oparte  
na kryterium najniższej ceny. 
> Peter Swinnen: W Belgii zauważamy po-
dobny problem. Architekci zbyt często dzielą 
się swoimi umiejętnościami i kompetencjami 
za darmo, w imię nie do końca przeze mnie 
zrozumiałych ambicji. W rezultacie, zarów-
no na rynku prywatnym, jak i publicznym, 
widzimy coraz większy brak szacunku dla 
zawodu architekta oraz unikalnego know-how 
tej profesji. 

Na szczęście mamy też pozytywne przy-
kłady takie jak system Open Call** (Otwarte 
Zaproszenie, flam. Open Oproep – przyp. red.), 
ale nawet w tym systemie trzeba tłumaczyć 
architektom: „Proszę pracujcie zgodnie z tym, 
ile wam płacą”. 

Zawsze powtarzam inwestorom, że płacąc 
architektom za koncepcję projektu 5000 euro, 
mogą się od nich spodziewać prezentacji 
portfolio i pierwszych idei projektu: „To jest 
nasza postawa, takie zajmujemy stanowisko, 
widzieliśmy lokalizację inwestycji, poznaliśmy 
program funkcjonalny, Państwa życzenia 
dotyczące planowanego obiektu, a także 
ambicje społeczne. W związku z tym chcemy 
podejść do tego zagadnienia w następujący 
sposób...”. Takiego rodzaju prezentacje są 
właściwą odpowiedzią na zapytanie poten-
cjalnego klienta, który przeznacza 5000 euro 
na wynagrodzenie za koncepcję konkursową.

Tymczasem co robią zaproszone zespoły 
projektowe? Tworzą szczegółową prezentację 
z gotową koncepcją projektu. To chyba jest 
ogólnoeuropejski lub może nawet globalny 
problem w postawie architektów i ich sposo-
bie pracy nad tworzeniem projektów. Dlatego 

myślę, że brak szacunku dla projektantów jest 
ich własną winą. Mówiąc szczerze, jestem 
głęboko przekonany o wyjątkowej roli archi-
tektury i jej bezpośrednim oddziaływaniu na 
otaczającą nas rzeczywistość. Jednocześnie 
zadziwia mnie postawa architektów i ich 
świat. Łatwo jest uważać się za wyjątkowych, 
ale bez umiejętności prowadzenia dialogu 
otwartego na potrzeby innych, trudno wzbu-
dzić w partnerach chęci do współpracy.

DS: Wydaje mi się, że właśnie kwestia 
niknącego szacunku przerodziła się 
w Polsce w bardzo silne współzawodnictwo 
cenowe. Dochodzi do sytuacji, gdzie 
architekci zgadzają się na honorarium 
wynoszące 1% lub 2% kosztów inwestycji. 
Dotyczy to również otwartych konkursów, 
których organizatorzy oferują czasami 
coś tak absurdalnego jak brak nagród 
finansowych za „nagrodzone” koncepcje, 
a dla zwycięskiego zespołu przewidziane 
jest jedynie zaproszenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, prowadzonego w trybie 
zamówienia z wolnej ręki.

Piętnaście lat temu system zamówień publicznych w tym kraju był zamknięty i zarezerwowany dla kilku 
„wybrańców”. W zasadzie żadne publiczne zlecenia nie trafiały do całego środowiska architektów. Podjęto 
wówczas działania, by świat szans i możliwości otworzyć dla wszystkich. Dzisiaj flamandzki system 
działa inaczej, jego narzędzia nie powstały jednak z myślą o architektach. Rozmowę z trzecim naczelnym 
architektem Flandrii przeprowadzili: arch. Ewa Frankiewicz, arch. Dawid Strębicki i red. Sebastian Osowski.

Wzajemne relacje inwestorów 
publicznych i architektów
Wywiad z arch. Peterem Swinnenem, Naczelnym Architektem Flandrii * 

 OD reDakcji
Wywiad został przeprowadzony w brukselskim 
Bouwmeester Atelier jako kontynuacja 
artykułu, który opublikowaliśmy w magazynie 
Zawód:Architekt_03/2013/#33 pt. „Otwarte 
zaproszenie: polityka zamówień publicznych, 
czyli wybór architekta inaczej”. Flandria to jeden 
z trzech regionów federalnych Belgii.

PZP
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> PS: Oczywiście to zależy od skali. Chętnie 
pracowałbym za stawki 1-2%, jeżeli inwesty-
cja byłaby naprawdę ogromna.

DS: Niestety, to nie są takie przypadki.
Sebastian Osowski: Nie mamy nawet 
czegoś na wzór Otwartego Zaproszenia.
> PS: Powinniście mieć!

SO,DS: Właśnie dlatego spotykamy się 
tutaj, w Brukseli. 
> PS: Powinniście mieć nie tylko system Open 
Call, ale też Naczelnego Architekta Kraju, jako 
fizyczny, namacalny punkt odniesienia. Uwa-
żam, że to jest kluczowa kwestia. Wprowa-
dzenie na przykład samego Otwartego Zapro-
szenia, które w dodatku byłoby nadzorowane 
przez jakąkolwiek organizację reprezentującą 
architektów, jest złym pomysłem.

DS: kontynuując tę myśl... jaka jest pozycja 
i rola Naczelnego architekta Flandrii? 
czytając teksty Boba Van reetha (pierwszy 
Vlaams Bouwmeester – przyp. red.) zawsze 
rozumiałem, że osoba pełniąca tę urzędową 
funkcję nie reprezentuje architektów...

> PS: Absolutnie nie reprezentujemy 
architektów! Funkcja Naczelnego Archi-
tekta Flandrii powstała w 1999 roku, aby 
wspierać inwestorów publicznych. Około 
piętnaście lat temu system zamówień pu-
blicznych był zamknięty i zarezerwowany 
dla kilku „wybrańców”. W zasadzie żadne 
publiczne zlecenia nie trafiały do całego 
środowiska architektów (było to przed 
wejściem w życie europejskich reguł za-
mówień publicznych jakie aktualnie znamy 
– przyp. red.). To był zamknięty świat, dzia-
łający na zasadzie: „ja cię znam, ty znasz 
mnie, więc zróbmy interes”. Bob Van Reeth 
przekonał cały sektor publiczny, żeby to 
powstrzymać i powiedzieć: NIE, DOŚĆ, 
WYSTARCZY! Otwórzmy dla wszystkich ten 
świat szans i możliwości. W tym celu został 
stworzony system Open Call, który inspiro-
wał się holenderskim systemem używanym 
przez Naczelnego Architekta Królestwa 
Holandii (Rijksbouwmeester***).

Podstawowym zadaniem systemu Otwar-
tego Zaproszenia jest służenie inwestorom 
publicznym. Dla zespołu Architekta Naczel-
nego to bardzo intensywny proces, bo zawsze 

*** 
Naczelny architekt królestwa
Holandii (rijksbouwmeester) 
Architekt działający przy Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych. Jego zadaniem jest dbanie o ja-
kość budynków rządowych oraz ich wkład w ład 
urbanistyczny. Używane przez niego metody 
organizowania konkursów architektonicznych 
były inspiracją dla stworzenia systemu Open 
Call we Flandrii. Z wielu flamandzkich publikacji 
wynika, że w Holandii system organizowania 
konkursów architektonicznych przez Rijksbo-
umeester działał prężnie w latach 90. XX wieku. 
Potencjał holenderskiego systemu zauważyła 
wtedy Wivina Demeester (ówczesna belgijska 
minister do spraw budżetu i finansów). 

Było jasne, że wśród pracowników administracji 
państwowej i rządu za mało było know-how, 
lecz to oni mieli naturalny potencjał aby stać 
się wzorcowym inwestorem. Dlatego trzeba było 
poszukać nowych metod i rozwiązań. Inspirację 
i źródło wiedzy odnalazłam w Holandii.

Wivina Demeester (www.demeester.com)

* Peter Swinnen, 
Naczelny architekt Flandrii, 
flam. Vlaams Bouwmeester,  
ang. Flemish Government 
architect

**
Otwarte Zaproszenie, flam. Open 
Oproep, ang. Open call
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wspieramy i prowadzimy klientów indywidu-
alnie. Wydaje mi się jednak, że ten system 
pracy udowodnił przez ostatnie piętnaście 
lat, że właściwie każde zlecenie publiczne 
może być realizowane według procedury 
Otwartego Zaproszenia.

DS: a co z architektami?
> PS: Architekci są tylko częścią całego 
procesu. Są dla nas bardzo ważni i tam gdzie 
możemy, staramy się bronić ich interesów, 
bo to oni są naszym zasobem. Ale stanowią 
tylko jedno z narzędzi, a nie cel sam w sobie. 
Nasz koronny cel to pokazanie inwestorowi 
publicznemu, jak ważną rolę społeczną 
odgrywa jego inwestycja. Nasze zadanie 
sprowadza się w skrócie do połączenia 
potencjalnie najlepszego zadania projekto-
wego z potencjalnie najlepszym procesem 
jego tworzenia i potencjalnie najlepszym 
architektem. W tym kontekście bardzo traf-
ną decyzją Boba Van Reetha było skupienie 
się na początku na inwestorach, a nie na 
architektach.

DS: Warto rozwinąć ten aspekt. 
Dlaczego inwestorzy publiczni są tak 
ważni dla całej procedury Otwartego 
Zaproszenia?
> PS: Open Call to wielowarstwowy system. 
Nie służy on tylko do „produkowania” 
architektury. Najważniejszy jest cały proces 
od A do Z. W tym sensie, naszą rolą jest 
praca nad „kulturą budowania”, poprzez 
współpracę z inwestorami publicznymi. 
Budowanie jest czymś bardzo podstawowym, 
natomiast „kultura budowania” dotyczy już 
czegoś innego. To jeden z powodów, dlaczego 
nie lubię używać słowa architektura. Bo co 
jest, a co nie jest architekturą? Budynki są 
niezbędne do naszej egzystencji. Wszytko 
co nam służy to przestrzeń zabudowana lub 
niezabudowana. 

Stąd pomysł, aby wspierać i rozwijać 
„kulturę budowania” we wszystkich jej spo-
łecznych aspektach. W systemie Open Call 
nie organizujemy kolejnych anonimowych 
konkursów. Staramy się stworzyć nową 
jakość współpracy i w ten sposób wpłynąć 
na „kulturę budowania”. To właśnie jest 
ten mały, ale jakże ważny niuans, róż-
niący procedurę Otwartego Zaproszenia 
od powszechnie stosowanych procedur 
konkursowych. 

ewa Frankiewicz: Polska potrzebuje w tej 
kwestii oświecenia, my nadal nie widzimy 
potrzeby dbania o „kulturę budowania”...
> PS: Tę wartość można uwidocznić tylko 
poprzez realne działania. Pierwsze edycje 
Otwartych Zaproszeń były jedynie próbą 
wprowadzenia zmiany, ale nie był to jeszcze 
wypracowany system zasad. Przez ostatnie 
piętnaście lat sporo zmieniliśmy i poprawi-
liśmy. Najprościej jest zacząć z dwoma lub 
trzema projektami i zobaczyć jak to zadziała.

DS: jest pan już trzecim Naczelnym 
architektem Flandrii (drugim był Marcel 
Smets – przyp. red.). jak długo trwa 
kadencja? 
> PS: Każdorazowo kadencja trwa pięć lat 
z możliwością przedłużenia o kolejne pięć. 
Nie uważam jednak tego za słuszne. To okres 
wystarczający. Na tyle krótki by Naczelny 
Architekt nie stał się „dyktatorem”, a jed-
nocześnie pomagający szybko i precyzyjnie 
zdefiniować plan działań. Naturalnie, jako Na-
czelny Architekt Flandrii masz władzę i jesteś 
osobą publiczną. To jest dobre, ale na kilka lat. 
Potem trzeba ustąpić miejsca innym, którzy 
mają nowe cele i ambicje. Pozostają jednak 
zasady działania całego zespołu, pozostaje 
drużyna, narzędzia oraz ogólna strategia. 
Mam nadzieję, że pozostanie również Atelier, 
w którym rozmawiamy (siedziba biura Vlaams 
Bouwmeester w centrum Brukseli, połączona 

z galerią architektury – przyp. red.), a które 
jest ważnym punktem odniesienia i efektów 
działań naszego zespołu.

SO: kto wybiera Naczelnego architekta? 
jakie kryteria muszą spełniać kandydaci 
do pełnienia tej funkcji?
> PS: Naczelnego Architekta mianuje Rząd 
Flandrii, zgodnie z bardzo starannie przygo-
towaną procedurą. Po wnikliwej analizie kilku 
możliwych kandydatów, którzy mogliby god-
nie reprezentować ambicje Zespołu Naczelne-
go Architekta Flandrii, zostaje wybrany jeden. 

Właściwie nigdy nie chciałem ani nie 
planowałem zostać Naczelnym Architektem. 
Byłem bardzo usatysfakcjonowany moją pra-
cą jako architekt. Oczywiście dzisiaj jestem 
bardzo zadowolony, że to się wydarzyło. 
Patrząc z perspektywy czasu na dorobek 
wszystkich trzech Naczelnych Architektów 
Flandrii, Bob Van Reeth stworzył od podstaw 
strategię systemu Otwartego Zaprosze-
nia i wzbudził zaufanie wśród polityków, 
architektów i społeczeństwa do tej funkcji. 
Dokonał tego działając z bardzo małą dru-
żyną. Okazało się to dobrą metodą. Dzięki 
temu udało mu się zbudować bazę i podsta-
wowe instrumenty działania. Marcel Smets 
poszerzył obszar działań o projekty z zakre-
su architektury krajobrazu i infrastruktury. 
Natomiast mój zespół stara się poszerzać 
procedury działania. Przykładem tego są 
Projekty Pilotażowe (Pilootprojecten****) 
realizowane we współpracy z różnymi 
ministerstwami. Tymi nowymi inicjatywa-
mi staramy się stopniowo zmieniać proces 
legislacyjny poprzez architekturę, projekty 
i budynki. 

SO: To właśnie nasz problem. W Polsce 
nie jest łatwo przekonać urzędników 
pilnujących głównie „litery prawa” do 
wspólnych celów i ambicji społecznych, 
jakie powinny być wartością dodaną przy 
inwestycjach publicznych. 
> PS: Niedokładnie o to mi chodziło... Dla 
mnie ten problem to właśnie kwestia braku 
„kultury budowania”. Przywracanie tej „kultu-
ry” to według mnie najciekawsza część pracy 
Naczelnego Architekta Flandrii.

DS: i jednocześnie główny powód naszej 
wizyty w Brukseli. aby móc rozmawiać 
w Polsce o urzędzie Naczelnego architekta 

Open call to system 
wyboru koncepcji 
architektonicznej 
i architekta: 
•  oparty na konkursach 

architektonicznych 
(dwuetapowa 
procedura 
konkursowa, 
analiza kryteriów 
jakościowych), 

•  zgodny z europejskim 
prawem zamówień 
publicznych 
(procedura 
przetargowa, 
kryteria cenowe). 
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****
Pilootprojecten 
/ Projekty Pilotażowe 
to projekty z zakresu „kultury budowania” 
skupiające się wokół kilku grup tematycznych 
odpowiadających zakresom działania poszczegól-
nych ministerstw. Aktualnie uruchomione zostały 
projekty: „Opieka zdrowotna oraz opieka nad star-
szymi osobami” we współpracy z ministrem ds. 
dobrobytu społecznego, „Architektura mieszka-
niowa” we współpracy z ministrem ds. energetyki, 
mieszkalnictwa, urbanistyki i ekonomii społecznej 
oraz „Kreatywny krajobraz” we współpracy z fla-
mandzkim premierem, departamentem rolnictwa 
i rybołówstwa oraz departamentem planowania 
przestrzennego. 
Założeniem projektów pilotażowych jest nowe, 
krytyczne spojrzenie na wybrane zagadnienia oraz 
realizacja przykładowych zadań projektowych, 
w kreatywny, odmienny niż do tej pory prakty-
kowany sposób, odpowiadający na zmieniające 
się potrzeby społeczne. Projekty Pilotażowe 
realizowane są w ścisłej współpracy pomiędzy 
ministerstwem odpowiedzialnym za określone 
zagadnienie oraz zespołem Vlaams Bouwmeester. 
Proces realizacji każdego projektu składa się  
z następujących etapów:  
• Powołanie zespołu złożonego ze specjalistów 
kilku dziedzin, dotyczących opracowywanego za-
gadnienia. Zespół wyznacza ogólne ambicje i cele 
działania. Następnie formułuje raport i składa go 
na ręce ministra.  
• Na podstawie przedstawionych w raporcie 
danych instytucje publiczne, których dotyczy 
dany temat, mogą zgłaszać się, jako potencjalni 
kandydaci do otrzymania wsparcia merytorycz-
nego i środków finansowych na realizację swojej 
inwestycji. Ponieważ zrealizowane projekty pilota-
żowe mają służyć jako przykład i być wzorem dla 
innych, do współpracy zapraszani są tylko „ambit-
ni” (w szerokim tego słowa znaczeniu) inwestorzy 
publiczni. Przygotowana pula pieniędzy umożliwia 
realizację pięciu takich inwestycji w każdym 
z Projektów Pilotażowych. 
• Kolejny etap to sformułowanie pięciu zadań 
projektowych w każdej grupie tematycznej. 
Zespoły projektowe do realizacji Projektów 
Pilotażowych wyłaniane są według procedury 
Open Call. Aktualnie projekty te wchodzą 
w fazę realizacyjną i mają być przykładem 
dla podobnych inwestycji realizowanych 
w przyszłości. 
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SYSTeM OPeN caLL – PrOGraM UDZieLaNia 
ZaMÓWieŃ Na Prace PrOjekTOWe

Open Call (Otwarte Zaproszenie, flam. Open Oproep) to system oparty 
na konkursach architektonicznych stosowany we Flandrii i częściowo 
w Brukseli, zgodny z europejskim prawem zamówień publicznych. 

Proces definiowania tematu projektu rozpoczyna się od intensywnej 
dyskusji między klientem (zleceniodawcą ‑ przedstawicielem jednostek 
samorządowych) a Naczelnym Architektem Regionu Flandrii (Vlaams 
Bouwmeester). Efektem rozmów jest dokument, prezentujący ambicje 
związane z realizacją danej inwestycji i definiujący zadanie projektowe. 

Następnie do publicznej wiadomości podawana jest lista 
nowoplanowanych inwestycji na najbliższe pół roku. Do opracowania 
ich koncepcji architektonicznych lub urbanistycznych mogą zgłaszać 
się pracownie projektowe, wysyłając swoje portfolio i krótki opis 
potencjalnej idei projektu. Na tej podstawie Naczelny Architekt Flandrii 
wybiera do każdej inwestycji 10 najbardziej, jego zdaniem, pasujących 
pracowni. Kolejnym etapem jest zaprezentowanie tych biur klientowi, 
który w asyście Naczelnego Architekta dokonuje finałowej selekcji 
3‑7 portfolio, najczęściej jest to 5 pracowni. 

Kluczem wyboru projektantów wchodzących do etapu opracowania 
koncepcji jest zasada różnorodności, czyli na przykład: młode 
początkujące pracownie versus doświadczone biura, eksperymentujący 
projektanci versus specjaliści i klasycy w danym temacie. Wybrane 
na tej podstawie pracownie projektowe są zapraszane na spotkanie, 
podczas którego mają okazję porozmawiać z klientem i wysłuchać jego 
ambicji dotyczących zadania projektowego. Odbywa się także wizja 
lokalna na terenie planowanej budowy. 

Kolejnym etapem jest wykonanie odpłatnie przez każdą zaproszoną 
do konkursu pracownię koncepcji projektu. Wszystkie zespoły 
przedstawiają swoje pomysły podczas ustnej prezentacji przed komisją 
złożoną z przedstawicieli klienta (lokalnych władz samorządowych) 
oraz reprezentanta Vlaams Bouwmeester (Naczelnego Architekta 
Regionu Flandrii) i jednego niezależnego eksperta. 

Decydując się na zgłoszenie swojej kandydatury, jako potencjalnego 
wykonawcy wybranego projektu, uczestnicy od razu wiedzą, jaki jest 
budżet danej inwestycji i wynagrodzenie projektantów – dokładnie 
określona jest kwota dla uczestników II etapu oraz widełki procentowe 
dla zwycięzcy konkursu, który przystąpi do negocjacji warunków 
kontraktu. W ten sposób unika się wątpliwych pod względem uczciwości 
i negatywnych dla jakości architektury kryteriów „najniższej ceny”. 

Czytaj więcej:  
System Open Call – model udzielania zamówień, str. 026‑027 
Atuty programu Open Call, str. 029



> Naczelny Architekt spotyka się 
z zainteresowanymi inwestora-
mi, by wspólnie ustalić potrzeby 
i oczekiwania dotyczące plano-
wanej inwestycji. Ustalenia mają 
formę dokumentu

> Co pół roku Naczelny Architekt 
publicznie ogłasza informacje 
o planowanych inwestycjach. 
Zainteresowani architekci mogą 
korzystać ze strony internetowej 
oraz zapisać się na newsletter

> Architekci i projektanci za-
interesowani danym tematem 
projektowym przesyłają swoje 
zgłoszenia do biura Naczelnego 
Architekta

> Naczelny Architekt z zespo-
łem dokonuje wstępnej selekcji 
zgłoszonych aplikacji, respektu-
jąc ustalone procedury i kryteria 
różnorodności

> Beneficjentami programu Open 
Call są inwestorzy publiczni.  
Biorą w nim udział, ponieważ  
Naczelny Architekt, jako repre-
zentant rządu, doradza urzędni-
kom w podejmowaniu decyzji

zobacz także:  
atuty programu A3, A4, str. 029

> Każde ogłoszenie określa:
1. nazwę inwestora
2. lokalizację danej inwestycji
3. budżet inwestycji obejmujący 
wynagrodzenie za projekt
4. przedziały czasowe
5. kwotę nagród i liczbę kandyda-
tów w II etapie konkursu 
6. widełki wynagrodzenia lau-
reata odpowiednio do zakresu 
i skali projektu oraz inwestycji

zobacz także:  
przykładowe ogłoszenie, str. 028

> Zgłoszenie obejmuje:
1. portfolio projektów, adekwat-
nych do tematu ogłoszenia 
(niekoniecznie zrealizowanych)
2. życiorys zawodowy
3. krótki opis idei projektu 

zobacz także:  
atuty programu A1, A2,  
A6, str. 029

> Zasady wyboru aplikacji:
1. inwestorowi rekomendowanych 
jest 10 najbardziej odpowiednich 
aplikacji
2. przestrzegana jest zasada róż-
norodności, w tym doświadczenia 
i stylu projektowania
3. w gronie 10 aplikacji zawsze 
znajduje się minimum 1 pracownia 
młoda i 1 pracownia zagraniczna

zobacz także:
Open Call – program, str. 025

PrOceDUra kONkUrSOWa

EtAP I: OtWARtE ZAPROSZENIE

System Open call
Open Oproep, Otwarte Zaproszenie

MODeL UDZieLaNia ZaMÓWieŃ Na Prace PrOjekTOWe
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> Inwestor spośród 10 rekomen-
dacji Naczelnego Architekta 
dokonuje wyboru kandydatów za-
praszanych do II etapu konkursu, 
czyli opracowania płatnej koncep-
cji (przeciętnie 5 kandydatów)

> Kandydaci zaproszeni  
do II etapu konkursu dokonują 
wspólnie z inwestorem wizji 
lokalnej na terenie przyszłej 
inwestycji

> Komisja składa się z 3 przedsta-
wicieli inwestora, 1 przedstawi-
ciela biura Naczelnego Architekta, 
oraz 1 członka niezależnego 
(np. krytyka architektury)

> Laureat II etapu konkursu 
Open Call zostaje zaproszony do 
negocjacji w trybie negocjacji bez 
ogłoszenia

> Zastosowana formuła konkursu 
dwuetapowego z wynagrodze-
niem dla zespołów zaproszo-
nych do II etapu, wpływa na 
profesjonalizm i zaangażowanie 
projektujących, a tym samym 
na optymalizację przygotowania 
i przeprowadzenia inwestycji pod 
względem jakości architektonicz-
nej i wykonawczej oraz realizacji 
budżetu

zobacz także:
wykres optymalizacja jakości, 
str. 031

> Wizja lokalna dostarcza kandy-
datom dodatkowych informacji. 
Jest znacznie bardziej zaawanso-
wanym odpowiednikiem „dialogu 
technicznego” funkcjonującego 
w polskim prawie zamówień 
publicznych

> Formuła prezentacji:
1. prezentacja otwarta dla grona 
wszystkich kandydatów startują-
cych w II etapie
2. następnie zamknięta dyskusja 
każdego z zespołów z członkami 
komisji

Dialog nawiązany podczas 
prezentacji rozpoczyna budowę 
zaufania pomiędzy inwestorem 
a wybranym laureatem konkursu

> Negocjacje dotyczące warun-
ków wykonania usług projekto-
wych odbywają się w zakresie 
widełek procentowych określo-
nych w publicznym ogłoszeniu 
na początku procedury Open Call 
(patrz: krok 2)

zobacz także:
przykładowe ogłoszenie, str. 028

PrOceDUra 
PrZeTarGOWaEtAP II: OPRACOWANIE KONCEPCjI ODPłAtNyCh
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Wybór aplikacji 
(kandydatów)

Wizja lokalna w terenie Prezentacja koncepcji Negocjacje kontraktu
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LeGeNDa: Inwestor
publiczny

Architekt 
Naczelny

Architekt
/projektant

Brief
projektowy
Czego chce 
inwestor?

Portfolio 
architekta
Kim jest 
architekt?

Koncepcja
/wizja
Jaka jest 
propozycja?
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i między innymi o Open call, musimy 
dowiedzieć się, jakie są zależności 
pomiędzy wami a rządem. i kogo właściwie 
reprezentujecie...
> PS: Reprezentujemy inwestorów 
publicznych i społeczeństwo, ponieważ to 
ono buduje (nie tylko w sensie podatków, 
o czym za chwilę – przyp. red.). Architektura 
jest tylko częścią całej układanki. W tym 
wypadku, oczywiście architektura jest dla 
mnie techniką, ale też kwestią społeczną, 
ekologiczną i finansową. Tak jest zawsze, 
nawet jeżeli zlecenie dla architekta 
pochodzi od inwestora prywatnego. Patrząc 
z tej perspektywy prywatne zlecenia nie 
istnieją. Inwestorzy prywatni istnieją, ale 
zlecenia prywatne nie. Wszystkie działania 
architektów mają wydźwięk publiczny.

eF: Podoba mi się system Otwartego 
Zaproszenia, do którego zapraszani są 
architekci, którzy starają się stworzyć 
jak najlepszą koncepcję projektu 
i są za to wynagradzani. W świecie 
architektury funkcjonuje jednak 
również normalny, standardowy system 
otwartych konkursów. jaka jest pana 
opinia na ten temat? 
> PS: Nie jestem jego zwolennikiem. Myślę, 
że system otwartych konkursów wcale nie 
jest normalny. Co powiedzieć na przykład 

o konkursach, do których zgłasza się 700 
zespołów, z których każdy uiszcza jeszcze 
opłatę wpisową... 

eF: ale ten system działa przecież 
praktycznie w każdym kraju. i choćby z tego 
można wnioskować, że ma wiele zalet...
> PS: To oczywiście zależy od tego, co każdy 
z tych 700 zespołów musi przygotować 
w ramach konkursu. Jeżeli jest to kwestia wy-
pełnienia jednego formularza, to w porządku. 
Natomiast, jeżeli każdy zespół projektowy 
musi przygotować kompletny projekt koncep-
cyjny wraz z prezentacją i nie otrzymuje za to 
wynagrodzenia – wtedy uważam ten system 
za patologię.

DS: jak w takim razie działa system 
Otwartego Zaproszenia, w porównaniu 
ze „standardowymi” systemami 
konkursów architektonicznych? 
> PS: Pierwszym krokiem jest opublikowanie 
przez nas listy proponowanych publicznych 
zadań projektowych. Odbywa się to dwa razy 
do roku, w styczniu i w lipcu. Pracownie pro-
jektowe zgłaszają chęć udziału w projektach, 
dostarczając jedynie portfolio oraz krótkie 
uzasadnienie, dlaczego są zainteresowane aku-
rat tym tematem. Ze wszystkich otrzymanych 
zgłoszeń na dany projekt, których czasem jest 
kilkaset, Naczelny Architekt Flandrii wybiera 
dziesięć pracowni, jego zdaniem najlepiej 
pasujących do kryteriów zlecenia. Tych dziesięć 
ofert jest przedstawianych inwestorowi. Inwe-
stor analizuje zaproponowane portfolia i z tego 
grona wybiera pięć najciekawszych dla niego 
zespołów. Następnie wspólnie dyskutujemy 
o trafności wyboru tych pięciu kandydatów, 
i bywa, że wprowadzamy jeszcze zmiany. 

eF: jak radzicie sobie z rozczarowaniem 
architektów, którzy nie zostali wybrani?
> PS: Publikujemy dość dużą liczbę ofert 
przetargowych, więc każdy kto ma ciekawe 
pomysły prędzej czy później zostanie zapro-
szony do współpracy i znajdzie się w szczę-
śliwej piątce. Oczywiście wszystko o czym 
mówię, opiera się na wzajemnym zaufaniu 

Wysokiej 
jakości projekty 
architektoniczne są 
rezultatem udanych 
dyskusji inwestora 
z architektem. 
Zadaniem urzędu 
Naczelnego 
architekta jest 
ułatwienie 
i koordynowanie 
takich spotkań.

Przykładowa plansza ogłoszenia 
Open Call (flam. Open Oproep),  
edycja OO27 (styczeń 2014)

Fees – wynagrodzenie za projekt 
z pełną usługą architekta, która 
obejmuje także nadzór nad realizacją, 
czyli usługę w Polsce realizowaną 
przez inspektorów nadzoru.  
Widełki ustalane zależnie od zakresu 
projektu i skali inwestycji, zwycięzca 
procedury konkursowej negocjuje 
„fee” z inwestorem w trybie negocjacji 
bez ogłoszenia

Budget – budżet inwestycji jest ściśle 
określony i nadzorowany w ramach 
usługi architekta

award – wynagrodzenie dla każdego 
z kandydatów dopuszczonych do 
II etapu konkursu po otwartej 
prekwalifikacji. Z góry określona 
kwota zależna od rodzaju inwestycji 
i zakresu koncepcji

Open Call 27 January 2014 - 4

OO2701
Ghent – Leopold Barracks
All-inclusive design assignment for the integration of a new administrative centre for the Province of East Flanders into the Leopold
Barracks in Ghent.

Client   Provinciebestuur Oost Vlaanderen

Location   Street block between Gaspar De Craeyerstraat, Charles De   
   Kerckhovelaan, Eeckhout, Kattenberg and Kunstlaan, 9000 Ghent

Budget   €67,000,000 incl. VAT and fees

Timing   Award of brief to designer(s): October 2014
   Award of job to contractor(s): early 2017

Fees   Min 7%, max. 12% of building budget; architecture, stability,   
   technical installations, interior concept, furnishings,    
   safety coordination, EPC

Award   €25,000 (excl. VAT) per candidate, 5 candidates

The Leopold Barracks
This complex of buildings, built in the eclectic style at one of the highest points in Ghent 
in about 1900, is ringed by fi ve streets: Gaspar De Craeyerstraat, where the present main 
entrance is, Kattenberg, Kunstlaan, Charles De Kerckhovelaan and Eeckhout. The site has 
a total area of 2.4 ha. and its four big, 4-storey wings are constructed around a large open 
space. The whole complex is encircled by narrow single-storey buildings that form a closed 
barrier to the surrounding streets.

The site is close to the R40 ring-road, the Citadel Park and the Museum of Fine Arts, the 
SMAK, St Peter’s Abbey and the STAM and on the regional plan it is designated as a zone for 
community amenities and public benefi t. The complex is adjacent to a protected urban view, 
and is included in the inventory of architectural heritage, but it is not a classifi ed monument.

New provincial administrative centre
The province’s administrative departments are currently scattered over 7 buildings in the city 
centre and the provincial authority wants to bring them all together in a new provincial centre 
in the Leopold Barracks.

In addition to the various administrative departments, the political division (provincial council, 
deputation, etc.), the public division (public services, meeting rooms, etc.) and the logistical 

division (lending service, archives, depot, parking, etc.) also have to be incorporated. A total 
of 30,000 m² are needed. Any possible remaining space could be let.

Aims
The following are the main aims:

Within a predetermined budget, to centralise management and all provincial departments 
with the aim of cost-saving, in a well-considered entity with ‘provincial’ allure and identity, 
in an overall architectural and urban planning approach to the site, focusing on dialogue 
between the historical setting and new and renewed building, including the implementation of 
the maximum possible sustainability and in the broader context related to the ‘New Working’ 
principles for administration.

The principal wishes to engage an interdisciplinary team that incorporates expertise in 
architecture, heritage, sustainability, urban planning and so on. The provincial authorities are 
seeking an innovative and motivated team that would like to help defi ne the future image of 
the complex.
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i dżentelmeńskiej umowie. Bardzo szanuję ten 
fakt, gdyż to umożliwiło nam przeprowadze-
nie w ciągu ostatnich czternastu lat 595 kon-
kursów i wybudowanie do dnia dzisiejszego 
ponad 250 projektów. Dzięki temu widać, że 
system działa sprawnie i bardzo wydajnie. 
A głównym powodem jest właśnie zaufanie. 

eF: Można zatem powiedzieć że to dzięki 
trójstronnemu zaufaniu – inwestorów 
publicznych, architektów i zespołu 
Naczelnego architekta Flandrii, pozycja 
tego urzędu przetrwała tak długo?
> PS: Myślę, że tak. Przetrwała właśnie dzięki 
umowie dżentelmeńskiej. Oczywiście wszyscy 
jesteśmy ludźmi, ale jako Naczelny Architekt 
Flandrii staram się dokonywać wyboru w bar-
dzo obiektywny sposób. Ja i mój zespół nie 
wybieramy pracowni, które lubimy, ale takie, 
których oferty uważamy za satysfakcjonujące 
danego inwestora. Stosujemy także kryterium 
różnorodności – w każdej selekcji finałowej 
piątki mamy przynajmniej jedną młodą pra-
cownię i jedną pracownię z zagranicy. 

eF: Ma to na celu stworzenie interesującej 
platformy do dalszej dyskusji projektowej?
> PS: Tak, dokładnie o to chodzi. Oczywiście 
wielu klientów boi się współpracy z młody-
mi, niedoświadczonymi projektantami oraz 
z pracowniami zagranicznymi. W takich sytu-
acjach zawsze powtarzam: „Rozumiem wasze 
obawy, ale wraz z moim zespołem będę was 
wspierać w tym procesie. Za każdym razem, 
kiedy będziecie mieli poczucie dyskomfortu, 
możecie zwrócić się do nas i powiedzieć: na-
sza współpraca nie przebiega dobrze. Wtedy 
my postaramy się poprawić przebieg procesu 
powstawania inwestycji”. To jest bardzo silne 
oddziaływanie, na poziomie rządu i polityki, 
gdzie burmistrz, prezydent czy dyrektor danej 
instytucji publicznej mówi mi: ufam tobie.

eF: a kto wyłania zwycięzcę całego 
konkursu?
> PS: Oczywiście inwestor. Ja natomiast 
staram się rzucać mu wyzwania i pobudzać do 
dyskusji. Poza tym w każdej komisji konkurso-
wej jest również niezależny specjalista, który 
niekoniecznie musi być architektem.

eF: Właściwie dobrze, że nie jest to 
pana decyzja...
> PS: To nie może być moja decyzja.

eF: Mogę sobie wyobrazić, że gdyby 
podejmował ją pan samodzielnie, wielu 
byłoby przeciw.
> PS: Jeszcze raz powtórzę: te dyskusje są 
początkiem „kultury budowania”. Wartościo-
wa w tym procesie jest obecność wszystkich 
członków jury przy jednym wspólnym stole. 
To jest bardzo cenny czas. Każdy może do-
świadczyć całego procesu w bardzo indywidu-
alny sposób. W trakcie dyskusji analizujemy 
dokładnie wszystkie 5 zgłoszonych propo-
zycji. Dzięki ograniczonej liczbie projektów 
mamy szansę zauważyć i zrozumieć wszyst-
kie detale zawarte w każdym z nich i dokład-
nie je przedyskutować, nie skupiając się tylko 
na pierwszym wrażeniu.

Podstawą procesu budowania i projekto-
wania budynków oraz tworzenia architektury 
przyjaznej społeczeństwu, musi być zawsze 
wzajemne zaufanie. Zaufanie, że każdy 
siedzący wokół stołu ma równorzędne prawo 
i kompetencje do wygłoszenia opinii. Nato-
miast wygrywa zawsze najbardziej racjonalna 
i obiektywna argumentacja. Czasami dzieje 
się też tak, że te argumenty pochodzą ode 
mnie. Jednak najczęściej jestem osobą zada-
jącą pytania. Klientom często wydaje się, że 
po obejrzeniu wszystkich pięciu prezentacji 
mają już wystarczającą wiedzę i są gotowi 
do podjęcia decyzji i wyboru zwycięzcy. 
A w rzeczywistości wtedy dopiero zaczyna się 
dyskusja i praca związana z wyborem najlep-
szego projektanta. 

Ważne jest również, że podczas każdej 
z pięciu prezentacji projektów, na sali obecni 
są członkowie pozostałych zespołów biorą-
cych udział w tym konkursie. W ten sposób 
wszystkie drużyny poznają nawzajem swoje 
projekty. Tak przejrzysta procedura uła-
twia wszystkim konkurującym architektom 
zrozumienie i zaakceptowanie decyzji jury. 
Odnosi się to ponownie do aspektu budowania 
atmosfery wzajemnego zaufania na każdym 
etapie procesu konkursowego.

eF: Myślę, że to jest bardzo ważne. Dzięki 
temu zarówno autorzy poszczególnych 
projektów, jak i klienci mogą się wiele od 
siebie nawzajem nauczyć.
DS: chciałbym jeszcze powrócić do 
momentu, kiedy wybierany jest zwycięski 
projekt. czy w trakcie obrad jury 
poruszane są kwestie terminów realizacji 
zamówienia oraz kwestie finansowe? 

aTUTY SYSTeMU OPeN caLL

a1
Zwiększenie otwartości rynku i poprawa 
konkurencyjności na rynku usług projekto-
wania architektonicznego, poprzez otwarty 
i niskokosztowy (istotne dla młodych adeptów) 
udział na etapie prekwalifikacji (etap I, krok 3).

a2
Zredukowanie wpływu kryterium „najniższej 
ceny”, negatywnego dla jakości architektury 
i funkcjonalności powstających budynków 
oraz dla czasu i ostatecznych kosztów budowy.
 

a3
Ułatwienie inwestorom publicznym (reprezen-
tującym państwo – rząd oraz społeczeństwo) 
analizy potrzeb i parametrów inwestycji oraz 
ustaleń w zakresie specyfikacji technicznych 
zamówienia na prace projektowe (etap I, 
krok 1 procesu Open Call można określić jako 
odpowiednik „dialogu technicznego” opisanego 
w polskim prawie zamówień publicznych). 

a4
Ułatwienie inwestorom publicznym analizy 
koncepcji i wyboru projektu z uwzględnie-
niem kryteriów jakościowych, wymagających 
specjalistycznej wiedzy. Architekt Naczelny ma 
odpowiednią wiedzę i umocowanie rządowe, 
przy czym w procedurze pełni wyłącznie rolę 
doradcy i mediatora, a ostateczne decyzje 
podejmuje inwestor publiczny.

a5
W procesie Open Call każda z przedstawio-
nych inwestorowi koncepcji jest bardziej 
szczegółowa i bardzo dokładnie dyskutowa-
na. W „tradycyjnych” konkursach zwykle nie 
ma na to czasu (w uproszczeniu: wybiera się 
najładniejszy obrazek), natomiast w „trady-
cyjnych” przetargach w praktyce pomijane są 
kryteria jakościowe (wybiera się najtańszą 
i zwykle najsłabszą ofertę).

a6
Bardziej efektywne wykorzystanie środków  
budżetowych dla całości inwestycji poprzez 
lepiej zoptymalizowane przygotowanie  
i projektowanie inwestycji.

a7
Tworzenie zdrowej konkurencji pomiędzy  
architektami, którzy decydując się na zgło-
szenie swojej kandydatury, jako potencjalnego 
wykonawcy koncepcji wybranego projektu,  
od razu wiedzą, jaki jest budżet na dany  
projekt i wynagrodzenie.

a8
Zapewnienie kontroli budżetu całej inwestycji 
poprzez podniesienie zaufania we współpracy 
inwestora i architekta (architekt jest reprezen-
tantem interesów inwestora). 

Z:A_#40 029
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> PS: Harmonogram prac nie jest dyskutowa-
ny przez jury. O tych kwestiach decydujemy 
zawsze na etapie przygotowywania zadania 
projektowego. Omawiane są natomiast kwe-
stie finansowe. Czasami prezentowane są 
bardzo ciekawe i ładne projekty, ale inwesto-
rzy, którzy najczęściej budują po raz pierw-
szy, nie potrafią sobie wyobrazić wpływu 
pewnych decyzji projektowych na wysokość 
kosztów realizacji inwestycji. Dla przykładu 
– mieliśmy kiedyś inwestora, który chciał 
wybrać do realizacji projekt X. Powiedziałem 
mu: „Jeżeli możesz uzyskać z budżetu miasta 
dwukrotnie wyższą sumę pieniędzy niż ta, 
którą planowałeś wydać, to możemy wybrać 
projekt X”. Dlatego właśnie dyskutujemy na 
temat budżetu, co bardzo często powoduje, 
że wybieramy inną koncepcję. Za każdym 
razem różne argumenty wspólnie definiują 
kryterium wyboru zwycięskiego projektu.

eF: Mówiąc o dyskusji na temat budżetu, 
ma pan na myśli także honorarium 
architektów za prace nad projektem? 
> PS: Nie. Honorarium architekta nigdy nie 
jest dyskutowane, ponieważ jest określone 
według z góry ustalonych stawek procento-
wych***** i my pilnujemy jedynie, żeby były 
one stosowane. 

 
DS: Widełki najczęściej wahają się 
pomiędzy 7% a 10% kosztów inwestycji?
> PS: Tak, taki jest mniej więcej przedział 
cenowy. Ale nie ingerujemy w to, czy inwestor 
z wybranym architektem zdecydują się na 
stawkę minimalną czy maksymalną. To jest 
kwestia negocjacji. Tyle, że stawka minimalna 
jest już dobrym wynagrodzeniem.

Oczywiście, bywa, że klient chce dysku-
tować o honorarium. Zawsze proszę go, aby 
jeszcze raz przemyślał swoją decyzję i nie re-
zygnował z wybranego przez siebie architekta, 
tylko ze względu na jego stawkę wynagrodze-
nia. Bo jest to bardzo nielogiczne podejście. 
Honorarium projektanta jest tylko niewielkim 
ułamkiem całego budżetu inwestycji. 

DS: a więc kwestie honorariów nie są tu, 
w atelier Naczelnego architekta Flandrii, 
dyskutowane?
> PS: Nigdy! Mówiąc szczerze, podczas pro-
cedury wyboru zwycięzcy nawet nie patrzę na 
wynagrodzenia proponowane przez poszcze-
gólne zespoły. 

DS: czy stawki procentowe dotyczące 
honorariów dla architektów są w Belgii 
zdefiniowane przez prawo?
> PS: Nie, nie są. Jesteśmy w Europie i mamy 
wolny rynek. Kiedyś Orde van Architecten 
(odpowiednik polskiej Izby Architektów 
i SARP – przyp. red.) proponował wysokość 
wynagrodzeń za prace projektowe. Dziś 
używamy tych stawek jako minimalnych, 
aby dysponować jakimiś ograniczeniami. 
W przeciwnym razie dozwolone byłoby 
wszystko. Więc jeśli klient przychodzi do nas 
z propozycją wynagrodzenia dla architekta 
w wysokości 2%, wtedy nie jest to przez nas 
akceptowane.

DS: jak wygląda kwestia wynagrodzenia 
zespołów wybranych do Otwartego 
Zaproszenia, czyli zaproszonych do 
opracowania koncepcji? jakie zasady są 
stosowane?
> PS: Minimalne wynagrodzenie za udział 
w konkursie koncepcyjnym to 3500 euro. Po-
niżej takich sum nigdy nie operujemy i jest to 
jednocześnie absolutne minimum oczekiwań 
inwestora. W praktyce oznacza złożenie, 
jako pracy konkursowej, portfolio z projek-
tami referencyjnymi dotyczącymi zadanego 
tematu oraz kilkoma pierwszymi szkica-
mi koncepcyjnymi. Nic więcej. Natomiast 
najwyższe wynagrodzenie może osiągnąć 

50.000 euro za opracowanie koncepcji na 
bardzo duże i kompleksowe projekty. 

W trakcie procesu zawsze ustalamy 
z inwestorem, czego oczekuje od wybranych 
pracowni, zwracając mu uwagę, co może 
uzyskać za dane wynagrodzenie.

DS: Z pana wypowiedzi wynika, że klienci 
traktują tę kwestię bardzo poważnie, dzięki 
dialogowi i zaufaniu, którym obdarzają 
rządowy urząd Naczelnego architekta. 
> PS: Tak, ale w zamian otrzymują nasze spe-
cjalistyczne wsparcie podczas całego procesu. 
I to bezpłatnie. Nasza praca jest finansowa-
na przez rząd flamandzki. Ale jednocześnie 
wszystko, co robimy i kim jesteśmy nie jest 
dla rządu wielkim kosztem. Myślę, że nawet 
dla rozwijającego się kraju takiego jak Polska. 
W efekcie końcowym zawsze chodzi o to, co 
możemy zaproponować i jaką jakość dodać 
klientom publicznym.

Inwestorzy zdają sobie również sprawę 
z tego, że jeżeli opublikujemy ich projekt 
w naszym systemie, to otrzymają dużo więcej 
zgłoszeń z ciekawych pracowni architekto-
nicznych, które potencjalnie będą zaintereso-
wane danym projektem.

Jeszcze raz wrócę do podkreślenia, że to 
wszystko opiera się na wzajemnym zaufaniu 
i otwartości dyskusji. W końcowym efekcie 
wszystkich naszych debat wygrywa najbar-
dziej obiektywna argumentacja. Staramy się 
stworzyć takie warunki rozmowy, aby każdy 
czuł się komfortowo. Także inwestor publicz-
ny, który nigdy wcześniej nie uczestniczył 
w procesie budowania. 

Pomagamy inwestorom podjąć ważne dla 
nich decyzje. Większość przychodzi do nas 
z problemem, który mogą rozwiązać jedynie 
poprzez zrealizowanie nowego obiektu. 
Naszym zadaniem jest również pokazanie 
inwestorowi publicznemu jak ważny jest ten 
dodatkowy, społeczny aspekt całej plano-
wanej inwestycji. W efekcie końcowym to 
oni, urzędnicy i politycy, podejmują decyzje 
w imieniu i dla społeczeństwa oraz otoczenia.

DS: Miło jest słyszeć, że często nawiązuje 
pan do społeczeństwa i społecznych 
korzyści, które są możliwe do osiągnięcia 
poprzez pracę architektów. Myślę, że 
bardzo ważną kwestią jest społeczeństwo 
i zagadnienie odpowiedzialności architektów 
za kształt środowiska, w którym żyjemy. 

Vlaams Boumwester 
(architekt Naczelny) 
nie reprezentuje 
środowiska 
architektów. jest 
reprezentantem 
rządu i jego zadaniem 
jest pomaganie 
i doradzanie 
urzędnikom 
w podejmowaniu 
decyzji. Oznacza 
to, że to urzędnicy 
– inwestorzy są 
beneficjentami 
programu Opencall 
i dlatego chcą brać 
w nim udział.
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> PS: Architekt jest pewnego rodzaju narzę-
dziem, pomocnikiem w całym procesie. Myślę, 
że jest to dobre określenie i dzięki temu pozy-
cja architekta jest klarowna w całym procesie 
inwestycyjnym. 

