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BBaza i nadbudowa
Wieki temu skończyła się epoka gonitwy za 
mamutami, można było siać i zbierać plony 
a nowe pomysły gospodarcze stworzyły bazę 
do intelektualnej nadbudowy. Skokowy rozwój 
cywilizacyjny mający miejsce około 10 tysięcy 
lat temu, zwany później rewolucją neolitycz-
ną – pozwolił na produkcję nadwyżek żywno-
ści i umożliwił pojawienie się ludzi mogących 
zajmować się innymi czynnościami niż tylko 
walką o przetrwanie. Pojedynczy człowiek 
przestawał być „fachowcem od wszystkiego”. 
Ci bardziej uzdolnieni manualnie, z większą od 
innych wyobraźnią, zaczęli tworzyć materialne 
podstawy naszej kultury 1 .

Z czasem wyodrębniły się grupy zajmujące 
się różnymi dziedzinami rzemiosła. Lepiono 
garnki, tkano materiały i wznoszono domy. 
Różnicowały się umiejętności, a pojawienie 
się wyspecjalizowanych jednostek zapewniało 
jeszcze szybszy rozwój. Coraz większe moż-
liwości fachowców skutkowały wzrostem 
wymagań odbiorców a wzrost wymagań 
wymuszał sukcesywne podnoszenie kwa-
lifikacji wytwórców. Często doskonalenie 
umiejętności wiązało się z koniecznością po-
działu pracy i wyodrębnienia nowych profesji. 
Taki proces dotyczył także branży budowlanej. 
Z upływem tysięcy lat pogłębiała się specja-

lizacja. Rozdzieliły się zawody konstruktora 
i architekta. Koncentrowanie uwagi albo na 
zagadnieniach konstrukcyjnych albo archi-
tektonicznych zapewniało jakość oraz powa-
lało doskonalić wypracowane rozwiązania.

Wyrób czekoladopodobny
Wyspecjalizowani w swoich zawodach archi-
tekci i konstruktorzy stworzyli wiele arcy-
dzieł sztuki budowlanej. Niestety w dzisiej-
szym świecie nie zawsze doceniana jest klasa 
obiektów. Dla części osób trwałość, celowość 
i piękno nie stanowią wartości. Umasowienie 
kulturowej znieczulicy grozi regresem cywili-
zacyjnym. Za obojętnością idzie przekonanie, 
że skoro architektura nie niesie walorów, to jej 
projektowanie nie wymaga specjalnych umie-
jętności. Pogląd taki pojawia się ostatnio czę-
sto wśród adeptów sztuki budowlanej. Młodzi 
inżynierowie zamiast o satysfakcji z odpowie-
dzialnej pracy konstruktora, marzą o łatwym 
ich zdaniem, chlebie architekta. W interneto-
wych dyskusjach postulują zmiany legislacyj-
ne i „wprowadzenie zapisu umożliwiającego 
zdobycie uprawnień do projektowania w spe-
cjalności architektonicznej bez ograniczeń 
przez inżynierów budownictwa, po odbyciu 
odpowiednio wydłużonej praktyki” (Stu-
dentBuduje.pl – Portal Studentów Budownic-

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

Konstruktor od doboru „zdobin”?
Dyskutując, warto przypomnieć fragment 
wiersza dla dzieci Juliana Tuwima „murarz domy 
buduje, krawiec szyje ubrania, ale gdzieżby co 
uszył, gdyby nie miał mieszkania”. Jakże oczy-
wistą jest zasada, że murarz i krawiec wyko-
nują prace przynależne do ich zawodu. Idąc 
tym śladem należałoby sprawdzić kim są we-
dług społeczeństwa – architekt i konstruktor. 
Badania w prosty sposób można rozpocząć od 
analizy publikowanych definicji słownikowych. 
Wynika z nich, że już w XIX wieku podział na 
odrębne zawody nie budził wątpliwości. Słow-
nik wyrazów technicznych tyczących się bu-
downictwa dra Teofila Żebrowskiego, wydany 
w 1883 r. nakładem Akademii Umiejętności 
zamieścił definicję stwierdzającą, że architekt 

Od neolitu do konstruktora 
i architekta. I z powrotem?!

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

arch. Bożena Nieroda, architekt iarp, arch. Wojciech Gwizdak, architekt iarp

* 
wszystkie podkreślenia i wytłuszczenia w treści 
cytowanych dokumentów pochodzą od autorów artykułu
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to „artysta budowniczy zdolny do pomysłów 
wszelkich budów, i do kierowania ich wykona-
niem według prawideł ustroju i zdobnictwa.” 2

 Natomiast według trzytomowego Słowni-
ka języka polskiego PWN z 1978 r. – architekt 
to „inżynier, specjalista w dziedzinie projekto-
wania i wznoszenia budowli odznaczających 
się wartościami użytkowymi i artystycznymi”. 
Ten sam Słownik wskazuje, że konstruktor to 
„specjalista opracowujący jakąś konstrukcję”.