DS: Nie rozmawialiśmy jeszcze o roli 
estetyki. jaką rolę w wyborze zwycięskiej 
koncepcji przez jury odgrywają kwestie 
estetyczne zgłaszanych projektów?
> PS: Niektóre koncepcje projektowe, które 
wygrywają w naszych konkursach, uważam 
za nieatrakcyjne estetycznie. Bo kwestia 
estetyki nie jest dla jury priorytetem. Staramy 
się mówić o projektach w kategoriach różnych 
korzyści, które zawiera przedstawiana kon-
cepcja projektowa. 

Niestety sami architekci często nie po-
trafią mówić takim językiem, a powinni się 
tego nauczyć. Chodzi tu zarówno o korzy-
ści finansowe, technologiczne, społeczne, 
kulturowe, jak i ekologiczne. Każda moja 
rozmowa z inwestorem publicznym w trakcie 
wybierania zwycięskiego projektu sprowadza 
się właśnie do tych korzyści. Nie rozmawiamy 
o architekturze, o tym, jaka jest jej wartość 
estetyczna. Te aspekty nie mają większego 
znaczenia. Bo wtedy wszystko zaczęłoby być 
bardzo osobiste. 

Natomiast szeroko rozumiane korzyści 
społeczne nigdy nie są osobiste. Są zawsze 
obiektywne i globalne. Jeżeli w trakcie naszej 
debaty możemy zdefiniować oczywiste 
korzyści wynikające ze zrealizowania tego 

konkretnego projektu, to mogę z czystym su-
mieniem podziękować za owocne spotkanie, 
bo wiem, że przedstawiciel inwestora będzie 
w stanie ze zrozumieniem wytłumaczyć 
i uargumentować wybór jury.

DS: Wydaje mi się, że w Polsce w pewnym 
stopniu architekci „bronią” swojej pozycji 
zawodowej, odwołując się właśnie do 
zagadnień związanych z estetyką i jej 
rolą w kształtowaniu przestrzeni dla 
społeczeństwa. Pan mówi o innych 
kryteriach...
> PS: To są bardzo proste elementy, zrozu-
miałe dla każdego mieszkańca. To właśnie 
jest subtelna różnica pomiędzy architekturą 
„inteligentną” i „zwykłą”. Architektura 
tworzona inteligentnie jest w pewien sposób 
także pełna empatii. Oznacza to, że nie tylko 
służy ludziom, ale również może zwracać 
uwagę na różne rodzaje korzyści przez nią 
stworzonych. Właśnie ten aspekt czyni 
architektów tak bardzo wartościowymi, bo 
są jednymi z niewielu ekspertów, którzy są 
w stanie budować korzyści.

eF: W trakcie tej rozmowy trudno pozbyć 
się myśli, że Polska również potrzebuje 
kogoś na wzór Naczelnego architekta 
Flandrii. Tylko jak przekonać do tego 
społeczeństwo i polityków? 
> PS: Na początek najważniejsza rzecz to zna-
lezienie w strukturach rządowych osoby, która 
jest w stanie rozpocząć konstruktywny dialog. 

U nas we Flandrii udało się to osiągnąć dzięki 
inicjatywie pani minister Wiviny Demeester. 
Ona miała wizję i ona powołała do życia Na-
czelnego Architekta Flandrii oraz Flamandzki 
Instytut Architektury (VAI). Musicie znaleźć 
osobę, która będzie miała wystarczająco 
dużo energii i charyzmy, aby przekonać do 
tego pomysłu świat polityki. Zacząć można 
w małej skali, na początek wystarczy kilka 
rozważnych projektów. Najważniejsze jest by 
zrobić pierwszy krok... 

Opracowanie publikacji: arch. Dawid Strębicki, arch. jola Starzak, mgr inż. Sebastian Osowski, współpraca i dyskusje: arch. arch. Michał Dąbrowski, tomasz Gawron‑Gawrzyński, Ewa Frankiewicz, Sławomir Żak

*****
Ustalone stawki procentowe 
Do końca 2003 roku obowiązywała we Flandrii 
deontologiczna zasada stworzona przez Orde van 
Architecten, definiująca honorarium architekta. 
Honorarium za projekt (przy czym oznacza to 
cały proces realizacji inwestycji nadzorowany 
przez architekta, nie wliczając prac specjalistów 
zewnętrznych) na przykład domu jednorodzinnego 
wynosiło minimum 7% kosztów całej inwestycji, 
a w przypadku projektów renowacji lub przebudowy 
12%. te ustalone z góry stawki zostały oficjalnie 
unieważnione, ponieważ są sprzeczne z zasadą 
wolnej konkurencji na terenie Unii europejskiej. 
Mimo tego, nadal są traktowane jako punkt 
wyjściowy w proponowanych stawkach honorariów 
używanych w systemie Otwartego Zaproszenia 
przez Zespół Naczelnego Architekta Flandrii i są 
akceptowane przez instytucje publiczne.

Program Open Call ma na celu 
bardziej efektywne wykorzystanie 
środków budżetowych dla 
całości inwestycji poprzez lepiej 
zoptymalizowane przygotowanie 
i projektowanie inwestycji. 

Etap projektowania daje największe 
możliwości analizy i modyfikacji 
wszelkich aspektów inwestycji. 
Zapewnia tym samym nie tylko 
wystarczającą ilość czasu na 
stworzenie kreatywnej idei, ale 
pozwala również na dopasowanie 
planu i harmonogramu inwestycji 
do takich działań administracyjnych 
jak na przykład: 
•  wybory władz samorządowych, 
•  cykl finansowy (system rozliczeń) 

inwestora publicznego.
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obiektu

koszty zmian: zmiany 
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obiektu/budynku

możliwości zmian: określanie potrzeb 
i wytycznych dla projektu/budynku
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rozmowa... Jakiś polityk w ramach argumen-
tów bez przerwy powołuje się na wzorce 
unijne. Rzygać się chce?

Nasze Państwo nie chroni tytułu architek-
ta jak na przykład we Francji lub w Niemczech. 
Ciekawe dlaczego tam chronią, a tutaj nie? 

Może to dla nas zły wzorzec w odróżnieniu od 
innych, dobrych? No tak – wystarczy spojrzeć 
na architekturę, jaka tam jest brzydka i zła 
– a u nas? U nas jest przecież pięknie. Tam od-
powiednie ustawy regulują, kiedy i kto może 
używać tytułu architekta – a u nas? U nas nikt 
tak właściwie nie ma zielonego pojęcia, kim 
jest architekt. 

W Polsce nie ma ustawowej ochrony 
tytułu architekta – bo po co chronić kogoś, 
jeżeli nie wiadomo kim jest. Prawda? Mamy 
za to wolność „o którą walczyliśmy”! Każdy 
może tytułować się lub być – architektem, 
lekarzem, politykiem, piłkarzem… Kim i czym 
chce, bo wolność przecież. A oprócz tego tak 
ładnie to brzmi… Generalnie na świecie wiado-
mo kim jest architekt mniej więcej od V wieku 
p.n.e., ale trzeba było w szkole się uczyć. Albo 
w ogóle chodzić do szkoły.

By godnie wykonywać nasz zawód, Izba 
Architektów RP jakieś 10 lat temu chciała 
powołać cennik regulujący zasady kalkulacji 
kosztów usług projektowych, na którym 
mógłby się oprzeć architekt, wyceniając pracę 
swoją i całego zespołu. Wtedy ścigalibyśmy 
się tylko jakością naszych usług i talentem 

JJakoś nie jest mi wesoło ostatnio. Może to 
syndrom odstawienia, ponieważ ostatnio rzu-
ciłem palenie i zacząłem czuć znowu smaki 
oraz zapachy. To mogłoby tłumaczyć dlaczego 
któregoś niedawnego poranka ujrzałem naszą 
architektoniczną rzeczywistość jakoś szerzej, 
ostrzej i... poczułem się jakbym obudził się 
z ręką w nocniku. Znowu – sam nie wiem 
dlaczego – bezwiednie... chyba po raz setny, 
z jakimś bezwzględnym, autodestrukcyjnym 
nihilizmem przypomniał mi się pewien czas 
spędzony dawno temu w Paryżu.

Wtedy regularnie dostawałem pensję, 
zawsze starczało mi do pierwszego, to co 
narysowałem było publikowane w ładnych 
pismach, a po wyjściu z pracy było jeszcze 
lepiej niż w pracy. W dodatku, mimo że nie 
oszczędzałem specjalnie, to po powrocie do 
Polski i tak kupiłem sobie mieszkanie. 

Trudno mi się od tego wspomnienia 
uwolnić. Dlaczego wróciłem, zapytacie? Sam 
nie wiem do końca... Zaczynało się „nowe”, 
iskrzyła nadzieja, że jesteśmy znowu „u sie-
bie”... Komuś może się to wydawać idiotycz-
ne, ale chciałem brać w tym udział…. I miałem 
naiwny optymizm, że doczekam dnia, kiedy 
w Polsce będzie tak samo jak w wtedy we 
Francji. Tymczasem minęło 20 lat. Nawet 
zapachu nie czuję tego, na co miałem nadzieję 
20 lat temu, że będzie dzisiaj. Bo przecież 
nie o liczbę supermarketów mi chodzi, lecz 
o mentalność ludzi. 

Media podały ostatnio, złośliwie zapewne, 
że mamy renesans emigracji. Blisko 2,2 mln 
osób, które w 2013 roku mieszkały poza 
granicami Polski, zapewne już tutaj nie wróci. 
Ciekawe dlaczego? Czyżby udało im się uciec 
od głupoty, braku sensu i wszystkiego, co 
podłe? Nie wiem jak w tym kontekście patrzeć 
na oficjalny wyjazd do Brukseli pewnej osoby, 
która obiecywała kiedyś wszystkim Polakom, 
że nikt nie będzie wyjeżdżał z Polski dlatego, 
że musi...

No właśnie, à propos... Nasi politycy wciąż 
powołują się na wytyczne Unii Europejskiej 
i fundują nam z tego tytułu przeróżne ustawy. 
Chociaż jakoś wybiórczo, uważam. Czyżby tyl-
ko populizm się liczył? W radiu trwa właśnie 

ARCHITEKCIE, KTO CIĘ ROZUMIE?
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Pięści w nocniku

arch. Piotr M. Glegoła 
architekt IARP

projektantów. Niestety… okazało się to 
sprzeczne z wolnością. Jakoś we Francji nie 
było to kiedyś sprzeczne z wolnością, a teraz 
w Niemczech też nie jest – ciekawe?

Ostatnio postanowiono nas, architektów, 
zderegulować. Okazuje się, że Ojczyzna wy-
gląda zbyt pięknie. Już wszyscy na wszystkim 
się znają. Przecież to takie proste – zaprojek-
tować. Więc po co tak komplikować dostęp do 
tego zawodu. Praktyka zawodowa? Ale po co 
taka długa? – Skrócić!… A teraz znowu słyszę 
głosy, by rozszerzyć dostęp do projektowania 
architektury (czyżby rynek tego potrzebował, 
bo jest nas za mało i nie ma komu przyjmo-
wać zleceń?) tym, którzy kręcą się wokół 
budownictwa. Bo cóż za różnica – liczyć ob-
ciążenia domu czy go projektować w całości.

Kolejny uniopodobny kamień na szyję to te 
termosy, które mamy od teraz projektować. 
Romantyczna idea Żeromskiego stała się 
obrzydliwie nieekonomiczna i żadnych szkla-
nych domów nikt już nie może budować, bo 
mamy na to rozporządzenia, a nawet ustawę. 
Czyli zanim zostałem doktorem Judymem, 
szerzącym wśród społeczeństwa kaganek 
oświaty (wybrałem że architektonicznej), od-
powiednia ustawa ustaliła, że nie mogę tego 
robić szklanymi domami. 

Inna sprawa, że właściwie żadnych domów 
się nie da zrobić na takich warunkach. A jeśli 
założy się, że pomieszczenie w projektowa-
nym domu będzie wietrzone, to nie wychodzi 
już nic zupełnie. Czy ci, którzy pisali dla nas 
(dla nas!?) te przepisy, nigdy nie odczuwali po-
trzeby – skądinąd ludzkiej przecież – aby prze-
wietrzyć swój pokój? Najwidoczniej eksperci, 
którzy służyli tu radą (chciałbym ich poznać 
osobiście), również nie wietrzą pomieszczeń. 
Współczuję szczerze, ponieważ wprowadze-
nie współczynnika wietrzenia powoduje, że 
przepisy nie działają w praktyce.

Nawet tutaj w Z:A, gdzie znalazłem sobie 
pole do nieskrępowanej wypowiedzi, znalazł 
się Kolega Gwizdak, który ostatnio jakby 
dogryza mi w swoich tekstach. Okazuje się 
zatem, że wszędzie i na okrągło musimy 
walczyć o swoje. A może tylko mi się wydaje, 
bo jest to zwykły syndrom odstawienia? 



http://www.wisniowski.pl
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DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

D Dlaczego ta akcja, 
 taka akcja i Dlaczego teraz 
Dlaczego akcja „Biały Styczeń” rozpoczęta 
została akurat w styczniu tego roku? 
> „Biały Styczeń” to reakcja na zauważalny 
spadek jakości pracy architektów i powszech-
ną frustrację spowodowaną utratą znaczenia 
naszego zawodu w procesie inwestycyjnym.

Nasza akcja definiuje jedną z głównych 
przyczyn takiego stanu i wskazuje na sposób 
odwrócenia niepokojących tendencji.

Większość kłopotów wynika z zaniżenia 
wartości prac projektowych poza granicę 
bezpieczeństwa ekonomicznego i standardy 
zawodowe.

Istota naszej akcji polega na skorzystaniu 
z obowiązującego prawa, czyli przyjęciu war-
tości prac projektowych określonych w Roz-
porządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
18 maja 2004 roku. Uważamy, że stosowanie 
zapisanych tam wskaźników jest naszym 
obowiązkiem, a zarazem szansą określenia 
czytelnego miejsca naszego zawodu w proce-
sie inwestycyjnym.

Nie ignorując wysiłków na rzecz poprawy 
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
prac na rzecz Kodeksu budowlanego, propo-
nujemy, abyśmy sami zadbali o jakość naszej 
pracy. Wiara w pomoc „cudownych ustaw” 
nie sprawdziła się. Instynkt podpowiada 
– pomóżmy sobie sami.

Powodzenie akcji zależy od jej powszech-
ności i determinacji całego środowiska. To 
sprawdzian odpowiedzialności i lojalności 
zawodowej.

Dlaczego rozpoczęta została w styczniu 
2014 roku? Monitorując przetargi publiczne, 
wyraźnie widzieliśmy, jak nisko cenimy swoją 
pracę. Gdy wartości poniżej 50% wyceny mini-
sterialnej zaczęły się powtarzać, uznaliśmy, że 
czas „podnieść larum”. Styczeń jest począt-
kiem roku. Symboliczna jest więc zarówno 
data rozpoczęcia „pracy u podstaw”, jak też 
biel oznaczająca „czystość postępowania”.

Skąd teza, że niska cena to niska jakość? 
Przecież jakość powinna gwarantować 
przystawiona pod projektem pieczątka 
z numerem uprawnień...
> Standardy wykonywania zawodu architekta 
mają zakodowany parametr czasu, jaki należy 
poświęcić na projektowanie. Niska cena – to 
mało czasu, żadnego wymiaru pozostawione-
go na twórczość. W konsekwencji lichy projekt 
i duże prawdopodobieństwo tarapatów 
finansowych.

Pieczątka pod projektem z numerem 
uprawnień nie gwarantuje jakości, bowiem 
nic nie mówi o jakości architektury. Często to, 
co zawiera dokumentacja, jest „tajemnicą” 
między autorem a inwestorem.

z tego wynika, że oferenci wyceniający 
swoje prace na poziomie 20-40% wartości 
zgodnej z rozporządzeniem nie są w stanie 
rzetelnie i prawidłowo zrealizować 
powierzonego im zadania. ale czy w ogóle 
może im się to opłacać? jakie skutki mają 
takie działania dla późniejszej realizacji 
całej inwestycji?

> Desperaci a nie oferenci wyceniając swoje 
prace na poziomie 20-40% wartości zgodnie 
z Rozporządzeniem, są w stanie zrealizować 
powierzone im zadanie tylko raz. Następ-
ny krok to pomoc banku. Określenie, że 
dokumentacja została wykonana rzetelnie 
brzmi górnolotnie. Zazwyczaj przy tak niskich 
wycenach problem dotyczy niespójnego 
zrozumienia zakresu opracowania. Żarłocz-
ne korekty projektu już na budowie zjadają 
pozorne oszczędności na dokumentacji. To co 
jest niewymierne, ale najważniejsze, to utrata 
zaufania do architekta.

W jaki sposób można zagwarantować, 
że jeśli środowisko architektów będzie 
solidarnie i rzetelnie kalkulować ceny 
swoich usług, to inwestorzy rzeczywiście 
otrzymają projekty wyższej jakości?
> Solidne i rzetelne kalkulowanie usług to 
wstęp do prawidłowego budowania relacji 
pomiędzy projektantem a inwestorem, pro-
jektantem a użytkownikiem.

Wielkość wynagrodzenia umiejscawia na-
szą pozycję w całym procesie inwestycyjnym 
i rodzi zobowiązania relatywne do tej pozycji. 
Mechanizm jest dość prosty, ale to on dopro-
wadził do dzisiejszej niekorzystnej pozycji 
architekta. Chyba zbyt dosłownie zrozumie-
liśmy określenie „mniej znaczy więcej”.

a co oznaczają „projekty wyższej jakości”? 
czy można w prosty sposób określić 
i zweryfikować kryteria jakościowe 
projektów architektonicznych?

akcja Biały Styczeń
Wywiad Z:A z arch. jerzym gołębiowskim, inicjatorem akcji „Biały Styczeń”, 
prezesem Oddziału SARP w Zielonej Górze. Pytania zadaje Sebastian osowski

Zdaniem organizatorów akcji Biały Styczeń, środowisko architektów co miesiąc traci od 2 do 
blisko 4 milionów złotych. Tą „utraconą wartością” nazwana została różnica pomiędzy kwotami 
wynikającymi z ministerialnego rozporządzenia ws. obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych, a cenami uzyskanymi przez zwycięzców monitorowanych przetargów publicznych.

PzP



Wszelkie uwagi dotyczące akcji „Biały Styczeń’’ 
można przesyłać do SarP oddział zielona góra: 
zielonagora@sarp.org.pl

„Biały Styczeń” to społecznościowa akcja architektów zainicjowana 
przez zielonogórski oddział SARP, która ruszyła wraz z początkiem 
2014 roku. Inicjatorzy akcji, ze względu na pogarszającą się sytuację na 
rynku projektowym – głównie zaniżanie wartości usług w przetargach 
publicznych, a co za tym idzie obniżanie jakości opracowań dokumentacji 
– postanowili zaapelować do Koleżanek i Kolegów, o korzystanie 
w postępowaniach przetargowych z przepisów prawa w zakresie 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych w procesie 
inwestycyjnym. 

Prawem tym jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 
2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389).

Istota akcji polega z jednej strony na apelowaniu o stosowanie zapisanych 
w rozporządzeniu wskaźników i wycenianie prac projektowych na 
podstawie określonych tam wartości. A z drugiej – na monitorowaniu 
przez organizatorów wyników przetargów publicznych i comiesięcznym 
przekazywaniu komunikatów do wiadomości architektów. Różnica 
pomiędzy kwotami wynikającymi z ministerialnego rozporządzenia 
a cenami uzyskanymi w poszczególnych przetargach nazywana jest 
„wartością utraconą przez środowisko architektów”. Jak wynika 
z szacunków organizatorów akcji, co miesiąc waha się ona w przedziale  
od ponad 2 do blisko 4 milionów złotych. 

Organizatorzy podkreślają, że akcja „Biały Styczeń” jest zgodnym 
z prawem rozwiązaniem, zależnym jedynie od woli i poczucia zbiorowej 
odpowiedzialności środowiska. Włączenie się do inicjatywy akcentuje 
jednocześnie znaczenie odpowiedzialności zawodowej i tworzy 
szansę wskazania czytelnego miejsca zawodu architekta w procesie 
inwestycyjnym. W „Komunikacie nr 1” napisano: „Nie wykształcimy młodej 
kadry, nie będziemy uczestniczyć w konkursach i nie będziemy w stanie 

spełniać naszych obowiązków wobec oczekiwań nowoczesnego 
– coraz bardziej wymagającego społeczeństwa, jeżeli 

nie wzmocnimy naszej pozycji w procentowej 
ocenie wartości procesów planistycznych. (...) 

Nie ignorując wysiłków na rzecz poprawy 
ustawy Prawo zamówień publicznych 

oraz prac na rzecz Kodeksu 
budowlanego proponujemy, 

abyśmy sami od zaraz zadbali 
o jakość naszej pracy.”
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> Jeżeli pojawia się określenie „projekt 
wyższej jakości” to oznacza, że są projekty 
„niższej jakości”. Nie boję się stwierdzić, że 
dla większości architektów taki podział jest 
rozróżnialny. Kryteria jakościowe wynikające 
z naszych prawd zawodowych i standardów 
umożliwiają taką weryfikację.

 Dlaczego architekci nie StoSują  
 rozPorząDzenia miniSterStWa 
rozporządzenie ministra infrastruktury 
w sprawie m.in. obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych obowiązuje 
od blisko 10 lat. Dlaczego jego zapisy nie 
stały się skutecznym argumentem przy 
ustalaniu poziomu cen przetargowych?  
czy to oznacza, że projektanci nie stosują 
się do przepisów prawa? 
> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
jest zarządzeniem do określenia Wartości 
Kosztorysowej Inwestycji (WKI) dla inwestycji 
finansowanych z budżetu państwa.

Architekci, którzy nigdy nie przygotowali 
tego typu dokumentów, mogą nie wiedzieć 
o takim Rozporządzeniu. Ku mojemu zdziwie-
niu jest to spora grupa. Myślę, że przyszedł 
czas na wykorzystanie prawa a nie tylko jego 
stosowanie.

 ProBlem: niSka cena,  
 czy to korzyści BuDżetu? 
co odpowie pan na tezę jednego 
z dziennikarzy, że jeśli „środowisko 
architektów straciło około 4 mln zł” – to 
urzędnicy wydający publiczne pieniądze 
dokładnie tyle samo zaoszczędzili...?
> Skutków oszczędzania na procesie inwesty-
cyjnym, niezależnie czy mówimy o fazie pro-
jektowej czy wykonawczej, doświadczyliśmy 
w ostatnich latach na realizacjach drogowych. 
Te same mechanizmy, oparte na ustawie 
Prawo zamówień publicznych i promujące 
najniższą cenę, dotyczą naszej działalności. 

Oszczędność dla inwestora występuje tyl-
ko w pierwszym dniu po ogłoszeniu wyników 
przetargowych. Już następnego dnia całą 
oszczędność należy zwrócić, jeżeli inwesty-

cja jest realizowana z kasy Unii Europejskiej. 
Takie są zasady dotacji unijnych. Jeżeli budżet 
jest krajowy to już na trzeci dzień przychodzi 
wykonawca twierdząc, że myślał o innym 
zakresie robót. Scenariusz jest zawsze taki 
sam i kończy się ogólną mizerią.

Pozwolę sobie postawić tezę, że oszczę-
dzanie publicznych pieniędzy na pracy obywa-
teli jest zjawiskiem niespołecznym. Ogranicza 
zatrudnienie, zmniejsza wpływy do budżetu 
z tytułu podatków, nie pozostawia żadnych 
środków na rozwój, dokształcanie się. Aktu-
alna kondycja pracowni architektonicznej jest 
tego dowodem.

teoretycznie oferty z rażąco niską 
ceną powinny być po prostu odrzucane. 
niestety wciąż problemem jest kwestia 
jej definicji. uzP nie widzi możliwości 
wprowadzenia jakiegokolwiek algorytmu 
jej wyznaczania...
> Rażąco oczywisty problem z rażąco niską 
ceną jest dla nas widoczny, a jego skutków 
doświadcza całe społeczeństwo.

Zdumiewającym jest, że na tak po-
wszechną chorobę nie znaleziono trafnego 
antidotum. Nie wprowadzając żadnych 
dodatkowych kryteriów trudnych do oceny, 
można byłoby skorzystać z następującego 
algorytmu: najwyższe i najniższe ceny odrzu-
cić, a z pozostałych wyliczyć średnią. Oferta 
najbliższa tej liczby, byłaby traktowana jako 
oferta najkorzystniejsza. W przypadku dwóch 
ofert konsekwentnie odrzucamy najniższą 
(opisany algorytm jest autorską propozycją 
rozmówcy – przyp. red.). Możliwe, że takie 
podpowiedzi są za proste, a takich nie lubią 
urzędnicy i prawnicy. Jednego możemy się 
spodziewać: nieprędko ruszą tryby zmie-
niające ten defekt ustawy Prawo zamówień 
publicznych.

W założeniach akcji „Biały Styczeń” celo-
wo nie podejmujemy więc boju z rażąco niską 
ceną. Walczymy o takie określenie wartości 
naszych projektów, aby nawet przy najniższej 
cenie wartość ta umożliwiła prawidłową, 
twórczą pracę.

Warto zwrócić uwagę na pewną 
prawidłowość: najmniejsze odstępstwa 
od kwot „ministerialnych” występowały 
w projektach skomplikowanych. 
największe – przy termomodernizacjach 
czy projektach budynków socjalnych. 
czy organizatorzy akcji dostrzegli taką 
prawidłowość?
> To celne spostrzeżenie i zauważona pra-
widłowość. Tam, gdzie odpowiedzialność 
jest większa, zamawiający rozbudowuje 
uwarunkowania dopuszczające do przetar-
gu. Wstępna selekcja eliminuje zbyt dużą 
przypadkowość. 

Jest to oczywiście niesprawiedliwe wobec 
osób odpowiedzialnych, ale nie mających 
jeszcze zaplecza techniczno-ekonomicznego. 
Zupełnie szkodliwe jest zastosowanie tych 
samych kryteriów wobec prac konkursowych 
realizowanych w trybie ustawy Prawo zamó-
wień publicznych.

 SoliDarność zaWoDoWa  
 i reakcje śroDoWiSka 
jak pan wspomniał, by akcja odniosła 
oczekiwany skutek, musiałoby wziąć 
w niej udział całe środowisko architektów, 
a przynajmniej jego zdecydowana 
większość. W jaki sposób zachęcali 
państwo architektów do uczestnictwa?
> Powszechność uczestnictwa Koleża-
nek i Kolegów architektów w akcji „Biały 
Styczeń” rzeczywiście jest warunkiem jej 
powodzenia. Kluczową kwestią jest świado-
mość współodpowiedzialności. Cel akcji jest 
wspierany przez Zarząd Główny SARP oraz 
znalazł się we wnioskach V Programowo-Bu-
dżetowego Krajowego Zjazdu IARP (został 
złożony jako wniosek delegatów zjazdu 
– przyp. red.).

Poprzez bratnie organizacje staramy się 
dotrzeć do możliwie dużej liczby architektów. 
Jednocześnie każdego miesiąca przesyła-
my do wszystkich Oddziałów SARP celem 
rozpowszechnienia, komunikaty z monito-
rowanych przetargów publicznych z obszaru 
całego kraju.
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TABELA 1. PRZYKŁADOWE ZEsTAWiEniE WYBRAnYch ROZsTRZYgnięTYch PRZETARgóW PuBLicZnYch*
nA WYKOnAniE DOKumEnTAcji PROjEKTOWYch ARchiTEKTOnicZnO-BuDOWLAnYch (OKREs: sTYcZEŃ 2014)

Lp inwestycja
cena wybranej 

oferty  
(bez VAT)

wycena zgodna 
z rozporzą-

dzeniem  
(bez VAT)

różnica pomiędzy kwotą 
wybranej oferty i wartością 

szacunkową wskazaną  
przez inwestora

kwotowo procentowo

1
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu budynku szkoły podstawowej 
wraz z pełnieniem nadzoru 

68 511,00 188 350,80 119 839,80 36,4%

2
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy krytej pływalni przy liceum 
ogólnokształcącym

99 630,00 200 000,00 100 370,00 49,8%

3 opracowanie dokumentacji projektowej na centrum badawcze uniwersytetu 83 000,00 195 000,00 112 000,00 42,6%

4 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę szkoły podstawowej 15 744,00 24 390,24 8 646,24 64,6%

5 Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji świetlicy wiejskiej 12 054,00 18 300,00 6 246,00 65,9%

6
Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy ośrodka 
sportowego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

252 150,00 1 254 875,61 1 002 725,61 20,1%

7
opracowanie koncepcji projektowej oraz wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej 
budowlanej i wykonawczej basenu odkrytego wraz z infrastrukturą towarzyszącą wraz 
z uzyskaniem w imieniu zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę

92 373,00 150 000,00 57 627,00 61,6%

8
Opracowanie dokumentacji projektowej dla utworzenia specjalistycznej pracowni oddziału 
szpitala wojewódzkiego

85 854,00 105 000,00 19 146,00 81,8%

9 Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rewitalizacji placu 34 858,20 56 286,12 21 427,92 61,9%

10 Wykonanie projektu budowlanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego 22 140,00 81 300,81 59 160,81 27,2%

11
Wykonanie projektu przebudowy części budynku szpitala oraz jego rozbudowy w oparciu 
o ramowy program funkcjonalno-użytkowy zgodnie z zaproponowaną przez Wykonawcę 
koncepcją

89 000,00 336 875,00 247 875,00 26,4%

12
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę budynków starostwa wraz 
z dostosowaniem do standardów budynku ekologicznego

86 938,69 105 691,06 18 752,37 82,3%

13
kompleksowe opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy fragmentu budynku 
centrum diagnostyki medycznej

57 000,00 193 608,48 136 608,48 29,4%

14 Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla utworzenia centrum badania paliw 19 901,40 35 000,00 15 098,60 56,9%

15
Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania oraz 
modernizacji i przebudowy obiektów sportowych

13 530,00 15 853,66 2323,66 85,3%

16 Wykonanie budowlano-wykonawczej dokumentacji projektowej dla adaptacji budynku 23 000,00 28 455,28 5 455,28 80,8%

17
opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla dostosowania budynku akademika do 
aktualnych wymogów ochrony przeciwpożarowej

55 350,00 162 601,63 107 251,63 34,0%

18
aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie projektu wykonawczego 
wielobranżowego dla przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania XIX-wiecznego budynku 
willowego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

270 477,00 332 783,51 62 306,51 81,3%

19 opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku 159 000,00 203 252,03 44 252,03 78,2%

20 Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej budynków biurowych w kompleksach wojskowych 33 524,09 183 375,29 149 851,20 18,3%

21
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku wielorodzinnego wraz 
z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego

92 250,00 230 526,00 138 276,00 40,0%

Wartość utracona w wyniku zaniżania cen przez startujących w przetargach: 2 435 240,14

1_ Zestawienie opracowane przez SARP Oddział Zielona Góra na podstawie serwisów: Ronet.pl – Serwis Architektoniczny (www.ronet.pl),  

DTK&W Zespół Ogłoszeniowy (www.oferty-biznesowe.pl), Biznes Polska – Ogólnopolska Baza Przetargów (www.biznes-polska.pl).

2_ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych  

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. nr 130 poz. 1389)

informacja oD komiSji WyDaWniczej iarP
W podanym poniżej zestawieniu przetargów z jednego z komunikatów or-
ganizatorów akcji „Biały Styczeń”, pomijamy nazwy i nazwiska oferentów. 
Przypominamy jednak, że dane na temat przetargów publicznych są jawną 
informacją publiczną.

Wszystkie komunikaty akcji „Biały Styczeń” znajdziesz na stronie:
www.zielonagora.sarp.org.pl
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jak wiele lokalnych oddziałów SarP 
wzięło czynny udział w podawaniu danych 
dotyczących przetargów?
> Otrzymaliśmy wyraźne wsparcie Zarzą-
du Głównego SARP do przeprowadzenia 
akcji. To oczywiste, że zależałoby nam, aby 
zwiększyło się zaangażowanie lokalnych 
Oddziałów SARP w dostarczaniu wyników 
przetargów. Dotychczas otrzymywaliśmy 
bezpośrednie informacje od Koleżanek 
i Kolegów z całego kraju. Natomiast głównie 
posługujemy się ogólnie dostępnymi portala-
mi internetowymi.

a jaki jest zasięg regionalny i skala tych 
danych w odniesieniu do wszystkich 
przetargów na usługi projektowania 
architektonicznego w Polsce? czy istnieje 
źródło podające taką pełną informację?
> Wykupiliśmy prawa do korzystania z por-
tali o zasięgu ogólnopolskim. Wspoma-
gamy się również informacjami przesyła-
nymi przez architektów biorących udział 
w naszej akcji. 

O ile wiemy, nie ma jakiegoś super urzędu, 
który prowadzi statystykę przetargów pu-
blicznych i je analizuje. Zdajmy sobie sprawę, 
że losem pieniędzy publicznych wydawanych 
na inwestycje budowlane nikt się specjalnie 
nie przejmuje.

czy informacje o celach akcji przebiły się 
do mediów? jeśli czynione były jakieś 
starania o zainteresowanie dziennikarzy, 
to czy spotkały się ze zrozumieniem 
i odzewem?
> Nie czyniliśmy starań o zainteresowa-
nie mediów naszą akcją. Jej istota wiążąca 
jakość dzieła z jej wartością jest zrozumiała 
zapewne tylko dla architektów. Bardzo dobrą 
platformą informacji jest Zawód:Architekt. 
Z pełnym zaufaniem opisujemy szczegóły 
akcji, jednocześnie dziękując za współpracę.

jaki był odzew ze strony środowiska?  
czy pracownie zgłaszały wam chęć udziału 
w inicjatywie? 
> Wsparcie do prowadzenia akcji otrzymujemy 
od Koleżanek i Kolegów architektów nieza-
leżnie od struktur organizacyjnych i przyna-
leżności terytorialnej. Ciekawym jest podział 
pokoleniowy oceniający powodzenie akcji. 

Grupa doświadczonych architektów pamię-
tająca jeszcze niedawne czasy, gdy wartość 
projektu była wyceniana na poziomie 4-5% 
kosztów inwestycji, z dużą nadzieją patrzy 
na konieczność powrotu na ścieżkę normal-
ności. Młodsze pokolenie, paradoksalnie 
bardziej zaprawione w bojach przetargowych, 
uczestniczy w drapieżnym rynku projektowym 
i mniej wierzy w środowiskową lojalność. Ta 
ważna refleksja jest właściwym kluczem do 
powodzenia akcji. Musimy sobie uświadomić, 
że wszyscy mamy ten sam określony obszar 
wartościowania naszej pracy i nie wolno nam 
przekroczyć tej granicy. Myśląc o obszarze 
wartościowania, jeszcze raz przypominam 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, 
a podział procentowy tam zawarty jest naszą 
koniecznością i nadzieją.

zdarzyły się jakieś głosy krytyki lub 
sygnały sprzeciwu wobec akcji?
> Nie było głosów przeciwnych akcji, ale były 
stanowiska sceptyczne co do jej powodzenia.

„Biały Styczeń” odwołuje się do 
poczucia zawodowej odpowiedzialności 
i środowiskowej solidarności. czy 
mówienie o etyce w obecnych czasach ma 
jeszcze rację bytu? 

> Etyka jest filarem naszych wzajemnych 
działań i postawą wobec odbiorców.

Jeżeli ciągle tworzymy kolejne wersje 
Zasad Etyki Zawodowej, to nie znaczy, 
że nie obowiązują zasady wynikające ze 
szczególnych cech naszego zawodu a jedno-
cześnie zwykłej przyzwoitości. Jeżeli stale 
modyfikowane są te dokumenty to znaczy, 
że współczesne życie jest coraz bardziej 
skomplikowane i wymaga coraz silniejszych 
prawnych kagańców. Na marginesie uważam, 
że Zasady Etyki Zawodowej mogą być 
opisane w kilku punktach formatu telefonu 
komórkowego, symbolicznej rzeczy, którą 
zawsze nosimy przy sobie.

celem akcji jest upowszechnienie 
zasady, iż ceniąc siebie, architekci dbają 
o autorytet zawodu. ale pojawia się 
pytanie: co w przypadku biur, których 
właściciele nie są architektami lub 
z innych powodów nie włączą się w akcję, 
a wręcz spróbują wykorzystać sytuację? 
czy wówczas inicjatywa nie uderzy 
ekonomicznie w jej uczestników?
> Niepokój o postępowanie osób, które kie-
rują biurami projektowymi a nie są architek-
tami, dotyczy nie tylko akcji „Biały Styczeń”, 
ale także ich odpowiedzialności za cele, jakie 
stawia się architekturze. Skoro nie są archi-
tektami, ale tzw. biznesmenami, to szybko 
zorientują się, że mogą więcej zarobić. To jest 
proces w dużej mierze zależny od postawy 
Koleżanek i Kolegów w takich strukturach 
zatrudnieniowych.

 reakcje inWeStoróW  
 na inicjatyWę 
a jak akcję „Biały Styczeń” ocenili 
inwestorzy zlecający projekty? czy została 
przez nich zauważona?
> Nie mogę uogólniać, ale konfrontując 
główny cel akcji z inwestorami publiczny-
mi, okazywali oni zrozumienie co do naszej 
reakcji, gdyż także zauważają postępujące 
anomalia przetargowe. Świadomi inwesto-
rzy przygotowując WKI są przygotowani na 
określone wydatki. 

Obniżanie o połowę wycen budzi nie tylko 
śmieszność, ale niepokój o jakość zamówie-
nia. Stawia również pod znakiem zapytania 
wiedzę pracowników inwestora i wiarygodno-

z ostatniej chwili: 
w najnowszym 

komunikacie akcji 
Biały Styczeń (nr 11) 
możemy przeczytać, 

że w monitorowanych 
przetargach pojawiła się 

pozytywna tendencja. 
W sierpniu br. po raz 

pierwszy wyceny prac 
projektowych wyraźnie 
wzrosły, lokując się na 
poziomie zbliżonym do 
wskaźników opisanych 

w rozporządzeniu, 
a w wielu przypadkach 

przerosły wartości 
proponowane pierwotnie 

przez inwestorów.
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TABELA 2. WYniKi sTATYsTYcZnE mOniTORingu PRZETARgóW PuBLicZnYch PROWADZOnEgO  
W RAmAch AKcji „BiAŁY sTYcZEŃ”

Numer 
komunikatu Okres

Liczba 
monitorowanych 

przetargów

Najniższa zwycięska 
oferta miesiąca,  
procentowowo 
w stosunku do 
rozporządzenia

Średnia zwycięskich 
ofert, procentowowo 

w stosunku do 
rozporządzenia

Najwyższa 
zwycięska oferta, 

procentowowo 
w stosunku do 
rozporządzenia

Różnica kwotowa 
pomiędzy sumą 

ofert zwycięskich, 
a kosztami 

szacowanymi według 
rozporządzenia*

2 Listopad 2013 43 4,37% 52,41% 97,75% 3 910 224,99 zł

3 Grudzień 2013 34 23,60% 64,94% 98,40% 1 733 518,96 zł

4 Styczeń 2014 21 18,30% 53,60% 85,30% 2 435 240,14 zł

5 Luty 2014 29 20,60% 54,30% 90,00% 2 266 447,31 zł

6 marzec 2014 52 21,20% 54,61% 95,60% 2 849 533,74 zł

7 Kwiecień 2014 37 13,80% 55,74% 99,40% 3 379 984,21 zł

8 maj 2014 43 4,30% 58,70% 98,40% 3 369 866,99 zł

9 czerwiec 2014 34 15,90% 49,51% 88,10% 3 788 217,48 zł

10 Lipiec 2014 33 9,00% 55,50% 99,60% 3 358 059,68 zł

11 Sierpień 2014 69 16,40% 109,04% 569,80% 1 567 238,19 zł

Suma różnic w 395 przetargach w ciągu 10 miesięcy: 28 658 331,69 zł
* Przez organizatorów akcji Biały Styczeń różnica ta nazywana jest: „Wartością utraconą w wyniku zaniżania cen przez startujących w przetargach”.

ści ich szacunków. To jest prosta droga do tzw. 
„metody porównawczej” kosztów inwestycji, 
która gubi wielu z nas.

 cele inicjatyWy  
 a WątPliWości otoczenia 
Wielu odbiorców z pewnością zwróci 
uwagę na emocjonalny ton komunikatów. 
niektórym może się nawet wydać, że 
zaangażowanie emocjonalne jest wyrazem 
szukania osobistych korzyści. czy 
inicjatorzy akcji nie boją się daleko idącej 
polaryzacji środowiska? 
> Powodzenie takiej akcji jest możliwe przy 
założeniach czystości intencji. Forma prze-
kazu wynika z tego, że formułujący komu-
nikaty jest architektem a nie prawnikiem. 
Odpowiedzialność za los naszego zawodu 
jest dla większości z nas bardzo ważna, stąd 
zaangażowanie w jego poprawę i emocjonalny 
nastrój wypowiedzi.

Skutkiem akcji „Biały Styczeń” nie może 
być daleko idąca polaryzacja środowiska, 
bowiem to właśnie wyrównanie poziomów 
wartości pracy przeciwdziała zbyt dużemu 
zróżnicowaniu.

co odpowie pan na potencjalny zarzut 
(a taki może się pojawić w odbiorze 
społecznym), że uczestnicy akcji zabiegają 
nie tyle o jakość prac projektowych, 
czy o wypełnianie obowiązków wobec 
społeczeństwa, ile o własne dochody?
> Nasza akcja zmierza do zwiększenia 
procentowego wartości opracowań projek-
towych w stosunku do kosztów całej inwe-
stycji. Dochody architekta są tylko częścią 
kwoty przeznaczonej na dokumentację. 

Jest zrozumiałym, że odpowiedzialność 
ma swój wymiar. Architektura jest dobrem 
publicznym i to na nas spoczywa zobowiąza-
nie – dbałość o jej jakość.

To również odpowiedzialność za przygo-
towanie młodego pokolenia do samodzielnej 
pracy. Ustawowy nakaz praktyki zawodowej 
nie uwzględnia obciążeń finansowych z tego 
wynikających.

czy wskazywanie nazw firm 
wygrywających przetargi niskimi 
wycenami prac projektowych nie zrodzi 
pomiędzy SarP a tymi firmami jeśli nie 
konfliktu, to urazy, niesmaku?

> Wskazywanie firm wygrywających przetargi 
niskimi wycenami jest informacją jawną 
i ogłoszoną w procedurze przetargowej.

Akcentowanie zachowań skrajnych jest 
edukacyjne, natomiast samo zachowanie 
uczestników takiej farsy powinno zostać 
powszechnie uznane za niewłaściwe. To nie 
jest konkurencja, to jest nieetyczna postawa 
wobec zawodu.

W jaki sposób publikacja zestawień kwot 
wartości prac projektowych obliczonych 
według rozporządzenia ministerialnego 
z rzeczywistymi a niższymi kwotami 
zwyciężającymi w przetargach może 
wpłynąć na poprawę sytuacji zawodowej 
architektów? czy nie obawia się pan 
ryzyka, że odniesie skutek odwrotny 
– stanie się instrukcją pt. „na jak niskim 
poziomie wyceniać usługi projektowe 
startując w przetargach”?
> Ciekawe spostrzeżenie. W perspektywie 
pozytywnych celów nie uwzględniliśmy takich 
„sprytnych” postaw.

Ujmując statystycznie można powiedzieć, 
że przyjmując wartość projektu na poziomie 
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ok. 20% w stosunku do wytycznych Rozpo-
rządzenia, zawsze wygrywa się przetarg. Ale 
przecież wygrana nie jest celem. To jest prosta 
i bezwzględna droga do kłopotów ekono-
micznych i całkowitej nieodpowiedzialności. 
Często takim „jednym strzałem” można sobie 
zniszczyć karierę zawodową.

co odpowiedziałby pan na ewentualne 
wątpliwości, że akcja może wchodzić 
w konflikt z prawem budowlanym, ustawą 
o zamówieniach publicznych, wolnym 
rynkiem? czy dysponuje pan np. opinią 
prawną w tym zakresie?
> Przed rozpoczęciem akcji dokonaliśmy oceny 
prawnej takiego zamierzenia.

Dysponujemy pozytywną opinią prawną 
Kancelarii Radcy Prawnego Anny Lambry-
czak. Należy pamiętać, że fundament akcji 
tworzymy na odwołaniu się do stosowania 
prawa, jakim jest Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku. 

Cel akcji jest zbieżny z głównymi obo-
wiązkami SARP i IARP, czyli działaniami 
zmierzającymi do poprawy architektury jako 
dobra publicznego.

 Wyniki monitoringu PrzetargóW 
Półroczny monitoring przetargów 
publicznych wykazał zmianę tendencji 
pod względem oferowanych cen. Pytanie 
brzmi, czy po takim okresie można już 
wnioskować, że pojawiła się tendencja 
wzrostowa? czy rzeczywiście można 
wnioskować, że jest to efektem akcji, a nie 
np. sezonowości czy koniunktury na rynku? 
> Przetargi publiczne monitorujemy już od 
listopada 2013 roku. Średnia wycen prac 
projektowych na początku naszych analiz 
wynosiła 30%. Pół roku później mówiliśmy już 
o wartościach ok. 49% w stosunku do dekla-
racji zamawiających (patrz także informacja 
„Z ostatniej chwili” na stronie 38 – przyp. red.).

Nawet zwiększona dawka naiwności nie 
pozwala na tak prostą diagnozę, że tendencje 
wzrostowe są tylko rezultatem naszej akcji. 

Mamy natomiast pozytywne przykłady 
architektów, którzy świadomie odnieśli się do 
nowych zasad i wygrali przetargi na dobrym 
poziomie. Są również głosy krytyki w stosun-
ku do osób, które pomimo wiedzy o celu akcji 
„zbłądziły”.

jak długo zielonogórski SarP planuje 
prowadzić taki monitoring?
> Monitoring zamierzamy prowadzić do 
chwili pojawienia się stałych symptomów 
wzrostu wartości pracy architekta. Cechą 
naszej akcji jest jej ciągłość, a istotą współ-
uczestnictwo.

Monitoring jest narzędziem, działaniem 
technicznym. Nam zależy na zaangażowaniu 
się wszystkich architektów tworzących rynek 
prac projektowych.

 PerSPektyWy kontynuacji 
czy „Biały Styczeń” może przynieść realną 
poprawę sytuacji, którą mamy obecnie? 
liczy pan na podniesienie poziomu 
świadomości wewnątrz środowiska, czy 
raczej na pijarowski wymiar akcji? 
> Liczymy na wyobraźnię architektów. Propo-
nujemy proste, zgodne z prawem rozwiązanie 
zależne jedynie od naszej woli i poczucia 

zbiorowej odpowiedzialności. Czy ma wymiar 
pijarowski? Niech ma każdy wymiar, byle 
– w co wierzymy – przyniosła poprawę losu 
architekta.

zatem akcja będzie kontynuowana i miejmy 
nadzieję przerodzi się w Biały rok. czy po 
pierwszych doświadczeniach zamierza pan 
coś zmienić w jej założeniach, sposobie 
realizacji, zachęcania architektów do 
udziału?
> Każda akcja ma swoje hasła i symbole. 
„Biały Styczeń” będzie trwał jako proces 
i w tym znaczeniu miesiąc użyty w nazwie 
akcji ma sens wyłącznie symboliczny.

Nie byłoby prawdą gdybyśmy stwierdzili, 
że nie potrzebujemy wsparcia. Liczymy na 
większe zaangażowanie się struktur Izby 
Architektów RP zgodnie z wnioskiem złożo-
nym podczas V Programowo-Budżetowego 
Krajowego Zjazdu IARP. 

Jako narzędzie 
pomocnicze do wyceny 
prac projektowych na 
podstawie Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury, 
wykorzystać można 
program o nazwie 
Asystent Architekta 1.0. 
Został on opracowany 
na podstawie uchwał 
Krajowego Zjazdu Izby 
Architektów RP oraz 
Krajowej Rady IARP, 
a także załącznika do 
Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury.

Program można pobrać 
z internetu korzystając 
z przygotowanego linku:
www.zawod-architekt.pl/
asystent

aSyStent architekta 1.0
narzęDzie Do SzacunkoWej kalkulacji
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Rozmowa z architektami Edytą Kuryło, Piotrem Hofmanem i Kamillą Podkalicką z pracowni Dedeco i MD Polska,
Pytania stawia: Bartosz Wokan, redakcja Z:A
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Na mecie maratonu  
zawsze jest euforia
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Słowa klucze: elegancja, kontekst, aprobata... 
zderzają się w tej rozmowie z mordującymi 
architekturę terminami inwestycji, surrealizmem 
między wysoką oceną dla koncepcji w konkursie, 
a wynagrodzeniem za projekt, szacunkiem dla 
architektury braci mniejszych, ale i małą sympatią 
architektury wobec statystycznej demokracji...

3xS
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ZZacznijmy od punktu startu. W jaki sposób 
zdobyli państwo to zlecenie?
Kamilla Podkalicka: Umowa o prace projek-
towa była efektem przetargu publicznego 
w formule „cena-walor”. Zamawiający 
otrzymał więc od uczestników przetargu 
koncepcje architektoniczne i oferowany koszt 
wykonania prac projektowych, które punkto-
wał, a suma punktów dawała rozstrzygnięcie 
przetargu. Punktacja koncepcji była oceną 
subiektywną komisji przetargowej, nato-
miast najniższe oferowane wynagrodzenie 
projektantów było punktowane oczywi-
ście najwyżej. Oferty nie były anonimowe. 
Ponadto wysokie były wymagania w zakresie 
referencji. 

W ocenie komisji przetargowej uzyska-
liśmy najwyższą punktację za koncepcję 
architektoniczną i po kolejnych krokach 
formalnych, które polegały na wykluczeniu 
dwóch tańszych konkurentów z powodów 
formalnych, podpisaliśmy umowę. 

Konsorcjum pracowni Dedeco i MD Polska 
powstało specjalnie dla potrzeb tego 
przetargu?

> Piotr Hofman: Tak, a zasadnicze znaczenie 
miały warunki przetargu – czyli doświadcze-
nie stawiane projektantom. Spełnialiśmy te 
warunki wspólnie i w konsekwencji oferta 
przetargowa była już ofertą konsorcjum.

A jaki okres upłynął pomiędzy zwycięskim 
przetargiem a wykonaniem projektu? 
> Edyta Kuryło: Przetarg został ogłoszony 
w połowie 2009 r., a umowę podpisaliśmy 
dopiero 4 stycznia 2010 r. ze względu na 
procedury odwoławcze. Projekt wykonaliśmy 
w bardzo krótkim czasie, bo już 25 marca 
2010 r. była gotowa dokumentacja do po-
zwolenia na budowę, a projekty wykonawcze 
przekazaliśmy w październiku 2010 r. Budowa 
ruszyła w maju 2011 r. i zakończona została 
w lipcu 2014 r.

Wiemy, że MD Polska to pracownia 
specjalizującą się stricte 
w projektowaniu obiektów sportowych. 
A czy Dedeco miało już wcześniej 
doświadczenia z projektowaniem takich 
dużych obiektów sportowych? Jak 
wyglądał podział zadań?

> EK: Nasze biuro posiada już w swoim do-
robku obiekty wielkokubaturowe, jednak hala 
w Toruniu była naszym pierwszym projektem 
o funkcji sportowej.

Współpracę z MD Polska możemy określić 
jako bardzo owocną i satysfakcjonującą. 
Nasz konsorcjant dzielił się swoim bogatym 
doświadczeniem w zakresie funkcjonowania 
obiektów sportowych, dzięki czemu mógł 
powstać budynek o wysokich parametrach 
architektonicznych i użytkowych.

Budowa dużego obiektu sportowego, to 
zwykle spore wyzwanie dla pracowni. 
Jak wspominają państwo realizację tego 
projektu z perspektywy oddanego już do 
użytkowania budynku?
> PH: Cały proces inwestycyjny od momentu 
złożenia pracy konkursowej do momentu 
oddania budynku do użytkowania trwał 5 lat. 
I to być może najlepiej oddaje charakter pracy 
przy dużych inwestycjach. Maraton, który 
z początkowej ekscytacji spowodowanej 
wygraniem projektu, przeradza się w za-
dyszkę przy pokonywaniu drobnych i dużych 
podbiegów, a kończy skrajnym zmęczeniem 
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i euforią z dotarcia do mety w ogóle. Refleksja 
przychodzi ostatnia. Niespełna dwa miesiące 
po zakończeniu budowy jesteśmy w fazie eu-
forii, chociaż inne projekty, które realizujemy 
obecnie nie pozwalają nam na dramatyczne 
rozpamiętywanie akurat tej budowy. 

Jednak biorąc pod uwagę upadłość 
pierwszego wykonawcy i konieczność wyboru 
kolejnego, związane z tym kłopoty zama-
wiającego i inne „normalne” około-inwe-
stycyjne problemy okresu kryzysu, możemy 
powiedzieć, że realizacja tej hali jest dużym 
sukcesem.

Skorzystamy z okazji, że zabrał pan głos... 
W swoim felietonie (Decoder 02/2013) 
napisał pan: „Najrzadziej i najmniej 
doceniana jest ciążąca na architektach 
odpowiedzialność za przestrzeń 
publiczną”. Hala takich rozmiarów to 
obiekt zdecydowanie współtworzący tę 
przestrzeń. Co charakteryzuje ten teren 
i w jaki sposób braliście to pod uwagę? 
> PH: To pytanie odnosi się do problemu 
uczciwości projektowej i związków architek-
tury i urbanistyki. Oczywiście, że braliśmy 

pod uwagę kontekst. Hala została wybudo-
wana bezpośrednio przy ul. Gen. Józefa Bema 
– dwujezdniowej, szerokiej drodze, w terenie 
ekstensywnie zurbanizowanym i sąsiedz-
twie innych obiektów sportowych. Mówiąc 
skrajnościami – nie jest to centrum starego 
miasta. 

Decyzje urbanistyczne zapadły oczywiście 
dużo wcześniej niż miał miejsce sam przetarg 
na budynek. Architekci dostali do zabudowy 
teren inwestycyjny i wielkość obiektu, wyni-
kającą z programu funkcjonalnego, przygo-
towanego przez zamawiającego. Ponieważ 
takie budynki o funkcji sportowej są po prostu 
duże i poprzez swoją skalę dość agresywne 
przestrzennie, uważam, że lokalizacja została 
dobrana trafnie. 

Jakie argumenty mógłby pan wymienić 
żeby udowodnić to stwierdzenie?
> PH: Mamy dużo miejsca wokół, nie konku-
rujemy z nikim, nie przytłaczamy, nie zabi-
jamy innych „mniejszych architektonicznych 
braci”. Dobra komunikacja pozwala szybko 
i sprawnie rozładować duży ruch samocho-
dowy, który z natury rzeczy jest przed i po 

wydarzeniach sportowych skumulowany. 
Weszliśmy więc w dobrze dobraną dla tej 
inwestycji przestrzeń publiczną, dodatkowo, 
z naszej strony, z odpowiednią ostrożno-
ścią i starannością. Ponieważ uznaliśmy, 
że lokalizacja jest dobra, skupiliśmy się na 
walorach estetycznych obiektu – aby był 
elegancki i po prostu ładny, czyli w naszym 
rozumieniu „nieprzekombinowany” i czytel-
ny w odbiorze.

Czy były jakieś „słowa klucze”, które 
pojawiły się podczas pierwszych dyskusji 
zespołu projektowego? 
> PH: Na pewno warto wymienić: elegan-
cję, kontekst, aprobatę, wielofunkcyjność, 
sprawność funkcjonalną, racjonalność finan-
sową inwestycji i last but not least – jak by to 
przyziemnie nie zabrzmiało – terminy.

Proszę opowiedzieć o podstawowych 
założeniach autorskich tego projektu...
> KP: Na pierwszym miejscu była na pewno 
konieczność spełnienia precyzyjnych wyma-
gań stawianych przez krajowe i międzynaro-
dowe federacje sportowe, zapewnienie  

Piotr Hofman
Dedeco, prezes zarządu

Kamilla Podkalicka
MD Polska
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wielofunkcyjności obiektu w celu uatrak-
cyjnienia go pod względem komercyjnym. 
W warstwie estetycznej zaproponowanie 
atrakcyjnej formy będącej w interakcji z oto-
czeniem i mającej akceptację użytkowników. 

O właśnie... Atrakcyjność komercyjna 
i estetyka inwestycji... Warto zauważyć, 
że w tym przypadku marketingowe cele 
inwestora uwzględniane były przez 
autorów architektury i zaproponowane 
technologie... 
> EK: To prawda. Na etapie projektu wyko-
nawczego powstał cyfrowy model bryłowy 
całego obiektu wraz z otoczeniem ze-
wnętrznym, co umożliwiło wykonanie takich 
materiałów marketingowych jak wizualizacje 
i animacje, choć oczywiście przede wszystkim 
wspomagało sam proces projektowania.

Natomiast najważniejszym elemen-
tem, bez którego bryła budynku nie byłaby 
kompletna, jest jego iluminowana elewacja. 
Multimedialny ekran pełni nie tylko funkcję 
panelu informacyjnego, ale jest głównym 
detalem architektonicznym prostej bryły 
budynku.

Rzeczywiście, kiedy patrzymy na obiekt 
z zewnątrz, przede wszystkim zwraca 
uwagę ogromnych rozmiarów ekran. 
Podobne rozwiązania były stosowane 
w Europie (np. hala Ziggo Dome 
w Amsterdamie) – czy korzystali państwo 
z doświadczeń zagranicznych kolegów?

> KP: W celu przekonania inwestora do 
słuszności naszej propozycji prezentowaliśmy 
realizacje ze świata, lecz naszym celem nie 
było zrealizowanie kolorowego ekranu LED 
o dużej rozdzielczości służącego komercyjnym 
przekazom, lecz stworzenie możliwości wy-
świetlania ruchomych, monochromatycznych 
obrazów, symbolicznych grafik propagujących 
sport oraz przekaz podstawowych prostych 
informacji pisanych. W trakcie realizacji 
inwestycji poszerzyliśmy możliwości pro-
jektowanych „ledów”. Powstała możliwość 
kolorowych grafik, jednak z uwagi na budżet 
inwestycji i zamysł projektowy pozostaliśmy 
przy niewielkiej rozdzielczości.

O toruńskiej hali mówi się, że jest 
multifunkcjonalna – jakie dyscypliny 
sportowe można w niej uprawiać? 
> KP: Głównym celem przeznaczenia hali 
jest lekkoatletyka. Oprócz „królowej sportu”, 
w Toruniu na arenie głównej mogą odbywać 
się zawody rangi światowej w piłce ręcznej, 
siatkówce i koszykówce. Sala treningowa 
poza tym, iż spełnia wymogi treningowe 
dyscyplin rozgrywanych na arenie głównej, 
posiada ściankę wspinaczkową spełniają-
cą wymagania rozgrywania zawodów na 
poziomie międzynarodowym tj. Mistrzostw 
i Pucharów Świata we wspinaczce sportowej 
w konkurencji na czas i prowadzenie. W części 
sportowej znajdują się ponadto sale do sztuk 
walk (judo i zapasy), a także siłownia i sala 
aerobowa.

Jak przebiegały uzgodnienia programu 
funkcjonalnego z inwestorem? 
Korzystaliście z konsultantów 
zewnętrznych?
> KP: Z uwagi na wcześniejsze realizacje 
innych obiektów sportowych korzystali-
śmy z dotychczasowych konsultantów tj. 
przedstawicieli PZLA, PZPS, PZK, ZPRP. 
Natomiast zamawiający ulokował realizację 
całego procesu inwestycyjnego w rękach 
osób zajmujących się na co dzień w urzędzie 
miejskim w Toruniu sportem i zarządza-
niem obiektami sportowymi już istnieją-
cymi, a więc rozmawialiśmy tym samym 
językiem. 

Czy hala była projektowana według reguł 
energooszczędności? Jaki był stosunek 
inwestora do tej kwestii?
> EK: Projekt budowlany opracowany został 
w marcu 2010 roku. Ta data jest dość ważna, 
gdyż od tego czasu kilkakrotnie zmieniły 
się przepisy budowlane, również dotyczące 
oszczędzania energii. Ale wówczas także 
dbaliśmy o to, aby proponowane przez nas 
rozwiązania były ekonomicznie uzasad-
nione, aby zarówno koszty inwestycyjne, 
jak również eksploatacyjne, były satysfak-
cjonujące dla inwestora. Zwróciliśmy więc 
szczególną uwagę na redukcję kosztów 
wentylacji obiektu, poprzez zastosowanie 
szkła fasadowego z selektywną kontrolą 
promieniowania słonecznego. W projekcie 
przewidzieliśmy także np. wykorzystanie 

Duża inwestycja to maraton, który z początkowej ekscytacji 
spowodowanej wygraniem projektu, przeradza się w zadyszkę przy 
pokonywaniu drobnych i dużych podbiegów, a kończy skrajnym 
zmęczeniem i euforią z dotarcia do mety w ogóle... Proces 
inwestycyjny hali w Toruniu trwał 5 lat. 
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HAlA SPORTOWO-WiDOWiSKOWA W TORuNiu

ARCHiTEKTuRA: DeDeco i MD PolSkA
iNWESTOR: MiASto toRuń
WyKONAWCA: HyDRobuDowA PolSkA, PbG, AlStAl
PROJEKT ARCHiTEKTONiCZNy: PAźDZieRnik 2010
ROZPOCZęCiE BuDOWy: MAj 2011
ZAKOńCZENiE BuDOWy: liPiec 2014
WySOKOść OBiEKTu: 20 M
SZEROKOść OBiEKTu: 97,10 M
DługOść OBiEKTu: 162,25 M
POWiERZCHNiA użyTKOWA CZęśCi NAZiEMNEJ: 28.615 M2

liCZBA KONDygNACJi PODZiEMNyCH: 1
liCZBA KONDygNACJi NAZiEMNyCH: 4

fo
t. 

ty
tu

s 
sz

ab
el

sk
i

studium przypadku



z:a_#40048

studium przypadku

energii słonecznej, poprzez zastosowanie 
układu kolektorów solarnych zlokalizowa-
nych na dachu obiektu. 

Czy pełnili państwo nadzór autorski? Jak 
często bywaliście na placu budowy? 
> KP: Pełniliśmy. MD Polska wzięła na siebie 
całkowicie ciężar nadzoru autorskiego w dru-
giej fazie budowy – instalacyjnej i wykoń-
czeniowej. Budowa była bardzo absorbująca, 
w ramach umowy zobowiązani byliśmy do 
uczestniczenia co 2 tygodnie w naradach 
budowlanych oraz w spotkaniach tzw. pre-
zydenckich raz w miesiącu. Trasę do Torunia 
pokonywaliśmy kilka razy w miesiącu przez 
blisko 3 lata. 

Jak wyglądała współpraca architektów 
z wykonawcą na etapie nadzoru autorskiego? 
Czy udało się dzięki nadzorowi autorskiemu 
„ochronić” projekt przed zamiennikami i czy 
w ogóle były takie zakusy?
> KP: Współpraca z wykonawcami na budowie 
nigdy nie jest łatwa – dużo by o tym mówić, 
ale upraszczając, cały system wyłaniania 
wykonawców budowlanych sprowadzający 
się do rozstrzygnięć „100% cena” jest chromy 
i powoduje, że interesy stron biorących udział 
w budowie są całkowicie rozbieżne. Ważne aby 
wszyscy zdawali sobie z tego sprawę i kompro-
misy sprowadzali do wartości merytorycznych. 
Z jakości zakończonych robót rozliczy nas czas. 
Poczekajmy i zobaczymy jak szlachetnie (bądź 
nie) będzie się ten budynek zmieniał. 

Czy utrzymano się w planowanym  
budżecie inwestycji?
> PH: Biorąc pod uwagę upadłość pierwszego 
wykonawcy, związane z tym dodatkowe kosz-
ty zamawiającego – koszty organizacyjne, 
drugi przetarg, koszty zabezpieczenia obiektu 
częściowo zrealizowanego itp. – sądzę, że bu-
dżet został przekroczony. Ale z drugiej strony 
po rozpoczęciu budowy, szczególnie z pienię-
dzy publicznych to wycieczka w jednym kie-
runku – nieskończony obiekt oznacza porażkę 
wizerunkową miasta i zawiedzione nadzieje 
mieszkańców. Władze Torunia, naszym zda-
niem, wybrnęły z tych kłopotów dość dobrze. 
Ostatecznie inwestycja kosztowała ok. 154 
mln złotych.

Chyba nie musimy już pytać w jaki sposób 
wyłoniono firmę wykonawczą... 
> KP: Generalnego wykonawcę wyłaniano 
dwukrotnie i za każdym razem najważniej-
szym kryterium wyboru była cena.

Jeśli to nie tajemnica handlowa 
pracowni: czy decydując o wyborze 
rozwiązań materiałowych i technicznych 
optymalizowaliście jednocześnie ich wybór 
pod kątem ekonomicznym? W jaki sposób 
inwestor honorował tę część współpracy 
z architektami?
> EK: W trakcie prac projektowych optyma-
lizowaliśmy rozwiązania techniczne, dobór 
materiałów itp. Ogólnie rzecz ujmując, 
optymalizowaliśmy standard obiektu szyjąc 

go pod możliwości finansowe zamawiającego. 
Robiliśmy to w ramach obowiązującej umowy.

 
Państwa zdaniem inwestor był 
świadomy że „najlepszą drogą do 
optymalizacji kosztów inwestycji” jest 
godziwe wynagrodzenie projektantów, 
faktycznie reprezentujących jego interes 
jakościowy? 
> PH: No cóż, z jednej strony zamawiający 
czyli miasto Toruń świadomie zaproponował 
formułę przetargową punktującą również, 
poza ceną, koncepcję architektoniczną. 
Z drugiej strony nie był szczęśliwy, że musiał 
ze względów formalnych odrzucić dwie dużo 
tańsze propozycje. Sytuacja była trochę 
surrealistyczna – z jednej strony zamawia-
jący dał nam najwięcej punktów za pomysł 
architektoniczny, a z drugiej strony był za-
uważalnie, proszę mi wierzyć, sfrustrowany 
koniecznością godziwego, a więc wyższego 
niż oczekiwał, wynagrodzenia za ten naj-
lepszy jego zdaniem pomysł. Ale na dzisiaj 
ważniejsze jest pytanie czy po zakończeniu 
budowy jest zadowolony z projektu i z obsłu-
gi budowy – pomimo że zapłacił więcej? Sam 
jestem ciekaw odpowiedzi na to pytanie...

 
W kontekście tej części rozmowy... 
Często startujecie w przetargach 
publicznych? 
> PH: Jeżeli chodzi o tę kwestię, to sytuacja 
każdego z konsorcjantów jest trochę inna. Dla 
MD Polska to główne źródło pozyskiwania 

Jeżeli składając w przetargu ofertę cenową i projekt koncepcyjny 
na obiekt wart 100 mln zł mamy np. 3 miesiące na złożenie 
wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, bo akurat w kwietniu 
są rozliczenia budżetowe, to oznacza, że zamawiający mordują 
architekturę już u źródła. Źle opisane referencje, słabe 
wynagrodzenia za projekty i krótkie terminy doprowadzają do 
weryfikacji negatywnej architektów.
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zleceń. Dedeco ma, poza kilkoma projekta-
mi z pieniędzy publicznych, portfel zleceń 
komercyjnych. 

Czy zgodzilibyście się z tezą, że 
zamówienie na projekt architektoniczny 
można opisać „w sposób skończony” 
w SiWZ? A jedynym kryterium wyboru 
ofert może być w takiej sytuacji cena 
wykonania dokumentacji?
> PH: Przede wszystkim uważam, że poziom 
przygotowania SIWZ jest słaby. Wbrew pozo-
rom to nie pieniądze często są elementem za-
porowym, ale terminy wykonania dzieła. Jeżeli 
składając w przetargu ofertę cenową i projekt 
koncepcyjny na obiekt wart 100 mln zł mamy 
np. 3 miesiące na złożenie wniosku o wy-
danie pozwolenia na budowę, bo akurat np. 
w kwietniu są rozliczenia budżetowe, to 
oznacza, że zamawiający mordują architektu-
rę już u źródła. Źle opisane referencje, słabe 
wynagrodzenia za projekty i krótkie terminy 
doprowadzają do weryfikacji negatywnej 
architektów. Tak naprawdę, odzierając to z de-
koracji biurokratycznych, bierze się to z braku 
wyczulenia u zamawiających publicznych na 

architekturę jako sztukę i to jest naprawdę 
najważniejszy problem. 

Uogólniając – deklaracje werbalne są 
buńczuczne i oczywiście nie mogą być inne, bo 
architektura jest „politycznie” ważna poprzez 
koneksje ze słowem „inwestycje”, a inwesty-
cje to rozwój itd., itp. Niestety na poziomie 
praktycznym jest słabo. 

Jakie były reakcje na nową halę ze strony 
mieszkańców Torunia? Wiem, że imprez 
w nowym obiekcie odbyło się już sporo i to 
bardzo różnorodnych: zawody sportowe, 
koncerty, imprezy rodzinne, eventy... 
Dotarły do was jakieś opinie?
> KP: Reakcje mieszkańców Torunia już 
w trakcie realizacji były w znakomitej więk-
szości bardzo pozytywne. Obecny użytkownik 
hali przekazał nam, że również w trakcie tzw. 
dni otwartych było wiele pozytywnych reakcji. 

W Polsce ostatnio powstaje wiele obiektów 
sportowych, ale najczęściej nie są one 
dostępne dla przeciętnego Kowalskiego, 
chyba że znajdzie się tam w charakterze 
widza... Czy podczas projektowania 

braliście pod uwagę, że z tej hali będą 
mogli korzystać rekreacyjnie zwykli 
mieszkańcy Torunia?
> KP: W hali przewidziano przestrzenie 
sportowe (sale treningowe, ścinkę wspinacz-
kową, siłownie) dostępne nie tylko dla klubów 
sportowych, zorganizowanych grup szkolnych, 
czy uczelni, ale również dla przeciętnego Ko-
walskiego. W obiekcie znajduje się też ogólnie 
dostępny hotel, gastronomia i SPA.

Czy sprawdzaliście przed rozpoczęciem 
projektowania, w jaki sposób mieszkańcy 
Torunia wyobrażają sobie to miejsce? Jakie 
są ich oczekiwania? 
> PH: Nie, żadnych sondaży, ankiet i czegoś 
podobnego nie robiliśmy. Lokalizacja hali 
sportowej oraz decyzja o rozpisaniu i budo-
wie tego obiektu zapadła na szczeblu władz 
Torunia i rady miejskiej. Zakładam więc, że 
mieszkańcy pośrednio brali udział w usta-
leniach planistycznych, a poprzez radnych, 
w ustaleniach budżetowych. Nie na wszystko 
da się rozpisać referenda. Poza tym architek-
tura, jak każda sztuka, nie sympatyzuje zbyt-
nio z demokratycznym głosem większości. 
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JJako że w ciągu ostatnich trzech wydań 
Zawodu:Architekt napisałem już dwa 
opublikowane felietony, mogłem przystą-
pić do przetargu na kolejny. Wiedziałem, 
że mam szansę, między innymi dlatego, że 
bardziej utytułowany felietonista, kolega 
Glegoła, startuje już tylko w konkursach 
na felietony i nie zniża się do udziału 
w przetargach.

I rzeczywiście wygrałem. Moją radość 
skutecznie ostudził jednak redaktor 
naczelny Z:A informując, że tylko o mały 
włos wyprzedziłem humorystyczny 
felieton zgłoszony przez Zachod-
niopomorską Izbę Inżynierów 
Budownictwa (1). Pismo, jakie 
nasi zachodniopomorscy kole-
dzy wystosowali do Minister-
stwa na temat dyskutowanych 
zmian w rozporządzeniu w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie, zajęło miejsce 
drugie tylko dlatego, że okazało 
się być zbyt długie, a jego tekst 
został już niestety opublikowa-
ny gdzieś indziej. 

Przeczytałem ten poruszający 
tekst i muszę stwierdzić, że jest tam 
przytoczonych wiele pouczających i mądrych 
faktów, z którymi spotykam się na co dzień. 
Tak jak piszą koledzy inżynierowie, wielokrot-
nie, wręcz codziennie nie dzwonią do mnie 
inwestorzy, bo w żadnym wypadku nie chcą 
mieć do czynienia z architektami, którzy nie 
mając podstawowej wiedzy na podstawowe 
tematy ogólnobudowlane, swoimi nieprzemy-
ślanymi rozwiązaniami narażają inwestorów 
na nieuzasadnione nadmierne koszty inwe-
stycji (1). Dziś nie odebrałem aż pięciu takich 
telefonów. 

Bardzo często z nudów, nie mając co robić, 
jeżdżę na swoje nieliczne budowy narażać 
inwestorów na niepotrzebne koszty, lecz i tu 
nie mam za wiele do zrobienia, bo przecież 

należy podkreślić że niemal 99% zmian 
dokonywanych na etapie adaptacji projektu 
na wniosek inwestora, to zmiany dotyczące 
zmian konstrukcyjnych (podpiwniczenie, do-
datkowe otwory okienne, zmiana położenia 
ścian nośnych, zmiana konstrukcji stropu, 

technologii wykonania itp.) 

i zmian w instalacjach budynków (zmiana in-
stalacji elektrycznych, sanitarnych, wentyla-
cji), nie związane z branżą architektoniczną, 
wymagające dokonania adaptacji w praktyce 
przez projektanta o specjalności konstrukcyj-
no-budowlanej albo instalacyjnej (2). 

A to dlatego, że architektura jest sztuką 
ozdabiania budynków w odróżnieniu od 
budownictwa, które jest sztuką wznoszenia 
budowli (3). Nie może być inaczej - każdy 
przecież pamięta, że jako adept architek-
tury na studiach zamiast prawdziwych 
praktyk miał plenery malarskie, a zamiast 
laboratoriów np. zajęcia z rzeźbienia w gli-
nie (4). Dlatego też nie dziwię się inżynie-

rom, bo przecież architekt robi opakowanie 
konstrukcji, której kształt nadaje konstruk-
tor (5), a oni nie chcą napychać kieszeni 
architektom za wzięcie odpowiedzialności 
za kolor elewacji (5). 

Nie da się ukryć - inżynierowie nas roz-
pracowali. Powinniśmy wiedzieć, że w końcu 
to nastąpi, bo wielu techników budowlanych 
z odpowiednim doświadczeniem zawodowym 
potrafi równie dobrze, a nawet lepiej zapro-

jektować dom jednorodzinny, jak niejeden 
wykształcony i niekoniecznie doświad-

czony architekt (1). Nie da się zaprze-
czyć, że adept budownictwa posiada 

odpowiednią wiedzę w zakresie pracy 
twórczej i projektowania obiektów 
budowlanych, a więc projektowania 
w zakresie architektonicznym, ogól-
nobudowlanym (czy technologicz-

nym) oraz konstrukcyjnym (6).
Przekonany argumentami inżynie-

rów, że można się nauczyć projekto-
wać architekturę, oglądając rysunki 

architekta, zdecydowałem poszu-
kać dla siebie nowego zawodu. 
Postanowiłem zdobyć uprawnienia 

konstrukcyjne, instalacyjne i elek-
tryczne, wpatrując się wystarczająco 

długo w rysunki projektów tych branż. I muszę 
powiedzieć, że projektowanie branżowe jest 
bardzo proste. Wszystkie ich rysunki składają 
się z kółek, linii, łuków i opisów tekstem. 
Wszystko to potrafię narysować w cadzie 
i znam wystarczająco dużo słów w języku pol-
skim, by się nim biegle posługiwać w opisach! 

Mam tylko mały problem z żoną. Zauwa-
żywszy, że porzuciłem zajęcia służbowe 
i domowe (patrzenie w rysunki konstrukcyjne, 
instalacyjne i elektryczne zajmuje mi średnio 
12 godzin w ciągu dnia) wyrzuciła mnie 
z domu. Ale wiem, jestem pewien, że jak tylko 
otrzymam od Izby Inżynierów uprawnienia we 
wszystkich branżach, to szczęka jej opadnie 
i okaże się, że moja strategia była słuszna. 

Architekci, 
do ozdób!

arch. Wojciech Gwizdak 
architekt IARP
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B i b l i o g r a f i a  f e l i e t o n u

1. Stanowisko Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 
11.08.2014 r. 

2. Opinia zatytułowana „Dla dyskryminowanych inżynierów budownictwa i architektów”, 
opublikowana przez użytkownika Antoniusz_Ar na forum internetowym portalu architekci.pl. 
Tekst pojawia się w internecie w kilku miejscach, dlatego trudno jednoznacznie stwierdzić, kto 
jest jego autorem.

3. „Projektowanie architektoniczne – poradnik dla ucznia”, autor: Alicja Kulczycka, wyd. 
2005. Bardzo ciekawa pozycja. Przy opracowaniu tego podręcznika dla techników budowla-
nych nie pracował żaden architekt. W gronie autora, recenzentów, redaktorów, konsultantów 
i korektorów 5 na 7 osób ma przed nazwiskiem tytuł magistra inżyniera lub doktora inżynie-
ra. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” oraz przez 
nasz MEN. Mimo ostrej wymiany pism z IARP, MEN nie poczuwa się do jakiekolwiek winy 
za nieprawdziwe i wprowadzające w błąd informacje, które znalazły się w tej publikacji. 

4. Uwagi autorstwa dr. inż. Tomasza Wiatra, zgłoszone w ramach „Konsultacji społecznych 
do projektu Ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów finansowych, 
budowlanych i transportowych (w wersji z dnia 31.01.2013 r.)”. 

5. Dyskusje i opinie na forum internetowym www.konstruktorbudowlany.fora.pl. Skarbnica 
wiedzy o naszym zawodzie.

6. „Pismo do Sejmu RP w sprawie uprawnień budowlanych” podpisane „Polscy Inżynierowie 
Budownictwa Studenci Budownictwa”. 

Wszystkie wymienione pozycje dostępne są w internecie. Dla ułatwienia ich odnalezienia, aktywne hiperlinki 

podajemy pod adresem: www.zawod-architekt.pl/ozdoby

Uwaga: 9 na 10 lekarzy nie zaleca pełnej lektury wszystkich powyższych 
materiałów. Mogą bowiem wstąpić następujące objawy: niebezpieczny 
wzrost ciśnienia tętniczego, ataki apopleksji, palpitacje serca oraz nie-
kontrolowane próby naruszenia nietykalności cielesnej Bogu ducha win-
nego pierwszego napotkanego inżyniera budownictwa. Lekturę można 
dawkować w niewielkich ilościach zamiast porannej kawy (na podniesie-
nie ciśnienia), jednak dobrze jest wcześniej skonsultować się z lekarzem 
lub farmaceutą.
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KKoncentrujemy się na warunkach w Polsce, 
ponieważ opieka senioralna ma bardzo duże 
zróżnicowanie w różnych kulturach i krajach 
świata. Nawet nasi najbliżsi sąsiedzi, czyli 
np. Niemcy i Białoruś mają radykalnie od-
mienny sposób traktowania swoich seniorów. 
Co istotne, nasz kraj właśnie teraz zaczyna 
w sposób nowoczesny traktować gospodarkę 
senioralną, czego dowodem jest przyjęcie 
w grudniu 2013 r. założeń rządowej Długofa-
lowej Polityki Senioralnej na lata 2014-2020 
i organizacja w tym roku kilku związanych 
z tym tematem konferencji. W styczniu 
odbył się I Kongres Zdrowego Starzenia, 
otwarty przez ówczesną marszałek sejmu 
Ewę Kopacz, z udziałem ministra zdrowia 
oraz ministra pracy i polityki społecznej. 
A kolejna podobna debata, zatytułowana 
Kongres Gospodarki Senioralnej, odbędzie 
się 29 października 2014 r. w Warszawie  
(www.kigs.org.pl).

Historia domów dla osób starszych jest 
stosunkowo krótka. Przez wieki, w tradycyj-
nym modelu życia, seniorzy żyli w rodzinach 
wielopokoleniowych. Zmiany pojawiły się 
wraz z rewolucją przemysłową. Migracje 
pracownicze i długi czas pracy w fabry-
kach wymusił szukanie rozwiązań dla osób 
starszych, pozbawionych wsparcia rodziny 

pracującej w przemyśle. Dlatego najlepiej 
rozwiniętą politykę senioralną mają kraje 
wysoko uprzemysłowione, które zgromadziły 
w tej dziedzinie największe doświadczenia. 
Jednak nawet w tej grupie państw, istnieją 
spore różnice między gospodarkami liberalny-
mi i socjalnymi. 

Polska musi więc wypracować własny 
system, w oparciu o doświadczenia zachod-
nie i polskie uwarunkowania kulturowe, 
które powszechnie określają domy dla 
seniorów pejoratywnym sformułowaniem 
„domu starców”, do którego oddaje się 
członków rodziny. Takie podejście jest bar-
dzo dużym problemem zarówno dla osoby 
starszej, jak i jej rodziny. Należy więc praco-
wać nad tym, by każdy mając świadomość 
swojej starości przygotowywał się do niej, 
myśląc między innymi o tym, jak i gdzie 
chce mieszkać. Tak, by był to świadomy 
wybór, pozwalający przeżyć ostatnie lata 
jak najlepiej.

Odpowiednio zaprojektowane inwestycje 
bardzo podnoszą dobrostan osób starszych, 
mogą poprawić zdrowie, samopoczucie, 
bezpieczeństwo oraz aktywizować kontakty 
z rodziną i społeczeństwem. Rolą architekta 
jest prawidłowo zaprojektować przestrzeń, 
by wspomagać ten proces.

Własne mieszkanie seniora
Starzenie się w miejscu zamieszkania to 
koncepcja odpowiadająca na naturalną 
i dominującą (ponad 65%, a są dane mówiące 
że nawet 90% osób starszych woli pozostać 
w swoim domu) preferencję, by móc zdrowo, 
bezpiecznie i niezależnie starzeć się we 
własnym domu, bez względu na wiek, stopień 
niepełnosprawności i dochody.

By zapewnić powyższe czynniki, należy 
w miastach i innych społecznościach wprowa-
dzać programy dedykowane mieszkańcom 
55+, monitorujące zdrowie, świadczące usługi 
dla osób starszych w miejscach ich zamiesz-
kania, zapewniające aktywizację społeczną 
i socjalną. Mogą to zapewniać firmy komer-
cyjne, ale również fundacje i stowarzyszenia, 
w tym stowarzyszenia seniorów w danej 
społeczności.

Podstawowymi filarami mieszkań aseku-
rowanych są: komunikacja i zaangażowanie, 
zdrowie i wellness, nauka i udział w życiu 
wspólnoty oraz bezpieczeństwo.

Modyfikacja istniejących domów i miesz-
kań może być najtańszym sposobem spełnie-
nia tych założeń. Jednym z najważniejszych 
zagrożeń jest możliwy upadek osoby starszej, 
więc kluczowym czynnikiem jest ograni-
czanie ryzyka upadku i jego konsekwencji. 

Dom seniora jest w polskich realiach pojęciem szerokim i obejmującym zarówno mieszkania dla 
osób starszych, jak i budynki niemalże szpitalne, z oddziałami geriatrycznymi dla chorych w stanach 
wegetatywnych. W niniejszym artykule postaramy się skategoryzować i opisać typy inwestycji 
skierowanych dla klienta 55+. 

Współczesne domy dla 
seniorów. Typy budynków 
i tendencje projektowe

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski, architekt iArp, arch. Aleksandra Ruszkowska
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Modernizacja obiektów zabytkowych i poprzemysłowych na potrzeby ZOL 
i mieszkań asekurowanych, miasto w środkowej Polsce 
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Wprowadza się do domów właściwe barierki 
i poręcze, uzupełnia łazienki o specjalne 
uchwyty, usuwa luźne chodniki i dywany, 
pokrywa twarde i śliskie posadzki miękkimi 
mocowanymi do podłoża wykładzinami. 
Zabezpiecza się schody, usuwa noski stopni, 
a gdy jest taka potrzeba – montuje rampy 
i podnośniki. Poszerza się drzwi, znosi progi 
i różnice poziomów. Łazienki, prysznice czyni 
się antypoślizgowymi. Zwiększa się natęże-
nie światła, powiększa włączniki, wymienia 
krany itp. 

Projekty trans generacyjne
Idea ta została opracowana w 1986 roku przez 
profesora Jamesa J. Pirkla w USA dla potrzeb 
propagowania projektów uwzględniających 
potrzeby różnych grup wiekowych. Jest to 
zbiór wytycznych i strategii pozwalających 
projektować domy i mieszkania tak, by speł-
niały potrzeby mieszkańców w każdym wieku 
– aby w wyniku starzenia lub kontuzji domy 
nie stanowiły dla właścicieli zagrożenia czy 
też pułapki bez wyjścia.

Interdyscyplinarny zbiór zasad dotyczą-
cych zarówno architektury, jak i wzornictwa 
przemysłowego opiera się na 4 podstawo-
wych i wydawałoby się oczywistych stwier-
dzeniach:

  młodzi ludzie staną się starzy,
  młodzi ludzie mogą stać się niepełno-

sprawni,
  starzy ludzie mogą stać się niepełno-

sprawni,
  niepełnosprawni się zestarzeją.

Mieszkania asekurowane  
– assisted living
Angielski termin assisted living proponuję za-
stąpić polskim odpowiednikiem „mieszkania 
asekurowane”. Mieszkania takie budowane 
są z myślą o osobach wymagających pomocy 
w samodzielnym życiu. Dotyczy to głównie 
osób starszych, ale z tego typu lokali mogą 
korzystać osoby z niepełnosprawnością 
fizyczną i intelektualną. Zwykle buduje się 
zespoły mieszkań asekurowanych, w któ-
rych znajduje się centrum świadczące usługi 
opiekuńcze, housekeeping, rehabilitacyjne, 
gastronomiczne itp. Osoba potrzebująca 
pomocy żyje we własnym lokum, ale ma 
kontakt z innymi ludźmi i – co najważniejsze 
– ma zapewnioną opiekę i bezpieczeństwo. 
Uzupełnieniem takiego zespołu często bywa 
budynek zakładu opiekuńczo-leczniczego, 
świadczący wszystkie powyższe usługi i sta-
nowiący zabezpieczenie w wypadku, gdyby 
potrzebna była bardziej intensywna opieka.

Można wyróżnić następujące grupy miesz-
kań asekurowanych:

  przeznaczone dla osób, które starzeją się 
bez konkretnych problemów,

  modyfikacje dla konkretnych ułomności 
lekkich,

  specjalistyczne modyfikacje dla cięższych 
przypadków,

  domy inteligentne.

Wprowadzanie technologii inteligentnych jako 
swoistego zabezpieczenia potrzeb osób nie-
pełnosprawnych, może być doskonałą alterna-
tywą dla przeprowadzek do domów opieki.

We własnym mieszkaniu można moni-
torować parametry zdrowia mieszkańców, 
a nawet ich aktywność w ciągu dnia, można 
instalować czujniki rejestrujące dym, gaz, 
a także upadek. Można zainstalować łącz-
ność audio-video i systemy rozpoznające 
komendy wydawane gestami lub głosowo, 
dla np. zasłaniania/odsłaniania okien, włą-
czania/wyłączania urządzeń elektrycznych 
i oświetlenia. Można programować przy-
pominanie o praniu, uzupełnianiu zapasów 
żywności i wody. Czujniki ruchu (np. kinect) 
mogą pomagać w wykonywaniu ćwiczeń i re-
habilitacji, jak również zapewniać rozrywkę 
i kontakt z innymi użytkownikami sieci.

Projekt zakładu opiekuńczo-leczniczego w Łodzi
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pokój w apartamencie asekurowanym

Osiedle senioralne pod Łodzią

pokój w zakładzie opiekuńczo-leczniczym

Zespoły mieszkań asekurowanych powin-
ny być lokowane w miastach bądź w dużych 
zespołach senioralnych (tzw. wioskach senio-
ralnych), co pozwala mieszkańcom uczest-
niczyć w normalnym życiu społecznym, 
czasami pracować zarobkowo lub w formie 
woluntariatu, np. dla potrzeb domów dziecka, 
przedszkoli, organizacji prospołecznych itp.

Zarówno mieszkania transgeneracyjne, jak 
i asekurowane, to metoda promocji i za-
pewnienia osobom starszym niezależności 
i bezpieczeństwa. Zachęca to seniorów do ak-
tywności, dbania o swoje zdrowie i korzysta-
nia z udogodnień, jakie oferowane są przez 
operatorów takich inwestycji. Ich mieszkańcy 
mają dostęp do opieki zdrowotnej i rehabi-
litacji, są zachęcani do aktywności i uczest-
nictwa w życiu społecznym, a to w znacznym 
stopniu poprawia zdrowie i samopoczucie.

Zakłady opiekuńczo-lecznicze
ZOL, czyli placówki świadczące całodobowe 
usługi pielęgnacyjne, w myśl ustawy o dzia-
łalności leczniczej muszą spełniać przepisy 
Ministerstwa Zdrowia odpowiednie jak dla 
szpitali: wymaga udzielania całodobowych lub 
całodziennych świadczeń zdrowotnych w od-
powiednio urządzonych, stałych pomieszcze-
niach (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654, art. 2 pkt 1. 

ust. 12). Jest to zapis na tyle nieprecyzyjny, że 
trzeba dużej wiedzy by zaprojektować obiekt 
ZOL, który zostanie odebrany przez sanepid 
i będzie miał szansę pozyskać kontrakt NFZ. 

Jednym z najczęstszych błędów projek-
towych jest traktowanie takiego budynku 
jako pensjonatu dla osób starszych i kwa-
lifikowanie go jako obiektu zamieszkania 
zbiorowego. Taki „pensjonat” jest dziwną 
hybrydą mieszkań asekurowanych (z tym, że 
zamiast we własnych mieszkaniach osoby 
starsze przebywają w pokojach z obcymi 
współpensjonariuszami) i zakładów opie-
kuńczych. Zwykle takie obiekty nie posiadają 
części leczniczej i rehabilitacyjnej, a usługi 
pielęgnacyjne ograniczone są do minimum. 
Nie powinny w nich przebywać osoby chore 
i wymagające pielęgnacji. Takie pensjonaty 
poza blichtrem, ucieleśniają najgorszy model 
opieki senioralnej i świadczą usługi pobytowe 
oraz gastronomiczne.

Natomiast prawdziwy, zgodny z przepi-
sami ZOL jest obiektem, gdzie pacjentów 
wymagających opieki traktuje się profesjo-
nalnie pod względem medycznym, zapewnia-
jąc rehabilitację, zajęcia integracyjne, opiekę 
psychologa i lekarzy. Istnieją różne kategorie 
budynków ZOL skierowane do pacjentów 
o określonych profilach medycznych, np. 
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pacjentów wentylowanych mechanicznie, pa-
cjentów demencyjnych i altzheimerowskich, 
pacjentów neurologicznych itd.

Każdy zakład opiekuńczo-leczniczy 
powinien mieć poprawnie zorganizowaną izbę 
przyjęć, gabinety lekarskie, punkt farmacji 
szpitalnej, część rehabilitacyjną, pomieszcze-
nia do terapii zajęciowej i inne pomieszczenia 
niezbędne z punktu widzenia obowiązujących 
przepisów Ministerstwa Zdrowia.

Ważnymi z punktu widzenia inwestora 
mogą być również wytyczne prezesa NFZ, 
które należy spełnić, by uzyskać kontrakt. 
Oczywiście można zakładać, że NFZ nie bę-
dzie kontraktował danej placówki, jednak jest 
to dla inwestora spore ograniczenie.

Z naszych doświadczeń zawodowych 
wynika, że na obecnym poziomie rozwoju 
rynku senioralnego w Polsce, inwestorzy 
najbardziej cenią sobie rozwiązania o stan-
dardach europejskich pod względem wyglądu 
i wyposażenia, przy czym niestety dominują 
pokoje 2-łóżkowe i spore ograniczanie prze-
strzeni wspólnych. Widoczna jest również 
chęć maksymalnego ograniczania nakładów 
inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Musimy 
więc projektować bardzo oszczędne budynki 
zarówno pod względem materiałowym, jak 
i instalacyjnym.

Prawo nie narzuca wielu standardów 
instalacji dla obiektów typu ZOL – wymagane 
są zapasowe źródła wody i prądu. Poza tym 
zalecana jest wentylacja mechaniczna, z uwagi 
na konieczność dbania o właściwe powietrze 
i zapachy w obiekcie. A dla znacznego ułatwie-
nia zarządzania budynkiem, warto wyposażać 
tego typu obiekty w systemy SSP, CCTV, 
kontroli dostępu i systemy przywoławcze.

Dzienne domy opieki
Jest to kolejna forma opieki nad osoba-
mi starszymi, które chcą polepszyć swój 
standard życia społecznego i stan zdrowia. 
Dzienne domy opieki mogą być pomocne dla 
rodzin opiekujących się osobami dementyw-
nymi i cierpiącymi na chorobę altzheimera. 
Zasadą działania tego typu ośrodków jest 
praca terapeutyczna i rehabilitacyjna w ciągu 
dnia, co powoduje znacznie mniejsze wymogi 
lokalowe, podobne nieco do wymogów przy-
chodni rehabilitacyjnych.

Podsumowanie. Współczesne 
tendencje projektowania dla seniorów
Rosnąca populacja osób starszych staje się 
dużą siłą społeczną, z którą wiąże się również 
ważna gałąź gospodarki. Usługi dla osób 
starszych dają pracę ogromnej rzeszy ludzi, 

Gabinet zabiegowy w ZOL medisystem, 
majdan pod Warszawą

sala kinezyterapii w zakładzie  
opiekuńczo-leczniczym medisystem

Zakład opiekuńczo-leczniczy w okolicach Warszawy
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często imigrantom. Seniorzy dbają o swoje 
bezpieczeństwo, zdrowie i wygodę. Chcą być 
niezależni i szczęśliwi. Jest to obraz bardzo 
daleki od stereotypowego pensjonariusza 
„domu starców”.

Wzorując się na krajach rozwiniętych 
(wg badań seniorom najlepiej żyje się 
w Norwegii, dalej są kraje takie jak Szwe-
cja, Szwajcaria, Kanada, Niemcy, Holandia, 
Islandia, USA, Japonia i Nowa Zelandia. 
Według raportu organizacji HelpAge 
International, Polska zajęła 32. miejsce 
z 96 państw) należy przyjąć, że dominujące 
będą 2 typy opieki:

  independenty living, czyli zamieszkiwanie 
we własnym mieszkaniu dostosowanym 
do potrzeb osób starszych lub w mieszka-
niach asekurowanych, 

  opieka w zakładach opiekuńczo-leczni-
czych skierowana do osób, które wymaga-
ją opieki całodobowej. 

Rolą architektów jest tworzenie przestrzeni 
przyjaznej osobom starszym w każdym wieku 
i w każdym stanie zdrowia. By optymalnie 
zaprojektować tego typu budynki należy mieć 
świadomość złożoności tego zadania, stoso-
wać szczegółowe przepisy, znać technologie 
medyczne i funkcjonowanie takich instytucji. 