Istotę zagadnienia podkreśla definicja archi-
tektury. W Wielkiej Encyklopedii PWN z 2001 r. 
można przeczytać, że architektura to „sztuka 
tworzenia ładu w otoczeniu w celu dostosowa-
nia go do zaspokojenia wielorakich fizycznych, 
materialnych i kulturowych potrzeb ludzi przez 
planową przemianę naturalnego środowiska 
oraz budowanie form i wydzielanie przestrzeni 
o różnym przeznaczeniu. Formy architektury 
zależą od stopnia rozwoju społeczeństwa, jego 
poziomu gospodarczego i kulturowego, i są jed-
nocześnie świadectwem tego poziomu.”

Jeszcze bardziej jednoznacznie opisuje to 
wyżej już cytowany Słownik wyrazów tech-
nicznych z 1883 r., według którego architek-
tura to „sztuka, której zadaniem jest tworzyć 
budowle odpowiednie ich przeznaczeniu, a ra-
zem zajmujące oko pięknością umiarów i dobo-
rem zdobin”. 3

Podsumowując można przyjąć, że architek-
tów od konstruktorów różnią pola, na któ-
rych prowadzą działalność projektową. Trud-
no wyobrazić sobie, iż konstruktorzy mogliby 
być postrzegani jako fachowcy od tworzenia 
budowli zajmujących oko „pięknością umiarów 
i doborem zdobin”, o których mówi definicja 
architektury ze Słownika z 1883 r.

System drobnych kroków
Pomimo istotnych argumentów wskazujących 
na słuszność rozdziału zawodów architekta 
od konstruktora – wielu inżynierów chciałoby 
doprowadzić do zatarcia tych różnic.

Przykładem może być pismo Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa z dnia 15 kwietnia 
2013 r. znak KK-0058-0034(1)/13 skierowane do 
pana Janusza Żbika, Podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej, przesyłające przygotowaną przez PIIB 
propozycję zmian w przepisach rozporządzenia 
MTiB z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 
Przesłany załącznik zawiera m.in. propozycję 
zmiany § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia polegają-
cą na wykreśleniu sformułowania „na terenie 
zabudowy zagrodowej”. 4

Obecnie obowiązujący przepis narzu-
ca pewnie ograniczenia, bowiem ustala, że 

uprawnienia budowlane w specjalności archi-
tektonicznej w ograniczonym zakresie upraw-
niają do projektowania obiektu budowlanego 
o kubaturze do 1000 m³ tylko na terenie za-
budowy zagrodowej. W przesłanym przez 
PIIB uzasadnieniu czytamy „Trudno oprzeć się 
wrażeniu, że przedmiotowa regulacja stanowi 
deprecjację tytułu inżyniera. W związku z po-
wyższym, celowe jest usunięcie ograniczenia 
co do terenu, na którym mogą oni projektować. 
Przedmiotowe ograniczenie terytorialne nie ma 
racji bytu i powinno być jak najszybciej zlikwi-
dowane. Należy bowiem się zastanowić, czy 
projekt sporządzony przez inżyniera w ramach 
posiadanych ograniczeń nie może być podsta-
wą realizacji obiektu budowlanego na terenach 
miejskich? Czym różnią się obiekty o takich sa-
mych parametrach realizowanych na terenach 
zabudowy zagrodowej i poza takim terenem?”

Tego rodzaju inicjatywy legislacyjne znajdu-
ją swoich zwolenników. Na stronie internetowej 
Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony 
jest datowany na 14.03.2013 r. projekt rozpo-
rządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie z propo-
zycją wprowadzenia w § 10 ustępu 2 o treści 
„Uprawnienia budowlane w specjalności archi-
tektonicznej w ograniczonym zakresie uprawniają  

1
początki budownictwa na ziemiach 
polskich. ascetyczna forma i prosta 
konstrukcja nie wymagały jeszcze udziału 
wysoko specjalizowanych fachowców 
budowlanych.

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

Egzotyczne pomysły i powrót  
do przeszłości?
Dążenie środowiska inżynierów budownictwa do 
zmiany przepisów i zrównania kompetencji za-
wodowych inżyniera i architekta w zakresie pro-
jektowania architektury budynków do 1000 m³ 
to z pewnością echo załamania koniunktury. 
Tylko tak można tłumaczyć pomysł zastępowa-
nia budynków projektowanych przez architek-
tów i konstruktorów – budynkami projektowa-
nymi tylko przez konstruktorów. W państwie 
kwitnącym gospodarczo raczej cyzeluje się 
każdy detal i rozważa najwłaściwszą formę, 
natomiast cięcie kosztów i szukanie taniego 
zamiennika to syndrom kryzysu.