Usługi senioralne są usługami kosztowny-
mi, co wymaga projektowania budynków zop-
tymalizowanych pod kątem energetycznym, 
ale również pod kątem organizacji i ułatwienia 
pracy personelu. Dużą uwagę należy przykła-
dać do tworzenia przyjaznych mieszkańcom 
wnętrz, zapewniających intymność i wrażenie 
mieszkania w pensjonacie, a nie w szpita-
lu. Pensjonacie, który zapewnia wszystkie 
niezbędne funkcje szpitalne dla chorych 
pacjentów. 

Projektuje się więc obiekty niewysokie, 
bliskie naturze, przy czym wskazane jest, by 
były zlokalizowane blisko życia społecznego, 
wmieszane w zwykłą tkankę miejską lub 
wiejską. Seniorzy chcą przecież pracować 
i korzystać z normalnego życia. 

W krajach czołówki rankingu HelpAge 
dominują budynki z pokojami 1-osobowymi. 
W Polsce jest to dziś rzadkość z uwagi na wy-
soki koszt takich rozwiązań. Projekty archi-
tektoniczne mogą być jednak tak pomyślane, 
aby obecne 2-osobowe pokoje były łatwo 
adaptowalne na niezależne małe apartamen-
ciki 1-osobowe (i tak właśnie projektuje je 
nasza pracownia).

Kończąc artykuł, chcielibyśmy wskazać 
jakiś dominujący nurt estetyczny widoczny 
w tej dziedzinie architektury. Jest to jednak 

trudne zadanie. W Polsce bardzo często 
spotykamy się z budownictwem o charak-
terze tradycyjnym, co inwestorom wydaje 
się być naturalną propozycją dla senio-
rów. Na zachodzie można jednak znaleźć 
wiele przykładów niezwykle nowoczesnych, 
świetnie zaprojektowanych obiektów, jak 
np. House for elderly people w Alcacer do Sal 
w Portugalii autorstwa pracowni Aires Ma-
teus Arquitectos, który znalazł się w finale 
konkursu Mies van der Rohe Award 2013. 
Mamy nadzieję, że ten szybko rosnący rynek 
przyniesie i w Polsce rozwój nowoczesnej 
architektury senioralnej. 

Michał  
Grzymała-Kazłowski

architekt IARP,  
prezes firmy Archimed

Aleksandra  
Ruszkowska

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

Zakład opiekuńczo-leczniczy w okolicach Łodzi
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Praca w przestrzeni 
otwartej

Nowy showroom firmy Martela w Warszawie zaskakuje nie tylko nowoczesnymi 
rozwiązaniami architektonicznymi czy ciekawymi systemami meblowymi, ale także 
tym, że produkty można tam obejrzeć „w działaniu”. Nie jest to bowiem typowa 
przestrzeń wystawiennicza, ale siedziba centrali firmy w Polsce. O tym jak powstawało 
to biuro-showroom z jego projektantką arch. Małgorzatą Grzyb, dyrektorem działu 
architektury firmy Martela rozmawia Sylwia Makowska-Rzatkiewicz.
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W przestrzeni typu open 
space znalazły się miejsca 

zapewniające ciszę i możliwość 
odizolowania się od otoczenia, 

np. salki konferencyjne czy budki 
telefoniczne

Co stanowiło inspirację do stworzenia 
nowego showroomu i połączenia 
go z wykorzystywaną na co dzień 
przestrzenią biurową? Skąd pomysł na 
taki sposób prezentacji produktów?
> Wcześniej nasze biuro mieściło się przez 
kilkanaście lat w budynku, który obecnie wy-
magałby remontu, a jego wygląd zewnętrzny 
nie satysfakcjonował nas w pełni. Postano-
wiliśmy więc przenieść siedzibę do biurowca 
bardziej reprezentacyjnego. Zdecydowaliśmy 
się na budynek Wola Center, zaprojektowa-
ny przez znaną pracownię APA Kuryłowicz 
&Associates, rozpoznawalny w środowisku 
architektonicznym i doskonale zlokalizowany.

W poprzedniej siedzibie mieliśmy wyraźny 
podział na otwartą część prezentacyjną 
i zamkniętą – przeznaczoną na nasze biura. 
W nowym miejscu od tego odeszliśmy. 
Zdecydowaliśmy się potraktować biuro jako 
showroom i showroom jako biuro. Takie 
rozwiązania funkcjonowały już wcześniej 
w innych oddziałach naszej firmy, np. w Ło-
dzi, Krakowie, Katowicach, więc wiedzieli-
śmy, że doskonale się sprawdzają. Nie tylko 
pozwalają ograniczyć powierzchnię najmu, 
a co za tym idzie – koszty, ale stwarzają też 
możliwość przyjrzenia się, jak funkcjonują 
nasze systemy. Klienci zwykle oglądają tylko 
pojedyncze meble na podretuszowanych 
zdjęciach w katalogach lub na sztucznie 
stworzonych wystawach sklepowych. My 
dajemy możliwość zobaczenia, jak wyglądają 
w konkretnej przestrzeni biurowej i jak spraw-
dzają się w praktyce. Nasze meble po prostu 
żyją, nie są to martwe eksponaty za szybą.

Taki sposób pokazania systemów 
biurowych z pewnością jest bardziej 
przekonujący dla klienta. Ale jak 
pracuje się w miejscu, które jest 
„podglądane”?
> Zupełnie nam to nie przeszkadza. Jesteśmy 
otwarci na gości, gdyż jesteśmy firmą han-
dlową i odwiedziny są częścią naszej pracy. 
To, że możemy pokazać, jak pracujemy, wręcz 
ułatwia nam rozmowy z klientami. Zresztą 
trzeba pamiętać o tym, że nie jesteśmy skle-
pem czy innym wnętrzem publicznym, przez 
które przetaczają się tłumy ludzi.

Jak rozwiązany jest układ funkcjonalny 
tego wnętrza? Jaki typ biura reprezentuje?
> Obecne biuro naszej firmy zajmuje 
ok. 660 m². Większość powierzchni stanowi 
przestrzeń typu open space, będąca jedno-
cześnie showroomem. Bardziej – wizualnie 
i akustycznie – wydzielona jest jedynie część 
przeznaczona dla działu finansowego, z uwa-
gi na specyfikę jego pracy.

Znajduje się tu wszystko to, co w ty-
powym biurze – jest recepcja, stanowiska 
do pracy indywidualnej i grupowej, salki 
konferencyjne, pokój cichej pracy, kuchnia... 
Staraliśmy się być elastyczni i zaprezentować 
rozwiązania do różnego rodzaju biur – są tzw. 
hot deski, ale też miejsca, które zainteresują 
klienta preferującego standardowe stanowi-
ska pracy. Chcę jednak podkreślić, że zamiast 
mówić o stanowiskach pracy dla naszych pra-
cowników, wolę mówić o przestrzeni do pracy, 
gdyż zgodnie z filozofią Activity Based Office 
możemy wykonywać ją w dowolnym miejscu. 

Cała przestrzeń jest do tego przystosowana 
i może być wykorzystywana w zależności od 
bieżących potrzeb i zadań. Łącznie z dużym 
patio, na które można wyjść bezpośrednio 
z naszego biura.

Na czym dokładnie polega wspomniana 
przez panią filozofia Activity Based Office?
> Koncepcja ta zakłada takie projektowanie 
biura, aby było ściśle powiązane z funkcją 
i prowadzonymi tam aktywnościami. Two-
rzymy przestrzeń, pasującą do zadań, jakie 
mają do wykonania pracownicy i nich samych. 
Zgodnie z tą filozofią w naszym biurze-show-
roomie jest wiele miejsc, które mogą służyć 
różnym celom: możemy w nich pracować 
indywidualnie, zespołowo, spotykać się 
z klientami.

Wszyscy posługujemy się komputerami 
przenośnymi, które pozwalają nam na prze-
mieszczanie się z miejsca na miejsce, np. na 
wspomniane wcześniej patio. Stoją na nim 
sofy z naszej kolekcji Diagonal, które są 
dostosowane do pracy z laptopem. Często 
wychodzimy tam też z telefonami, aby nie 
przeszkadzać pracującym kolegom. Zauwa-
żyłam, że nie tylko my chętnie korzystamy 
z patio, bo pracują tam też ludzie z całego 
biurowca. Wyraźnie więc widać, że filozofia 
Activity Based Office dobrze się przyjmu-
je. Jest naturalną konsekwencją pewnych 
naszych zachowań i zmian, jakim ulega 
sposób naszej pracy. Mieliśmy ułatwione 
zadanie z wdrażaniem tej koncepcji w życie, 
ponieważ nasi koledzy w Helsinkach, w cen-
tralnym biurze Marteli w Europie, od wielu 
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miesięcy ją wykorzystują i na bieżąco dzielili 
się z nami swoimi doświadczeniami.

Czy to znaczy, że pracownicy nie mają na 
stałe przypisanych biurek?
> To zależy od obowiązków i indywidualnych 
preferencji. Mamy hot deski, z których korzy-
stają głównie osoby przychodzące do biura od 
czasu do czasu tylko po to, żeby np. napisać 
raport lub przygotować się do spotkania. 
Muszę podkreślić, że w trosce o komfort 
i zdrowie naszych pracowników wszystkie 
biurka mają elektryczną regulację wysokości. 
Dzięki temu możemy pracować dynamicznie 
– w pozycji siedzącej, półsiedzącej i stojącej. 
Łatwo dostosować je do różnych osób. Są 
jednak takie osoby, które chciały mieć zapew-
nione swoje własne miejsce do pracy.

Przed przystąpieniem do projektu 
funkcjonalnego przeprowadziłam rozmowy 
z pracownikami. Ma to związek z filozofią 
firmy zawartą w haśle Best Place to Work. 
Chcemy stworzyć najlepsze możliwe miejsca 
do pracy, dlatego każdy mógł wypowiedzieć 
się na temat konfiguracji jego stanowiska 
czy warunków, jakich potrzebuje. Starałam 
się uwzględnić wszystkie te uwagi i prośby 
w projekcie funkcjonalnym i rozplanowaniu 
wnętrza.

Pewnie nie było to zadanie łatwe, 
zwłaszcza, że musiała pani połączyć 
wymagania wygodnego miejsca pracy 
z efektowną przestrzenią ekspozycyjną...
> Najistotniejsze było zaplanowanie 
funkcjonalnego, ale także inspirującego 

wnętrza. Z drugiej strony, ponieważ jest 
to showroom, zależało nam, aby poka-
zać w nim jak największą liczbę różnego 
rodzaju produktów. Takie nagromadzenie 
elementów grozi tym, że wnętrze stanie się 
przegadane. Udało się uniknąć wrażenia 
misz-maszu, ponieważ byłam bardzo rygo-
rystyczna w doborze kolorów. W głównej 
części biura dominuje biel, czerń i szarości. 
Chcąc je ożywić i uczynić tę przestrzeń 
bardziej radosną, wprowadziliśmy fuksję 
i jasny błękit.

Największym problemem okazała się wy-
sokość pomieszczenia. Projektant budynku 
przewidział 2,75 m, a w niektórych miejscach 
nawet 2,5 m do sufitu podwieszanego (wy-
sokość do stropu konstrukcyjnego to 3,14 m). 
To bardzo mało jak na showroom. Dlatego 
wyzwanie stanowiło optyczne podwyż-
szenie tej przestrzeni. Inspirację znalazłam 
na... niebie – białe chmury na ciemniejszym 
tle dają wrażenie nieskończoności. Strop 
i wszystkie urządzenia techniczne pomalowa-
liśmy więc na czarno. Zamontowaliśmy białe 
wyspy sufitowe, na których zatrzymuje się 
wzrok. W części recepcyjnej zastosowaliśmy 
wyspy sufitowe w kształcie fali, dzięki czemu 
pomieszczenie przyjmuje różne wysokości, 
a sufit koresponduje z pozostałymi elemen-
tami wyposażenia, m.in. specjalnie zaprojek-
towaną ladą recepcyjną.

Wyspy sufitowe wykorzystałam już 
wcześniej w salonie w Poznaniu. Było to 
jednak znacznie mniejsze wnętrze i mogłam 
tam sobie pozwolić na ich indywidualne 
projektowanie. W tym wypadku musieli-

śmy zastosować rozwiązanie systemowe. 
Wybraliśmy produkty firmy Armstrong, które 
pozwoliły zrealizować moją koncepcję. Myślę, 
że osiągnęliśmy efekt znacznie ciekawszy niż 
w przypadku zwykłego, jednolitego sufitu 
rastrowego.

Czyli nie tylko systemy meblowe warto 
obejrzeć w państwa nowym showroomie...
> Tak jak wspomniałam, zależało mi na 
stworzeniu przestrzeni, która inspiruje 
– zarówno moich kolegów, jak też klientów 
i architektów. Nie jesteśmy firmą jedynie 
sprzedającą meble. Specjalizujemy się w kom-
pleksowych rozwiązaniach przestrzennych, 
dlatego pokazujemy również sufity, podłogi, 
okładziny ścienne, oświetlenie... Naszą misję 
można zawrzeć w haśle inspiring spaces. 
Dlatego rozwiązania architektoniczne i ma-
teriały były starannie dobierane. Zależało 
mi na tym, aby były one ciekawe również dla 
architektów, którzy, mam nadzieję, niektóre 
z nich będą mogli zobaczyć po raz pierwszy 
– choćby wyspy sufitowe, o których mówiłam 
wcześniej. Drugim przykuwającym uwagę 
elementem, jednocześnie pełniącym funkcję 
optycznego podwyższenia pomieszczenia, 
jest podłoga wylewana o bardzo wysokim 
połysku naszego partnera firmy Dr. Schutz, 
zastosowana w recepcji. Wszystko odbija się 
w niej jak w lustrze. Jest to naprawdę bardzo 
efektowne.

Ciekawa jest też np. ściana naturalnej 
zieleni. Znaleźliśmy firmę, która specjalizuje 
się w tego typu realizacjach. Rośliny nie tylko 
pięknie wyglądają (odpowiednie oświetlenie 

Część biurek funkcjonuje jako 
hot deski, które nie są do nikogo 
przypisane. Korzystają z nich 
osoby, które przez większość 
czasu pracują poza biurem
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eksponuje liście), ale też poprawiają mikro-
klimat i nawilżają powietrze, co jest bardzo 
ważne w klimatyzowanym pomieszczeniu.

Czy przewidziano jakieś przestrzenie 
o charakterze nieformalnym, mające 
służyć rekreacji pracowników?
> Oczywiście, obecnie standardem w wielu 
firmach stają się takie elementy jak np. 
piłkarzyki, które świetnie odstresowują, 
sprawiają, że jesteśmy bardziej aktywni, 
a co się z tym wiąże – kreatywni. Kolejnym 
miejscem, w którym lubimy się spotykać, 
jest nasza kuchnia. Chciałam, aby było to 
wnętrze bardziej kameralne, przytulne, 
o wyraźnie mniej formalnym charakterze. 
Jest urządzona w zupełnie innym stylu 
i kolorystyce niż reszta biura. Stwierdzili-
śmy, że powinno to być wnętrze, z którego 
nie tylko chętnie skorzystają pracownicy, 
ale też gdzie będzie można usiąść z klien-
tem, porozmawiać w przyjaznej atmosferze, 
może przy lampce wina... I właśnie wino 
stało się punktem wyjścia do tej aranża-
cji. Choć pomieszczenie leży na parterze, 
postanowiłam stworzyć tu coś na kształt 
piwniczki winnej. Wprowadziłam więc takie 
elementy jak łupek kamienny na portalu, 
drewno, czerwone lampy czy wzór winorośli 
na posadzce. Charakter tego wnętrza pod-
sunął nam myśl, aby wprowadzić zwyczaj, 
by w ostatni czwartek miesiąca po pracy 
organizować sesje degustacji wina prowa-
dzone przez profesjonalnych pracowników 
winiarni. Na te spotkania serdecznie zapra-
szamy naszych klientów i architektów.  

Sofy Podmeeting – niewielkie gabaryty i możliwość 
dowolnego zestawienia kolorystycznego

Kuchnia jest otwarta na przestrzeń do pracy i może być 
miejscem mniej formalnych spotkań z klientami
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W showroomie można zobaczyć wyposażenie 
do różnego typu biur
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FELIETON JAK REDAKTOR Z REDAKTOREM

@@: Witam Cię, Maćku. Ostatnio na rynku 
ofert przetargowych pojawiły się ogłoszenia 
o konkursach architektonicznych organizo-
wanych przez samorządy lokalne. Na pewno 
wiesz, o czym mówię...

@: Tak... Są zapewne próbą odpowiedzi 
na nasze oczekiwania, by dla zamówień na 
projekty architektoniczne stworzyć kryteria 
inne niż „100% cena”. Odbywają się w trybie 
przewidzianym przez ustawę Prawo zamó-
wień publicznych (PZP). Ale należałoby o nich 
mówić jako o pewnej formie przetargu, bo 
z konkursami, do których jesteśmy przyzwy-
czajeni – nie mają wiele wspólnego. 

@: To jakie widzisz różnice?

@: Podstawowa różnica wobec przetargu 
– wymagana jest praca projektowa. Tyle, że 
jest druga odmienność: ich organizatorzy raczej 
rzadko przewidują nagrody inne niż zaprosze-
nie do negocjacji cenowych w celu otrzymania 
zlecenia na projekt. „Laureaci” kolejnych miejsc 
takiego konkurso-przetargu otrzymują tylko 
dyplomy. Zapewne pocieszenia...

@: Czyli niewielka satysfakcja za miejsca poza 
podium, ale nawet triumfator może wyjść 
z tych „zwycięskich” negocjacji na tarczy?

@: Jako architekt muszę optymistycznie za-
kładać, że rzeczywistym powodem organizo-
wania konkurso-przetargów jest chęć uzyska-
nia atrakcyjnego rozwiązania projektowego. 
Niekiedy są to naprawdę ciekawe tematy. Dla 
uczestników na drugi plan schodzi wówczas 
wysokość nagród, bo i tak liczy się tylko 
zwycięstwo, a ostatecznie dalsza realizacja. 
I tu zaczynają się schody – bo jak zapewne się 
domyślasz Drogi Redaktorze – diabeł tkwi 
w szczegółach.

@: Znasz moje zdanie na temat wycenia-
nia swojej pracy. Ostatnio przy rozmowie 
o „kryterium ceny”, wprost mówiłem, że 
nie rozumiem powodów sprzedaży swoich 
usług za kwoty poniżej kosztów. Startując 
w konkursach, też musisz kalkulować szanse, 
koszty i potencjalne zyski.

@: Każdy zespół projektowy – podejmując de-
cyzję o starcie w konkursie – bierze pod uwagę 
trzy czynniki: temat, regulamin i skład jury. 
W przypadku najbardziej „klasycznych” kon-
kursów – tych organizowanych przez SARP – 
regulamin (w swoim podstawowym kształcie) 
jest przemyślany i sprawdzony. Z pewnością 
był też wielokrotnie modyfikowany celem 
wprowadzenia nieuniknionych poprawek.

A co robią samorządy? Piszą własne regu-
laminy. Wątpię, czy przy ich tworzeniu konsul-
tują się chociażby z kandydatami na jurorów. 
Sądzę, że nie – a znajomość kilku takich regu-
laminów uprawnia mnie do tego stwierdzenia. 
Zawierają błędy logiczne (cytuję: „zgłoszenie 
należy włożyć do dwóch kopert: koperty A, 
koperty B i koperty C”), żądania dostarczenia 
nie wymaganych prawem opracowań itp. 
Organizatorzy oczekują zawarcia danych 
możliwych do oszacowania dopiero na etapie 
projektu budowlanego. Na przykład danych 
o koszcie eksploatacji budynku, na którego 
k o n c e p c j ę  – podkreśl proszę w druku to 
słowo – rozpisano konkurs architektoniczny!

@: Dobrze, że nie słyszę odgłosów z Twojej 
klawiatury. Zaczynam się o nią bać...

@: Nie dziw się. Takie konkurso-przetargi 
mają też problem z odpowiednim doborem 
jury. Zdarza się, że – co już jest kompletnie 
bezprawne – kwalifikacje członków jury nie 
odpowiadają zapisom ustawy PZP. Skutki tak 
przygotowanych i sędziowanych „zawodów” 

nie dadzą na siebie długo czekać. I jest jeszcze 
kwestia roli naszych kolegów, którzy godzą 
się na sędziowanie w takich przetargowych 
parakonkursach. Niestety legitymizują swoim 
nazwiskiem ich wadliwe regulaminy.

@: Domyślasz się, o co teraz zapytam? 

@: Dlaczego zatem startujemy? Rozmawiali-
śmy o tym przy ostatniej okazji.
Spory i pretensje – po fakcie – są bolesną 
nauczką. Nawet jeśli kwestie czysto prawne 
pozostawimy powołanym do tego instytu-
cjom, to pozostaje stracony czas, pogrze-
bane nadzieje i – co najgorsze – poczucie 
niedocenienia rzeczywistych cech projektu 
konkursowego przez niedoświadczone – w tak 
nietypowych pracach – jury.

@: No dobrze. Ale może pojawienie się tych 
konkurso-przetargów jest jednak jakimś 
światełkiem w tunelu. Zawsze to coś innego 
niż 100% ceny...

@: Widzisz... Tu stawiam całą listę pytań. 
Skoro takich ogłoszeń pojawia się ostatnio 
coraz więcej, to dlaczego nikt nie stworzy – 
dla tych samorządów – spójnego schematu 
zawartości regulaminu konkursowego? Dla-
czego samorządy nie wchodzą we współpracę 
z SARP-em, który ma tak duże doświadczenie 
w tej dziedzinie? Czy to są aż takie wielkie 
– nieakceptowalne przez gminy – koszty?

@: Być może tak. Jeśli nie wiadomo o chodzi, 
to może chodzić o pieniądze.

@: Ale skoro tak, to aż prosi się postawienie 
takiego zadania przed… naszą Izbą! Rozwią-
zaniem problemu mógłby być monitoring 
samorządowych konkursów przez IARP. Spo-
tkałem się też z bardzo interesującą – opartą 

Cesarzowi, 
co cesarskie

Maciej Nitka 
WarsztatArchitekta.pl

Sebastian Osowski 
Zawód:Architekt
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na europejskich doświadczeniach – ideą 
certyfikacji. Owszem, wymagałoby to od 
IARP stałego i regularnego angażowania się 
w analizy treści regulaminów, ale po trudnych 
początkach sytuacja powinna się unormować. 

@: W tym wydaniu Z:A publikujemy wywiad 
z naczelnym architektem Flandrii, z siedzi-
bą w Brukseli. Warte lektury, bo mają tam 
ciekawe narzędzie do wyboru projektanta 
w zamówieniach publicznych. Honorują 
startujących w II etapie konkursu i podkre-
ślają, że korzyści z tego systemu płyną nie 
dla architektów, lecz dla inwestorów. A jakie 

argumenty przemawiają za propozycją certy-
fikacji konkursów przetargowych przez Izbę?

@: Spodziewałbym się czterech głównych 
efektów:
1.  Gminom będzie zależało na uzyskaniu certyfi-

katu IARP, bo to zagwarantuje udział poważ-
nych zespołów projektowych. Brak certyfikatu 
oznacza, że „wszystko się może zdarzyć”.

2.  Uczestnicy zyskają pewność, że będą 
oceniani profesjonalnie, a regulamin nie jest 
obarczony jakąś wadą.

3.  Trudna praca nad opracowaniem zasad 
certyfikacji może być wykonana z udziałem 

SARP-u, który wniesie do tej procedury 
swoje doświadczenie.

4.  Nie do przecenienia jest także rola, 
którą może przy tym odegrać IARP w tej 
naszej dziwnej rzeczywistości zawodo-
wej – jaką są architektoniczne konkur-
sy, przetargi i temu podobne sporty 
ekstremalne.

@: Mogę coś dzisiaj dla Ciebie zrobić?

@: Opublikować na zakończenie tej rozmowy 
apel do samorządów: oddajcie konkursy na 
architekturę – architektom! 

rekl ama

Nośny element termoizolacyjny Schöck Isokorb® K.
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Schöck Sp. z o.o. | ul. Jana Olbrachta 94 | 01-102 Warszawa | telefon: 022 533 19 16 | www.schock.pl

Schöck Isokorb® to idealne połączenie dla elementów żelbetowych
konstrukcji budynku. Łącznik termoizolacyjny nie tylko przenosi
obciążenia ale również oddziela termicznie połączone ze sobą elementy.
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WW drugiej dekadzie XXI wieku, kiedy minęła 
już faza pierwszej ekscytacji całoszklanymi 
domami, inwestorzy zaczęli uważniej patrzeć 
na rodzaj wykorzystywanych materiałów ele-
wacyjnych. Budowa budynku biurowego wiąże 
się dziś przede wszystkim ze spełnieniem waż-
nych parametrów użytkowych, ale z pewnością 
nie jest to jedyny element brany pod uwagę. 

Trzy strony materiału elewacyjnego
Dbałość o zastosowanie odpowiedniego 
materiału na elewacji jest zatem wielowy-
miarowa. Jedna strona to wizualna atrakcyj-
ność budynku, podnosząca walory obiektu, 
przyciągająca najemców i stanowiąca 
o rozpoznawalności biurowca. Druga strona to 
aspekt finansowy – rozważny bilans pomiędzy 
wizją architektoniczną a chłodną kalkulacją 
kosztów. Wreszcie trzeci aspekt to normy 
budowlane – zarówno dotyczące nasłonecz-
nienia wnętrza obiektu, jak i termiki przegrody 
zewnętrznej. Tylko łącząc te trzy elementy 

można stworzyć dobrą elewację, a pominięcie 
któregokolwiek z nich da efekt niepożądany. 

Twórcze fasady
Architekci coraz częściej sięgają po rozwiąza-
nia fasad wentylowanych, które gwarantują 
projektantom twórcze i atrakcyjne rozwiąza-
nia techniczne i ekonomiczne. Stosując róż-
norodne formaty, trwałe gamy kolorystyczne 
oraz faktury produktów elewacyjnych, można 
osiągnąć ciekawe rozwiązania estetyczne. 
Jako okładzinę zewnętrzną, mocowaną do 
rusztu, projektant może wykorzystać pełną 
gamę materiałów wykończeniowych, m.in. 
blachę miedzianą i tytanowo-cynkową, panele 
aluminiowe, laminaty, szkło, płyty włókno- 
-cementowe, żaluzje aluminiowe, elementy 
drewniane lub ceramiczne. W połączeniu 
z różnymi możliwościami zawieszania 
elementów – w sposób widoczny lub niewi-
doczny, daje to duże możliwości stworzenia 
elewacji o interesującej fakturze i strukturze.

Poniżej przedstawiamy trzy powstające 
obiekty biurowe, w których elewacje pełnią 
istotną, architektoniczną funkcję.

Budynek biurowy „Vectra”
Gdynia, al. Zwycięstwa
Projektowany budynek spełniał będzie 
rolę zaawansowanej jednostki call-center 
obsługującej klientów firmy oferującej usługi 
multimedialne, jak również centrum techno-
logiczne, w którym zastosowano najnowsze 
rozwiązania, zapewniające bezawaryjność 
dostarczanych usług.

Elewacje zewnętrzne (frontową i południo-
wą) oraz ślusarkę okienno-drzwiową zaprojek-
towano w wentylowanych systemach aluminio-
wo-szklanych. Elewacja północna i wschodnia, 
z racji mniejszej ekspozycji na słońce, zostały 
zaprojektowane w formie pełnej fasady 
wentylowanej z powłoką zewnętrzną z płyt 
włókno-cementowych z pionowymi pasami 
fasad aluminiowo-szklanych. Położono duży 
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Projektując elewacje współczesnych budynków coraz częściej szuka się rozwiązań finezyjnych, 
wysmakowanych i subtelnych. Zewnętrzne powłoki już nie tylko chronią wnętrze zapewniając 
odpowiednią izolacyjność cieplną i szczelność, ale przede wszystkim podkreślają swoją formą 
charakter i estetykę obiektu.

Architektoniczne elewacje
arch. Zbigniew Reszka, architekt IarP, arch. Michał Baryżewski, architekt IarP
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nacisk na proekologiczne i wysoce funkcjonalne 
rozwiązania w budynku, więc zastosowane pły-
ty elewacyjne Equitone znakomicie wpasowały 
się w zamierzenia autorskie. Wykonane z na-
turalnych, przyjaznych środowisku surowców, 
trwałe płyty wielkoformatowe w połączeniu 
z izolacją wykonaną ze szklanej wełny mineral-
nej z welonem oraz pustką wentylacyjną dają 
doskonałe właściwości zarówno cieplne, jak 
i akustyczne. Dzięki szerokiej gamie barw i fak-
tur możliwy był swobodny dobór elementów, 
przy ciągłym zachowaniu energooszczędności 
wszystkich obszarów elewacji – od ścian ze-
wnętrznych po okładziny nad strefą wejściową.

Budynek biurowo-usługowo-handlowy 
„Tryton”, Gdańsk, ul. Jana z Kolna
Podstawowym założeniem projektowym było 
zrealizowanie nowoczesnego obiektu wielko-
miejskiego o ponadczasowej architekturze, 
nie stanowiącego dysonansu przestrzennego 
w zabudowie śródmieścia Gdańska. W projekcie 
widać dążenie do ukształtowania prostej 
i powściągliwej formy będącej „lustrem” dla 
stojącego naprzeciwko Pomnika Poległych 
Stoczniowców. 

Obiekt składa się z dwóch budynków: wyż-
szego 11-kondygnacyjnego i niższego 6-kon-
dygnacyjnego. Budynki stoją na wspólnym 
garażu podziemnym, a w nadziemiu połączo-
ne są korytarzowym łącznikiem na poziomie 
parteru, będącym ogólnodostępnym pasażem 
naprowadzającym na wspomniany pomnik. 

Charakterystyczna łukowa linia szklanych 
elewacji oraz pęknięcie budynku stanowi 
otwarcie na kierunek Placu Solidarności. 
Szacunek dla miejsca podkreślił jeszcze trzy-
kondygnacyjny otwór widokowy w wysokiej 
części budynku, który pozwoli spacerowi-
czom i jadącym podziwiać pomnik od strony 
pobliskiego wiaduktu. Całość założenia ma 
sprawiać wrażenie lekkości i transparentności 
pozwalając na przenikanie się przestrzeni 
sąsiadujących budynków. Szczytowe elewacje 
zamykające ściany zewnętrzne łącznika oraz 
elewacje wewnętrzne budynku zaprojek-
towano w systemie elewacji wentylowanej 
z okładziną z paneli typu Alucobond. Panele 
lakierowane są powłoką PVDF w kolorze 
czystej bieli, charakteryzującą się najwyższą 
trwałością utrzymania koloru. Ściany ocieplo-
ne zostały wełną mineralną szklaną z welo-
nem wiatroizolacyjnym. 

studium prZypAdku

mgr inż. Mariusz Jarecki  
– doradca sprzedaży  
projektowej isover

w przypadku projektów Vectra, Tryton i red posta-
wiono przed nami zadanie dobrania odpowiedniej 
izolacji fasad wentylowanych w wymienionych 
budynkach. Należało zapewnić bezpieczeństwo 
pożarowe, odpowiednie współczynniki przenikania 
ciepła ścian zewnętrznych uwzględniające 
mostki cieplne a także trwałość rozwiązania. 
W obiektach zastosowano Panel-Płytę Plus gr. 
15 cm. Jest to produkt z wełny szklanej w płytach, 
pokryty czarnym welonem, o niskim współczyn-
niku przewodzenia ciepła 0,035 W/mK. Czarny 
welon zapewnia odpowiednie, neutralne tło dla 
zewnętrznej elewacji. Natomiast niska lambda 
umożliwiła osiągnięcie izolacyjności ściany 
zewnętrznej na poziomie U=0,22 W/(m²K), czyli 
lepszym niż wymagany dla tej przegrody według 
WT od 01.01.2017 (0,23 W/(m²K). I co bardzo 
ważne Panel-Płyta Plus jest sklasyfikowana jako 
wyrób niepalny. Dużą rolę w doradztwie Isover, 
odgrywa dobór takich materiałów, które zapewnią 
skuteczność wykonania. Zastosowana tu płyta 
z wełny szklanej, dzięki swojej sprężystości, po-
trafi zniwelować ewentualne nierówności ściany, 
dopasowując się do jej powierzchni.

mgr inż. Anna Gil  
– kierownik Biura doradztwa 
technicznego isover

Nowe Warunki Techniczne zmieniły sposób liczenia 
współczynnika przenikania ciepła przegród zewnętrz-
nych budynku. W poprzedniej wersji wymagania 
izolacyjności cieplnej dotyczyły nieprzekroczenia 
określonej wartości współczynnika U(max). w obecnej 
wersji ta graniczna wartość wyrażona jest jako 
UC(max) – a współczynnik Uc dla ścian, dachów, 
stropów i stropodachów, uwzględnia poprawki 
na pustki powietrzne w warstwie izolacji, łączniki 
mechaniczne przechodzące przez izolację oraz opady 
na dachu o odwróconym układzie warstw. Taki zapis 
ma konsekwencje, np. podczas projektowania fasady 
wentylowanej. Zgodnie bowiem z nowymi wytycznymi 
obliczając Uc należy uwzględnić punktowe mostki 
cieplne powstające na skutek przejścia np. łączników 
mechanicznych i konsol mocujących fasadę wenty-
lowaną przez izolację. Biorąc to pod uwagę, a także 
fakt obniżania wartości UC(max) w kolejnych latach od 
0,25 (2014), 0,23 (2017) do 0,20 (2021), uzyskanie 
wymaganych poziomów izolacyjności cieplnej 
wymaga głębszej analizy. Isover w celu ułatwienia 
projektantom doboru odpowiedniej izolacji w fasadach 
wentylowanych takiej analizy dokonał w Aprobacie 
Technicznej AT-15/9158/2013.

Budynek biurowy „Red”,
Gdynia, ul. Podolska
Budynek „Red”, zlokalizowany na skraju 
Śródmieścia Gdyni, wśród innych obiektów 
biurowych, jest przykładem efektywnego 
kształtowania przestrzeni fasadowej. Elewa-
cje szczytowe – fasady podwójne całoszkla-
ne, od stron wschodniej i zachodniej budynku, 
zapewniają maksymalne „wyłapanie” światła 
dziennego, jednocześnie chroniąc przed 
hałasem torów kolejowych i ulicy. Elewacje 
boczne projektowane w okładzinach z blach 
powlekanych, z pasami okien wzdłuż na całej 
długości budynku, zapewniają – od strony po-
łudniowej, doskonałe doświetlenie wnętrza, 
ze zminimalizowaniem ilości energii słonecz-
nej wprowadzanej do budynku, a od strony 
północnej zminimalizowanie wychłodzenia 
wnętrza. Dzięki zastosowaniu tradycyjnej 
technologii budowy tych ścian inwestor może 

pozwolić sobie na dobrą izolację przegród, 
zminimalizować wydatki na chłodzenie 
i ogrzewanie budynku, z zachowaniem szcze-
gólnych walorów estetyki i rozpoznawalności 
elewacji. 

Na wizualizacji: gdański budynek tryton, planowane zakończenie 

budowy – i połowa 2015 r.

Michał Baryżewski 
architekt iArP,  

współwłaściciel Arch-Deco 

> baryzewski@archdeco.pl

Zbigniew Reszka
architekt iArP,  

współwłaściciel Arch-Deco 

> reszka@archdeco.pl
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biznes

ZZawieranie umów na piśmie i konstruowanie 
ich w dostosowany do charakteru działalności 
sposób jest niezbędne, aby skutecznie uzyski-
wać należne wynagrodzenie. W poprzednim 
numerze przedstawiliśmy, jak architekt powi-
nien postępować w relacjach z zamawiającym. 
Omówiliśmy również takie zabezpieczenia 
jak: wynagrodzenie etapami oraz weksel. Dziś 
przedstawiamy kolejne metody, które pomogą 
zmniejszyć ryzyko straty. 

Zabezpieczenie: poręczenie
Jednym z prostych i często stosowanych za-
bezpieczeń jest poręczenie. Jego popularność 
wynika m.in. z faktu, że nie generuje żadnych 
dodatkowych kosztów. Zgodnie z art. 876 
Kodeksu cywilnego przez umowę poręczenia 
poręczyciel zobowiązuje się względem wie-
rzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, 
gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Dla 
wierzyciela poręczenie oznacza zatem, że 
oprócz tego, iż może się on domagać zapłaty 
od dłużnika, ma również prawo żądać wypłaty 
pełnej kwoty od poręczyciela. Co więcej, zgod-
nie z art. 881 Kodeksu cywilnego, jeżeli strony 
umowy nie wprowadziły innych uregulowań, 
poręczyciel odpowiada jak współdłużnik soli-
darny. Oznacza to, że wierzyciel może według 
własnego wyboru dochodzić zapłaty całości 
lub części długu albo od dłużnika głównego, 
albo od poręczyciela, albo od obu jednocze-
śnie. W praktyce najczęściej wybierana jest 
ostatnia z opcji.

Relacje pomiędzy wierzycielem a porę-
czycielem reguluje zawarta pomiędzy nimi 
umowa, która powinna dokładnie określać, na 
jakich zasadach można domagać się uregulo-
wania długu. 

Zasady zwrotu poręczycielowi środków, 
które ten wypłacił wierzycielowi, powinna 
natomiast regulować umowa pomiędzy porę-
czycielem a dłużnikiem. Nie trzeba również 
dodawać, że stosunki pomiędzy nimi muszą 
opierać się na zaufaniu.

Warto zaznaczyć, że można także poręczyć 
za dług mający powstać w przyszłości. Taki 
wariant stosuje się niekiedy przy umowach 
dotyczących inwestycji budowlanych, np. po-
ręczenie osoby trzeciej na wypadek, gdyby 
architekt nie wykonał projektu w terminie 
i z takiego tytułu powstała odpowiedzialność 
odszkodowawcza w stosunku do inwestora.

Przy zabezpieczaniu umowy poręczeniem 
wierzyciel powinien zadbać o to, żeby porę-
czyciel był w pełni wypłacalny, bowiem tylko 
wówczas metoda ta będzie skuteczna. 

Zabezpieczenie: ubezpieczenie 
należności
Coraz popularniejszą formą zabezpieczania 
umów jest ubezpieczenie ryzyk, które mogą 
powstać po ich zawarciu. Może to dotyczyć np. 
niewypłacalności kontrahenta lub braku za-
płaty wynagrodzenia spowodowanego innymi 
przyczynami. W chwili wystąpienia zdarzenia 
objętego ubezpieczeniem, ubezpieczyciel wy-
płaci odszkodowanie przewidziane w umowie.

Ubezpieczenia umów są najczęściej ofero-
wane przez duże firmy o międzynarodowym 
zasięgu i zawierają bardzo obszerne warunki 
ich udzielania. W ogólnych warunkach ubez-
pieczenia zawarty jest zakres ubezpieczenia, 
a także lista ryzyk, których ubezpieczenie nie 
obejmuje i właśnie ona powinna być przed-
miotem szczegółowej analizy. Prawie zawsze 
do ubezpieczenia płatności konieczne jest 

zachowanie szczegółowej procedury przewi-
dzianej przez ubezpieczyciela, która obejmuje 
terminowe i skrupulatne przekazywanie 
towarzystwu informacji o najmniejszych 
nawet opóźnieniach w płatnościach ze strony 
kontrahenta. Bardzo często warunki ubez-
pieczenia przewidują również obowiązkowe 
udzielenie ubezpieczycielowi pełnomocnic-
twa do prowadzenia działań windykacyjnych 
w stosunku do kontrahenta, które jest warun-
kiem późniejszej wypłaty odszkodowania.

Rozważając skorzystanie z tej formy za-
bezpieczenia, należy zawsze przeanalizować 
szczegółowe warunki ubezpieczenia i ustalić, 
czy formalności i koszty z tym związane będą 
adekwatne do udzielanej ochrony.

Zabezpieczenie: gwarancja bankowa 
lub ubezpieczeniowa
Gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa są 
oświadczeniami banku lub firmy ubezpieczenio-
wej, zgodnie z którymi wypłacą one określoną 
kwotę, gdyby dłużnik nie dokonał zapłaty 
w terminie. Tego rodzaju zabezpieczenie jest 
wiarygodne, gdyż udzielają go podmioty, do 
których można mieć zaufanie. Gwarancji może 
co prawda udzielić także jakikolwiek inny pod-
miot, ale wówczas pewność zabezpieczenia jest 
zależna od wiarygodności udzielającej go firmy.

Treść gwarancji powinna precyzować, pod 
jakimi warunkami można zwrócić się z żąda-
niem zapłaty przez gwaranta. Zwykle wystą-
pienie o wypłatę pieniędzy jest możliwe już po 
jednokrotnym wezwaniu dłużnika do zapłaty 
z wyznaczeniem terminu oraz bezskutecznym 
upływie tego terminu. W treści gwarancji 
można zastrzegać w zasadzie dowolne warun-
ki, zależne od potrzeb stron.

Problem z uzyskaniem należności za wykonane zlecenie może dotknąć każdego architekta pracującego na 
własny rachunek. Istnieją jednak zabezpieczenia, które pozwalają zminimalizować ryzyko jego wystąpienia. 
W drugiej części artykułu omawiamy kolejne sposoby, które mogą ułatwić dochodzenie roszczeń.

Zabezpieczenie umowy  
a skuteczne dochodzenie roszczeń

Bartłomiej Król, radca prawny

cZęść 2



 Przydatnym dla architektów sposobem 
 zabezpieczenia należności może być 
 zastrzeżenie prawa własności projektów 
 architektonicznych lub praw autorskich 
 majątkowych. Prawa do wykonanego dzieła 
 przejdą wówczas na inwestora dopiero po 
 uregulowaniu pełnej kwoty wynagrodzenia 
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Tego rodzaju zabezpieczenie jest bardzo 
komfortowe dla wierzyciela, jednak równo-
cześnie dosyć kosztowne, ponieważ bank lub 
firma ubezpieczeniowa w sposób właściwy dla 
siebie wycenia ryzyko konieczności wypłace-
nia gwarantowanej kwoty. W przypadku dłuż-
ników o gorszej sytuacji finansowej będzie to 
zatem cena wyższa, a w bardzo niepewnych 
sytuacjach udzielenie gwarancji w ogóle nie 
będzie możliwe.

Zabezpieczenie: przewłaszczenie 
na zabezpieczenie
Jednym z najpewniejszych sposobów zabezpie-
czenia jest przewłaszczenie na zabezpieczenie. 
Metoda ta nie została uregulowana w prze-
pisach prawa, ale wynika z potrzeb praktyki 
obrotu i właśnie przez praktyków została 
stworzona. Przewłaszczenie na zabezpiecze-
nie oznacza umowę, na mocy której dłużnik 
przenosi na wierzyciela własność określonej 
rzeczy (samochodu, maszyn budowlanych, 
nieruchomości itp.) bez zapłaty ceny, za to 
z zastrzeżeniem, że w przypadku terminowego 
i pełnego spłacenia długu – własność rzeczy 
przejdzie z powrotem na dłużnika.

W związku z tym, że żadne przepisy nie 
regulują tej formy zabezpieczenia, umowa 
przewłaszczenia powinna być profesjonal-
nie przygotowana i skonstruowana tak, by 
szczegółowo zabezpieczać interesy obu stron. 
Szczególnie przy przewłaszczeniu na zabez-
pieczenie nieruchomości należy zachować 
formę aktu notarialnego oraz inne wymogi 
dotyczące obrotu nieruchomościami, aby 
zabezpieczenie to właściwie spełniało swoją 
funkcję i nie stało się rażąco niekorzystne dla 
jednej ze stron.

Konsekwencją przewłaszczenia na zabez-
pieczenie jest przejście własności rzeczy na 
wierzyciela, a dłużnik do czasu zapłaty długu 
ma do niej tylko tyle praw, ile zostanie określo-
ne w umowie. Można zastrzec, że dłużnik po 
przewłaszczeniu będzie nadal korzystał z rze-
czy lub nieruchomości, ale już jako najemca, 
użytkownik lub pod innym tytułem prawnym.

Co warte zaznaczenia, umowa przewłasz-
czenia na zabezpieczenie nie podlega podat-
kowi od czynności cywilnoprawnych, w przeci-
wieństwie do umowy kupna-sprzedaży.

Zabezpieczenie: hipoteka
Hipoteka jest jednym z najbardziej klasycz-
nych sposobów zabezpieczenia zobowiązań fi-
nansowych. Można ją ustanowić na nierucho-
mości, a także na użytkowaniu wieczystym 

oraz spółdzielczym własnościowym prawie do 
lokalu dłużnika lub osoby trzeciej.

Ustanowienie hipoteki daje wierzycielowi 
możliwość zaspokojenia swoich należności 
poprzez egzekucję z nieruchomości nieza-
leżnie od tego, czy stanowi ona własność 
dłużnika, czy też stała się własnością innej 
osoby, której np. została sprzedana. Co istot-
ne, przy egzekucji wierzytelności zabezpie-
czonej hipoteką wierzyciel hipoteczny ma 
pierwszeństwo przed innymi wierzycielami 
(wierzycielami osobistymi) właściciela nieru-
chomości.

Hipoteka jest zabezpieczeniem bardzo 
pewnym, ponieważ nieruchomość zawsze 
będzie przedstawiała określoną wartość 
i zawsze będzie możliwość jej zlicytowania. 
Ponadto nie może być ona ukryta, a jej prze-
niesienie na inną osobę nie ma dla wierzyciela 
hipotecznego żadnego znaczenia.

Pewność tego sposobu zabezpieczenia 
wiąże się jednak z określonymi kosztami. 
Samo ustanowienie hipoteki i wpisanie jej 
do księgi wieczystej podlega podatkowi od 
czynności cywilnoprawnych w wysokości 
0,1% zabezpieczanej wierzytelności, opłacie 
sądowej w wysokości 200 zł, a także wymaga 
uiszczenia wynagrodzenia notariusza, przed 
którym hipoteka musi zostać ustanowiona. 
Również egzekucja z nieruchomości jest 
dość kosztowna, ponieważ konieczne jest 
przeprowadzenie wyceny nieruchomości przez 
biegłego rzeczoznawcę, co stanowi koszt 
rzędu kilku tysięcy złotych.

Warto również zaznaczyć, że przepro-
wadzenie egzekucji z nieruchomości jest 
możliwe dopiero po uzyskaniu prawomocnego 
orzeczenia sądu. 

Zabezpieczenie: zastaw,  
zastaw rejestrowy
Zastaw (zwany również zastawem zwykłym) 
i zastaw rejestrowy są formalnie zupełnie od-
rębnymi zabezpieczeniami, jednak są na tyle 
podobne, że można je opisać jako zabezpie-
czenia jednego rodzaju. Zastaw jest prawem 
ustanawianym na ruchomościach (samocho-
dzie, maszynie, sprzęcie elektronicznym itp.) 
lub prawach (wierzytelnościach, udziałach 
w spółkach, prawach autorskich majątkowych 
itp.) dłużnika lub osoby trzeciej.

Podobnie jak w przypadku hipoteki, usta-
nowienie zastawu daje wierzycielowi możli-
wość zaspokojenia swoich należności poprzez 
egzekucję z ruchomości lub prawa niezależ-
nie od tego, czy dana ruchomość lub prawo 
stanowi własność dłużnika, czy też stała się 
własnością innej osoby. Wierzyciel zabezpie-
czony zastawem ma również pierwszeństwo 
przed innymi wierzycielami prowadzącymi 
egzekucję z zastawionej rzeczy lub prawa.

W przypadku zastawu zwykłego rucho-
mość lub prawo muszą być przeniesione na 
wierzyciela, natomiast w przypadku zastawu 
rejestrowego mogą pozostać u dłużnika lub 
innej osoby przy jednoczesnym wpisaniu do 
rejestru zastawów (koszt 200 zł).

Są to zabezpieczenia dość pewne pod wa-
runkiem, że wiemy, gdzie znajduje się przed-
miot obciążony zastawem. Przy obciążeniu 
zastawem prawa taki problem nie występuje.

 Z zasady obie te metody wymagają 
przeprowadzenia postępowania sądowego 
i uzyskania prawomocnego orzeczenia, aby 
możliwe stało się egzekwowanie roszczeń. 
Istotnym ułatwieniem przy zastawie rejestro-
wym jest natomiast możliwość zastrzeżenia 
w umowie zastawniczej, że wierzyciel będzie 
mógł, za pośrednictwem komornika lub no-
tariusza, przejąć na własność lub zlicytować 
rzecz lub prawo obciążone tym zastawem bez 
przeprowadzania wcześniejszego postępo-
wania sądowego. Taka forma zabezpieczenia 
zastawem rejestrowym jest też najbardziej 
rekomendowana.

Zabezpieczenie:  
poddanie się egzekucji
Dobrowolne poddanie się egzekucji przez 
dłużnika jest sposobem zabezpieczenia, 

W przypadku 
dużych 

kontraktów coraz 
popularniejszą 

formą 
zabezpieczania 
przed brakiem 

zapłaty jest 
ubezpieczenie 

ryzyk, które 
mogą powstać po 
zawarciu umowy 

oraz takie produkty 
jak gwarancje 

bankowe lub 
ubezpieczeniowe.



który dopiero w ostatnich latach zaczął być 
powszechniej stosowany. Zabezpieczenie to 
powstaje z chwilą złożenia przez dłużnika 
oświadczenia w formie aktu notarialnego, 
w którym zawarte zostają następujące 
elementy:
1)  wysokość kwoty do uregulowania przez 

dłużnika lub dokładne opisanie rzeczy do 
wydania przez dłużnika,

2)  podstawa prawna roszczenia wierzyciela,
3)  termin, do kiedy wierzyciel może skorzystać 

z zabezpieczenia.

Poddanie się egzekucji w akcie notarialnym 
zostało pomyślane jako zastąpienie pra-
womocnego orzeczenia sądu, a zatem jest 
zabezpieczeniem bardzo korzystnym dla 
wierzyciela, ponieważ umożliwia przystą-
pienie do egzekucji z majątku dłużnika bez 
przeprowadzania postępowania sadowe-
go. Jest to również sposób zabezpieczenia 
stosunkowo tani, ponieważ wymaga pokrycia 
jedynie niewielkich opłat notarialnych. Trzeba 
jednak pamiętać, że poddanie się egzeku-
cji umożliwia szybkie jej przeprowadzenie, 
ale jest skuteczne tylko wtedy, gdy dłużnik 
posiada majątek. Przy tej formie zabez-
pieczenia zarówno wierzyciel, jak i dłużnik 
powinni zwrócić szczególną uwagę na treść 
oświadczenia o poddaniu się egzekucji, tak by 
umożliwić wierzycielowi skuteczne skorzy-
stanie z zabezpieczenia, ale jednocześnie dać 
dłużnikowi możliwość obrony przed nieuczci-
wym wszczęciem egzekucji, gdy nie ma do 
tego przesłanek.

Inne sposoby zabezpieczeń
W obrocie prawnym istnieje jeszcze wiele 
innych sposobów zabezpieczeń, które są 
rzadziej stosowane.

Jednym z nich jest faktoring, który polega 
na zbyciu przez wierzyciela na rzecz firmy 
faktoringowej (faktora) przyszłych wierzy-
telności w stosunku do swoich kontrahen-
tów. Kontrahenci zostają w związku z tym 
zobowiązani do dokonywania płatności nie 
na rzecz wierzyciela, a na rzecz faktora, który 
monitoruje płatności i w razie braku zapłaty 
prowadzi czynności windykacyjne. Faktoring 
występuje w dwóch odmianach – pełnej 
i niepełnej. W pierwszym przypadku faktor, 
oprócz przejęcia wierzytelności, przejmuje 
na siebie również ryzyko niewypłacalności 
kontrahenta i taka metoda stanowi realne 
zabezpieczenie dla wierzyciela. Faktoring 
niepełny jest zdecydowanie tańszy, ale 

w przypadku braku zapłaty ze strony dłużni-
ka, wierzytelność jest zwrotnie przelewana 
przez faktora na rzecz wierzyciela, a zatem 
taka forma nie stanowi realnego zabezpie-
czenia.

Zabezpieczeniem może być również cesja 
wierzytelności z umowy, która dopiero ma 
zostać wykonana i z której dłużnikowi będą 
przypadały określone należności. Taka forma 
zabezpieczenia jest jednak uzależniona od 
należytego wykonania przez dłużnika umowy 
oraz od wypłacalności kontrahenta dłużnika, 
co należy szczegółowo zbadać przed skorzy-
staniem z takiego zabezpieczenia.

Przydatnym dla architektów sposobem 
zabezpieczenia może być również zastrzeże-
nie prawa własności projektów architekto-
nicznych lub praw autorskich majątkowych 
do różnego rodzaju wytworów intelektual-
nych wykonywanych na zlecenie inwestora. 
Zastrzeżenie własności dokonuje się zwykle 
do czasu zapłaty pełnej kwoty wynagrodzenia 
i dopiero po jej uregulowaniu na inwestora 
przechodzi własność autorskich praw mająt-
kowych do wykonanego dzieła.

Podsumowanie
Polskie prawo daje bardzo duże możliwości 
zabezpieczania umów. Każda z form ma swoje 
wady i zalety ujawniające się w różnego rodza-
ju sytuacjach. Nie można zatem stwierdzić, 
że jakiś sposób zabezpieczenia jest lepszy lub 
gorszy, ale należy zawsze dostosowywać jego 
wybór do konkretnej sytuacji gospodarczej, 
finansowej i osobistej stron umowy. Jak poka-
zuje praktyka, takie lub inne zabezpieczanie 
umów jest jednak absolutną koniecznością, 
a inwestycja w dostosowanie umów do cha-
rakteru branży, kontrahentów i usług zawsze 
się opłaca. 
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radca prawny,  
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SSzkody nie omijają architektów, mimo że 
wykonywanie tej profesji wymaga gruntow-
nego wykształcenia, wieloletniej praktyki 
oraz specjalistycznych uprawnień potwier-
dzających kwalifikacje. A zgodnie z prawem, 
niezależnie od przyczyny, każdą wyrządzoną 
szkodę trzeba naprawić.

Jeśli architekt posiada adekwatną do 
wykonywanych czynności ochronę ubezpiecze-
niową, to obowiązek zapłaty odszkodowania 
przejmuje na siebie ubezpieczyciel. Mówiąc 
o praktyce szkód i roszczeń, należy jednak (po 
raz kolejny) podkreślić różnicę działania ochrony 
ubezpieczeniowej pomiędzy ubezpieczeniem 
obowiązkowym (OC zawodowym architekta) 
a ubezpieczeniem działalności projektowej 
(OC pracowni architektonicznej lub projektowej) 
wraz z odpowiedzialnością za podwykonawców.

Warto również zwrócić uwagę na model 
biznesu obowiązujący na polskim rynku 

projektowym. Najbardziej popularne jest 
przyjmowanie przez architektów zleceń na 
opracowanie kompleksowej dokumentacji 
projektowej, z udziałem branżystów. Po-
ciąga to za sobą inną konstrukcję odpowie-
dzialności architekta niż w przypadku opra-
cowania dokumentacji architektonicznej 
w oparciu o samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie.

Przytoczone niżej przykłady szkód koncen-
trują się na odpowiedzialności za pracowników 
i podwykonawców, których obowiązkowe OC 
architekta nie obejmuje.

 Przykład 1 
Błąd rzeczoznawcy jako 
podwykonawcy architekta
Na podstawie zawartej umowy architekt 
zobowiązał się do wykonania projektu 
budynku wolnostojącego z funkcją żłobka. 

Projekt wymagał obowiązkowych uzgodnień 
z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciw-
pożarowych, który zatwierdził bez uwag 
zawarte w nim rozwiązania. Po uzyskaniu 
pozwolenia na budowę przystąpiono do 
realizacji inwestycji. W wyniku przeprowa-
dzonych prac budowlanych powstał budynek, 
jednak nie otrzymał pozwolenia na użytko-
wanie. Komendant straży pożarnej stwierdził 
niezgodność wykonania obiektu z wymogami 
przepisów dotyczących ochrony ppoż., wska-
zując błędy:

  niezachowanie parametru szerokości nie-
blokowanego skrzydła drzwiowego drzwi 
dwuskrzydłowych prowadzących z sali na 
korytarz,

  brak zamknięcia otworu prowadzącego 
do pomieszczenia technicznego drzwiami 
o odpowiedniej odporności pożarowej,

  brak instalacji oddymiania klatki schodowej.

Ubezpieczenie zawodowe 
OC zyskuje na znaczeniu 
w oczach architektów. 
Coraz rzadziej środowisko 
postrzega je jako formalność, 
zbędny koszt, obowiązek 
ustawowy. Prawdziwą 
wartość polisy poznaje się 
przede wszystkim wtedy, gdy 
dochodzi do szkody... 

Robert Popielarz

Odpowiedzialność architekta 
na przykładach szkód i roszczeń
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Wysokość roszczenia: 68.000 zł
Wypłata z OC: Brak, gdyż nie ma podstaw do 
przyjęcia odpowiedzialności w ramach obo-
wiązkowego ubezpieczenia OC architekta.
Komentarz: Rozporządzenie Ministra Finan-
sów w sprawie obowiązkowego OC architek-
tów oraz inżynierów budownictwa stanowi, 
że ochrona dotyczy wyłącznie czynności 
zawodowych wykonywanych „osobiście” 
w ramach posiadanych uprawnień, a te czyn-
ności można zdefiniować, jako samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie.

W powyższym przykładzie rzeczoznaw-
ca ppoż. jest podwykonawcą architekta, za 
którego ponosi on pełną odpowiedzialność 
na podstawie Kodeksu cywilnego. Za szkodę 
w przedmiotowej sprawie nie można uznać 
kosztów zakupu i montażu instalacji oddy-
miania klatki schodowej, gdyż instalacja była 
w tym budynku obligatoryjna i powinna zostać 
pierwotnie zaprojektowana – wobec czego 
koszty jej zakupu i montażu (który nie wy-
magał dokonania dodatkowych „przeróbek”) 
zostałyby poniesione również w przypadku, 
gdyby pierwotny projekt był wolny od wad.

 Przykład 2 
Architekt zatrudniony  
na umowę-zlecenie
Pracownia projektowa wystąpiła z rosz-
czeniem do architekta, który popełnił błąd 
realizując prace projektowe (wykonując samo-
dzielną funkcję techniczną w budownictwie) 
na podstawie umowy-zlecenia z pracownią.

W trakcie przygotowywania dokumentacji 
projektowej nastąpiła zmiana planu miejsco-
wego (powodująca przesunięcie linii zabudo-
wy), której architekt nie uwzględnił. W efekcie 
całość dokumentacji projektowej została 
przygotowana w oparciu o błędne mapy, a pro-
jekt obarczony błędem nie uzyskał pozwolenia 
na budowę. Architekt wykonał niezbędne 
poprawki, przygotował prawidłową doku-
mentację projektową. Konieczność dokonania 
zmian wygenerowała jednak koszty dodatko-
wych opracowań zewnętrznych (branżowych), 
których pracownia dochodziła od architekta 
zatrudnionego w ramach umowy-zlecenia.

Wartość szkody: 145.000 zł
Wypłata: Tak, z OC architekta.
Komentarz: Ubezpieczyciel uznał za zasadne 
wypłacenie odszkodowania w kwocie stano-
wiącej równowartość należności wynikającej 
z faktury za prace wykonane przez zewnętrz-
ną firmę projektową.

 Przykład 3 
Architekt zatrudniony  
na umowę o pracę
W zbliżonym przypadku – nieuwzględnienia 
w projekcie zmiany planu miejscowego  – 
nieco inaczej wygląda kwestia ponoszonej 
odpowiedzialności, jeśli projekt został wyko-
nany przez architekta zatrudnionego przez 
pracownię projektową na podstawie umowy 
o pracę. Pracownik, który przy wykonywaniu 
obowiązków wyrządził szkodę osobie trzeciej, 
nie ponosi bowiem wobec niej odpowiedzial-
ności cywilnej. W tej sytuacji zobowiązanym 
do naprawienia szkody jest wyłącznie praco-
dawca (art. 120 § 1 k.p.).

Pracodawcy, który naprawił szkodę wyrzą-
dzoną osobie trzeciej, przysługuje natomiast 
roszczenie regresowe w stosunku do pracownika 
(art. 120 § 2 k.p.), ale odszkodowanie nie może 
przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagro-
dzenia przysługującego pracownikowi w dniu 
wyrządzenia szkody (art. 119 k.p.). Powyższe 
ograniczenie nie ma zastosowania, jeżeli pra-
cownik wyrządził szkodę umyślnie (art. 122 k.p.).

Wartość szkody: 276.000 zł
Wypłata z OC: Tak. Roszczenie inwestora zo-
stało w całości zaspokojone z ubezpieczenia OC 
pracowni architektonicznej, jednak regres został 
przeniesiony na pracownika – architekta i pokry-
ty z jego polisy obowiązkowego OC zawodowego 
w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia.
Komentarz: W większości przypadków wyso-
kość odszkodowania z obowiązkowego ubez-
pieczenia OC architekta-pracownika zostanie 
ustalona maksymalnie do wysokości trzymie-
sięcznego wynagrodzenia (art. 120 § 2 k.p.).

 Przykład 4 
Błędne założenie  
poziomu posadowienia
Architekt podjął się przygotowania projek-
tu budowlanego domu. Wskutek pomyłki 
projektowej nieprawidłowo określił poziom 
zerowy budynku, co zauważono dopiero po 
wykonaniu ław fundamentowych. Efektem 
byłaby znaczna wysokość pomieszczeń 
piwnicznych oraz zbyt duże nachylenie zjazdu 
do garażu zaprojektowanego w kondygnacji 
piwnicy, co w praktyce uniemożliwiało jego 
prawidłowe wykonanie (zjazd zaplanowany 
został bezpośrednio z drogi gruntowej – ulicy 
dojazdowej).

W celu naprawienia błędu projektowego 
pogłębiono wykop o kilkadziesiąt centymetrów 
i wykonano jego zabezpieczenie, podwyższono 
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betonowe ściany piwnic oraz podniesiono po-
ziom podłogi garażu do skorygowanej wysoko-
ści. Pozostałe pomieszczenia piwnic pozostały 
głębiej, a inwestor dostosował schody do 
piwnicy tak, aby umożliwić połączenie różnych 
poziomów piwnicy (schody zabiegowe).

Wartość szkody: 150.000 zł
Wypłata z OC: Tak, z OC architekta.
Komentarz: W tym przypadku szkodę pokryto 
z polisy OC zawodowej architekta dzięki temu, 
że wysokość sumy gwarancyjnej, na jaką był 
ubezpieczony architekt, wystarczyła na zaspo-
kojenie roszczenia w całości. Zgodnie z rozpo-
rządzeniem Ministra Finansów minimalna suma 
gwarancyjna w ubezpieczeniu OC zawodowej 
architekta wynosi równowartość 50.000 euro.

 Przykład 5 
Wadliwa inwentaryzacja
Na podstawie zawartej umowy architekt 
wykonał projekt przebudowy i rozbudowy 
istniejącego budynku mieszkalnego. W za-
kres czynności wynikający z zawartej umowy 
wchodziło również wykonanie inwentaryzacji 
budynku. Po uzyskaniu stosownych pozwoleń 
rozpoczęto prace, które obejmowały m.in. 
wymianę stolarki okiennej. Podczas montażu 
nowych okien okazało się, że sporządzona 
inwentaryzacja była wadliwa – pomiary były 
błędne i zamówione okna nie pasowały do 
otworów okiennych (otwory były mniejsze niż 
wskazane w pomiarach).

Z uwagi na taką możliwość, dokonano 
powiększenia otworów w celu zamontowania 
już zamówionych okien. Szkodą w przedmio-
towym stanie faktycznym był koszt dodatko-
wych prac (i wykorzystanych do nich materia-
łów) polegających na powiększeniu otworów 
okiennych. Dodatkowy wydatek, który musiał 
ponieść inwestor, wynikał wyłącznie z błędu 
architekta popełnionego w trakcie sporządza-
nia inwentaryzacji.

Wysokość szkody: 178.000 zł
Wypłata z OC: Tak, roszczenie zostało uznane 
w całości. Suma gwarancyjna wystarczyła na 
zaspokojenie roszczenia.

 Przykład 6 
Zbyt wysoka rampa wyładowcza
Architekt podjął się sporządzenia projektu 
rampy do rozładunku samochodów ciężaro-
wych oraz ciągników siodłowych z naczepą. 
Zgodnie z warunkami inwestycji wysokość 
rampy miała być dopasowana w taki sposób, 

aby podłoga przestrzeni ładunkowej pojazdu 
była na poziomie nie wyższym niż 4 centyme-
try od posadzki rampy.

Architekt dokonawszy pomiaru pojazdu 
ustalił, że podłoga przestrzeni ładunkowej 
znajduje się na poziomie 150 cm. Pomiary 
były jednak dokonane na płaskim podłożu, 
natomiast przed rampą znajduje się pochylnia, 
która powoduje obniżenie „tyłu” pojazdu. 
Ponadto pojazd został zmierzony z pustą 
przestrzenią ładunkową – bez obciążenia.

W związku z powyższym zaprojektowano 
rampę o nieprawidłowej wysokości, co zo-
stało ujawnione dopiero po jej wybudowaniu. 
Błąd w pomiarach spowodował konieczność 
poniesienia kosztów prac przebudowania ram-
py i dostosowania jej wysokości do poziomu 
podłogi przestrzeni ładunkowej pojazdu.

Wysokość szkody: 86.000 zł
Wypłata z OC: Tak, roszczenie pokryte w ca-
łości przez ubezpieczyciela.

 Przykład 7 
Projekt zanegowany przez inwestora
Architekt zobowiązał się wykonać projekt bu-
dynku hotelowego. Część konstrukcyjna zosta-
ła zlecona podwykonawcy i sporządzona przez 
inżyniera budownictwa. Architekt realizował 

projekt umówionymi etapami i otrzymywał 
częściowe wynagrodzenia za wykonane etapy 
projektu. Po oddaniu kompletnej dokumen-
tacji inwestor zakwestionował rozwiązania 
projektowe, stwierdzając, że nie spełniają jego 
oczekiwań, bowiem słupy zaprojektowane 
w celu utrzymania stropu w jego opinii ogra-
niczają funkcjonalność parteru oraz wpływają 
na wzrost kosztów inwestycji. Równocześnie 
inwestor wystąpił o zwrot części wynagrodze-
nia pobranego za opracowanie projektu.

Wysokość roszczenia: 146.000 zł
Wypłata z OC architekta: Nie.
Komentarz: Abstrahując od braku odpo-
wiedzialności ubezpieczyciela za roszczenia 
dotyczące wynagrodzenia, jak również faktu, 
że sporne rozwiązania zostały zaprojekto-
wane przez podwykonawcę posiadającego 
uprawnienia konstruktora, należy wskazać, że 
zgłoszone roszczenia inwestora były bezza-
sadne. Umowa zawarta pomiędzy architektem 
a inwestorem nie określała bowiem szczegól-
nej funkcjonalności parteru, a zastosowane 
rozwiązania były w pełni zgodne z przepisami 
prawa budowlanego.

 Przykład 8 
Błędy projektowe  
architekta i konstruktora
Przedmiotem szkody zgłoszonej ubezpieczy-
cielowi z polisy OC architekta były błędy pro-
jektowe w zakresie architektury i konstrukcji.

Architekt podpisał umowę na wykonanie 
dokumentacji wielobranżowej dla obiektu hote-
lowego wraz z infrastrukturą drogową. Podczas 
odbioru budynku okazało się, że nie spełnia on 
norm ppoż. oraz uległ uszkodzeniom konstruk-
cyjnym. Wskazano na cztery błędy projektowe:

  opracowanie projektu budowlanego 
z błędem – wysokość holu 3,00 m zamiast 
wymaganych 3,30 m,

  projekt budowlany nie zawierał projektu od-
dymiania i napowietrzania klatki schodowej,

  projekt budowlany nie zawierał informacji 
o rozwiązaniach umożliwiających odcięcie 
zasilania zimnej wody użytkowej w pobo-
rach nie związanych z systemem gaśniczym 
w przypadku korzystania z hydrantów,

  projektant konstrukcji pomylił się w para-
metrach konstrukcyjnych belek, w wyniku 
czego doszło do spękania stropu i ściany 
południowej budynku.

Wysokość szkody: 467.000 zł
Wypłata z OC: Częściowa, z OC architekta.

Architekt, który  
podpisuje z inwestorem 

umowę o wykonanie 
dokumentacji 

wielobranżowej, a więc 
podpisujący również 

umowy z podwykonawcami 
(branżystami), powinien 

rozważyć zawarcie 
ubezpieczenia OC 

w związku z prowadzoną 
działalnością projektową, 

rozszerzonego 
o podwykonawców. 

W przeciwnym razie 
ewentualne roszczenie 

z powodu błędu 
projektowego branżysty 

– najczęściej będzie 
musiał pokryć z własnego 

majątku.
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Robert Popielarz
główny specjalista  

ds. ubezpieczeń iExpert.pl SA 
gsm 608 006 160

> robert.popielarz@iexpert.pl

rekl ama

Komentarz: Po analizie ekspertyz technicz-
nych i opinii prawnych ubezpieczyciel uznał, 
że architekt i konstruktor popełnili błędy pro-
jektowe i formalno-prawne, które skutkowały 
wydłużeniem procesu inwestycyjnego i wy-
generowały dodatkowe koszty budowy oraz 
straty finansowe dla inwestora, który nie mógł 
rozpocząć działalności biznesowej. W tym 
przypadku z polisy OC zawodowej architekta 
szkoda została pokryta częściowo – jedynie za 
błędy własne. Roszczenie za błędy konstrukto-
ra, który był podwykonawcą, architekt musiał 
natomiast zaspokoić z własnego majątku. 

Należy zwrócić uwagę, że roszczenia za 
działania podwykonawcy obciążają wyko-
nawcę umowy, czyli architekta. Oczywiście po 
zaspokojeniu roszczeń inwestora, architekt 
może wystąpić z regresem do podwykonawcy 
(i jego ubezpieczyciela obowiązkowego OC). 
Jednak główny problem w takiej sytuacji to 
wyłożenie środków finansowych przez archi-
tekta. Proces regresu niestety może trwać 
nawet kilka miesięcy.

Dodatkowe ubezpieczenie
Analizując powyższe przykłady, można wycią-
gnąć główny wniosek: architekt, który staje 
się stroną umowy cywilno-prawnej względem 
inwestora o wykonanie dokumentacji wielo-
branżowej, a więc również podpisujący umowy 
z podwykonawcami (branżystami), co do 
zasady powinien rozważyć zawarcie ubezpie-
czenia OC w związku z prowadzoną działal-
nością projektową, rozszerzonego o podwy-
konawców. W przeciwnym razie, w przypadku 
roszczenia zgłoszonego przez inwestora, 
dotyczącego np. błędów w konstrukcji czy in-
stalacji, architekt będzie zobowiązany pokryć 
roszczenie za błąd projektowy branżysty – 
najczęściej z prywatnego majątku.

Należy także gruntownie weryfikować 
zapisy umów kontraktowych, w których 
architekt przyjmuje zobowiązania względem 
inwestora. Nie tylko pod względem rzeczo-
wym i formalnym, ale również pod kątem 
stawianych wymagań, w celu zabezpieczenia 
należytego wykonania kontraktu.

Korzystając z okazji, zapraszam do udziału 
w bezpłatnych szkoleniach poświęconych 
szeroko rozumianej ochronie zawodowej ar-
chitektów. Szkolenia organizowane są w Okrę-
gowych Izbach Architektów. Ruszamy już od 
października 2014. 

Pisaliśmy o tym w Z:A

>  Odpowiedzialność zawodowa i cywilna architekta na przykładach 

szkód i roszczeń, Robert Popielarz, z:A_05/2013/#35, str. 68

>  słownik ubezpieczeniowy architekta: podstawy, Robert Popielarz, 

z:A_04/2012/#28, str. 32

>  Myśl optymistycznie, ale przygotuj się na trudne chwile,  

Robert Popielarz, z:A_03/2012/#27, str. 50

Wybrane artykuły znajdziesz na www.zawod-architekt.pl/artykuly

Możesz też pobrać e-wydania z:A_free lub zamówić numery archiwalne

http://www.dworekpolski.pl/oferta/odzyskwa
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 Hotele kojarzą się przede wszystkim z miejscami, w których turysta zatrzymuje się na kilka dni w trakcie  
 wakacji czy podróży służbowych. Tymczasem w kurortach powstaje bogata oferta pokoi i apartamentów,  
 które pozwalają nie tylko na wypoczynek, ale także zarabianie na wynajmie. Warto poznać polski rynek  
 condohoteli, by wiedzieć, czy swoim klientom doradzać inwestowanie w takie obiekty i dlaczego. 

Zarabiać i wypoczywać.
Czy to możliwe?

Sylwia Makowska-Rzatkiewicz, redakcja Z:A
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Apartamenty Czarna Góra w Siennej

BIZNES

fo
t. 

ap
ar

ta
m

en
ty

 c
za

rn
a 

gó
ra

fo
t. 

ap
ar

ta
m

en
ty

 c
za

rn
a 

gó
ra



Z:A_#40080

BIZNES

CCondohotele to obiekty spełniające funkcje 
standardowego hotelu, w których poszcze-
gólne pokoje należą do indywidualnych in-
westorów. Na polskim rynku inwestycje tego 
typu funkcjonują dopiero od kilku lat, jednak 
w Stanach Zjednoczonych mają już 60-letnią 
tradycję. 

– W dużym skrócie, nieruchomości typu 
condo to takie budynki lub kompleksy hote-
lowo-usługowe, w których każdy pokój lub 
apartament ma innego właściciela – wyjaśnia 
Marlena Kosiura z portalu Inwestycjewkuror-
tach.pl. – Całość jest jednak zarządzana przez 
dewelopera, który inwestycję zrealizował, lub 
przez wyspecjalizowaną firmę. Właściciele, 
kupując taki pokój, od razu podpisują umowę 
na zarządzanie najmem lokalu. Przychody 
z tego tytułu dzielone są na wszystkich inwe-
storów – zazwyczaj jest to określony procent 
od ceny zakupu. 

Od condominium do condo biznesu
Choć inwestycje typu condo w formie, jaka 
rozwija się obecnie, zostały zapoczątkowane 
w XX w., ich pierwowzór odnaleźć możemy 

już w starożytności. Koncepcja condominium, 
od którego swoją nazwę wzięły condohotele, 
znana była w starożytnym Babilonie, Egipcie 
czy Grecji. Systemy własności nieruchomości, 
w których indywidualny właściciel nabywa 
prawo własności do lokalu wraz z udziałem 
w częściach wspólnych, początkowo rozwijały 
się głównie z myślą o uboższych warstwach 
społeczeństwa, które miały problem z zaku-
pem własnego domu. Względy ekonomiczne 
spowodowały też popularność tego typu 
lokali mieszkalnych w zniszczonej, powojen-
nej Europie. 

Kolebką współczesnego condominium są 
Stany Zjednoczone. Keith Romney, prawnik, 
który pracował jako konsultant odpowie-
dzialny za budowę kompleksu mieszkalnego 
w Salt Lake City, zaproponował, aby zamiast 
sprzedawać mieszkania w popularnym wów-
czas systemie spółdzielczym, przekazywać 
je właścicielom na własność. Dzięki jego sta-
raniom w 1960 r. stan Utah uchwalił ustawę 
o condominiach. Później podobne uchwały 
stopniowo pojawiały się w kolejnych stanach. 
Projekt ten początkowo był formą odpowia-

dającą naszej wspólnocie mieszkaniowej i nie 
kojarzył się z możliwością zarabiania na wy-
najmie. Obecnie system ten nie dotyczy tylko 
bloków, ale także kamienic i osiedli domków 
jednorodzinnych. Może też odnosić się do 
powierzchni usługowych – biur, sklepów czy 
akademików. 

Jednak najbardziej dynamicznie rozwi-
jający się dziś sektor rynku nieruchomości 
condo w USA to hotele. Pierwsze condohotele 
powstały na Florydzie, w Miami Beach na 
początku lat 80. XX w. Obecnie wszystkie 
luksusowe marki takie jak Hilton, Ritz-Carl-
ton, Four Seasons czy Trump również wyko-
rzystują tę formę własności.

Hotelowy pokój jako inwestycja 
W Polsce nieruchomości condo pojawiły się 
w pierwszym dziesięcioleciu XXI w.

– Condohotel to swoista hybryda hotelu 
z lokatą bankową – stwierdza Jan Wró-
blewski, członek zarządu Zdrojowa Inwest. 
– Nie różni się on od typowego hotelu ani 
wyglądem, ani jakością świadczonych usług. 
Wyróżniającą cechą jest natomiast sposób 

Marine Hotel w Kołobrzegu, architektura: BAMS 
Biuro Architektoniczne Makowski & Sodołek
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finansowania i własności, gdzie każdy pokój 
ma swojego właściciela, który czerpie zyski 
z tytułu wynajmu, mogąc jednocześnie 
przyjechać na wypoczynek w ramach tzw. 
pobytów właścicielskich. Inwestorzy mają 
pełne prawo do kupionych przez siebie 
nieruchomości – podobnie jak nabywcy 
mieszkań w budynkach wielorodzinnych 
– na każdą bowiem zakładana jest księga 
wieczysta. 

Większość osób traktuje więc zakup 
takiego pokoju jako inwestycję, która ma 
pełnić rolę przede wszystkim zarobkową. 
Nieruchomości w systemie „wypoczywaj 
i zarabiaj” mogą jednak przybierać różne for-
my. Zasadniczo rynek inwestycji w kurortach 
można podzielić na 2 kategorie: condohotele, 
budowane z myślą o sprzedaży pokoi w celach 
inwestycyjnych (według szacunków por-
talu Inwestycjewkurortach.pl budynki takie 
stanowią obecnie 7-10% całej oferty będącej 
w sprzedaży w kurortach) oraz budynki 
apartamentowe, sprzedawane jako lokale 
mieszkalne, które również mogą przynosić 
zyski z wynajmowania ich turystom.

Jan Wróblewski
członek zarządu Zdrojowa Invest
Zdrojowa Invest to jeden z największych deweloperów 
i liderów rynku condohoteli w Polsce. Aktualnie w sieci 
znajduje się 6 obiektów m.in. Marine Hotel i Diune Hotel 
w Kołobrzegu oraz Cristal Resort Szklarska Poręba. Grupa 
buduje kompleks Baltic Park Molo wraz z Radisson Blu 
Resort Świnoujście.

Architektura a powodzenie condo obiektów
Condohotele, ze względu na wymagającą grupę docelową, 
powinny wyróżniać się architekturą. Dobra luksusowe muszą być 
najwyższej jakości i wyznaczać trendy. Zdrojowa Invest wprowadziła 
więc dobrą praktykę ogłaszania konkursu architektonicznego 
współorganizowanego z SARP. Takie rozwiązanie gwarantuje, że 
projekt będzie oryginalny, wywoła dyskusje i stanie się sukcesem 
komercyjnym. Jesteśmy przekonani, że takie inwestycje muszą być 
śmiałe i doskonale przemyślane już na etapie koncepcyjnym. Ważne 
są też rozwiązania proekologiczne, dlatego realizujemy pierwszy 
w Polsce kompleks hotelowy budowany zgodnie z wytycznymi 
certyfikatu LEED.
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Hotel Mikołajki na Ptasiej Wyspie,  
architektura: P. K. Studio Projektowe

Condohotel czy apartament  
na wynajem?
– Kupujący apartamenty z gwarancją zysku 
powinni zastanowić się, czy kiedykolwiek 
będą chcieli w nim zamieszkać – radzi Marle-
na Kosiura. – Jeśli ktoś zakłada, że po latach, 
będzie chciał się do niego wprowadzić lub 
często w nim wypoczywać, powinien wybrać 
lokalizację, która jemu osobiście odpowiada 
i nieruchomość o statusie mieszkalnym. Jeśli 
natomiast apartament ma być jedynie formą 
ulokowania gotówki, która ma przynosić 
zyski, nie należy kierować się względami 
sentymentalnymi, a chłodną kalkulacją eko-
nomiczną. Korzystniej jest wówczas wybrać 
lokal o statusie użytkowym, a jego lokalizacja 
musi być atrakcyjna turystycznie.

– W naszych budynkach apartamentowych 
zdecydowana większość klientów kupiła 
lokal, by zarabiać na jego najmie – mówi Sta-
nisław Haczkiewicz, prezes ośrodka Czarna 
Góra. – Mamy jednak kilkoro nabywców, 

którzy kupili apartament wyłącznie na swoje 
potrzeby, traktując go jako drugi dom na 
wypoczynek dla siebie, rodziny lub przyjaciół. 
Z posiadania własnej nieruchomości waka-
cyjnej od lat korzystają mieszkańcy krajów 
Europy Zachodniej czy Skandynawii.

Apartamenty różnią się od typowych 
pokoi hotelowych tym, że wyposażone są 
w samodzielną kuchnię lub aneks kuchenny, 
czasem mają większą liczbę sypialni lub ła-
zienek. Posiadają więc pełną funkcjonalność 
mieszkania. Lokale tego typu znajdziemy 
przede wszystkim w apartamentowcach, ale 
pojawiają się również w obiektach o standar-
dzie hotelowym. Różnica polega na statusie 
lokalu, który decyduje o tym, czy użytkownicy 
mogą w nim jedynie wypoczywać czy ewentu-
alnie zameldować się na stałe.

– Hotele funkcjonujące w systemie 
condo różnią się od apartamentów wakacyj-
nych, które są luksusowymi mieszkaniami 
w miejscowościach wypoczynkowych, choć 

są często oferowane z opcją zarządzania wy-
najmem – tłumaczy Jan Wróblewski. – Nato-
miast pokoje w condohotelu wykończone są 
jak typowe pokoje hotelowe. Są to obiekty 
ustandaryzowane, zazwyczaj skategoryzo-
wane na 4-5 gwiazdek. 

– Condohotele z reguły należą do kom-
pleksów hotelowych, posiadających szeroko 
rozbudowane zaplecze gastronomiczno-spor-
towo-rekreacyjne – dodaje Rafał Zdebski, 
dyrektor handlowy firmy Inpro. – W inwesty-
cjach apartamentowych zakres usług dodat-
kowych jest zwykle mniejszy. Co więcej, są to 
często nieruchomości tańsze, a tym samym 
przewidywany roczny zysk jest mniejszy.

Do kogo skierowana jest oferta?
Ceny poszczególnych apartamentów i pokoi 
hotelowych są bardzo zróżnicowane i zależą 
od miejscowości, położenia inwestycji, 
standardu wyposażenia lokalu. Deweloperzy 
w ostatnich latach dopasowali swoją ofertę 
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Tabela 1. Poziom zaawansowania Prac Przy nowych inwesTycjach  
– liczba ProjekTów

Region W trakcie realizacji Planowane

wybrzeże 88 14

góry 25 5

pojezierza 10 4

* źródło: Inwestycjewkurortach.pl

Tabela 2. Średnie ceny aparTamenTów w kurorTach – rynek pierwoTny, ceny 
obejmują aparTamenTy w budynkach mieszkalnych lub condohoTelach

Region Minimalna 
cena za 1 m2

Maksymalna 
cena za 1 m2

Średnia 
cena za 1 m2

wybrzeże 3 900 zł 21 000 zł 7 900 zł

góry 3 140 zł 20 566 zł 8 320 zł

pojezierza 2 320 zł 30 000 zł 8 730 zł

* źródło: Inwestycjewkurortach.pl

Rafał Zdebski
dyrektor handlowy Inpro
Grupa Inpro działa na rynku nieruchomości od 27 lat i jest 
jednym z najbardziej liczących się deweloperów na rynku 
trójmiejskim. W systemie condo wybudowała dwa obiekty: 
Hotel SPA Dom Zdrojowy w Jastarni oraz Hotel Mikołajki na 
Ptasiej Wyspie

Kryteria oceny inwestycji typu condo 
Przy wyborze ważnych jest wiele czynników. Kluczową rolę w sukcesie 
projektów deweloperskich z segmentu obiektów luksusowych odgrywa 
dopasowanie produktu do wciąż rosnących wymagań klientów. 
Istotnym aspektem jest przede wszystkim lokalizacja, ale liczą się 
także jego wielkość, rozkład pomieszczeń, wykończenie materiałami 
z najwyższej półki, zastosowanie nowoczesnych technologii oraz 
rozwiązań architektonicznych. Uwagę należy zwrócić także na dodatkowe 
udogodnienia pozostające do dyspozycji, zarówno właściciela, jak i gości 
– basen, saunę, SPA, fitness itp.

Hotel SPA Dom Zdrojowy w Jastarni, 
architektura: Pracownia Architektoniczna 
Andrzej Kohnke & Andrzej Jagiełło
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do potrzeb rynku. Nieruchomości wakacyjne, 
które jeszcze kilka lat temu postrzegane były 
jako towar luksusowy, stają się coraz bardziej 
dostępne. Za 300-350 tys. można znaleźć 
apartament w budynku apartamentowym lub 
hotelowym bez bogatego zaplecza. Najtańsze 
apartamenty tego typu można nabyć już za 
ok. 200 tys. zł. Najwyższe ceny natomiast 
(najczęściej za lokale ponad 100-metrowe, 
w świetnej lokalizacji) sięgają 1,5-3 mln. zł. 
Średnie ceny za 1 m2 są zbliżone we wszyst-
kich regionach i kształtują się na poziomie 
8-9 tys. zł. Choć oczywiście zdarzają się 
wyjątki, gdzie 1 m2 może kosztować nawet 
18-25 tys. zł (np. za apartament w Hotelu 
Mikołajki na Ptasiej Wyspie).

– Popyt na rynku luksusowych aparta-
mentów w Polsce nadal jest ograniczony, ale 
grupa klientów zainteresowanych lokalami 
o podwyższonym standardzie stopniowo 
rośnie – stwierdza Rafał Zdebski. 

– Jak wynika z najnowszych danych mię-
dzynarodowych doradców KPMG, nabywcą 
pokoju hotelowego jako dobra luksusowego 
może być nawet 786 tys. najbogatszych Po-

laków – przytacza szacunki Jan Wróblewski. 
– Nie oznacza to jednak, że osoby o niższych 
dochodach nie mogą sobie pozwolić na za-
kup atrakcyjnej nieruchomości inwestycyj-
no-wakacyjnej. Można posiłkować się bo-
wiem kredytem hipotecznym, a rata będzie 
spłacała się z najmu. Warto wspomnieć, że 
każdy (również osoby fizyczne) ma możli-
wość zwrotu VAT. Opłacalności tego typu 
inwestycji na pewno sprzyjają utrzymujące 
się w Polsce na bardzo niskim poziomie od 
zeszłego roku stopy procentowe. Powoduje 
to niskie oprocentowanie lokat (poniżej 3%) 
i kredytów hipotecznych (ok. 4-5%).

Ile można zarobić? 
Proponowane przez deweloperów zyski 
z najmu lokali wynoszą 6-9% brutto wartości 
nieruchomości w skali roku. Dla właściciela 
dwupokojowego apartamentu może oznaczać 
to roczny zysk na poziomie 30-35 tys. zł. 
Jednak zyski naliczane są w zróżnicowany 
sposób. W przypadku condohoteli najczęściej 
deweloper proponuje stały procent zarob-
ków, natomiast właściciel apartamentu bez 

zaplecza hotelowego często ma wypłacany 
zysk w zależności od poziomu obłożenia. 
Z tego względu każdorazowo należy dokład-
nie przeanalizować ofertę i zapoznać się ze 
szczegółami zasad naliczania i wypłacania 
pieniędzy. 

– W naszym systemie przychodem 
uzyskanym z wynajmu operator dzieli się 
z właścicielem lokalu po połowie – zasady 
funkcjonowania systemu w firmie Inpro tłu-
maczy dyrektor zarządzający Rafał Zdebski. 
– Podstawą jest umowa zawierana na 10 lat. 
Hotel może wynajmować apartament przez 
11 miesięcy, natomiast 1 miesiąc w roku jest 
on do dyspozycji właścicieli (15 dni w sezonie 
i 15 poza nim). Opracowany przez nas model 
biznesowy zakłada 60-procentowe obłoże-
nie w skali roku. Przychód z apartamentu na 
parterze w Hotelu Mikołajki może wynosić 
77 tys. zł rocznie (dla klienta, który zainwe-
stował 1,5 mln zł).

– W przypadku zakupu apartamentów 
z naszej oferty, gwarancję wypłaty zysków 
nabywcy mają zapisaną w umowie – podkre-
śla Stanisław Haczkiewicz z Apartamentów 

Apartamenty Czarna Góra w Siennej, architektura: „Projekt 57” 
Architektura i Urbanistyka Wojciech Wójtowicz
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Czarna Góra. – Wypłatę zysków zdecydowali-
śmy się prowadzić niezależnie od stopnia wy-
najęcia lokali, gdyż od lat widzimy wzrastają-
ce zainteresowanie wypoczynkiem w górach 
w okresach innych niż zima. Nie wszystkie 
obiekty na rynku mają taką gwarancję. Zysk 
gwarantowany przez nas wynosi 7% netto 
+ VAT rocznie, liczone od wartości całości 
zainwestowanej kwoty netto, a więc nie tylko 
samego apartamentu, ale także wyposażenia 
i parkingu. Zyski wypłacane są w cyklach 
miesięcznych. Dla osoby kupującej mały 
28-metrowy apartament z wyposażeniem 
i miejscem postojowym (za ok. 245 tys. zł) 
będzie to ok. 17 tys. zł w skali roku, a przy 
większych nakładach inwestycyjnych, rzędu 
345 tys. zł (40 m2), będzie to ponad 24 tys. zł. 

Choć ogólna zasada funkcjonowania 
systemów typu condo jest podobna, to oferty 
poszczególnych deweloperów mogą się od 
siebie różnić w znaczący sposób – nie tylko 
pod względem zapisów o wypłacaniu zysków. 

– Na rynku pojawiają się inwestycje 
realizowane w różnym standardzie, loka-
lizacji i z różnym dodatkowym zapleczem 

Stanisław Haczkiewicz
prezes ośrodka Czarna Góra
Czarna Góra Apartamenty to inwestor 6 budynków 
apartamentowych i condohotelu, a jednocześnie ośrodka 
narciarskiego zlokalizowanych u podnóża Czarnej Góry 
w polskich Sudetach. 

Lokalizacja condo inwestycji
Rynek hotelowy w kurortach i dużych miejscowościach jest nasycony. 
Szczególnie dużo hoteli jest w Karkonoszach, Tatrach i nad morzem. 
My postawiliśmy na Kotlinę Kłodzką, która w przeciwieństwie do 
wyeksploatowanej Kotliny Jeleniogórskiej, stanowi wciąż teren nieodkryty, 
a równie atrakcyjny i malowniczy. Istotnym kierunkiem, od lat obecnym 
w innych rejonach świata, jest nacisk na rozwój aktywnego wypoczynku. 
Taka lokalizacja umożliwia nie tylko sprzedawanie noclegów, ale też idei 
takiego wypoczynku i możliwości jej realizacji. Warto też pamiętać, iż zakup 
apartamentu w górach podnosi bezpieczeństwo zainwestowanych środków, 
gdyż w przeciwieństwie do kurortów nad morzem czy jeziorami, sezon 
w górach trwa cały rok.

Tabela 3. Średnie ceny na rynku pierwoTnym w wybranych kurorTach

Region Miejscowość Średnia cena PLN  
brutto za 1 m2

wybrzeże

Władysławowo 8 400

Świnoujście 8 350

Mielno 8 900

Sopot 12 350

Jurata 13 800

Kołobrzeg 9 100

Hel 10 200

Gdańsk 6 900

góry

Karpacz 6 800

Wisła 7 700

Czarna Góra 8 400

Szklarska Poręba 8 000

Zakopane 9 100

pojezierza

Ostróda 9 600

Olsztyn 5 200

Mrągowo 4 660
* źródło: Inwestycjewkurortach.pl
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– zwraca uwagę Marlena Kosiura. – Należy 
przeanalizować również czas trwania umowy 
i koszty dodatkowe, jak comiesięczny czynsz, 
ubezpieczenie, media, sprzątanie itp. Czasem 
w lokalach w ogóle nie ma czynszu, z kolei 
w innych właściciel musi go uiszczać co mie-
siąc, a to obniża rentowność inwestycji. 

Nad morzem, jeziorem czy w górach?
Pierwsze inwestycje typu condo w Polsce 
powstawały na Wybrzeżu. Do dziś nadmor-
skie miejscowości są w czołówce najczęściej 
wybieranych przez deweloperów lokalizacji. 
Od pewnego czasu obiekty takie wznoszone 
są jednak również w górach i nad jeziorami. 
Ważne, aby była to okolica chętnie odwiedza-
na przez turystów. O atrakcyjności inwesty-
cji, a co za tym idzie wysokości i pewności 
zysków, decyduje jednak nie tylko lokalizacja.

Condohotel – podobnie jak standardo-
wy hotel – wyposażony jest w zaplecze. 
Niezbędnym minimum staje się restauracja, 
basen i sauna, strefa SPA oraz inne miejsca 
umożliwiające dodatkowe formy aktywności 
jak siłownie, sale ćwiczeń czy kręgielnia.

Oferta hotelowa coraz częściej skierowana 
jest do osób chcących aktywnie spędzić wolny 
czas. Dlatego obiektom tym towarzyszy 
rozbudowana strefa sportowo-rekreacyjna, 

wykraczająca także poza budynek, obejmu-
jąca nawet wyciągi narciarskie czy zaplecze 
żeglarskie. 

 – Dodatkowym atutem i udogodnieniem 
dla żeglujących jest w Hotelu Mikołajki 
przystań jachtowa, w której właściciele apar-
tamentów mogą nabyć miejsce dla swojego 
jachtu na wyłączność – opowiada Rafał 
Zdebski. – Apartamenty na parterze wyposa-
żone są w przestronne tarasy z bezpośrednim 
dojściem do mariny. 

Z kolei Stanisław Haczkiewicz podkreśla 
bliskość wyciągów narciarskich – z apartamen-
tów Czarna Góra jest do nich zaledwie 100 m.

Ważne kto zarządza
System typu condo opiera się na zasadzie, że 
choć każdy lokal ma odrębnego właściciela, 
cały obiekt zarządzany jest przez jedną firmę. 
Tym sposobem inwestorzy nie muszą zabie-
gać o funkcjonowanie hotelu, szukać najem-
ców, ani w jakikolwiek inny sposób angażować 
się w jego codzienne działanie. Apartamenty 
sprzedawane są w stanie pod klucz, inwestor 
nie musi więc również uczestniczyć w wykań-
czaniu i wyposażaniu pokoju. Kto i w jaki spo-
sób będzie zarządzał budynkiem i wypłacał 
zyski właścicielom, reguluje umowa podpisy-
wana zwykle na 3, 5 lub 10 lat.

– Zdarza się, że przedsiębiorstwo dewe-
loperskie, które wznosi budynek, oddaje go 
w zarządzanie innemu podmiotowi – zazna-
cza Jan Wróblewski. – Natomiast Zdrojowa 
Invest stosuje model, w którym zarówno 
deweloper, jak i operator należą do tej samej 
grupy, więc istnieje spójność interesów. 
Dodatkowo do spółki zarządzającej nale-
żą punkty gastronomiczne, strefa SPA & 
Wellness oraz powierzchnie konferencyjne, 
więc aby osiągać z nich zyski potrzebni są 
goście hotelowi. Dzięki temu właściciele 
pokoi mogą być pewni, że operator dołoży 
wszelkich starań, aby obłożenie hotelu było 
wysokie.

Specjaliści z branży przestrzegają, aby 
sprawdzić komu powierza się zarządzanie in-
westycją. Aby okazała się ona naprawdę intrat-
na i bezpieczna, obiekt powinien być kierowany 
przez przedsiębiorstwo mające doświadczenie 
w branży turystyczno-hotelowej.  

Sylwia Makowska- 
-Rzatkiewicz

sekretarz redakcji Z:A

> napisz do autorki: 
s.makowska@zawod-architekt.pl

Marlena Kosiura
ekspert portalu Inwestycjewkurortach.pl
Inwestycjewkurortach.pl to portal internetowy specjalizujący się 
w segmencie nieruchomości wakacyjnych – projektów second home 
oraz inwestycji sprzedawanych w systemie condo

Rynek condo w Polsce
Rynek nieruchomości condo w Polsce zaczyna się dopiero 
rozwijać. Obecnie jest na nim w sprzedaży ponad 300 inwestycji. 
Najwięcej zrealizowanych nad Bałtykiem, szczególnie na wybrzeżu 
w woj. zachodniopomorskim. Nowym zjawiskiem jest rozwój tego 
segmentu w miejscowościach mniej popularnych. W naszym kraju 
rynek ten jest wciąż mocno nieuporządkowany, ponieważ jest 
stosunkowo młody. Moda na „condo” powoduje prawdziwy wysp 
nieruchomości sprzedawanych w tym systemie. Niestety nie wszyscy 
deweloperzy będą potrafili poradzić sobie ze sprawnym wynajmem 
i spełnieniem gwarancji wypłat. Dlatego klienci powinni być czujni 
i szczegółowo oceniać zapisy umowy.
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LLublin, lipiec 2014. Poranny spacer po mieście 
zaskoczył mnie wyjątkowo niekorzystną 
zmianą w newralgicznym miejscu jednej z ulic 
– na skrzyżowaniu dwóch jezdni i przejścia dla 
pieszych...

Dzień wcześniej. Od trzech miesięcy trwa 
tutaj realizacja projektu „Przebudowa ul. Ga-
briela Narutowicza wraz z ulicami przyległy-
mi (etap I) oraz adaptacja budynku przy...”, 
sporej inwestycji obejmującej kompleksowy 
remont i modernizację części ulic w ścisłym 
centrum miasta. Do późnych godzin wieczor-
nych brygady pracują, kończąc układanie na 
betonowych ławach krawężników wzdłuż 
gotowej podbudowy jezdni. Wytyczono nowy 
przebieg ulicy Środkowej i jej połączenia 
z ulicą Narutowicza. 

Rankiem, w czasie mojego spaceru, 
okazało się, że zmiany polegały również na 
zwężeniu szerokości odcinka chodnika dla pie-
szych z dotychczasowych 220 cm do nowego 
wymiaru – 120 cm(!). To szerokość niezgodna 

z normami i nieadekwatna do potoku pieszych 
w tym miejscu (fot. 1). Po przebudowie na 
chodniku mieściła się zaledwie jedna osoba, 
wobec czego druga, idąca w przeciwną stronę, 
w celu „bezpiecznego” minięcia pierwszej 
zmuszona byłaby do wejścia na jezdnię! 
Jednocześnie zwężenie to ograniczałoby 
kierowcom i pieszym pole widzenia w miejscu 
krzyżowania się dwóch dróg kołowych i dwóch 
pieszych. I jakby tego wszystkiego było mało 
– z chodnika ul. Narutowicza o szerokości 
500 cm, przechodziło się pod kątem prostym 
w ul. Środkową o szerokości zaledwie 120 cm, 
co groziło kolizją pieszych i zagrażało ewen-
tualnym potrąceniem przez pojazdy.

(Nie)skuteczność ścieżek oficjalnych 
Zamiar interwencji w tej sprawie konsultowa-
łem z kilkoma osobami oraz z członkami Lu-
belskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP. 
Zwróciłem się do nich z zapytaniem, w jaki 
sposób należy reagować na stwierdzone przy-

padki łamania ustaw: o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, Prawo budowlane 
i ustaw pokrewnych. Chciałem się dowiedzieć, 
jakie narzędzia stosowała dotychczas IARP, 
jeśli stwierdzano podobne przypadki podczas 
realizacji inwestycji.

Koleżanki i Koledzy wskazali na możliwość 
interweniowania w PINB oraz u okręgowego 
rzecznika odpowiedzialności zawodowej w izbie 
zawodowej właściwej dla projektanta – w tym 
wypadku branży drogowej. W toku krótkiej 
dyskusji okazało się jednak, że dotychczas 
podejmowane interwencje w PINB i w odpo-
wiednich wydziałach urzędów różnych szczebli 
zatwierdzających i prowadzących inwestycje 
nie przynosiły pozytywnych rezultatów.

A przecież każdą dokumentację inwestycji 
po projektancie sprawdzali: inżynier spraw-
dzający, dział inwestycji urzędu zamawiają-
cego przebudowę, urzędnicy urzędu, którzy 
projekty zatwierdzali oraz inżynierowie 
wykonawcy. 

Zaistniała sytuacja i jej skuteczne, szybkie rozwiązanie sprowokowały mnie do przedstawienia 
tej „ulicznej przygody” na forum Z:A. Chcę w ten sposób potwierdzić, że każdy z nas 
– architektów i urbanistów – może bardziej czynnie wpływać na kształt swojego najbliższego 
otoczenia: osiedli, miast i wsi. Również w formie interwencji.

Konstruktywna interwencja
arch. Sławomir Hapoński, architekt IARP

1 2
Skrzyżowanie ulic Narutowicza (chodnik 5 m) i Środkowej (chodnik zwężony do 1,2 m), stan przed interwencją autora
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Miałem więc poważny dylemat. Pozosta-
wienie sprawy bez interwencji miałoby dwie 
konsekwencje:

  jeśli wykonawca położy już asfalt (dwie 
warstwy) i nowe nawierzchnie brukowa-
nych chodników, to ewentualna wymia-
na nawierzchni oraz nowe wytyczenie 
przebiegu ulicy na długości 80 m ze 130 m 
całkowitej długości o zmiennym przekroju 
jezdni asfaltowej 4,0 i 6,0 m będzie kosz-
towała kilkaset tysięcy złotych (z budżetu 
miasta i województwa, czyli naszych 
podatków),

  jeżeli przebieg ulicy oraz chodników nie zo-
stanie zmieniony, to wcześniej czy później 
dojdzie tu do wypadku.

Bezpośredniość interwencji 
Szukałem rozwiązania, które da skutek 
pozytywny, a jednocześnie nie urazi nikogo 
i nie uruchomi machiny biurokracji, która, jak 
wykazali wcześniej koledzy, ma tendencję, 
by ślepo bronić swoich pozycji, często nie 
zważając na koszty. Poza tym czas działania 
procesu urzędowego (czas obiegu pism) byłby 
na pewno spóźniony w stosunku do harmono-
gramu prac na budowie. 

Postanowiłem więc ominąć drogę urzę-
dową. Udałem się do wykonawcy. Przedsta-
wiłem się jako architekt, członek IARP i ku 
mojemu pozytywnemu zaskoczeniu, w kon-
tekście zgłaszanego błędnego wytyczenia 
drogi, umożliwiono mi wgląd do dokumen-
tacji. I rzeczywiście: Projekt Zagospodaro-
wania Terenu w skali 1:500 dla tej inwestycji 
(metryka komunikowała, że został wykonany 
i sprawdzony przez inżynierów drogownictwa) 
wytyczał nowy przebieg łuku jezdni w odle-
głości ok. 120 cm(!) od narożnika kamienicy 
nr 44 (fot. 2).

 Od wykonawcy otrzymałem numer tele-
fonu komórkowego inspektora nadzoru z ra-
mienia zamawiającego, który odpowiadał za 
ten odcinek i zakres robót. Po kilku próbach 
udało mi się połączyć z nim telefonicznie. 
Przedstawiłem się analogicznie jak poprzed-
nio i zgłosiłem moje zastrzeżenia, podkre-
ślając, że realizacja na tym skrzyżowaniu jest 
niezgodna z normami, Prawem budowlanym 
i Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Poinformowałem, że stwier-
dziłem to osobiście w terenie i widziałem, 
iż takie rozwiązanie widnieje na Projekcie 
Zagospodarowania Terenu w skali 1:500, 
który to dokument obejrzałem u wykonawcy. 
Wymieniłem również skutki finansowe, jakie 
poniesie inwestor, o ile nie zmieni sposobu 

realizacji dróg i chodników, oraz wspomnia-
łem o istniejącym zagrożeniu dla pieszych. 
Inspektor stwierdził, że sprawdzi całą 
dokumentację odnośnie zgłoszonej niepra-
widłowości. Dodał jednak, że jeśli realizacja 
jest zgodna z zatwierdzoną dokumentacją, 
to będą trudności ze zmianami w terenie 
– bo ewentualnie będzie musiał zmienić to 
projektant. 

Oddzwonił już po kilkunastu minutach. 
Przyznał mi rację odnośnie PZT 1:500 i zauwa-
żonych przeze mnie skutków jego realizacji 
w terenie. Na szczęście dysponował jesz-
cze przekrojami projektowymi ulic dla tego 
skrzyżowania i okazało się, że na przekroju 
szczegółowym oprotestowany chodnik wraz 
z krawężnikiem miał... 180 cm! 

Podłoże problemu
Wykonawca bronił się, wyjaśniając że ich geo-
deta wytyczył przebieg ulicy, rzędne terenu, 
jezdni i krawężników oraz lokalizację urządzeń 
zgodnie z zatwierdzonym Projektem Zagospo-
darowania Terenu 1:500. Problem tkwił w tym, 
że dokumentacja, jako całość, była niezgodna 
aż w pięciu elementach:
1.  Szerokość ulicy miedzy budynkami w rze-

czywistości była o 70 cm mniejsza niż 
w projekcie na rysunku przekroju P-60,

2.  Projekt Zagospodarowania Terenu był nie-
zgodny z przekrojami szczegółowymi,

3.  Przekroje były niezgodne z rzeczywistym 
obrazem terenu i jego zabudową, 

4.  Rozwiązania projektowe były niezgodne 
z normami,

5.  Projekt Zagospodarowania Terenu wykona-
ła osoba nie będąca architektem.

Ekspresowy efekt
Już następnego dnia po interwencji z satys-
fakcją zauważyłem, że wykonawca wyrywa 
wszystkie krawężniki wraz z ławami na 
80 metrach długości ul. Środkowej i przesuwa 
całą jezdnię, wraz z oboma chodnikami, o sto-
sowną szerokość – jeden poszerzając, a drugi 
zwężając. Tym sposobem zmarnowano 30 m3 
chudego betonu ław, a następnie wbudowano 
w skorygowane zagospodarowanie następ-
ne 30 m3 chudego betonu oraz pracę ludzi 
i sprzętu (fot. 3).

Jak usłyszałem, wykonawca uzyskał 
podobno zapewnienie zapłaty za dodatkowe 
roboty. Oznacza to, że województwo Lubel-
skie i miasto Lublin (inwestycja ta przebiega 
na terenie drogi krajowej ul. Narutowicza 
i bocznych dróg gminnych Lublina), czyli my 
podatnicy, straciliśmy jedynie kilkadziesiąt 

KilKA PytAń Pod 
rozwAgę

1.  Czy wszystko należy 
deregulować?!

2.  Czy Projekty Zagospodarowania 
Terenów / Działek mogą 
robić inż. drogownictwa, 
budownictwa itd.? (Jak dowodzi 
praktyka w całej Polsce robią je 
prawie wszyscy(!), nawet pani 
ekonomistka, sekretarz urzędu 
gminy...)

3.  Czy projekty urbanistyczne 
– Plany Zagospodarowania 
Przestrzennego mogą 
wykonywać absolwenci 
uniwersytetów kierunków 
humanistyczno-przyrodniczych?

4.  Czy brak konieczności zapłaty 
za inwentaryzację dla Inwestora 
stanowi zysk?

5.  Czy tani projekt jest zyskiem 
inwestora, czy w konsekwencji 
realizacja jego spowoduje, że 
poniesie on dotkliwe straty, 
w formie wad budowli oraz 
wzrostu kosztów utrzymania?

Klucze do odpowiedzi:
1.  Czas stwierdzić, że kryterium 

najniższej ceny = najgorszy 
projekt i najgorsze wykonanie 
= marnowanie naszych 
wspólnych pieniędzy!

2.  Bez nadzorów autorskich 
i adekwatnej zapłaty za ich 
rzetelne wykonanie nadal 
będziemy mieli do czynienia 
z degradacją przestrzeni Polski.

3.  Apeluję do Koleżanek i Kolegów, 
architektów i urbanistów, byśmy 
czynnie dbali o kształt swojego 
otoczenia: osiedla, miasta i wsi 
– nie tylko projektując, lecz 
również w formie interwencji, 
pracy legislacyjnej oraz mądrego 
lobbingu.

TECHNIKA W ARCHITEKTURZE
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tysięcy złotych na koszty szybkiej korek-
ty robót (powstałych na skutek błędów 
w projekcie i w trakcie realizacji), zamiast 
strat zupełnie innego rzędu. Szacunkowo, 
dzięki współpracy i dobrej woli kilku osób, 
zaoszczędzono ok. 80% z kilkuset tysięcy 
złotych. Niewykluczone, że od niewymier-
nych strat zdrowotnych uchroniono również 
kogoś z pieszych (kosztów leczenia, rehabili-
tacji). Zwłaszcza, że rok temu na tym właśnie 
skrzyżowaniu doszło do wypadku komuni-
kacyjnego(!), na skutek którego jedną osobę 
z obrażeniami odwieziono do szpitala.

dla głębszej refleksji
Przedstawienie całej powyższej opowieści 
spowodowane było nie tylko chęcią podziele-
nia się tym małym sukcesem z Czytelnikami 
Z:A. Miało także na celu wykazanie i uzmy-
słowienie osobom zajmującym się stanowie-
niem prawa (w tym posłom RP), że zmiany 
legislacyjne na gorsze niosą za sobą wymierne 
straty dla gospodarki. W przypadku rynku 
architektoniczno-budowlanego dotyczy to 
w równym stopniu zaniechania regulacji w po-
staci cennika usług projektowych, jak i prakty-
ki stosowania kryterium najniższej ceny za 
wykonanie inwestycji (w tym i projektów) do 
zamówień realizowanych w trybie Ustawy 
o zamówieniach publicznych. Zwłaszcza, że 
ten zły wzorzec jest niestety powielany przez 
deweloperów i pozostałych inwestorów. 
Wszak mądrość ludowa mówi: „Przykład idzie 
z góry, a ryba psuje się od głowy”!

Dochodzimy w tym miejscu do bardzo 
ważnej ustawy o ułatwianiu dostępu do 

wykonywania niektórych zawodów, która, 
gdyby myślano rozsądnie o jej skutkach 
dla gospodarki naszego państwa, nie 
obejmowałaby zawodów zaufania publicz-
nego wykonywanych przez absolwentów 
politechnik – mgr inż. architektów i mgr 
inż. architektów w zakresie specjalności 
projektowanie urbanistyczne, wykonujących 
zawód urbanisty.

Sądzę, że odruchem bezwarunkowym 
każdego człowieka byłby sprzeciw dla po-
mysłu objęcia deregulacją lekarzy medycyny, 
np. chirurgów. A przecież dopuszczenie do 

projektowania architektury w ograniczonym 
zakresie dla inżynierów i techników wy-
kształconych w innym zawodzie (a nawet dla 
architektów po I stopniu studiów, których 
„absolwenckie” kwalifikacje moim zdaniem 
również są dyskusyjne) oraz skrócenie 
praktyki zawodowej, wydają się absurdem 
nie mniejszym jak zezwolenie na samo-
dzielne operacje chirurgiczne wykonywane 
przez absolwentów liceów medycznych czy 
licencjatów, ograniczone np. do 1000 cm3 
tkanki ludzkiej.

Osoby z tytułem mgr inż. architekt w za-
kresie specjalności projektowanie urbani-
styczne, wykonujące zawód urbanisty winny 
należeć do IARP, a absolwenci kierunków 
takich jak urbanistyka i geografia, uzyskujący 
dyplomy na uniwersytetach humanistycznych, 
winni być pozbawieni prawa do samodzielne-
go wykonywania i podpisywania projektów 
urbanistycznych i Planów Zagospodarowania 
wszystkich szczebli.

Postscriptum 1
Po wysłaniu niniejszego tekstu do redak-
cji Z:A, spotkałem na uczelni profesora 
dr. hab. inż. budownictwa, kierownika 
katedry jednej z politechnik. Zapytał: 
Sławek, czy zrobiłbyś projekt zagospoda-
rowania działki do mojego domu? Sam 
go sobie zaprojektowałem, ale wiesz, ja 
do planów zagospodarowania nie mam 
uprawnień...

Może to jest kwestia świadomości? Może 
rozumu? Trzymajmy się jednak nadziei na 
pozytywne zmiany...

Postscriptum 2
W sierpniu byłem poza Lublinem To, co się 
działo w tym czasie z modernizacją opisanych 
tu ulic, to kolejna porcja absurdów (wręcz 
dramatycznych) i dłuższa historia zasługująca 
na osobne sprawozdanie. Najmniej szkodliwy 
jej efekt widać na zdjęciu numer 4. Ten znak 
drogowy ustawiony jest zgodnie z Projektem 
Zagospodarowania Terenu 1:500, wykonanym 
przez inżyniera drogownictwa. A inwestycja 
trwa sobie już szósty miesiąc...

Zaznaczam, że nie jestem pracownikiem 
żadnego z urzędów, inwestorów i wykonaw-
ców – jestem jedynie mieszkańcem Lublina 
i podatnikiem. 

Sławomir Hapoński 
architekt IARP,  

urbanista, rzeźbiarz 

> pracowniaarchitektury@wp.pl

3
Widok od ulicy Narutowicza 44, na róg ulicy Środkowej, stan po interwencji Znak ustawiony zgodnie z projektem inżyniera drogownictwa
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MMateriały typu solid surface wykonane są 
w dwóch trzecich z minerałów (najważniej-
szym z nich jest jest wodorotlenek glinu ATH 
otrzymywany z boksytu, rudy zawierającej 
glin), a w jednej trzeciej z żywic akrylowych 
(PMMA) o wysokiej plastyczności. Połączenie 
to pozwoliło uzyskać innowacyjny i wszech-
stronny materiał stosowany w aranżacji 
i wyposażaniu wnętrz.

Elastyczność projektowania
Jedną z ważniejszych zalet materiału Staron®, 
produkowanego przez firmę Samsung, jest 
możliwość bezspoinowego łączenia płyt 
bez widocznego szwu, dzięki czemu po-
wstają długie i szerokie powierzchnie ciągłe 
o zróżnicowanych kształtach. Pozwala to na 
projektowanie skomplikowanych czy zaskaku-
jących form, wyglądających i „zachowujących 
się” jak jeden element. Jednocześnie brak 
widocznego łączenia (a co za tym idzie także 
szczelin) wyklucza gromadzenie się nieczysto-
ści. Ze względu na łatwość cięcia i frezowania 
materiał ten można obrabiać narzędziami 
wykorzystywanymi przy obróbce twardego 
drewna. 

Elementy wykonane z materiału Staron® mogą 
być również kształtowane przez termoformo-
wanie. Minimalny promień zagięcia powierzchni 
płyty uzależniony jest od jej grubości oraz grupy 
kolorystycznej. Ze względu na skład chemiczny, 
obróbka termiczna jest stosunkowo łatwa i daje 
możliwości uformowania niemalże dowol-
nego kształtu. Krawędzie można zaokrąglić, 
powierzchnie wygrawerować skomplikowanym 
wzorem, a dzięki metodzie termosublimacji 
nanieść na materiał dowolną grafikę. Przy wy-
korzystaniu koloru Dazzling White można także 
podświetlić wybrany fragment powierzchni 
lub logo diodami LED np. w ladzie recepcyjnej 
biurowca czy na stojakach informacyjnych.

Punkt informacyjny na uniwersytecie
Ciekawym przykładem wykorzystania 
materiału Samsunga jest zabudowa punktu 
informacyjnego w atrium Ośrodka Szkolenio-
wego (LC) wiedeńskiego Uniwersytetu Ekono-
micznego. Pulpit recepcyjny (podobnie zresztą 
jak cały kompleks, na który składa się jeszcze 
biblioteka) został zaprojektowany przez Zaha 
Hadid Architects. Z harmonijnie zaokrąglonych 
form zewnętrznych punktu informacyjnego, 

„wyrasta” półka stanowiąca oprawę, zaś cały 
korpus zwija się spiralnie w wysoką na dwa 
metry ścianę tylną |2|. Architekci zastosowali 
do wykonania pulpitu formowalny termicznie 
Staron® ze względu na możliwości elastycz-
nego kształtowania według założeń projektu 
i uzyskania efektu jednolitej bryły o wygiętych 
i zaokrąglonych krawędziach. Technika wręgo-
wa, czyli wykorzystanie szkieletu z płyt MDF, 
pozwoliła stworzyć sztywną bryłę, której po-
szczególne moduły zostały sklejone i wyszli-
fowane na miejscu. Miękko wygięty kontuar 
z jednego kawałka perfekcyjnie współgra 
z wyrazistą koncepcją całego obiektu.

Akademik na lata
Kolejną istotną właściwością materiału 
Staron® jest wysoka wytrzymałość na 
mechaniczne bodźce zewnętrzne. Dzięki 
temu świetnie sprawdza się w miejscach 
publicznych, gdzie intensywne użytkowanie 
naraża materiał na uszkodzenia. W przypadku 
powstania ewentualnych rys łatwo można je 
naprawić. Solidność płyt docenili wiedeńscy 
architekci z pracowni Josefa Weichenbergera, 
którzy w domu akademickim Uniwersytetu 

Staron® to materiał typu solid surface umożliwiający bezspoinowe łączenie płyt, odporny 
na uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia, odbarwienia i działanie związków chemicznych. 
Dostępny jest w prawie 140 kolorach i daje możliwość uzyskania różnych struktur powierzchni 
– od głębokiego i szlachetnego matu do wysokiego połysku. Zalety tego kompozytu docenili 
architekci i dizajnerzy, o czym można się przekonać oglądając wiedeńskie realizacje biur Zaha 
Hadid Architects czy Josef Weichenberger Architects + Partner.

TECHNIKA W ARCHITEKTURZE PROMOCJA

Wszechstronny materiał 
do różnych wnętrz

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

Wiedeńskiego zrealizowali wystrój wnętrz 
z użyciem tego materiału |3|. Geometrycznie 
zaprojektowane białe bryły podkreślają no-
woczesny charakter pomieszczeń, a jednocze-
śnie są odporne na ścieranie. Przy dużej liczbie 
użytkowników ma to istotne znaczenie dla 
zachowania walorów estetycznych miejsca, 
z którego korzystać będą kolejne generacje 
studentów.

Materiał do wnętrz specjalnych
Materiał Samsunga jest też odporny na zabru-
dzenia, odbarwienia oraz działanie wielu związ-
ków chemicznych. Dobrze sprawdza się zatem 
np. w restauracjach, gdzie codziennie, z dużą 
częstotliwością myje się blaty różnymi środkami 
dezynfekcyjnymi. Często wykorzystywany jest 
do zabudowy – w hotelach, restauracjach czy 
kawiarniach, ponieważ z jednej strony podkreśla 
reprezentacyjny charakter takich wnętrz, 
a z drugiej, dzięki swoim właściwościom, może 
mieć kontakt z żywnością. Znajduje też zasto-
sowanie w lobby i recepcjach jako blat kontu-
arów recepcyjnych, stolików lub lad barowych. 

Jego walory higieniczne predestynują go 
również do wykorzystania we wnętrzach 

szeroko rozumianej służby zdrowia. Może 
być stosowany w sektorach recepcyjnych jed-
nostek opieki medycznej (wykonano z niego 
ladę recepcyjną w szpitalu St. Josef w Braunau 
w Austrii) |1|, w łazienkach (również tych prze-
znaczonych do pielęgnacji niemowląt) i we 
wnętrzach laboratoryjnych. Dobrze sprawdza 
się wreszcie we wszystkich miejscach, gdzie 
ważna jest sterylność np. w kompleksach 
operacyjnych (jako powierzchnie robocze, 
okładziny ścienne lub działowe, umywalki), 
laboratoriach czy gabinetach dentystycznych 
(powierzchnie robocze zintegrowane np. ze 
zlewozmywakami).

Kolorowe meble w Mediolanie
Staron® dostępny jest w prawie 140 kolorach, 
z różnymi strukturami powierzchni – od 
głębokiego i szlachetnego matu do wysokie-
go połysku (w zależności od stopnia gradacji 
materiału użytego do szlifowania). Jednolite 
kolory nie wymagają konserwacji i są idealne 
np. na blaty poddawane intensywnej eks-
ploatacji. Paleta barw zawiera także płyty 
z wtrąceniami cząsteczek w różnym stopniu 
widoczności i wielkości, co daje efekt np. 

blatu z granitu. Dostępna jest również seria 
Recycled Content Series wykorzystująca 
surowce wtórne. 

Ciekawa gama barw (obejmująca także 
kolory intensywne) oraz możliwości swobod-
nego kształtowania materiału umożliwiają 
tworzenie interesujących form użytkowych, 
o czym można przekonać się oglądając pro-
jekt ławki z krzesłami i stolików autorstwa 
dizajnera Przemysława „Mac” Stopy, który 
swoje meble |4| zaprezentował na Milan 
Design Week 2013.  

Do Państwa dyspozycji na terenie naszego kraju są  

dwaj doradcy techniczni:

1_ Region Północ, Arkadiusz Kołodziejczyk,  

akolodziejczyk@tk.energostal.pl

2_ Region Południe, Robert Madej, rmadej@tk.energostal.pl

1_ Recepcja w szpitalu St. Josef, 
Braunau nad rzeką Inn, Austria

2_ Punkt informacyjny w Atrium 
Ośrodka Szkoleniowego Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Wiedniu

3_ Bryła siedziska w Domu Akademickim 
Uniwersytetu Wiedeńskiego

4_ Krzesła i taborety wykonane ze 
Staronu®, Milan Design Week 2013

2
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PPłyty Multipor są stosowane do ocieplania 
ścian zewnętrznych, dachów płaskich, od-
wróconych czy dachów zielonych, w renowacji 
obiektów zabytkowych o skomplikowanej ele-
wacji oraz przy adaptacji budynków przemysło-
wych na cele mieszkaniowe. Multipor znajduje 
więc szerokie zastosowanie przy ociepleniach 
całych budynków, w tym zabytkowych, gdzie 
nie jest możliwa ingerencja w fasadę. 

Użycie mineralnych płyt Multipor po-
zwala obniżyć wydatki na ogrzewanie nawet 
o 60–70%. Inwestycja zwraca się zatem już po 
2–3 sezonach grzewczych. 

Czym jest i jak działa Multipor?
Mineralne płyty izolacyjne oznaczają nie tylko 
poprawę efektywności energetycznej. Innymi 
zaletami produktu są m.in. wysoka izolacyj-
ność termiczna – współczynnik przewodzenia 
ciepła λ10,dry wynosi 0,042 W/mK, odporność 
ogniowa – jest to materiał niepalny (klasa 
reakcji na ogień A1), podczas pożaru nie ulega 
zapłonowi, nie wydziela dymu i nie topi się. 
Ponadto płyty charakteryzują się wysoką 
przepuszczalnością pary wodnej (μ = 3). 

Inwestorzy cenią ten produkt także za 
bezpieczeństwo i wygodę stosowania, gdyż 
jest to materiał jednorodny, dlatego nie ma 
znaczenia np. kierunek przyklejania płyt czy 
sposób ich docięcia. Co istotne, montaż jest 
możliwy także w okresie zimowym. 

Remont warto traktować kompleksowo 
– oprócz ścian dobrze jest ocieplić ościeża 
okienne i drzwiowe, gdyż są to miejsca nara-
żone na największe straty ciepła. Ocieplenie 
tych elementów płytami Multipor o grubości 
3 cm ograniczy mostki termiczne i zapewni 
odpowiednie parametry cieplne w całym 
budynku.

Montaż – to prostsze niż sądzisz!
Płyty Multipor przytwierdza się do powierzch-
ni ściany tylko przy pomocy systemowej 
zaprawy. Nie wymagają one kołkowania lub 
innych mocowań mechanicznych. Można je 
montować na każdym typie ściany muro-
wanej, natomiast warto wcześniej wykonać 
analizę cieplno-wilgotnościową.

Prosty montaż i łatwość obróbki znacznie 
skracają czas prac remontowych w stosunku 
do ocieplenia budynku metodą tradycyjną. 

Na zdjęciu: Przykład inwestycji, gdzie zastosowano ocieplenie  

za pomocą mineralnych płyt Multipor – łódzka Fabryka Grohmana.

Zachęcamy Państwa do kontaktu w celu omówienia szczegółów 

realizacji konkretnej inwestycji z wykorzystaniem płyt Multipor.  

Zapraszamy także do odwiedzenia strony: www.ocieplenieodwewnatrz.pl

 Multipor – mineralne płyty izolacyjne to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy stają przed  
 zadaniem ocieplenia budynku od wewnątrz. Dotyczy to zwłaszcza budynków zabytkowych, gdzie  
 konieczne jest zachowanie oryginalnej fasady. Zastosowanie płyt Multipor to pewność, że sięgamy  
 po produkt o najlepszych parametrach, gwarantujący szybki i łatwy montaż. 

TECHNIKA W ARCHITEKTURZE PROMOCJA

Ocieplanie od wewnątrz
mgr inż. Wojciech Rogala

Nasi Doradcy Techniczni są do Państwa 
dyspozycji pod numerem telefonu: 801 122 227
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Tabela 1. PodsTawowe 
właściwości płyt Multipor

Długość 600 mm

Szerokość 390 mm

Grubość 50-200 mm

Wytrzymałość na ściskanie 300 kPa

Gęstość objętościowa ≤ 115 kg/m³

Współczynnik przewodzenia ciepła λ10,dry 0,042 W/mK

Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ 3

Reakcja na ogień klasa A1
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PPojęcie budynków użyteczności publicznej 
jest szerokie i obejmuje obiekty o różnych 
funkcjach. Do kategorii tej można bowiem 
zaliczyć zarówno klub sportowy, służący wielu 
osobom, stację benzynową, przy której użyt-
kownicy zatrzymają się być może raz w życiu, 
jak też domy opieki dla osób starszych czy 
szpitale, mające rygorystyczne wymogi higie-
niczne. Dla każdego z tych miejsc istnieje inne 
rozwiązanie, dostosowane do zróżnicowanych 
potrzeb i sposobu użytkowania.

Oszczędność wody
W dzisiejszych czasach liczne badania wska-
zują na niedobory wody pitnej oraz koniecz-
ność jej racjonalnego używania. W budynkach 
użyteczności publicznej zużycie wody jest 
znacznie większe niż w domach. Najbardziej 
cenione certyfikaty, takie jak BREEAM (roz-
winięty w Wielkiej Brytanii wielokryterialny 
system oceny jakości budynków) lub LEED 

(Leadership in Energy and Environmental 
Design, Stany Zjednoczone), biorą pod uwagę 
gospodarkę wodą w budynkach oraz kładą 
nacisk na oszczędzanie wody pitnej.

Firma Delabie w swojej ofercie posiada 
armaturę pozwalającą „walczyć” z marno-
waniem wody przez użytkowników. Pierwszą 
metodą ograniczenia nadmiernego jej zużycia 
jest zastosowanie armatury czasowej. 
Automatyczne zamknięcie czasowe zapo-
biega ryzyku zbędnego zużycia wody przez 
zaniedbanie. Czas wypływu jest określony (15 
sekund – umywalka, 30 sekund – natrysk), co 
przeciwdziała marnotrawieniu wody podczas 
namydlania rąk lub ciała. Drugim sposobem 
na realizowanie oszczędności wody jest 
armatura elektroniczna. Automatyczne za-
mknięcie po zabraniu rąk z pola detekcji spra-
wia, że czas wypływu jest zredukowany do 
niezbędnego minimum (moczenie, spłukiwa-
nie). Elektroniczna armatura Delabie pozwala 

na oszczędność do 90% wody w porównaniu 
z armaturą klasyczną.

Armatura do umywalki dodatkowo posiada 
sitko wypływowe nastawione na przepływ  
3 l/min. bez względu na ciśnienie (patent 
Delabie). Dzięki temu zarządzający obiektem 
optymalizuje koszty związane ze zużyciem 
wody przy jednoczesnym zapewnieniu 
optymalnego komfortu użytkownikom. 
W przypadku armatury do natrysków wypływ 
jest nastawiony na 6 l/min. dzięki zintegrowa-
nemu w wylewce natryskowej ogranicznikowi 
wypływu.

Odporność na wandalizm
Kolejnym problemem związanym z pomiesz-
czeniami w budynkach użyteczności publicz-
nej jest wandalizm. Rozróżniamy dwa jego 
rodzaje: wandalizm zamierzony i niezamierzo-
ny. Rozwiązaniem przeciwdziałającym temu 
pierwszemu jest podtynkowa lub zaścienna 

Dobór odpowiedniej armatury oraz akcesoriów powinien być rozważany przede 
wszystkim pod kątem funkcji danego miejsca. W budynkach użyteczności publicznej 
pomieszczenia higieniczno-sanitarne muszą być tak zaprojektowane, aby zapewniały 
użytkownikom komfort i swobodę korzystania z nich, a także, mimo obsługiwania wielu 
osób, przez długi czas pozostawały w niezmienionym stanie.

Bezpieczna i trwała  
armatura łazienkowa

Katarzyna Dziedziulo

TECHNIKA W ARCHITEKTURZE PROMOCJA
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TECHNIKA W ARCHITEKTURZE

Różne typy baterii dostępne 
w ofercie firmy Delabie pozwalają 

dostosować armaturę do specyfiki 
danego miejsca

instalacja urządzeń, które dzięki ich zabudo-
waniu pozostają poza zasięgiem użytkownika.

Przykładem wandalizmu niezamierzonego 
jest niszczenie urządzeń przez osoby, które 
nie rozumieją sposobu ich działania lub nie 
są z niego zadowolone – uderzają w zawór 
czasowy ponieważ nie wypływa z niego 
wystarczająca ilość wody lub czas wypływu 
jest zbyt krótki, albo w przypadku armatury 
elektronicznej system uruchamiania jest nie-
prawidłowo wyregulowany. Aby zapobiegać 
tego typu sytuacjom, zaleca się stosowanie 
systemów elektronicznych integrujących 
regulację i czas wypływu lub systemów czaso-
wych z wytrzymałym mechanizmem, którego 
czas wypływu pozostaje niezmienny nawet 
po długim użytkowaniu.

Rozwiązania biosafe
W zakładach opieki zdrowotnej całkowite wy-
eliminowanie bakterii jest niemożliwe. Powinno 
się jednak dążyć do powstrzymania ich rozwoju 
oraz zwrócić uwagę na wdrożenie protokołów 
regularnego czyszczenia armatury. Delabie 
proponuje rozwiązania Biosafe mające na celu 
kontrolę rozwoju bakterii w armaturze. Po-
szczególne rozwiązania można ze sobą łączyć. 
Armatura zatrzaskowa umożliwia dokładne 
czyszczenie i pozwala na zamontowanie spe-
cjalistycznych wylewek. Dodatkowo wieloletnia 
współpraca z mikrobiologami z laboratorium 
BioPI i Wydziału Biologii na Uniwersytecie Ju-
liusza Verne'a w Amiens pozwoliła udowodnić, 
że używanie korpusów z gładkimi wnętrzami 
ogranicza rozwój biofilmu. Większość baterii 
dostępnych na rynku posiada wylewki i korpusy 
o chropowatym wnętrzu, które są źródłem nisz 
bakteryjnych. W celu ograniczenia proliferacji 
bakterii w armaturze, nowa generacja baterii 
Delabie została stworzona z wylewkami i/lub 
korpusami gładkimi wewnątrz. Dzięki temu 

np. skażenie bakterią Pseudomonas aeruginosa 
jest 14 razy mniejsze niż w przypadku baterii 
z chropowatym wnętrzem.

Kolejnym sposobem ograniczenia rozwoju 
bakterii jest stosowanie armatury o niskim po-
ziomie wody w stagnacji. Specjalna konstruk-
cja wewnętrzna baterii pozwala na ogranicze-
nie ilości wody w korpusie i przyspieszenie jej 
przepływu. Producent wprowadził również 
nową gamę filtrów Biofil pozwalających 
na uzyskanie w punkcie czerpalnym wody 
czystej mikrobiologicznie. Atutem armatury 
szpitalnej jest też możliwość zastąpienia 
sitka wypływowego przez wyjście Biosafe, 
które nie posiada systemu siatek, gdzie mo-
głyby osadzać się zanieczyszczenia.

Ochrona antyoparzeniowa
Szczególnie w przypadku dzieci oraz osób 
starszych i niepełnosprawnych warto zadbać 
również o bezpieczeństwo pod względem 
temperatury wody. Gwarantuje to zastoso-
wanie rozwiązań termostatycznych. Ochrona 
antyoparzeniowa jest stale aktywna i w przy-
padku nagłego braku wody zimnej, dopływ 
gorącej zostaje natychmiast zamknięty. Woda 
jest dostarczana w stałej i bezpiecznej tempe-
raturze. Precyzja mieszania wody z dokładno-
ścią do 1oC zapewnia komfort użytkowania.

Higieniczne poręcze
W przypadku łazienek i toalet w budynkach 
użyteczności publicznej konieczne bywa rów-
nież zamontowanie uchwytów, potrzebnych 
dla dzieci, osób starszych i niepełnospraw-
nych. W miejscach takich jak szpitale, domy 
opieki czy przedszkola i szkoły, pamiętać na-
leży o wysokich wymaganiach higienicznych. 
Z tego względu niezmiernie istotny jest rodzaj 
materiału, z jakiego wykonane są wszelkiego 
rodzaju akcesoria. Materiałem ograniczającym 

proliferację bakterii jest inox (poręcze Delabie 
produkowane są z inoxu bakteriostatycznego 
304). Aseptyczny charakter tego typu stali jest 
potwierdzony przez badania naukowe. Wy-
polerowane, błyszczące wykończenie nadaje 
poręczom jednolitą powierzchnię bez porowa-
tości, co dodatkowo ułatwia czyszczenie. Dla-
tego też zastosowanie inoxu szybko przyjęło 
się w środowisku szpitalnym i gastronomii.

Innym materiałem używanym do produkcji 
poręczy Delabie jest najwyższej jakości Nylon 
HR. Jego powierzchnia jest perfekcyjnie 
gładka i pozbawiona porowatości, co również 
zapewnienia higienę i łatwość czyszczenia. 
W przeciwieństwie do innych surowców 
syntetycznych, ma on dużą odporność na 
ścieranie, złamanie i temperaturę.

Bezpieczeństwo poręczy Delabie jest zwią-
zane nie tylko z zastosowanymi materiałami, 
ale także sposobem ich montażu. Maksy-
malna odległość między ścianą a poręczami 
wynosi 40 mm. Osoby z ograniczoną zdolno-
ścią ruchową oraz osoby starsze łatwiej tracą 
równowagę i często upadają. Brak możliwo-
ści przejścia przedramienia między ścianą 
a poręczą istotnie ogranicza ryzyko złamania. 
Poręcze zajmują też mniej przestrzeni, co 
ułatwia poruszanie się w takich miejscach jak 
natrysk, wanna czy niewielkie WC. Propono-
wane średnice pozwalają natomiast zapewnić 
optymalny chwyt. Do budynków użyteczności 
publicznej lub zakładów opieki zdrowotnej 
najczęściej zaleca się średnicę 32 mm. 

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

www.delabie.pl
serwis.handlowy@delabie.pl
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MMeble na wymiar czy systemy BMS, umoż-
liwiające dopasowanie inwestycji do indy-
widualnych upodobań i potrzeb przyszłych 
mieszkańców, stają się coraz popularniejsze. 
Teraz spersonalizować można także okna, aby 
nie tylko zapewnić mieszkańcom bezpieczeń-
stwo, ciszę i ciepło, ale też zaadaptować prze-
szklenia do funkcji pomieszczenia i zwiększyć 
komfort korzystania z nich. Poprzez dobór 
odpowiednich komponentów oraz akcesoriów 
– osiągnąć można znacznie bardziej satys-
fakcjonujące rozwiązania niż proponowane 
w standardowej ofercie.

Kuchnia
Jest sercem domu, więc zawsze dużo się tu 
dzieje i zwykle brakuje miejsca. Warto zatem 
zastosować w niej stolarkę oszczędzającą 
przestrzeń, czyli wyposażoną w okucia prze-

suwne takie jak Vetrex Patio Light. Po otwar-
ciu, skrzydło wchodzi do wnętrza jedynie 
na głębokość 10 cm, dlatego aby szybko 
przewietrzyć pomieszczenie – nie trzeba 
przestawiać rzeczy stojących na parapecie. 
Ponadto szybkie i wygodne otwieranie gwa-
rantuje ergonomiczna klamka oraz system 
prowadnic i wózków, zapewniający płynny 
ślizg skrzydła. Okno otworzyć można łatwo 
jednym ruchem ręki, prawie bez użycia siły. 
Z okien przesuwnych można też w pełni ko-
rzystać, gdy są one umieszczone za zlewem, 
ponieważ ich skrzydła nie wchodzą w kolizję 
z baterią. 

System Patio Light został opracowany tak, 
aby można było wykorzystać w nim dowolne 
profile i szklenie, a tym samym dopasować 
właściwości kuchennego okna do parametrów 
pozostałej stolarki. Tego rodzaju rozwiązanie 

sprawdzi się też w innych pomieszczeniach, 
w których cenny jest każdy fragment prze-
strzeni – w gabinecie czy w garażu. 

Pokój dziecka
Maluchy uwielbiają odkrywać otoczenie, 
dlatego należy zapewnić im do tego bez-
pieczne warunki. Okno do pokoju dziecięcego 
warto wyposażyć w specjalną blokadę, która 
pozwoli najmłodszym na samodzielne uchy-
lenie go, lecz uniemożliwi otwarcie na całą 
szerokość np. system Bezpieczne Dziecko, 
który minimalizuje ryzyko wypadnięcia na 
zewnątrz. Okno można zaopatrzyć również 
w pakiet szybowy o korzystnym parametrze 
izolacji akustycznej (Rw= 33 dB lub wyż-
szym), aby stworzyć niemowlęciu komforto-
we warunki do spokojnego snu, a starszemu 
dziecku – do nauki. 

Funkcjonalność i ergonomia stają się coraz ważniejszymi kryteriami w urządzaniu 
domów. Inwestorzy chcą mieszkać wygodnie i wolą dopasować otaczającą ich przestrzeń 
do swoich potrzeb, niż dostosowywać się do zastanych warunków. Trend personalizacji 
rozwiązań pojawia się też na rynku stolarki otworowej. 

Komfort – nowe kryterium 
wyboru stolarki

Krzysztof Smolnik

TECHNIKA W ARCHITEKTURZE PROMOCJA
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Dobrym rozwiązaniem jest też zastosowa-
nie odpowiednich nawiewników zapewniają-
cych dopływ świeżego powietrza przy jedno-
czesnym ograniczeniu strat ciepła. Akcesoria 
te wyposażone są w mechanizmy pozwalające 
zarówno na automatyczne, jak i ręczne stero-
wanie strumieniem powietrza. Niektóre mo-
dele posiadają też opcję ustawienia kierunku 
nawiewu – pionowo lub ukośnie, dzięki czemu 
strumień napływającego powietrza może być 
praktycznie nieodczuwalny. 

Salon 
W najbardziej reprezentacyjnej części domu 
często spotykane jest duże przeszklenie. 
Nierzadko pełni ono funkcję wyjścia na taras, 
dlatego, zwłaszcza jeśli inwestorzy planują 
intensywnie z niego korzystać, warto, aby 
wyposażone było w niski próg. Aby w pełni 
wykorzystać przestrzeń i zapewnić mak-
symalną swobodę aranżacji pomieszczenia 
– najczęściej stosuje się tu oszczędzające 
miejsce drzwi przesuwne. Osobom, którym 
zależy na stałym dopływie świeżego powie-
trza do wnętrza nawet podczas ich nieobecno-
ści, można doradzić dostępne na rynku okna 
odstawno-przesuwne, takie jak Vetrex Patio 
Air, które nawet w położeniu mikrowentylacji 
pozwalają na uzyskanie odporności okuć na 
włamanie w klasie RC1. 

W przypadku stolarki wielkogabarytowej 
szczególnie ważne jest, aby użyte rozwiązanie 
spełniało wymagania techniczne i pozwalało 
na wykonanie stabilnej, odpowiednio sztyw-
nej, a tym samym bezpiecznej i bezawaryj-
nej konstrukcji. Systemem dedykowanym 
do realizacji takich przeszkleń jest Vetrex 
Slide, umożliwiający wykonanie konstrukcji 
ze skrzydłami przesuwnymi o maksymalnych 
wymiarach ramy: szerokości 6,5 m i wysokości 
2,7 m. W przypadku przeszkleń o wyjątkowo 
dużych gabarytach, ze względu na ich ciężar, 
przydatne będzie automatyczne sterowanie. 
Wówczas fabrycznie umieszcza się w ramie 
silnik poruszający skrzydłami. Tak wyposażo-
ne drzwi tarasowe można otwierać i zamykać 
za pomocą umieszczonego na ścianie panelu 
lub pilota.  

System automatycznego sterowania roletami oraz wizjer elektroniczny

Okna przesuwne Vetrex Slide

Okna przesuwne w systemie Vetrex Patio Light

Krzysztof Smolnik
dyrektor ds. technicznych  
i rozwoju Vetrex Sp. z o.o. 

> napisz do autora: 
krzysztof.smolnik@vetrex.eu
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SStandardowe impregnowane płyty GKBI 
zapewniają zmniejszone wchłanianie wody 
i mają nasiąkliwość mniejszą niż 10%. Do-
puszczone są do stosowania w pomieszcze-
niach o okresowo (do 10 godzin) podwyższonej 
wilgotności względnej powietrza (do 85%), 
jak np. łazienki czy kuchnie. Nie wystarcza to 
jednak, by użyć ich w miejscu, gdzie znajduje 
się niecka basenowa, SPA czy też sauna. 

Rozwiązaniem w takich przypadkach jest 
płyta gipsowa Nida Hydro, charakteryzują-
ca się wyjątkową odpornością na działanie 
wody. Jej powłoka jest wykonana z materiału 
na bazie włókna szklanego, a rdzeń został 
wzbogacony środkami zmniejszającymi 
wchłanianie wody, eliminującymi powstawa-
nie pleśni oraz zwiększającymi wytrzymałość 
na działanie ognia. Dzięki temu nasiąkliwość 
płyty gipsowej Nida Hydro wynosi poniżej 3%. 
Produkt ten ma także zwiększoną odpor-
ność mechaniczną i spełnia wymogi normy 
EN 15283-1.

Nida Hydro to jednak znacznie więcej 
niż wodoodporna płyta – to cały system 
dostosowany do specyficznych warunków, 

technikA w ArchitekturZe promocjA

Tradycyjna impregnowana płyta gipsowo-kartonowa, choć może być stosowana 
w pomieszczeniach mokrych takich jak łazienki, nie posiada parametrów wystarczających dla 
pływalni, SPA czy też sauny. Wykorzystanie suchej zabudowy w takich miejscach jest jednak 
możliwe dzięki specjalnemu systemowi Nida Hydro.

Sucha zabudowa na basenach
Maciej Januszewski
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Tabela 1. Dobór profili w zależności oD klasy korozyjności śroDowiska

Kategoria korozyjności 
wg PN-EN ISO 12944-2

Przykłady środowisk typowych dla klimatu 
umiarkowanego Rodzaj profila

C2 mała
Budynki nieogrzewane, w których może mieć miejsce kondesacja,  

np. magazyny, hale sportowe
Nida Standard

C3 Średnia
Pomieszczenia produkcyjne o dużej wilgotności  

i pewnym zanieczyszczeniu powietrza, np. zakłady spożywcze,  
pralnie, browary, mleczarnie

Nida Hydro C3

C4 Duża Zakłady chemiczne, pływalnie, stocznie remontowe statków i łodzi Nida Hydro C5

jakie panują w takich miejscach jak np. basen. 
W skład systemu wchodzą również:

  gotowa masa szpachlowa Nida Hydromix,
  taśma z włókna szklanego,
  profile oraz akcesoria metalowe dostosowa-

ne do odpowiedniej klasy korozyjności śro-
dowiska według PN-EN ISO 12944-2:2001;  
są to do wyboru: standardowy profil Nida 
(klasa C1, C2), profil Nida Hydro C3 oraz 
profil Nida Hydro C5,

  specjalne blachowkręty Nida Hydro C4.

Jak dobrać profile i płyty?
Projektując suchą zabudowę w pomieszcze-
niach mokrych, należy szczególnie zwrócić 
uwagę na wybór odpowiednich profili oraz płyt.

Przy doborze tych pierwszych projektanci 
coraz częściej posługują się normą PN-EN ISO 
12944-2:2001, która podaje kategorie korozyjno-
ści środowiska wewnątrz i na zewnątrz (tab. 1).

W praktyce oznacza to, że w pomieszcze-
niach basenowych należy stosować profile Nida 
Hydro C3 lub C5. Gdy są one zabezpieczone 
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przed bezpośrednim działaniem czynników 
agresywnych (tzn. ukryte w ścianach działo-
wych lub w pełnych sufitach podwieszanych 
itp.) firma Siniat zaleca stosowanie profili Nida 
Hydro C3. Natomiast w wypadku, gdy profile są 
widoczne (np. zastosowane w suficie z odsłonię-
tymi elementami zawiesi), należy obligatoryjnie 
stosować profile zabezpieczone przed wpływem 
środowiska agresywnego, czyli profile Nida 
Hydro C5. Warto tu zauważyć, że o ile w pierw-
szym wypadku jest to zalecenie producenta, to 
w drugim – obowiązek wynikający z normy. 

Płyta Nida Hydro oferowana jest w dwóch 
grubościach: 12,5 oraz 15 mm. Ponieważ 
okładziny, ściany działowe i sufity podwie-
szane w pomieszczeniach basenowych muszą 
najczęściej równocześnie spełniać wymagania 
akustyczne i ogniowe, to grubość płyty oraz 
liczba jej warstw dobierane są w zależności od 
potrzeb konkretnego projektu. W tabeli 2 umie-
ściliśmy przykłady rozwiązań ścian działowych 
w oparciu o płyty Nida Hydro. Wszystkie roz-
wiązania systemowe dostępne są w katalogu 
systemów suchej zabudowy Nida. 

Duże możliwości aranżacyjne
Właściwości systemu Nida Hydro spra-
wiają, że znalazł on zastosowanie w wielu 

obiektach hotelowo-rekreacyjnych w całej 
Polsce – na basenach, w łaźniach, saunach, 
strefach SPA oraz w apartamentach i domach 
prywatnych. Jest chętnie wykorzystywany 
przy tego typu realizacjach, ponieważ oprócz 
bardzo dobrych parametrów technicznych, 
zapewnia projektantom w zasadzie nieogra-
niczoną swobodę w aranżowaniu przestrzeni. 
Łatwość obróbki tego materiału jest taka 
sama jak w przypadku tradycyjnych syste-
mów suchej zabudowy, co wyróżnia go na 
tle innych produktów dostępnych na rynku, 
przeznaczonych do pomieszczeń mokrych 
i wilgotnych długookresowo. 

Unikalna realizacja na Mazurach
Na Ptasiej Wyspie położonej na jeziorze Mi-
kołajskim oddano do użytku niezwykły hotel 
wraz z basenem oraz SPA. Dostęp do niego 
wiedzie przez drewniany pomost. Inwestycja 
stanowiła wyzwanie już na etapie projekto-
wania. Przewidziano posadowienie jej na pa-
lach żelbetowych, a część podziemna, z uwagi 
na warunki gruntowe, została zaplanowana 
w technologii wanny szczelnej.

Także dla Siniata był to wyjątkowy obiekt. 
W pracę nad nim firma włączyła się, gdy znaj-
dował się jeszcze na deskach projektowych. 

Projektanci poszukiwali sufitu, który można 
zastosować w pomieszczeniach w kategorii 
korozyjności środowiska C4 (nad basenem), 
o ciekawych walorach wizualnych oraz do-
brych parametrach pochłaniania dźwięku. 

Zaproponowano rozwiązanie, którego 
nie ma w standardowej ofercie – połączenie 
wodoodpornych płyt z okładziną na bazie 
włókna szklanego i płyt perforowanych 
– czyli płytę Nida Hydro Sonic. Perforacja 
zapewnia dobre parametry akustyczne po-
chłaniania dźwięku, a rdzeń i okładzina na 
bazie płyt Nida Hydro pozwala na zamonto-
wanie jej w strefie SPA. 

Zastosowanie perforowanej płyty w środo-
wisku agresywnym spowodowało, że również 
konstrukcja sufitu wymagała dodatkowego 
zabezpieczenia antykorozyjnego. Wykorzy-
stano więc ruszt dwupoziomowy krzyżo-
wy Nida Hydro C5 ze zwiększonym ocynkiem 
i dodatkową powłoką malarską. 
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przykładowe realizacje 
z wykorzystaniem systemu 
nida hydro: 
1_basen w hotelu mikołajki
2_basen „Lawendowe 
pole”, uniejów 
3_basen w wielofunkcyjnym 
kompleksie „Alchemia”, 
Gdańsk

Tabela 2. przykłaDowe rozwiązania ścian Działowych w oparciu o sysTem niDa hyDro

Nazwa 
systemu

Konstrukcja 
rusztu

Poszycie płytami 
gipsowymi

Materiał 
izolacyjny

Całkowita 
grubość 
ściany

Maksymalna 
wysokość 
ściany – h

Izolacyjność 
akustyczna

Klasa 
odporności 
ogniowej*

Nida Ściana Nida Nida Grubość 
[mm] [mm] Gęstość 

[kg/m3] [mm] [mm] Rw [dB] Ra1 [dB] [min]

75a50/hydro C50 Hydro 12,5 50 14,5 75 3250 44 39 ei60

100a75/hydro C75 Hydro 12,5 50 14,5 100 4500 47 44 ei60

125a100/hydro C100 Hydro 12,5 100 14,5 125 5000 50 48 ei60

100a50/hydro C50 Hydro 12,5+12,5 50 14,5 100 4500 53 49 ei120

125a75/hydro C75 Hydro 12,5+12,5 50 14,5 125 5500 55 53 ei120

150a100/hydro C100 Hydro 12,5+12,5 100 14,5 150 6500 57 54 ei120

* klasa odporności ogniowej z zastosowaniem materiału izolacyjnego wg klasyfikacji ogniowych LBo-118/159-k/10

Maciej Januszewski
kierownik produktu

> napisz do autora: 
maciej.januszewski@siniat.com
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TTermin BIM (ang. Building Information Mode-
ling) oznacza modelowanie informacji o bu-
dynkach i budowlach. Co tak naprawdę kryje 
się za tym stwierdzeniem? Choć pojęcie to jest 
ostatnio coraz powszechniej znane i używa-
ne, wiele osób wciąż jeszcze nie do końca je 
rozumie. Bo też pojawiające się interpreta-
cje i wyjaśnienia są bardzo zróżnicowane. 
Niektórzy pod tę koncepcję wpisują oprogra-
mowanie wspomagające projektowanie. Inni 
uważają, że jest to model budynku stworzony 
w wirtualnym świecie. Często spotykanym 
określeniem jest baza, w której zawarto dane 
o budynku.

Dla nas najbliższe prawdzie jest wyja-
śnienie tego terminu jako pewnego procesu, 
w którym najważniejszą rolę odgrywa współ-
praca i komunikacja między jego uczestni-
kami. Proces ten obejmuje zaprojektowanie 
i zrealizowanie budynku, a potem zarządzanie 
nim i jego konserwację, aż do wyburzenia. 
Polega on na współtworzeniu kompletnego, 
wirtualnego, „żyjącego” modelu budynku 
przez wszystkie uczestniczące strony, które 
dodają kolejne elementy do biblioteki infor-
macji. Partnerami w nim są przede wszystkim: 
inwestor, projektanci architektury, konstrukcji 
i instalacji, wykonawca oraz administrator 
obiektu. Należy jednak podkreślić, że praw-
dziwą istotą BIM-u jest modelowanie całości 
budynku, a nie używanie go tylko w jednej 
branży, nawet jeśli jest to branża architekto-
niczna – wiodąca w procesie projektowania.

A może to tylko zbędna nowinka?
Ile jest różnych definicji BIM-u, tyle wśród ar-
chitektów usłyszymy różnych opinii na temat 
jego przydatności, a przy okazji obaw przed 
jego stosowaniem.

Dość często słyszy się taką wątpliwość: 
czemu miałbym inwestować mój cenny czas 
w jakieś nowinki, skoro do tej pory zupełnie 
dobrze dawałem sobie radę? No właśnie – do 
tej pory. Zapewne kilkadziesiąt lat temu archi-
tekci mówili to samo, pochylając się nad deską 
kreślarską i z powątpiewaniem patrząc na 
kolegów siedzących przed ekranem komputera 
z zainstalowanym prostym programem CAD. 
Jeśli nie idziemy z duchem czasu, cofamy się 
i prędzej czy później stwierdzimy, że pociąg 
jedzie już za szybko, żebyśmy mogli go dogonić. 
A przecież obecnie na wyciągniecie ręki mamy 
nowoczesny software, który charakteryzuje się 
prostym, intuicyjnym interfejsem, znanym 
już użytkownikowi z innych, powszechnie 
dostępnych aplikacji komputerowych i zgod-
nym z jego przyzwyczajeniami niezwiązanymi 
z informatyką. Pozwala to oszczędzić czas na 
żmudne studiowanie instrukcji obsługi. Dobrym 
przykładem jest system ArCADia polskiej firmy 
ArCADiasoft. Godzi on prostotę obsługi z dużą 
funkcjonalnością programu i bez wątpienia nie 
będzie wymagał czasochłonnego opanowy-
wania obsługi, zwłaszcza że polski producent 
oferuje użytkownikom bezpłatną pomoc.

Czy to się opłaca?
Kolejną obiekcję można by sformułować mniej 
więcej tak: z pewnością stosowanie BIM-u  
przez instalatorów i konstruktorów podniesie 
cenę projektu i może skłonić inwestora do 
wyboru tańszego rozwiązania tradycyjne-
go. Nic bardziej mylnego! W odniesieniu do 
całości inwestycji korzyści finansowe okażą 
się spektakularne – zadaniem projektanta 
jest przekonać o tym niezdecydowanego 
i nieuświadomionego inwestora. Otrzyma on 
prawdopodobnie nieco droższy projekt, ale 

dzięki kompleksowemu i przejrzystemu mo-
delowi 3D dostanie w zamian stale aktualną 
i pełną informację o każdym z elementów 
budynku: kubaturze, wyposażeniu, instala-
cjach, zużyciu materiałów i kosztach budowy 
– w zależności od kolejnych zmian nanoszo-
nych w projekcie. Zmiany te pokażą się także 
w raportach ilościowych, pozwalając na śle-
dzenie ich wpływu na koszty końcowe inwe-
stycji. Ponieważ stworzenie modelu 3D daje 
projektantowi możliwość precyzyjnego spraw-
dzenia wszystkich detali, a program pozwala 
na wychwycenie błędów i kolizji, ewentualne 
problemy na budowie zostają wyeliminowane 
jeszcze zanim się pojawią, oszczędzając czas 
i środki. Kosztów nie powinniśmy się obawiać 
także z tego względu, iż możemy skorzystać 
z oferty promującej BIM. Dystrybutor systemu 
ArCADiasoft oferuje architektom komplekso-
wy pakiet oprogramowania, którego składniki 
dotyczące instalacji i konstrukcji mogą oni 
udostępniać bezpłatnie wszystkim uczestni-
kom aktualnie wykonywanego projektu. 

Kolejne wymierne korzyści finansowe 
czekają w fazie eksploatacji budynku. Tu klu-
czem do sukcesu jest nie tyle oprogramowanie 
samo w sobie, co informacje wprowadzone 
do niego podczas projektowania, budowy i po 
jej ukończeniu, które umożliwią efektywne 
administrowanie obiektem i zminimalizowanie 
kosztów utrzymania przez cały cykl jego życia. 

Czy architekt będzie miał  
z kim współpracować?
Architekci obawiają się także tego, że będą 
zmuszeni do dobierania współprojektantów 
tylko wśród osób, które dysponują narzędzia-
mi BIM-u. Wolałbym wybierać partnerów do 
grupy projektowej, opierając się na ich kwalifi-

Na temat technologii BIM, jak w przypadku wszystkiego, co nowe, krąży wiele sprzecznych opinii.  
Czy wątpliwości i obawy są uzasadnione? Jedno jest pewne – warto się tym tematem zainteresować 
i poznać go bliżej, zanim wyrobimy sobie o nim własne zdanie.

Nie taki BIM straszny 
jak go malują

Małgorzata Chrząstowska, Jarosław Chudzik

PROMOCJA
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kacjach, a nie na tym, czy mają możliwość pra-
cy w BIM-ie – powie niejeden architekt. Trudno 
odmówić słuszności temu rozumowaniu, lecz 
biorąc pod uwagę szybkość, z jaką wykorzy-
stanie narzędzi BIM upowszechnia się wśród 
projektantów wszystkich branż, już niedługo 
problem ten umrze śmiercią naturalną. W wie-
lu przypadkach pomocny też będzie zunifiko-
wany standard IFC, służący do przekazywania 
informacji o budynku.

I tu znowu należy zwrócić uwagę na 
system ArCADia, który nie zmusza archi-
tekta do pracy w module architektonicznym 
systemu. Pozwala pracować tak, jak do tej 
pory, ze swoim ulubionym oprogramowaniem, 
by następnie przenieść model budynku przez 
interfejs IFC do interdyscyplinarnej bazy BIM 
w ArCADii.

Czy trzeba uczyć się  
wszystkiego od nowa?
Architekci obawiają się też niewątpliwie pro-
blemów związanych z koniecznością wypraco-
wania całkiem nowych sposobów współpracy. 
Słyszy się wypowiedzi typu: wypracowałem 
przez lata skuteczne metody pracy. Po co 
miałbym zaczynać wszystko od początku? 

Oczywiście pewne nakłady czasowe na 
wdrożenie procedur współpracy okażą się 
niezbędne, bo taki system wymaga spore-
go doświadczenia organizacyjnego. Jednak 

korzystanie z BIM-u otwiera firmom pro-
jektowym wiele drzwi. Zwłaszcza, że coraz 
więcej klientów domaga się jego zastoso-
wania, szczególnie wtedy, gdy projektant 
jest wyłaniany w drodze przetargu. I znowu 
z pomocą mogą przyjść nowoczesne narzędzia 
informatyczne, takie jak np. system ArCADia. 
Oprócz powszechnie używanej w środowisku 
architektów wizualizacji, oferuje on tak-
że kompleksowy, wielobranżowy system BIM, 
a jego formuła pracy w grupie nie wymaga od 
architekta szczególnej zmiany swoich dotych-
czasowych przyzwyczajeń. 

Inną dość powszechną postawą jest ase-
kuracja – póki stosowanie BIM-u nie jest obo-
wiązkowe, nie będę wychodził przed szereg. 
Tylko czy na pewno warto zwlekać i odkładać 
w czasie to, co nieuchronne, pozwalając innym 
na wyprzedzenie nas? 

Czy przed BIM-em da się uciec?
Mimo tych wszystkich obaw wielu architektów 
od dawna z powodzeniem stosuje w swojej 
pracy modelowanie informacji o budynku 
w zakresie architektury. Robią to choćby po to, 
aby móc przedstawić inwestorowi wizualiza-
cję. Jednak w innych branżach takie myślenie 
to dopiero pieśń przyszłości. To właśnie 
architekci zrozumieli tę konieczność najwcze-
śniej i to oni powinni ideę BIM-u zaszczepić 
u innych uczestników procesu projektowego.

Trzeba przyznać, że narzędzia, które wyko-
rzystują tę koncepcję, wciąż jeszcze znajdują 
się na wczesnym etapie rozwoju. Pełniejsze 
wykorzystanie potencjału będzie wymagało 
kolejnych lat pracy nad udoskonaleniem me-
todyki i technologii. Do tego niezbędna będzie 
współpraca producentów oprogramowania 
i jego użytkowników, czyli przede wszystkim 
projektantów, z naukowcami, instytucjami nor-
malizacyjnymi oraz organami ustawodawczymi. 

Inne państwa wydają się być bardziej 
otwarte na technologię BIM i lepiej dostrzegać 
jej nieodzowność i nieuchronność. Przykła-
dowo rząd brytyjski już w 2016 roku będzie 
ustawowo wymagał, aby w zlecanych przez 
niego projektach stosowano współdzielony 
BIM 3D. W Polsce brak uregulowań prawnych 
i nacisków zewnętrznych nie ułatwia wprowa-
dzania tego procesu. Jedno wiemy na pewno: 
przed BIM-em nie da się uciec. Stosowanie 
go można tylko odsunąć w czasie, ale czy 
naprawdę warto? 

INtersoft sp. z o.o.
generalny dystrybutor ArCADiasoft  
ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź
tel.: 42 689 11 11
www.intersoft.pl
intersoft@intersoft.pl
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OKIEM PO OKRĘGU: MAŁOPOLSKA

Na stronie głównej serwisu wyszczególnione pozostają najważniej-
sze dotąd działy: Prawo (od teraz z wyszukiwarką aktów prawnych), 
Szkolenia oraz wciąż rozbudowywane Vademecum Architekta. 
Ponadto redakcja portalu zaprasza użytkowników do nowego działu 
Klient Architekta, a osobne miejsce, pod nazwą ArchiScholar, zosta-
ło wstępnie zarezerwowane dla programu edukacyjnego Kształto-
wanie Przestrzeni.

Najistotniejsza zmiana funkcjonalna dotyczy działu Prawo, 
w którym – w formie przejrzystej wyszukiwarki umożliwiającej łatwe 
odnajdywanie aktów prawnych po nazwie, numerze, typie bądź ka-
tegorii. W dziale zamieszczone zostały odnośniki do przepisów prawa 
związanych z wykonywaniem zawodu architekta:

  aktów prawnych udostępnianych przez Internetowy System Ak-
tów Prawnych Kancelarii Sejmu RP, 

  tekstów ujednoliconych (z naniesionymi zmianami na tekst aktu),
  interpretacji przepisów.

Dział Szkolenia zawiera materiały elektroniczne ze szkoleń (do pobra-
nia) oraz oferuje dostęp do szkoleń online. Vademecum Architekta ma 
stać się z kolei „mini-encyklopedią” członka IARP, która przeprowadzi 
go przez wszystkie etapy projektowania – od zlecenia po odbiór – dzięki 
dostępowi do procedur administracyjnych, druków urzędowych czy 
wzorów umów.

Premierowy dział Klient Architekta, przeznaczony jest dla 
inwestora i ma pełnić rolę informacyjno-edukacyjną oraz pomagać 
w prowadzeniu rozmów z architektem.

WarsztatArchitekta.pl, jako narzędzie pracy członków IARP, będzie 
dostępny (jak dotychczas) w wersji otwartej – dla niezarejestrowanych 
użytkowników oraz zamkniętej – dostępnej po rejestracji i zalogowaniu 
(przy użyciu numeru członkowskiego IARP oraz hasła). Przy okazji 
jesiennej premiery nowy layout uzyskał również profil Warsztatu na 
facebooku.  

Na połowę października 2014 roku  
zaplanowana została premiera odmienionego  
portalu WarsztatArchitekta.pl prowadzonego 
przez Małopolską Okręgową IARP.  
W ostatnich tygodniach przechodził on 
gruntowną modernizację, by wraz z nadejściem 
jesieni zaprezentować świeży, bardziej 
przejrzysty układ graficzny uzupełniony 
o zaktualizowane treści i materiały.

arch. Ewa Zielińska, redakcja portalu

Nowa odsłona
Warsztatu Architekta



BRONZE

http://www.armstrong.pl/sufity
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Uroczyste spotkanie małopolskich architek-
tów i inżynierów zrzeszonych w obu izbach 
zawodowych odbyło się już po raz czwarty 
13 września 2014 roku w Operze Krakowskiej. 
Świętowano wspólnie Dzień Budowlanych, 
który został w tym roku połączony z jubile-
uszem 80-lecia PZITB i po raz pierwszy od 
czterech lat oficjalnie nazwany wieczorem 
Architektoniczno-Budowlanym. 

Uroczystość rozpoczęły przemówienia 
przewodniczących Rad: Stanisława Karczmar-
czyka (MOIIB) i Marka Tarko (MP OIARP). 

Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej 
Izby Architektów RP w interesujący sposób 
porównał sztukę operową z architekturą i wy-
punktował zbieżne cechy obu tych rodzajów 

twórczości: „Istotą opery (spektaklu opero-
wego) jest synteza sztuk, czyli połączenie 
słowa, muzyki, plastyki, ruchu, gestu oraz gry 
aktorskiej. Jest to przedsięwzięcie interdy-
scyplinarne. Istotą dzieła budowlanego jest 
również synteza sztuk, która polega na pracy 
w interdyscyplinarnych zespołach” – mówił.

Na koniec życzył wszystkim, aby stworzyli 
wybitne zespoły, ponieważ tylko wtedy mogą 
powstać ponadczasowe realizacje.

Jubileuszowe przemówienie wygłosił rów-
nież Marian Płachecki, przewodniczący Ma-
łopolskiego Oddziału PZITB. Na koniec części 
oficjalnej wręczone zostały odznaczenia 
i statuetki. Galę uświetnił koncert operetko-
wo-musicalowy w wykonaniu artystów Opery 

Krakowskiej. Podobnie jak w latach ubiegłych 
wieczór zakończył się spotkaniem towarzy-
skim architektów i inżynierów budownictwa 
w foyer opery.

na podst. informacji MP OIARP

Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architek-
tów RP obecnej kadencji postanowiła zinten-
syfikować działania na rzecz swoich członków, 
mające na celu pomoc w codziennej pracy 
zawodowej. W tym celu powołała kolejny 
(obok już istniejącego Zespołu ds. Legislacji) 
Zespół Rzeczoznawców. Nadzór nad pracami 
zespołu, z ramienia Rady, sprawował będzie 
kol. arch. Wojciech Dobrzański. Do najważniej-
szych celów zespołu należeć będą:

  działania bieżące polegające na udzielaniu 
porad i wyjaśnień oraz analiza praktycz-
nych problemów związanych z wyko-
nywaniem zawodu architekta, zarówno 
w odniesieniu do procedur urzędowych, jak 
i szeroko pojętej sztuki budowlanej,

  działania strategiczne, długoterminowe, 
mające na celu porządkowanie działalno-
ści zawodowej i wyjaśnianie problemów 
ogólnych. 

Pierwszym zadaniem rzeczoznawców będzie 
próba stworzenia słownika pojęć – leksykonu 
porządkującego i ujednolicającego hasła wy-
stępujące w obowiązujących aktach prawnych 
i normach. W pracach nad słownikiem biorą 
udział także członkowie małopolskiego 
Zespołu ds. Legislacji. 

Wojciech Dobrzański, architekt IARP

„Jak zdobyć i utrzymać klienta, kiedy konku-
rencja oferuje niższą cenę?” – pod tą intry-
gującą nazwą kryje się nowa inicjatywa Rady 
MP OIARP. Tym razem nie będzie to standar-
dowe szkolenie o charakterze wykładu z ele-
mentem dyskusji, ale prawdziwe warsztaty 
z aktywnym udziałem uczestników. „Warsz-
taty dla architekta” to nowa forma szkoleń, 
realizowana w cyklu czterech spotkań. Grupy 
liczą od 16 do 20 osób a zajęcia prowadzone są 
przez dr. Jerzego Kołodzieja, znakomitego tre-
nera, menedżera i konsultanta z trzydziesto-
letnim doświadczeniem, a także wieloletniego 
wykładowcę na uczelniach biznesowych. 

Celem szkolenia jest wzmocnienie kompe-
tencji, które pozwolą skuteczniej poruszać się 
na konkurencyjnym rynku usług oraz ułatwią 
wypracowanie unikalnej własnej marki. 

W ramach warsztatów przewidziano pięć 
bloków tematycznych:

1.  Mój model działania – żyjemy i pracujemy 
zbyt szybko, z czasem odnosimy wrażenie, 
że nasza skuteczność jest coraz mniejsza. 
Wtedy warto zatrzymać się i zweryfikować 
sposób działania swojej firmy, mocne i sła-
be strony oraz wartości, które dostarczamy 
klientom. 

2.  Moja marka osobista – hasło „wyróżnij się 
lub zgiń” jest dzisiaj nawet bardziej aktualne 
niż kiedyś, a to z powodu rosnącej konkuren-
cji na całym świecie. Jeżeli nie wyróżniasz 
się niczym na rynku, to lepiej byłoby gdybyś 
zaoferował niskie ceny – mawiał Jack Trout, 
autor książki „Wyróżnij się lub zgiń”. 

3.  Rozpoznawanie i rozumienie potrzeb 
klientów – pozwala posługiwać się językiem 
korzyści i budować relacje. Klient poszu-
kuje najtańszego produktu lub usługi, lecz 
za wartość, która jest dla niego korzystna 
i której potrzebuje, chętnie zapłaci. 

4.  Wprowadzenie do negocjacji – negocjujemy 
praktycznie codziennie, lecz często nie zda-
jemy sobie sprawy z roli przygotowania do 
negocjacji, sposobów perswazji i popełnia-
nych błędów. 

5.  Praca w zespole – samotnie nie jesteśmy 
w stanie wiele zdziałać, praca w zespole 
wymaga jednak skutecznej komunikacji 
oraz budowania synergii bazującej na na-
szych mocnych i słabych stronach.

Pierwsza, pilotażowa grupa architektów 
już pracuje. Przewidziane są kolejne grupy. 
Uczestnicy liczą, że wiedza wyniesiona z tych 
niecodziennych zajęć pozwoli im znaleźć 
odpowiedź na pytanie postawione w tytule 
warsztatów, a przy okazji przeorganizować 
własny warsztat pracy.

 Marek Tarko, architekt IARP
Maciej Nitka, architekt IARP

Architektoniczno-Budowlany wieczór w operze

Nowy Zespół Rzeczoznawców w MP OIARP

Warsztaty biznesowe dla architektów 

OKIEM PO OKRĘGU: MAŁOPOLSKA



KONKURSY
Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w dwóch konkursach: 
•  Dla mieszkańców miast „Mój miejski ogród”, gdzie oceniana bę-

dzie gotowa kompozycja zagospodarowania przestrzeni miejskiej. 
•  Dla osób związanych zawodowo z architekturą, zagospodaro-

waniem przestrzennym itp. oraz studentów kierunków architekto-
nicznych i pokrewnych – „Zielone idzie w miasto”. Przedmiotem 
konkursu jest stworzenie koncepcji zielonego zagospodarowania 
przestrzeni miejskiej na istniejącym obiekcie lub w oparciu o ist-
niejący, wybudowany obiekt.

Do wygrania są atrakcyjne nagrody rzeczowe, takie jak  
MacBook Pro, sprzęt komputerowy, RTV i fotograficzny. 

Wszelkie informacje o projekcie oraz harmonogram warsztatów 
i regulaminy konkursów dostępne są na stronie organizatora  
www.MiastoZieloneZNatury.pl. 

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

Miejskie rolnictwo ma różne formy – od hodowli roślin 
w mieszkaniach, na tarasach, balkonach czy w przydo-
mowych ogródkach, po wydzielone obszary w miastach, 
zielone dachy oraz wyspecjalizowane farmy wertykalne. 
Farmy wertykalne to wysokie, nowoczesne budynki składa-
jące się z kilkunastu specjalnych pięter, na których mogą 
rozwijać się poszczególne plantacje warzyw. Pierwsze 
tego typu budynki niedługo powstaną w Szwecji i Dubaju. 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat praw-
nych, ekonomicznych i technicznych aspektów tworzenia 
zielonych dachów, zapraszamy na darmowe warsztaty, na 
których specjaliści przedstawią m.in. zasady zrównowa-
żonego planowania miasta, a także gotowe rozwiązania, 
które ułatwią wprowadzanie idei projektu w życie. W Pol-
sce miasta nadal się rozrastają, ważne by przy tworzeniu 
nowych dzielnic lub rewitalizacji obecnie występujących 
wykorzystywać nowe „zielone” kierunki. 

Bezpłatnie udostępniona zostanie publikacja „Mia-
sto zielone z natury – poradnik dobrych praktyk”, która 
w sposób kompleksowy przybliża temat zielonych 
dachów i farm miejskich. Na spotkaniach obejrzeć będzie 
można makietę zielonego miasta, gdzie pokazano zasto-
sowanie farm miejskich i zielonych dachów w praktyce. 

PROMOCjA

http://www.MiastoZieloneZNatury.pl
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Regulacja  
od „de” strony... 

arch. Sławomir Żak 
architekt IARP 
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TTocząca się od lat dyskusja nad drogą 
do bezpiecznego wykonywania zawodu 
architekta w Polsce wciąż nie znalazła 
swego zakończenia. Czy przyznane 
uprawnienia, czy wykształcenie i jego 
praktyczna kontynuacja? Konsensus 
oparty na pierwszej z tych zasad to 
w gruncie rzeczy ekwilibrystyka żonglo-
wania specjalnościami, które w zawodzie 
architekta uwsteczniają pojęcie słowa 
„Architekt”, marginalizując cechy profe-
sji do zakresu słów i pojęć bez zrozu-
miałego kontekstu roli tego zawodu dla 
społeczeństwa i państwa.

To jednak także efekt słabości i wielolet-
nich zaniechań w systemie kształcenia 
wyższego w dziedzinie architektury, 
który absolwentów z dumnie brzmiącym 
słowem „architekt” pozostawia w sytu-
acji „dzieci we mgle”– szczęśliwych, bo 
nieświadomych swojej, nie tylko zawo-
dowej, przyszłości. Brak prowadzonego 
przez uczelnie monitoringu zawodowych 
losów wychowanków usypia tylko czuj-
ność tych, którzy finansując te „eksklu-
zywne” z nazwy studia, powinni znać 
również skalę zarażenia bezrobociem 
i fałszywą konkurencją panującą wśród 
architektów. Być może znając te staty-
styki „produkcja” architektów w naszym 
kraju zmieniłaby się z „chińskiej” na 
„europejską”, a rola mistrza edukacji nie 
ograniczałaby się li tylko do odbijania 
godzinowej karty pracy, ale wiązała rów-
nież z wychowywaniem w zawodzie...

W konsekwencji tak regulowanego 
obecnie wykształcenia, poszukiwa-
nie autorytetów zawodowych przez 

młodych ludzi po studiach odbywa się 
w świecie „bez znieczulenia”. To szkoła 
prawdziwego życia zawodowego oparta 
o tor przeszkód, jakim jest w naszym 
kraju uzyskanie samodzielnego kontrak-
tu zawodowego. 

Skazani na pożarcie przez brak fun-
damentalnej wiedzy o regułach gry, 
nieprzygotowani mentalnie i moral-
nie, w pogoni za mitem zawodowych 

uprawnień, stają się więc młodzi archi-
tekci swoistym „mięsem armatnim”. 
Doświadczalnymi królikami regulacji 
dostępu do zawodu opisanego specjal-
nością, nie mającą żadnego uzasadnienia 
w ich dotychczasowej drodze zdobywa-
nia wiedzy o zawodzie i jego misji.

Specjalność to słowo z grupy „ryn-
kowej” nowomowy, usankcjonowane 
technicznymi aspektami inżynierii 
budowlanej, mającej na celu rozwiąza-
nie konkretnych zagadnień technicz-
nych bez wnikania w konsekwencje 
humanistyczne i socjologiczne zawodu 
architekta. A przecież właściwa cecha 
tego zawodu i tego, co pozwoliło uznać 
go za zawód zaufania publicznego w de-
finicji źródeł filozofii europejskiej – ma 
pochodzenie mentalne i emocjonalne. 
Reszta to tylko cywilizacyjne uzupeł-
nienie technologiczne, z zacięciem do 
opisów pochodzących z niekończącej się 
listy możliwych przypadków i zakresów 
procesu budowlanego.

Brak słowa „zawód” w obecnych regula-
cjach polskiego prawa budowlanego jest 
dodatkowym paradoksem wobec istnie-
jącej ustawy o samorządach (z nazwy) 
zawodowych.

Implikacją tych zdeformowanych relacji 
jest „poderegulacyjna” sytuacja w Sa-
morządzie zawodowym architektów 
– wymieszanie osób z „kodem zawodo-
wym” z osobami uprawnionymi jedynie 
„w specjalności” (czyli do projekto-
wania architektury w ograniczonym 
zakresie) i pozbawionymi gruntownych 
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podstaw wiedzy o zawodzie architekta. 
Co gorsza – bez nadziei na zmianę tego 
stanu rzeczy. 

Logika nadzorowania zawodu przez 
samorząd w takim otoczeniu prawnym 
wiąże się z bezpośrednim zagrożeniem 
dewaluacji tytułu zawodowego, w którym 
architektura to jedna z wielu specjalno-
ści budowlanych, a Architekt to drugi 
w kolejności tytuł dla inżyniera – zgodnie 
z utrwaloną nomenklaturą dyplomów 
szkolnictwa wyższego. 

Niestety, zawarte w ramach inicjatyw 
deregulacyjnych porozumienie o nowej 
formule przynależności do samorządu 
zawodowego, nacechowane zostało 
nerwowym wybieraniem „mięsa archi-
tektonicznego” z „bigosu budowlanego”, 
bez wyraźnego wskazania na wspomniany 
wyżej kod zawodowy – który mógłby stać 
się docelowym rozwiązaniem. 

W tym sensie rok 1995 – jako granica 
selekcji przynależności do właściwego 
samorządu zawodowego – jest wskaza-
niem w dalszym ciągu nieczytelnym dla 
definicji zawodu architekta opartej na 
wykształceniu. Powiela bowiem syndrom 
(mnożonych na potęgę dla potrzeb 
współczesnych technologii) specjalności 
i związanych z nimi ułomnych zakresów 
uprawnień, także ograniczonych. 

Pomijając bezsens stanowienia upraw-
nień ograniczonych w zawodzie archi-
tekta, a uznając obowiązujące przepisy 
„Karty bolońskiej” wprowadzającej dwu-
stopniowy system kształcenia zawodo-

wego, jedyna rozsądna data dla selekcji 
przynależności do Samorządu zawodo-
wego architektów, to data wprowadzenia 
ww. Karty do prawa polskiego, czyli rok 
2005. Gdyby kierować się tą przesłanką, 
mielibyśmy w samorządzie zawodo-
wym „odzyskanych” z Izby inżynierów 
przyszłych dyplomowanych architektów 
– na etapie pierwszego stopnia wykształ-
cenia, bez ogona wątpliwego pokre-
wieństwa masy krytycznej „magazynu” 
budowlanego. 

W takich warunkach zdecydowanie łatwiej 
byłoby tworzyć spójne systemy praktyk 
zawodowych skierowane bezpośrednio do 
architektów oraz wiązać praktyki z możli-
wymi rozszerzeniami bezpiecznego i wła-
ściwego zakresu uprawnień zawodowych 
dla poszczególnych stopni wykształcenia. 
Jednocześnie przyznana Samorządo-
wi architektów, w ramach przesunięć 
deregulacyjnych, wyłączna kompetencja 
nadawania uprawnień zawodowych we 
wszystkich zakresach związanych z archi-
tekturą, byłaby logicznym następstwem 
czytelnej dla konsumenta roli Izby jako 
„cechu zawodu zaufania” z jednoznacz-
nym wskazaniem adresu dla możliwej 
egzekucji jego społecznej i merytorycznej 
odpowiedzialności. 

Obecny paraliż zawodu architekta, 
opisany specjalnością architektoniczną, 
wprost przekłada się także na rangę 
traktowania architekta w kontekście 
regulacji rynku pracy. Brak zabezpieczeń 
prawnych dla zawodu (choćby wyłącz-
ność na prowadzanie form działalności 
zawodowej związanych z projektowaniem 

architektury), to również efekt rozpusz-
czania zawodu w mętnej wodzie wolności 
gospodarczej, czego efektem jest dere-
gulowanie specjalistów, a nie świadoma 
selekcja dotycząca „esencji” zawodów 
regulowanych.

Kuriozalne efekty myślenia specjalno-
ścią, a nie zawodem, osiągają swoją 
wymowną aplikację w ustawie Prawo 
zamówień publicznych. Wymaganie 
od uczestników przetargów na prace 
projektowe doświadczenia w wykonaniu 
w okresie ostatnich trzech lat obiektów 
„specjalnych” dowodzi zatracenia idei 
uniwersalnej innowacyjności zawodowej 
i doświadczenia na rzecz bezrefleksyjnej 
typo-specjalności. Prowadząc w dodatku 
do monopolizowania rynku – w majesta-
cie wątpliwego prawa i przy absolutnie 
biernej wobec takich zapisów postawie 
UOKiK.

Wielowątkowość skutków deregulacji za-
wodów ze specjalnością w tytule, to obraz 
chaosu polityki populizmu branżowego 
i zatracenie szansy na wskazanie społecz-
nej i wyjątkowej roli zawodu architekta. 
To również wymowny gest tej polityki 
wobec bezprecedensowego wieloletnie-
go starania architektów o zachowanie 
swojej tożsamości zawodowej w ramach 
świadomej misji zawodu architekta i jej 
kulturowego aspektu.

Warto więc w podsumowaniu jeszcze 
raz powtórzyć: zawód architekta nie 
jest specjalnością, tak jak „de”regulacja 
nie otwiera rynku pracy dając dostęp do 
zleceń, zamówień, przetargów... 

Specjalność to słowo z grupy „rynkowej” nowomowy, 
usankcjonowane technicznymi aspektami inżynierii budowlanej, 
bez wnikania w konsekwencje humanistyczne i socjologiczne 
zawodu architekta. A przecież zawód architekta nie jest 
specjalnością, tak jak „de”regulacja nie otwiera rynku pracy 
dając dostęp do zleceń, zamówień, przetargów...
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Charakterystyka 
po nowemu

WW styczniu 2014 zaczęły obowiązywać 
nowe Warunki techniczne (WT2014)[1], 
a dopiero w lipcu opublikowano nową 
metodologię obliczania charakterystyki 
energetycznej budynków. Przed wejściem 
w życie nowych zapisów wielu ekspertów 
zwracało uwagę, że przy tak przyjętych 
wymaganiach oraz nowych zasadach 
sporządzania charakterystyki energe-
tycznej nie będzie można zaprojektować 
niektórych budynków. Pierwsze miesiące 
obowiązywania nowych WT2014 potwier-
dziły te obawy. Rzeczywiście niektórych 
budynków nie będzie można zaprojekto-
wać tak, aby spełnić obowiązujące zapisy 
prawa.

Wszystko na opak
Logika tworzenia prawa wymaga, aby naj-
pierw zatwierdzić akty nadrzędne – ustawy, 
potem na podstawie przyjętych ustaw – akty 
wykonawcze, czyli rozporządzenia.

Tymczasem w tym przypadku chronologia 
była następująca:

  nowelizacja rozporządzenia [1] o warun-
kach technicznych, które powinny być 
spełnione przy budowie, przebudowie 
lub remoncie każdego budynku opubli-
kowana została w sierpniu 2013 roku 
i zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 
2014 roku,

  rozporządzenie [2] w sprawie metodologii 
opracowywania charakterystyk i świa-
dectw energetycznych zostało podpisane 
3 czerwca 2014 r., opublikowane 2 lipca 
i zacznie obowiązywać od 3 października 
2014 roku,

  ustawa [3] w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynku została uchwalona 
29 sierpnia, opublikowana 8 września br. 
(Dz.U.2014.1200) i zacznie obowiązywać 
po 6-miesięcznym vacatio legis od daty jej 
ogłoszenia.

Oznacza to tyle, że zaostrzone wymagania 
prawne wprowadzone w styczniu 2014 roku 
należy wykonywać do października według 
metodologii z 2008 roku [4]. To zadanie trud-
ne, a czasami wręcz niemożliwe, gdyż pomię-
dzy rozporządzeniami z 2008 [4] i z 2014 roku 
[2] w istotny sposób zmieniły się poszczególne 
parametry i metodologia obliczania, mające 
wpływ na charakterystykę energetyczną 
budynku. W związku z tym pojawiało się wiele 
problemów utrudniających życie projektantom 
i inwestorom. 

Trudności na jakie  
natrafiają projektanci
Projektanci od 1 stycznia 2014 r.:

  mają problemy ze spełnieniem wymagań 
prawnych i z zakończeniem procesów 
projektowych w terminie,

  tracą czas na poszukiwanie rozwiązań pozwa-
lających spełnić, w żaden sposób nieosiągal-
ne, wymagania prawne w zakresie EP,

  są posądzani przez inwestorów o brak 
niezbędnych umiejętności projektowych, 
co skutkuje niepotrzebnymi napięciami 
pomiędzy inwestorem a projektantem, 

  zmuszeni są zgłaszać do ministerstwa 
wnioski o odstępstwo, co znacznie wydłu-
ża proces projektowy i w ostateczności nie 
gwarantuje pozytywnej opinii, 

  ze względu na wydłużony proces projek-
towy mogą być pociągnięci przez inwe-
stora do odpowiedzialności finansowej 
(kary umowne).

Błędy legislacyjne mogą doprowadzić do utraty 
wiarygodności projektantów i biur projekto-
wych, a nawet do ich bankructwa. Wnioski 
dla projektantów są następujące: starać się 
o odstępstwa, co powoduje znaczne wydłu-
żenie procesu projektowego i inwestycyjnego 
lub inteligentnie oszukiwać przy opracowaniu 
charakterystyki energetycznej! Nigdy nie 
wiadomo, jakie będą losy inwestycji, dlatego 
drugi z tych wniosków jest dość wątpliwy i takie 
działanie może obrócić się przeciwko projektan-
tom. Dziwne, że autorzy zmian prawnych nie 
chcą tego zauważyć.

Trudności na jakie  
natrafiają inwestorzy
Problemy mają też inwestorzy, którzy:

  zmuszeni są do wydłużenia procesu pro-
jektowego oraz inwestycyjnego,

  są obciążeni dodatkowymi kosztami wy-
nikającymi z przedłużającego się procesu 
inwestycyjnego,

  z powodu przedłużającego się procesu 
inwestycyjnego są narażeni na utratę np. 
dotacji,

  zmuszeni są do wycofywania się z realiza-
cji zaplanowanych inwestycji.

Konsekwencje błędnie przyjętych wymagań 
prawnych są już odczuwalne zarówno przez 
projektantów, jak i inwestorów oraz szeroko 
komentowane przez uczestników procesu 

Wejścia w życie rozporządzenia zawierającego znowelizowaną metodologię obliczeniową 
dotyczącą charakterystyki energetycznej budynku oraz Ustawy o efektywności energetycznej 
oczekiwaliśmy z nadzieją, że poprawione zostaną błędy oraz wyeliminowane trudności 
w projektowaniu. Niestety myliliśmy się.

Jerzy Żurawski, Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska
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inwestycyjnego. Oceny przyjętych wyma-
gań prawnych są w większości negatywne. 
Efektem tych dyskusji stało się wspólne sta-
nowisko Izby Architektów RP i Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa w sprawie ponowne-
go przeanalizowania przyjętych w lipcu 2013 r. 
zapisów prawnych [1] oraz ich korekty (Izba 
Architektów RP do prac zespołu merytorycz-
nego przy MIR zgłosiła: arch. Piotra Andrze-
jewskiego, mgr inż. Konrada Witczaka i mgr 
inż. Jerzego Żurawskiego – przyp. red.). 

Jakie będą wyniki dyskusji? Trudno powie-
dzieć. Nie liczyłbym na szybkie zmiany w tej 
sprawie, zwłaszcza że wszelkie próby dyskusji 
nad projektem noweli rozporządzenia WT 
przed lipcem 2013 roku skończyły się niepo-
wodzeniem. Należy dodać, że widząc błędy 
w projekcie zmian do rozporządzenia w spra-
wie warunków technicznych, Izba Architektów 
wykonała na własny koszt niezbędne analizy 
i przedstawiła ministerstwu wyniki, prze-
strzegając o błędnie przyjętych wartościach 
granicznych EP i ich konsekwencjach dla 
procesu inwestycyjnego. Niestety działania 
te okazały się bezskuteczne (pisaliśmy o tym 
w numerze Z:A_#37 – przyp. red.).

Zapowiedzi i oczekiwania wokół projektu 
nowelizacji rozporządzenia w sprawie zasad 
sporządzania charakterystyk zakładały, że 
nowe wymagania prawne, obowiązujące od 
stycznia, w powiązaniu z nowymi zasadami 
sporządzania charakterystyk energetycz-
nych budynku, wyeliminują występujące 
trudności w projektowaniu. Czy rzeczywiście 
tak będzie i od października br. zapanuje 
uporządkowanie sytuacji? Jestem pewien, 
że nie, ponieważ... nowelizacja metodologii 
sporządzania charakterystyki energetycznej 
też jest pełna błędnych założeń.

Nowa metodologia obliczania 
charakterystyki energetycznej
Znowelizowane Rozporządzenie Ministra Infra-
struktury i Rozwoju ws.  metodologii obliczania 
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu 
mieszkalnego [2] opublikowane zostało 2 lipca 
2014 r. w Dzienniku ustaw poz. 888 i opisuje 
nowe zasady oceny energetycznej budynku. 
Wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy, 
czyli od 3 października 2014 roku.

Szczegółowe rozważania na temat wpro-
wadzonych zmian w podejściu do projektowa-
nia budynków (w szczególności do projektowa-

nia charakterystyki energetycznej) i skutków 
ich wpływu na: proces projektowania oraz 
sporządzania świadectw charakterystyki 
energetycznej budynków, lokali mieszkalnych 
i części budynków stanowiących samodzielną 
całość techniczno-użytkową – to materiał na 
cały cykl artykułów. W tym wydaniu Z:A ogra-
niczę się jedynie do uwag wstępnych.

Wstępna analiza metodologii
Na pierwszy rzut oka w znowelizowanym 
rozporządzeniu [2] jest bardzo wiele drobnych 
zmian, nie ma jednak zmian istotnych. Dopiero 
po bardziej wnikliwym przeanalizowaniu doku-
mentu można stwierdzić, że zapisy nie są spój-
ne z całym procesem projektowym, a nawet 
sprzeczne z aktualnie obowiązującymi innymi 
aktami prawnymi, normami oraz ogólnie przy-
jętymi zasadami. Duże wątpliwości budzą:

  zasady podziału na strefy ogrzewane 
i chłodzone,

  błędna definicja powierzchni użytkowej 
i jej wpływu na końcową ocenę budynku,

  brak działu poświęconego wyznaczaniu 
sprawności instalacji chłodniczych,

  pominięcie wpływu automatyki na zużycie 
energii na ogrzewanie i chłodzenie,

  przyjęcie zdecydowanie zaniżonych lub za-
wyżonych wskaźników zużycia ciepłej wody,

  przyjęcie zaniżonych tj. znacznie poniżej 
minimalnych dopuszczalnych prawem wy-
magań higienicznych krotności wymiany 
powietrza w pomieszczeniach z wentylacją 
naturalną.

Testy wartości przyjętych w rozporządze-
niu [2] przeprowadziłem wykonując analizy 
energetyczne najczęściej projektowanych 
budynków, czyli budynków mieszkaniowych: 
jedno- i wielorodzinnego. Należy podkreślić, 
że analizowane budynki charakteryzują się 
stosunkowo zwartą bryłą, co oznacza mały 
wpływ kształtu budynku na ich charaktery-
stykę energetyczną. 

Na podstawie analiz porównawczych algo-
rytmu rozporządzenia w sprawie charaktery-
styki energetycznej budynków [2] z roku 2014 
oraz rozporządzenia [4] z roku 2008, zaob-
serwowano istotne zmiany mające wpływ na 
wyniki końcowe. Na czym polegają różnice? 

W stosunku do budynków mieszkaniowych 
jedno- i wielorodzinnych można zaobserwo-
wać, że:

Dla przypomnienia: 
jak projektowaliśmy 
do grudnia 2013?
Obowiązujące w latach 2009-2013 prawo budowlane 
z rozporządzeniem WT2008, pozwalało opracowywać 
charakterystyki energetyczne budynku w odniesieniu 
do wskaźnika EP lub w odniesieniu do parametrów 
szczegółowych, głównie współczynnika U, czyli 
izolacji termicznej przegród budowlanych. 

Projektanci wykorzystywali więc prostszą 
i mniej pracochłonną metodę oceny energetycz-
nej budynku, co było uzasadnione również 
ze względu na ogólnie obowiązujące zasady 
przetargowe oparte o wybór najtańszej oferty. 
Wybór oferty w oparciu o najniższą cenę skutkował 
projektowaniem budynków jak najtaniej, tak 
aby w najprostszy sposób spełnić minimalne 
wymagania prawne. Powstałe w ten sposób 
budynki są jednak energochłonne i już w 2017 roku 
będą nadawały się do termomodernizacji (choć 
użytkownicy nie są tego świadomi). Przygotowy-
wane są aktualnie założenia i definicje głębokiej 
termomodernizacji, która na pewno będzie mogła 
objąć budynki wykonane w latach 2009-2013.

Należy jednocześnie podkreślić, że w WT2008 
minimalne wymagania prawne w zakresie EP były 
tak sformułowane, że dla budynków zwartych 
nawet znaczące poprawienie parametrów 
izolacyjnych przegród i instalacji grzewczych nie 
pozwalało spełnić wymagań granicznych energii 
pierwotnej EPWT2008.
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  w metodologii opisanej w nowym rozpo-
rządzeniu [2] pominięto liczbę użytkow-
ników, a ilość ciepłej wody użytkowej 
przyjmować należy w odniesieniu do 
powierzchni pomieszczeń o regulo-
wanej temperaturze powietrza. Ma to 
duży wpływ na obliczoną „po nowemu” 
charakterystykę energetyczną budynku. 
W lokalach o małej powierzchni użytko-
wej zużycie wody na użytkownika będzie 
bardzo niskie, w lokalach o dużej po-
wierzchni nadmierne. Najlepiej zobrazuje 
to przykład: w małej kawalerce zużycie 
wody na użytkownika będzie zbliżać się do 
20 litrów, a w domu jednorodzinnym o po-
wierzchni ok. 200 m² użytkowanym przez 
rodzinę czteroosobową będzie zbliżać się 
do 70 litrów na osobę,
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  wentylację naturalną i mechaniczną 
wyciągową należy określać w oparciu 
o wskaźniki powierzchniowe w odniesieniu 
do powierzchni pomieszczeń o regulowanej 
temperaturze powietrza. Nie wiadomo 
jednak, co ma oznaczać powierzchnia 
o regulowanej temperaturze. Przyjęte 
wskaźniki wymiany powietrza są zdecydo-
wanie zaniżone w stosunku do wymagań 
higienicznych, które nie zostały zmienione,

  zmieniły się nieznacznie wartości we-
wnętrznych zysków ciepła, które wpłyną 
na obliczeniowe zmniejszenie zużycia 
energii,

  projektowanie ze względu na wymagania 
higieniczne nie ma nic wspólnego z pro-
jektowaną charakterystyką energetyczną 
budynku,

  zaprojektowany budynek spełniający nad-
rzędne wymagania higieniczne, zużywać 
będzie więcej energii niż będzie to wynikać 
z obliczonej na podstawie rozporządzenia 
[2] charakterystyki energetycznej budynku.

Podsumowanie pierwszej oceny
Na daleko idące wnioski jest za wcześnie, 
jednak wprowadzenie zmian w zakresie ciepłej 
wody, wentylacji oraz wewnętrznych zysków 
zmienia w istotny sposób wyniki końcowe. 
Porównanie wyników obliczeń charakterysty-
ki energetycznej dla domu jednorodzinnego 
i wielorodzinnego zamieszczone w tabeli 1 
nasuwa ciekawe spostrzeżenia:
1.  spełnienie nowych wymagań prawnych dla 

budynków mieszkalnych nie powinno spra-
wić większych problemów projektowych, 
ale...(!):

2.  obliczenia charakterystyki energetycznej 
mogą nie mieć nic wspólnego z projek-
tem, którego nadrzędnym zadaniem jest 
zapewnienie odpowiednich warunków 
higienicznych, a nie energooszczędność. 
Jeżeli minimalne wymagania higieniczne są 
przyczyną nadmiernych strat ciepła w bu-
dynku, to najpierw powinny być zmienione 
warunki higieniczne i na tej podstawie 
wartości minimalnych wymian powie-
trza. Zaskakujące jest, że dla wentylacji 
mechanicznej należy przyjmować wymiany 
odpowiadające wymaganiom higienicznym 
przyjętym w projekcie wentylacji. Stanowi-
sko takie jest raczej nie do przyjęcia i można 
by powiedzieć, że jest manipulowaniem 
wynikami, a nie promowaniem budownic-

twa zdrowego i energooszczędnego. Dla 
osiągnięcia „papierowego” zmniejszenia 
zużycia energii nie można radykalnie obni-
żać wymiany powietrza czy zużycia ciepłej 
wody użytkowej,

3.  trudno powiedzieć, jakie jest uzasadnie-
nie dla niemal dwukrotnego zwiększenia 
zysków ciepła w domach jednorodzinnych, 
wygląda na wprowadzone wyłącznie po to, 
aby osiągnąć oczekiwane wyniki,

4.  wprowadzenie nowych zasad oceny ener-
getycznej preferować będzie (ze względu 
na sposób przyjmowania wentylacji oraz 
ciepłej wody), budowanie budynków miesz-
kaniowych o niedużych powierzchniach,

5.  stosowanie wentylacji mechanicznej 
nawiewno-wywiewnej nie będzie miało 
uzasadnienia energetycznego i ekonomicz-
nego,

6.  jednorodzinne domy obliczone według 
metodologii 2014 [2] przy tych samych 

parametrach przegród charakteryzują się 
zmniejszonym o około 15% obliczeniowym 
zużyciem energii EP w stosunku do tego 
samego budynku obliczonego według 
metodologii opisanej w rozporządzeniu 
w sprawie charakterystyk energetycznych 
budynku z 2008 roku [4],

7.  domy wielorodzinne obliczone według 
metodologii 2014 [2] przy tych samych 
parametrach przegród charakteryzują się 
zmniejszonym o około 30% obliczeniowym 
zużyciem energii EP w stosunku do tego 
samego budynku obliczonego według meto-
dologii 2008 [4].

Przyjęta w rozporządzeniu [4] metodologia, 
już podczas procesu legislacji budziła wiele 
emocji. Pomimo licznych uwag do projektu 
rozporządzenia, przesłanych przez środowisko 
ekspertów i organizacji zrzeszających środowi-
ska producentów, nie wprowadzono praktycz-

TABELA 1. PorównAniE oBLiczonEj chArAkTErYsTYki EnErgETYcznEj 
budynku jednorodzinnego i wielorodzinnego wg rozporządzenia [4] 
z 2008 roku oraz wg rozporządzenia [2] z 2014 roku

Parametry 
budynku

dom 
jednorodzinny, 

wartości do 
obliczeń przyjęto 
wg metodologii 

2008 [4]

dom 
jednorodzinny, 

wartości do 
obliczeń przyjęto 
wg metodologii 

2014 [2]

dom 
wielorodzinny, 

wartości do 
obliczeń przyjęto 
wg metodologii 

2008 [4]

dom 
wielorodzinny, 

wartości do 
obliczeń przyjęto 
wg metodologii 

2014 [2]

powierzchnia Af [m²] 126,86 126,86 4666,60 4666,60

wentylacja naturalna 
(z nocnymi osłabieniami do 
60% wymiany) [m³/h]

247,00 140,25 9120,00 4754,79

jednostkowe zużycie c.w.u. 
[l/osób.]

35,00 44,40 38,40 27,2

średnie zyski ciepła [W/m²] 3,5 6,8 6 6,3

EU na c.o. [kWh/m²rok] 93,74 52,02 53,19 28,65

EU na c.w.u. [kWh/m²rok] 16,72 33,44 33,69 27,55

EK na c.o. [kWh/m²rok] 101,66 56,42 60,81 36,53

EK na c.w.u. [kWh/m²rok] 26,7 53,41 62,22 52,61

EK pomocnicza [kWh/m²rok] 1,4 1,25 0,88 0,83

EP na c.o. [kWh/m²rok] 111,83 62,06 66,89 40,18

EP na c.w.u. [kWh/m²rok] 29,37 58,75 68,44 57,87

EP pomocnicza [kWh/m²rok] 4,21 3,75 2,65 2,49

EP [kWh/m²rok] 145,41 124,56 137,99 100,55

EP wg WT2008 [kWh/m²rok] 139,72 139,72 97,62 97,62

EP wg WT2014 [kWh/m²rok] 120 120 105 105
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nie żadnych zmian. Brak dostępu niezależnych 
ekspertów do przyjętych założeń oraz do 
samego opracowania, niemalże ich utajnienie, 
spowodowały, że nie można było odnieść się 
we właściwy sposób do przyjętych rozwiązań. 
Tym bardziej metodologia budzi ogromne wąt-
pliwości i zastrzeżenia po jej przyjęciu przez 
rząd. Dotychczasowe doświadczenia pokazują 
nam, że – niestety – konsultacje społeczne 
zaczęły w procesie legislacji odgrywać rolę 
wyłącznie statystyczną, służąc jedynie temu, 
aby można było stwierdzić, że „się odbyły”. 
Próby dzielenia się doświadczeniem w ostat-
nich siedmiu latach nie przynosiły praktycznie 
żadnych zmian. W legislacji uwzględnia się 
uwagi płynące od przemysłu, nie chce się 
uwzględniać głosu środowiska architektonicz-
nego i inżynierskiego.

Ostatnie rozporządzenia w sprawie 
metodologii opracowania charakterystyki 
energetycznej [2] oraz nowelizujące wa-

runki techniczne [1], będące istotną częścią 
całościowej polskiej polityki efektywności 
energetycznej, rodzą poważną obawę, 
że energooszczędność stała się oddziel-
ną dziedziną polityki. I jako taka zaczęła 
podlegać prawom polityki, a nie prawom na-
tury. A praw fizyki się nie zmieni… Zdrowy 
rozsądek, rachunek ekonomiczny oraz inne 
wymagania prawne (np. higieniczne) nie 
stanowią istotnych przeszkód do wprowa-
dzania, niczym nie uzasadnionych, standar-
dów jakościowych życia, które pozwalają na 
papierze uzyskać oczekiwane liczby. 

Jerzy Żurawski
Dolnośląska Agencja  
Energii i Środowiska

> napisz do autora: 
jurek@cieplej.pl
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i ty zostaniesz  
nie-w-pełni-sprawny!

Rzadko widzimy nie-w-pełni-sprawne osoby w potyczkach z „barierami architektonicznymi". Czy dzieje się 
tak dlatego, że nasza przestrzeń jest przyjazna dla wszystkich, czy też powodem jest takie nagromadzenie 
utrudnień, że osoby mniej sprawne zmuszane są do pozostawania w swoich domach?

arch. Bożena nieroda, architekt Iarp, arch. wojciech gwizdak, architekt Iarp

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

wyobraźnia dawcy prawa
Przepisy budowlane powinny być zapisem 
teoretycznej wiedzy i praktycznych doświad-
czeń, a ich celem winno być m.in. wspoma-
ganie architektów w projektowaniu obiektów 
bezpiecznych i dostosowanych do potrzeb 
użytkowników. Częścią tego zbioru winny być 
przepisy opisujące zasady tworzenia przyja-
znych i maksymalnie funkcjonalnych prze-
strzeni dla osób niepełnosprawnych. WHO za 
takie uważa osoby, które nie mogą samodziel-
nie, częściowo lub całkowicie zapewnić sobie 
możliwości normalnego życia indywidualnego 
i społecznego na skutek wrodzonego lub na-
bytego upośledzenia fizycznej lub psychicznej 
sprawności. W 1994 r. Europejskie Forum 
Niepełnosprawności Parlamentu Europejskie-
go zdefiniowało osobę niepełnosprawną jako 
„jednostkę w pełni swych praw, znajdującą się 
w sytuacji upośledzającą ją na skutek barier 
środowiskowych, ekonomicznych i społecznych, 
których, z powodu występującej u niej uszko-
dzeń, nie może przezwyciężać w taki sposób, 
jak inni ludzie”. Osoba niepełnosprawna jest 
więc postrzegana nie tylko jako jednostka 
z problemami chorobowymi, ale członek 
społeczności. Należałoby oczekiwać, że 
troska i wyobraźnia prawodawcy zapewnią 
wypracowanie właściwych regulacji także dla 
takich osób – ułatwiając im codzienne życie 
i integrację z otoczeniem społecznym.

Niestety praktyka jest inna. Obowiązujące 
w naszym kraju akty prawa w nikły sposób 

ułatwiają projektowanie dla osób z różnymi 
stopniami niesprawności i architekci nawet 
przy dobrej chęci nie uzyskują wystarczające-
go wsparcia z tej strony. A przecież projektan-
towi trudno często samodzielnie stwierdzić, 
czy zaspokaja realne potrzeby niepełnospraw-
nych osób i tworzy utylitarne obiekty, czy 
tylko spełnia wymagania oderwanych od życia 
przepisów. Problem nie dotyczy tylko poje-
dynczych przypadków, lecz z każdym rokiem 
staje się coraz bardziej powszechny.

przyszłość, która czeka każdego
Niechcianym rezultatem rozwoju cywilizacji 
jest wzrost liczby osób z różnego rodzaju 
niepełnosprawnościami i nie-w-pełni-
sprawnościami. Wybiórczy rozwój niektórych 
gałęzi medycyny skutkuje tym, że najpraw-
dopodobniej każdego z nas czeka nie tylko 
dłuższe życie, ale także krótszy lub dłuższy 
okres, kiedy fizyczność naszego organizmu 
będzie odbiegać od oczekiwań i wcześniej-
szych przyzwyczajeń.

  Według Narodowego Spisu Powszechnego 
Ludności i Mieszkań w 2011 roku liczba 
osób, które zadeklarowały ograniczenie 
zdolności do wykonywania zwykłych 
czynności podstawowych dla swojego 
wieku i/lub posiadały ważne orzeczenie 
kwalifikujące je do zaliczenia do zbioro-
wości osób niepełnosprawnych, wynosiła 
w Polsce 4,7 mln, co stanowiło 12,2% 
ludności kraju.

  Według prognoz GUS liczba osób w wieku 
65+ zwiększy się z 5,1 mln w 2010 roku 
(13% populacji) do 8,35 mln w 2035 roku 
(23% populacji).

  Według prognoz zawartych w raporcie 
demograficznym Komisji Europejskiej 
udział ludzi w wieku 65 lat i więcej w ogóle 
populacji UE27 w 2040 r. wyniesie 20%, 
a w 2060 r. zwiększy się do 30%.

  Na podstawie danych szacunkowych 
Światowej Organizacji Zdrowia na świecie 
mamy już 650 mln osób w różny sposób 
niepełnosprawnych.

czarne dziury regulacji
Coraz szerszemu kręgowi osób niepeł-
nosprawnych w naszym kraju oferujemy 
skromny zbiór regulacji, mających powo-
dować poprawę zarówno dostępności do 
obiektów budowlanych, jak i warunków ich 
użytkowania. Inwentaryzacja podstawo-
wych przepisów pokazuje, że ustawa z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w 6 miej-
scach enigmatycznie wspomina o osobach 
niepełnosprawnych. Istotny jest art. 5 ust. 1 
pkt 4 mówiący, że obiekt budowlany wraz ze 
związanymi z nim urządzeniami budowlany-
mi należy, biorąc pod uwagę przewidywany 
okres użytkowania, projektować i budować 
w sposób określony w przepisach, w tym tech-
niczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej, zapewniając „niezbędne 
warunki do korzystania z obiektów użyteczności 
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obowiązujące w naszym kraju akty 
prawa w nikły sposób ułatwiają 
projektowanie dla osób z różnego 
rodzaju niepełnosprawnościami 
i nie-w-pełni-sprawnościami. 
wiemy jedynie, że powinniśmy zapewnić: 
,,niezbędne warunki do korzystania 
z obiektów użyteczności publicznej 
i mieszkaniowego budownictwa 
wielorodzinnego przez osoby 
niepełnosprawne, w szczególności 
poruszające się na wózkach 
inwalidzkich”. co oznacza ,,niezbędne” 
przepisy nie wspominają.

osób niepełnosprawnych przybywa, problem narasta, a dbałość 
dawcy prawa o jakość przepisów od lat pozostaje na poziomie 
iluzorycznym. jednocześnie urzędy potrafią kwestionować  
stosowane przez architektów utarte zwyczaje  i dobre praktyki, 
a nawet zmuszać inwestorów do przerywania prowadzonych budów.
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publicznej i mieszkaniowego budownictwa 
wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, 
w szczególności poruszające się na wózkach in-
walidzkich”. Co oznacza „niezbędne” przepis 
nie wspomina.

Artykuł 5 daje delegację do pozostałych 
zapisów prawa budowlanego, jak i rozporzą-
dzeń, które opisują niektóre rozwiązania tech-
niczne, jakimi należy zapewniać „niezbędne 
warunki do korzystania”.

Podstawowym jest rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich 
usytuowanie. Rozporządzenie to o „osobach 
niepełnosprawnych” wspomina 41 razy, w tym 
o osobach na „wózkach inwalidzkich” 8 razy, 2 
razy o osobach „starszych” oraz 2 razy o oso-
bach „o ograniczonej zdolności poruszania się”.

W sprawie dostępności niepełnosprawnych 
do budynków i pomieszczeń wypowiadają się: 
§ 16.1., § 54.2. i 3., § 55.1. i 2., § 61.1., § 62.2. 
oraz § 193. 2, 2a i 3. Szczególnej refleksji wyma-
ga § 16 ust.1 „Do wejść do budynku mieszkalne-
go wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego 
i użyteczności publicznej powinny być dopro-
wadzone od dojść i dojazdów, o których mowa 
w § 14 ust. 1 i 3, utwardzone dojścia o szerokości 
minimalnej 1,5 m, przy czym co najmniej jedno 
dojście powinno zapewniać osobom niepełno-
sprawnym dostęp do całego budynku lub tych 
jego części, z których osoby te mogą korzy-
stać”. oraz § 55 ust.1 stanowiący: „W budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym niewyposażanym 
w dźwigi należy wykonać pochylnię lub zain-
stalować odpowiednie urządzenie techniczne, 
umożliwiające dostęp osobom niepełnospraw-
nym do mieszkań położonych na pierwszej 
kondygnacji nadziemnej oraz do kondygnacji 
podziemnej zawierającej miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych”. Powyższe przepisy 
postrzegane są jako dyskryminujące, bowiem 
dopuszczają do ograniczenia dostępności nie-
pełnosprawnych do budynku i mieszkań. Regu-
lacja ta, jak pisała do nas znana nam osoba, na 
podstawie własnych doświadczeń, pozbawia 

takich ludzi możliwości zakupu mieszkania 
w innej części budynku, niż ta dedykowana dla 
nich, przy jednoczesnym ograniczaniu praw do 
uczestniczenia w życiu towarzyskim i społecz-
nym z pełnosprawnymi sąsiadami.

Wyjątkowo szczegółowo rozporządzenie 
zajmuje się miejscami postojowymi dla osób 
niepełnosprawnych (§ 18., § 20., § 21.1., § 104.4., 
§ 105.4. i 5., § 107.2.), jednakże i te przepisy budzą 
wątpliwości. Poza jednoznacznie brzmiącym § 
21.1 określającym parametry stanowiska posto-
jowego dla samochodów użytkowanych przez 
osoby niepełnosprawne, pojawia się ogólnikowy 
§ 18.1. informujący, że zagospodarowując dział-
kę budowlaną należy urządzić miejsca postojo-
we dla samochodów, z których korzystają osoby 
niepełnosprawne oraz wysoce wątpliwy § 20. 
stanowiący: „Miejsca postojowe dla samocho-
dów, z których korzystają wyłącznie osoby niepeł-
nosprawne, mogą być usytuowane w odległości 
nie mniejszej niż 5 m od okien budynku mieszkal-
nego wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego 
oraz zbliżone bez żadnych ograniczeń do innych 
budynków. Miejsca te wymagają odpowiedniego 
oznakowania”. Tak skonstruowany paragraf 
powoduje, że część niepełnosprawnych musi 
przejść dłuższą drogę niż osoby sprawne, bo 
przepis pozwala sytuować miejsca postojowe 
dla osób niepełnosprawnych w odległości tylko 
5 m od okien także cudzych budynków wieloro-
dzinnych, ale więc nie tych, w których niepeł-
nosprawni mieszkają. Efektem bywają parkingi 
dla niepełnosprawnych sytuowane w większym 
oddaleniu od mieszkań takich osób niż parkingi 
dla sprawnie poruszających się kierowców (brak 
bowiem dodatkowego ustalenia, że przepis 
dotyczy odległości od okien takiego budynku 
wielorodzinnego, w którym zamieszkuje dana 
osoba niepełnosprawna).

Rozporządzenie zawiera także dyspozycje 
regulujące dostęp niepełnosprawnych osób 
do miejsc gromadzenia odpadów stałych 
(§ 22.4.), do miejsc rekreacyjnych przy zespole 
budynków wielorodzinnych (§ 40.1.) oraz do 
furtek w ogrodzeniach przy budynkach wielo-
rodzinnych i użyteczności publicznej (§ 42.2).

W rozporządzeniu pojawiają się ponadto 
często ogólnikowe przepisy dotyczące osób 
niepełnosprawnych – odnoszące się do:

  schodów i pochylni (§ 69.8., § 70., § 71., 
§ 298. 4.),

  zróżnicowania poziomów podłóg w budyn-
kach użyteczności publicznej (§ 74),

  kabin natryskowych, pomieszczeń higie-
niczno-sanitarnych, ustępów publicznych 
(§ 81.3., § 86.1. i 2., § 87. 6.),

  przedpokoi (§ 95.1.),
  urządzeń zsypowych (§ 129. 3),
  okien (§ 155. 2., § 299.5.),
  grzejników (§ 302.3).

W rozporządzeniu znajduje się też przepis 
(§ 209. 2. 2) stanowiący, że budynki oraz czę-
ści budynków przeznaczone przede wszyst-
kim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności 
poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, 
przedszkola, domy dla osób starszych (czyli 
generalnie osób niepełnosprawnych) stanowią 
odrębną strefę pożarową ZL II.

inne przepisy też nie precyzują
Analiza innych rozporządzeń odnoszących się 
do kwestii warunków technicznych, również 
nie napawa optymizmem. Wprawdzie poja-
wiają się w nich dyspozycje dotyczące osób 
niepełnosprawnych, ale bardzo ogólnikowe, 
z wyraźnym brakiem konkretów.

Uprzywilejowani są tylko niepełnosprawni 
pasażerowie metra, co widać wyraźnie przy 
lekturze rozporządzenia Ministra Infrastruk-
tury z 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać 
obiekty budowlane metra i ich usytuowanie. 
Rozporządzenie to posługuje się pojęciem „osób 
o ograniczonej możliwości poruszania się”, gdyż 
zawiera przepisy implementujące decyzję Ko-
misji 2008/164/WE z dnia 21 grudnia 2007 r. do-
tyczącej technicznej specyfikacji interoperacyj-
ności w zakresie aspektu „Osoby o ograniczonej 
możliwości poruszania się” transeuropejskiego 
systemu kolei konwencjonalnych i transeuropej-
skiego systemu kolei dużych prędkości.
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Poza wieloma użytecznymi rozwiązaniami 
nasze rozporządzenie wprowadza do polskich 
przepisów zasady kształtowania dotykowych 
znaków ostrzegawczych rozumianych jako 
„zbiór elementów wypukłych umieszczonych 
na poziomie posadzki, umożliwiających ich wy-
czuwanie przez dotyk, stanowiący oznakowanie 
granicy stref zagrożenia” oraz definiuje pojęcie 
ścieżki dotykowej rozumianej jako „ciąg 
elementów wypukłych lub wklęsłych umiesz-
czonych na posadzce, stanowiący informację 
o przebiegu trasy wolnej od przeszkód”. Według 
przepisów rozporządzenia stacje metra po-
winny być wyposażone w system informacji 
wizualnej, głosowej i dotykowej, w tym ozna-
czenia w alfabecie Braille’a. Na całej długości 
trasy wolnej od przeszkód powinna przebie-
gać ścieżka dotykowa. Wzór elementu oraz 
skrzyżowania i zakończenia ścieżki dotykowej 
określa załącznik do tego rozporządzenia.

regulacje a realne potrzeby
Podsumowując – ilość przepisów nie jest 
duża, ogranicza się do paru istotnych kwestii 
i trudno mówić o wyczerpaniu tematu. Cho-
ciaż żaden projektant nie jest chyba zwolenni-
kiem rozbudowanych regulacji, jednak akurat 
w tej dziedzinie jest ich chyba za mało, a te 
które wprowadzono, nie zawsze odpowiadają 
oczekiwaniom osób niepełnosprawnych.

W ramach dyskusji, która odbyła się 
17 czerwca 2014 r. w budynku Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej na posiedzeniu 
Zespołu do spraw wykonywania postanowień 
Konwencji o prawach osób niepełnospraw-
nych (protokół dostępny w Internecie: www.
niepelnosprawni.gov.pl/zespol-ds-konwencji-o-
prawach-o/) – pojawiły się głosy, że:

  w praktyce przepisy Prawa budowlanego są 
przestrzegane w większości w odniesieniu do 
osób poruszających się na wózkach – praw-
dopodobnie dlatego, że w tych przepisach 
znajduje się zapis o dostępności „ze szcze-
gólnym uwzględnieniem osób poruszających 
się na wózkach inwalidzkich”, a bardziej 
w duchu Konwencji brzmiałby zapis o dosto-

sowaniu przestrzeni i obiektów do potrzeb 
osób o różnej mobilności i percepcji,

  projektowanie przestrzeni miejskiej 
należy rozpocząć od przyjęcia perspek-
tywy pieszego,

  należałoby ujednolicić kryterium do-
stępności,

  projekty aktów prawnych winny być 
w większym niż dotąd stopniu konsul-
towane ze środowiskami osób niepełno-
sprawnych.

Problem niepełnosprawności dotyka osób 
w różnym wieku. W publikowanym w interne-
cie opracowaniu pt. Miejsce dziecka niepeł-
nosprawnego w rodzinie i społeczeństwie 
(autor: Jolanta Mściwujewska, 2004 r.) czyta-
my o osobach niepełnosprawnych w Polsce, 
iż: „Około 200 tys. z nich to osoby między 12 
a 29 rokiem życia. (...) Osoby niepełnosprawne 
odczuwają brak kontaktu ze światem. Łącz-
ność ze światem umożliwiłoby usunięcie barier 
architektonicznych, komunikacyjnych, usunię-
cie barier w psychice osób niepełnosprawnych 
i sprawnych, z którymi niepełnosprawni będą 
mieć kontakt”.

działania zastępcze
Niemoc obowiązujących przepisów uru-
chamia działania zastępcze. Wobec bra-
ków właściwych regulacji w powszechnie 
obowiązującym prawie – pojawiają się akcje 
opracowywania nieformalnych dokumen-
tów o zasadach kształtowania przestrzeni 
przyjaznych dla osób niepełnosprawnych. 
Sam fakt powstawania takich opracowań jest 
swego rodzaju dowodem zapotrzebowania na 
wszelkie dodatkowe informacje i wskazówki. 
Źródłem tego typu publikacji są często firmy 
produkujące osprzęt dla niepełnosprawnych, 
samorządy oraz organizacje pozarządowe 
pomagające osobom niepełnosprawnym.

Przykładem organizacji pozarządowej roz-
powszechniającej opracowania pomocne przy 
projektowaniu jest Stowarzyszenie Przyjaciół 
Integracji, które ma na swoim koncie kilka 

USA 
  ada – americans with disabilities 

act, najnowsze standardy z 2010 roku 
to 297 stron informacji o tym jak uła-
twić życie osobom niepełnosprawnym 
(www.ada.gov)

Niemcy
  Cała grupa norm DIN obejmujących 

różne aspekty niepełnosprawności:
  din 18040-1 – Öffentlich zugängliche 

gebäude – budynki i przestrzenie 
ogólnodostępne,

  din 18040-2 – wohnungen – mieszka-
nia i ich dostępność,

  din 18040-3 – Öffentlicher Verkehr-
sraum – ulice, place, ścieżki – projek-
towanie bez barier,

  din 18024-1 – straßen, plätze, wege 
– ulice, place, ścieżki dla osób niewidzą-
cych, niedowidzących, starszych, dzieci, 
niesłyszących, niedosłyszących itp.,

  din 18024-2 – Öffentlich zugängige 
gebäude und arbeitsstätten – budyn-
ki ogólnodostępne i miejsca pracy dla 
osób niewidzących, niedowidzących, 
starszych, dzieci, niesłyszących, 
niedosłyszących, itp.,

  din 18025-1 – wohnungen für roll-
stuhlbenutzer, din 18025-2 Barrie-
refreie wohnungen – mieszkania dla 
osób poruszających się na wózkach in-
walidzkich oraz mieszkania bez barier 
dla tych osób,

  din 32984 – Bodenindikatoren im 
öffentlichen raum – wytyczne do 
projektowania posadzek dla osób 
niewidzących i niedowidzących,

  din 77800 Betreutes wohnen – domy 
spokojnej starości, miejsca zamiesz-
kiwania osób starszych, wskaźniki 
projektowe od mieszkań po zespoły 
zabudowy

WielkA BrytANiA 
  the Building registration 2010, access 

to and use buildings, approved docu-
ment M (części od M1 do M4) – 87 stron,

  brytyjskie normy British standards Bs 
8300:2009+a1:2010 „design of buil-
dings and their approaches to meet 
the needs of disabled people – code 
of practice” – 230 stron

JAk to roBiĄ iNNi…
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publikacji kodyfikujących i prezentujących 
w formie graficznej obowiązujące przepisy. 
Bardziej kreatywni są producenci osprzętu 
dla osób niepełnosprawnych, z powodu braku 
regulacji firmy te importują doświadczenia 
zagraniczne. Z czasem proponowane przez nie 
rozwiązania stały się swego rodzaju zwy-
czajem akceptowanym przez projektantów, 
urzędy i rzeczoznawców. Wszystkie te mniej 
i bardziej kreatywne działania próbują kodyfi-
kować także niektóre samorządy terytorialne 
– tworząc własne wytyczne.

Dobrym przykładem takiego dokumentu 
są wydane przez samorząd Gdyni „Standardy 
dostępności dla miasta Gdyni” zawierające 
zasady projektowania przestrzeni publicz-
nych w obrębie tego nadmorskiego miasta. 
Opracowanie powstało w 2012 r. na pod-
stawie umowy zawartej pomiędzy Miastem 
Gdynią a Wydziałem Architektury Politech-
niki Gdańskiej w ramach działań Centrum 
Projektowania Uniwersalnego.

Te 40-stronicowe standardy zawierają 
wytyczne do projektowania między innymi 
ciągów pieszych, dróg pieszo-rowerowych, 
przejść dla pieszych, przystanków komuni-
kacji miejskiej, miejsc postojowych, terenów 
rekreacyjnych i nawet tymczasowej organi-
zacji ruchu.

W Standardach przyjęto, że „Osoby, które 
mają trudności w poruszaniu się w przestrzeni 
miasta to duża grupa ludzi, a do nich oprócz 
osób niepełnosprawnych, poruszających się 
na wózkach, niewidomych i słabowidzących, 
niedosłyszących, niepełnosprawnych intelektu-
alnie, należą osoby starsze, rodzice z dzieckiem 
w wózku, kobiety w ciąży, osoby otyłe, niskie 
lub bardzo wysokie, a także osoby z czaso-
wymi ograniczeniami mobilności, jak: osoby 
z urazami kończyn poruszające się przy pomocy 
balkoników lub kul, ale również osoby z dużymi 
bagażami itp”.

Jeśli przeglądniemy podstawę, na jaką 
powołują się owe standardy, znajdziemy roz-
wiązania brytyjskie, niemieckie, szwajcarskie 
i nawet nowozelandzkie – polskich brak.

Jednakże takie lokalnie promowane akcje 
nie są w stanie wdrożyć zasad uniwersalnych 
w sposób powszechny. Skalę wprowadzanych 
ułatwień dla osób z dysfunkcją w poruszaniu 
się w przestrzeniach publicznych w zasadzie 
można opisać jednym słowem: brak. Brak 
jest jednolitych i promowanych w całym 
kraju wytycznych podpowiadających, jak 
projektować przejścia dla pieszych, „ścieżki 
dotykowe”, chodniki, place, przystanki miej-
skiej komunikacji. Rozwiązania jakie widzimy 
czasem przy przejściach dla pieszych (ścieżki 
dotykowe, oznaczenie specjalnymi płytkami 
krawędzi chodnika), są efektem dobrej woli 
inwestorów i/lub projektantów. Niestety 
i w tej sytuacji liczą się pieniądze. Często po 
rozpatrzeniu kosztów realizacji inwestycji 
z udogodnieniami dla osób niepełnospraw-
nych, wybierane są tańsze i mało skuteczne 
rozwiązania.

Łazienki i toalety, prosty przykład?
Podobny problem pojawia się przy pro-
jektowaniu wnętrz obiektów, zwłaszcza 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla 
osób niepełnosprawnych. I tu koszty są duże, 
a nasze przepisy lakoniczne. Projektanci mają 
zapewnić przestrzeń manewrową o wymia-
rach co najmniej 1,5x1,5 m (§ 86. Warunków 
technicznych). Zwyczajowo jest to osławiony 
kwadrat 150 cm na 150 cm. Nie wiadomo 
dlaczego należy stosować kwadrat, a nie koło 
o średnicy 150 cm (osoba na wózku inwalidz-
kim zatacza okrąg obracając się w pomieszcze-
niu – koło byłoby chyba bardziej wskazane). 
Nie wiadomo, czy ów kwadrat może zachodzić 
na umywalkę dostosowaną dla osób niepełno-
sprawnych (ze specjalnie cofniętym syfonem 
po to by osoba na wózku mogła podjechać 
bliżej wylewki). Nie wiadomo, czy umywalka 
taka, zaprojektowana specjalnie dla szpitali 
i umożliwiająca umycie górnej części ciała 
osobie na wózku, musi być instalowana w każ-
dym pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym? 
Przecież nikt raczej nie będzie wykonywał tych 
czynności w urzędzie czy centrum handlowym.

Żaden przepis nie nakazuje stosowania 
dla osób niepełnosprawnych specjalnych 
misek ustępowych czy umywalek, specjalnych 
poręczy czy uchwytów. Wszystkie tego typu 
elementy wyposażenia stosowane w takich 
pomieszczeniach wprowadzane są w oparciu 
o doświadczenia przyniesione z innych państw, 
u nas zamienianych na prawo zwyczajowe. 
Projektowanie i odbiór tego typu pomieszczeń 
odbywa się więc nie na podstawie przepisów 
powszechnie obowiązujących, ale swoistego 
konsensusu, zwyczaju, że w ten a nie inny spo-
sób powinny wyglądać takie pomieszczenia.

Rozwiązania, jakie stosuje się w Polsce, 
zwłaszcza w łazienkach dla osób niepełno-
sprawnych, przyjęły się za pośrednictwem firm, 
które oferują produkty przeznaczone dla takich 
osób i przygotowały odpowiednie poradniki 
o zasadach ich stosowania w praktyce. Sytuacja 
rodzi jednakże pytanie – czy firmy te oferują 
nam obiektywną wiedzę, czy promują rozwią-
zania, aby zwiększyć sprzedaż swojego towaru?

konsekwencje prawne
Niestety, nieformalne dokumenty nie mogą 
zastąpić aktów prawa o statusie powszechnie 
obowiązujących. W sytuacji podejmowania 
państwowych działań inspekcyjnych liczy 
się tylko litera niejednoznacznego prawa. 
Konsekwencje są niepokojące.

Według informacji dostępnej w inter-
necie – kontrola przeprowadzona w 2012 r. 
w województwie podlaskim przez Najwyższą 
Izbę Kontroli wykazała, że ok. 91% nowych 
lub przebudowanych obiektów użyteczności 
publicznej nie jest dostosowanych do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. W celu wyelimi-
nowania stwierdzonych nieprawidłowości, 
Najwyższa Izba Kontroli wniosła o podjęcie 
przez powiatowych inspektorów nadzoru 
budowlanego działań mających na celu m.in.:

  sprawdzanie dokumentacji projektowej 
w zakresie zapewnienia warunków do korzy-
stania z obiektów użyteczności publicznej 
przez osoby niepełnosprawne, w szczególno-
ści poruszające się na wózkach inwalidzkich, 



http://www.perspektywaspotkania.pl
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  wszczynanie postępowań w sprawie wykro-
czeń oraz kierowanie wniosków do organów 
samorządu zawodowego o wszczęcie 
postępowań w sprawie odpowiedzialno-
ści zawodowej w budownictwie wobec 
projektantów, którzy wykonują projekty 
budowlane z naruszeniem przepisów prawa 
budowlanego,

  występowanie o wznowienie postępowa-
nia lub stwierdzenie nieważności decyzji 
o pozwoleniu na budowę, w przypadku 
projektów budowlanych opracowanych 
z naruszeniem art. 5 ust. 1 pkt 4 prawa 
budowlanego,

  rzetelne przeprowadzanie kontroli obo-
wiązkowej zakończenia budowy obiektu 
użyteczności publicznej.

NIK wysłała swój raport do Głównego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego. GINB 
wystosował do Wojewodów pismo (znak 
DPR/INN/073/22/2013 z 6 marca 2013 r.), 
w którym wniósł o „podejmowanie działań, 
zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 
budowlane, umożliwiających uchylanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę z powodu niezgod-
ności projektów zagospodarowania działki lub 
terenu z przepisami techniczno-budowlanymi. 
Natomiast w razie stwierdzenia niezgodności 
rozwiązań architektoniczno-budowlanych 
z przepisami techniczno-budowlanymi, proszę 
o korzystanie z przysługującej organom 
administracji architektoniczno-budowlanej 
kompetencji do eliminowania wadliwych 
projektów budowlanych w odrębnym trybie. 
Zważywszy na fakt, że weryfikacja projektów 
architektoniczno-budowlanych pod kątem 
zgodności z przepisami nie może nastąpić 
w postępowaniu zwykłym, organ administracji 
architektoniczno-budowlanej powinien podjąć 
czynności administracyjne w postępowaniu 
nadzwyczajnym”.

Pismo GUNB skierowane zostało przez 
Wojewodów do organów administracji ar-
chitektoniczno-budowlanej działających na 
terenach województw. Wdrożono działania, 

w tym prowadzące do destabilizacji roz-
strzygnięć administracyjnych, a więc i całego 
procesu inwestycyjnego.

wnioski legislacyjne
Nie jest komfortową sytuacja, w której stoso-
wanie przez architektów utartych zwyczajów 
i dobrych praktyk przy projektowaniu dla 
niepełnosprawnych osób – jest kwestiono-
wane przez urzędy np. podczas przyjmowania 
budynków do użytkowania. Nie jest także 
komfortową sytuacja, w której inwestorzy 
zmuszani są do przerywania prowadzonych 
budów z powodu uchylanych decyzji zezwala-
jących na ich budowę – a przyczyną są niejed-
noznaczne i niekompletne przepisy dotyczące 
osób niepełnosprawnych.

Osób niepełnosprawnych przybywa, 
problem narasta, a dbałość dawcy prawa 
o jakość przepisów od lat pozostaje na pozio-
mie iluzorycznym. Konsekwencje ponosimy 
wszyscy. Pogłębia się brak zaufania do 
organów państwa. Tracą nie tylko projektanci 
i inwestorzy, ale także najbardziej zainte-
resowani – sami niepełnosprawni. Problem 
wypada szybko i w cywilizowany sposób 
rozwiązać.

Chociaż zagadnień około-prawnych zwią-
zanych z likwidacją barier architektonicznych 
jest dużo, można je sprawnie rozwiązać korzy-
stając z dorobku tych państw, które przyjazne 
rozwiązania już wprowadziły. Ponieważ oso-
by niepełnosprawne mają podobne proble-
my, sprawdza się standaryzacja rozwiązań. 
Stosowanie takich samych zasad oznaczania 
i pokonywania przeszkód – dla osób niewido-
mych jest więc nieodzowne.

Naczelnym zadaniem przepisów winno 
być wprowadzanie ułatwień osobom 

nie-w-pełni-sprawnym – i to te osoby, 
z racji specyficznych doświadczeń, muszą 
mieć decydujący głos przy przyjmowaniu 
regulacji a nie prawnicy. Przewodnikiem 
winien być zdrowy rozsądek i szacunek dla 
ludzi – zarówno niepełnosprawnych, jak 
i wielu pozostałych, którzy czasem stają 
się inwestorami i mają skromne środki, aby 
dla siebie budować. Sytuacja ekonomicz-
na, a nie zła wola wymusza często trudne 
kompromisy.

Pamiętać należy także, że pełnospraw-
ność jest darem, który może być każdemu 
odebrany, w każdym czasie. Dlatego jakże 
słuszna jest koncepcja projektowania uni-
wersalnego (universal design) zakładająca 
takie projektowanie, by otoczenie mogło być 
użytkowane przez wszystkich ludzi w moż-
liwie szerokim zakresie, bez konieczności 
dokonywania adaptacji. Idea ta powinna być 
realizowana przede wszystkim dzięki wraż-
liwości architektów i inwestorów, gdyż nasz 
stosunek do osób nie-w-pełni-sprawnych jest 
elementem naszej misji jako zawodu zaufania 
publicznego. 

W tekście wykorzystano m.in.:

> obowiązujące przepisy prawa

> dokumenty dostępne w internecie
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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 nie-
zależny 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. Nie-
stety, 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 ob-
sługę inwestycji, począwszy od projektu, poprzez realizację na budowie do ostatecznej kontroli 
jakości wykonanych prac dekarskich.

Bezpieczeństwo pożarowe dachów płaskich
VEDAG Polska oferuje systemy pokrycia dachu klasyfikowane jako Broof(t1) oraz przekrycia dachu kla-
syfikowane od REI15 do REI60. Z uwagi na zróżnicowane konstrukcje dachów oraz szerokie możliwości 
zastosowania różnych termoizolacji – wełny mineralnej (MW), styropianu (EPS), polistyrenu extru-
dowanego (XPS), pianki polizocyjonurowej (PIR), pianki poliuretanowej (PUR) – możemy zapropono-
wać 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 pa-
raizolacyjnych VEDAGARD z wkładką z folii aluminiowej (Sd≥1500 m) w układzie zależnym od kon-
strukcji 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 monto-
wane są w układzie klejonym.

W przypadku przekrycia dachu na blasze trapezowej należy wykluczyć system mocowania mechanicznego 
– perforowanie blachy będzie skutkowało w szybkim tempie korozją blachy i degradacją termoizolacji! 

VEDAG oferuje lekkie przekrycie dachu ocieplonego styropianem na konstrukcji z blachy trapezo-
wej w układzie klejonym sklasyfikowane jako REI 15.

Więcej informacji na naszej nowej stronie internetowej:

WWW.VEDAG.COM.PL

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA MARKI VEDAG

Uniwersytet przyrodniczy w Poznaniu (2012)
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System klejony

Warstwa

5 Euroflex PYE PV250S5 
– papa nawierzchniowa, zgrzewalna

4 Vedatop TM 
– papa podkładowa, samoprzylepna

3 Wełna mineralna

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

1 Blacha trapezowa

System mocowany mechanicznie

Warstwa

5 Euroflex PYE PV250S5 
– papa nawierzchniowa, zgrzewalna

4 Vedatect PYE G200S4 
– papa podkładowa, zgrzewalna

3 Wełna mineralna

2 Folia PE

1 Blacha trapezowa

1

2

3

4

5

Pływalnia UAM w Poznaniu (2003)

http://www.vedag.com.pl
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 Domek biurowy 
Imponująca trzykondygnacyjna nierucho-

mość we wspaniałej lokalizacji na twoim 

biurku! Nareszcie wszystkie drobiazgi, 

które zalegają na blacie znajdą swój dom. 

Dostępny w trzech 

wersjach kolory-

stycznych: czer-

wonej, czarnej 

i białej. Ciekawe, 

którą z nich naj-

chętniej wybierają 

architekci?

Cena: 19,99 $
www.animicausa.com

Regał z „chaotycznymi” półkami został 

zaprojektowany przez Pierre’a Rochepe-

au z francuskiej pracowni Drugeot Labo. 

Na 11 prostopadłościennych półkach 

można układać książki i inne drobia-

zgi. Mebel dla tych, którzy lubią mieć 

poukładane, a jednocześnie drażnią ich 

klasyczne rozwiązania regałowe.

www.drugeotlabo.com

Coś dla miłośników piłki 

nożnej – gumki Penball służą 

do mazania i mają kształt 

piłkarzyków. Dobrze ścierają 

a jednocześnie można roze-

grać za ich pomocą emocjonu-

jący mecz z kolegą siedzącym 

przy biurku obok.

www.peleg-design.com

 Mecz przy biurku 

Dla lampy Babel zaprojektowanej przez 

Fabiena Dumasa inspirację stanowiła 

słynna biblijna wieża, której budowa 

doprowadziła do pomieszania języków na 

Ziemi. Klosz lampy jest ruchomy, dzięki 

czemu można go modelować i uzyskiwać 

różne kąty padania światła.

www.vertigo-bird.com

Bathsphere to wisząca szklana kula o funkcji łazienki zaprojektowana przez Alexandra Zhukovskiego. 

Zgodnie z zamierzeniem dizajnera ma tworzyć intymną przestrzeń, w której nie tylko można się kąpać, ale 

też wywołać efekt deszczu, zmieniać temperaturę, wilgotność, światło, dźwięk, a nawet zapach. Projekt 

wyrasta z przekonania projektanta, że łazienka to najważniejsze pomieszczenie w domu.

www.aizzz.com
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 Kąpiel w kuli 

 Oświetlenie  
 inspirowane Biblią 

Uchwyt na gąbeczkę do mycia naczyń dla prawdziwych 

dżentelmenów. Przymocowany obok zlewu Pan Spon-

ge z pewnością uczyni bardziej dystyngowanym mycie 

nawet najwyższej góry naczyń.

www.peleg-design.com

 Mycie pod muszką 

 Szalony regał 



Aby dowiedzieć się, która z suszarek Dyson Airblade™ 
najbardziej pasuje do Twojej łazienki, odwiedź  
www.dysonairblade.pl

Nowe suszarki Dyson Airblade™ napędzane są cyfrowym 
silnikiem Dyson V4 – jednym z najmniejszych na świecie, w pełni 
zintegrowanym silnikiem o mocy 1600W. Jego niewielki rozmiar 
i duża gęstość mocy umożliwiły powstanie naszej najnowszej 
technologii Dyson Airblade™ zastosowanej w suszarkach do rąk. 

Oznacza to, że teraz możemy zaoferować różne modele:  
o głębokości zaledwie 10 cm, suszarkę o 50% cichszą  
od modelu wyjściowego – lecz nadal suszącą ręce w  
10 sekund oraz suszarkę w baterii umywalkowej.

Najszybsze, najbardziej 
higieniczne suszarki do rąk
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http://www.rockwool.pl