W sytuacji, w której zmienione zostałoby 
prawo i inżynierowie budownictwa uzyskaliby 

uprawnienia do projektowania architektury 
wszystkich budynków o kubaturze do 1000 m³, 
radykalnie zmieniłoby się oblicze polskiej ar-
chitektury. Wszak § 210 rozporządzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
stanowi, iż „części budynku wydzielone ścia-
nami oddzielenia przeciwpożarowego w pionie 
– od fundamentu do przekrycia dachu – mogą 
być traktowane jako odrębne budynki” – i prze-
pis ten może być interpretowany w taki spo-
sób, że inżynierowie budownictwa projekto-
wać będą mogli architekturę bardzo dużych 
obiektów składających się z wielu segmentów 
o kubaturze do 1000 m³, rozdzielonych ściana-
mi oddzielenia przeciwpożarowego. Ponadto 
proponowany przez PIIB przepis nie zawiera 
ograniczeń dotyczących gabarytów, co spowo-
dowałoby że przy niewielkiej powierzchni za-
budowy segmentów o kubaturze do 1000 m³ 
– mogłyby powstawać obiekty o sporej wy-
sokości. Drastyczność propozycji PIIB wynika 
także z faktu, iż dąży ona do zatarcia różnic 
pomiędzy kontekstem kulturowym terenów 
wiejskich i miejskich. Nie można przecież po-
stawić znaku równości pomiędzy niewielką 
gabarytowo, prostą funkcjonalnie zabudo-
wą zagrodową – a gęstą, złożoną formalnie, 

przestrzennie i funkcjonalnie tkanką zabu-
dowy miejskiej, tworzącej np. bezpośrednią 
oprawę przestrzeni publicznej.

Trudno zaakceptować propozycję takiego 
poszerzenia uprawnień, chociażby ze względu 
na znacząco odmienne programy nauczania 
inżynierów budownictwa i architektów. Pro-
ste porównanie liczby godzin ustalanych dla 
przedmiotów kierunkowych pokazuje, że stu-
denci architektury przeznaczają kilka tysięcy 
godzin na zapoznanie się z problemami pro-
jektowania architektonicznego i urbanistycz-
nego, natomiast studenci kierunków budow-
lanych poświęcają takim zagadnieniom tylko 
kilkadziesiąt godzin.

Ponadto – projektowanie architektoniczne 
jest procesem zasadniczo różnym od projek-
towania inżynierskiego. Upraszczając, można 
powiedzieć, że zawód architekta polega na 
przekładaniu potrzeb, wymagań, oczekiwań 
inwestora na rozwiązania przestrzenne i funk-
cjonalne w powiązaniu i w korelacji, zarówno 
z przepisami budowlanymi, zasadami bezpie-
czeństwa użytkowania, ergonomią, jak i es-
tetyką, kontekstem urbanistyczny, społecz-
nym, kulturowym, środowiskowym. Zawód 
inżyniera budownictwa polega natomiast na 
rozwiązywaniu poszczególnych problemów 
technicznych, umożliwiających realizację przy-

2
Definicja architekta ze słownika wyrazów 
technicznych tyczących się budownictwa 
dra teofila Żebrowskiego, wydanie z 1883 r. 
nakładem akademii Umiejętności

3
Definicja architektury zamieszczona 
w słowniku wyrazów technicznych 
tyczących się budownictwa dra teofila 
Żebrowskiego; wydanie z 1883 r. nakładem 
akademii Umiejętności

4
Fragment propozycji PIIB dotyczący 
zmiany § 16 ust. 2 rozporządzenia MtiB 
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie
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PrOPONOWaNa W POlSCE W OStatNIm 
CzaSIE rEWOluCja INWEStyCyjNa 
SPOWODOWać ma KSztałtOWaNIE 
urBaNIStyKI BEz urBaNIStóW 
(uStaWa DErEGulaCyjNa), 
PrOjEKtOWaNIE arChItEKtury 
BEz arChItEKtóW (PrOPONOWaNa 
zmIaNa rOzPOrząDzENIa 
W SPraWIE SamODzIElNyCh FuNKCjI 
tEChNICzNyCh W BuDOWNICtWIE) 
Oraz BuDOWaNIE DOmóW 
jEDNOrODzINNyCh BEz DECyzjI 
aDmINIStraCyjNyCh (PrOjEKt 
załOżEń DO NOWElIzaCjI uStaWy 
PraWO BuDOWlaNE)*. taKI KIEruNEK 
DzIałań PrzyBlIżyć mOżE NaSz Kraj 
DO tyCh, KtórE tEraz NazyWamy 
KrajamI trzECIEGO śWIata. 

* przedstawiony 14.06.2013 r. przez MtBigM
projekt założeń do projektu ustawy o zmianie
ustawy – prawo budowlane proponuje
wprowadzenie nowej procedury dla budynków
mieszkalnych jednorodzinnych, polegającej na
udzielaniu „milczącej zgody” w odpowiedzi na
zgłoszenie z projektem budowlanym
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jętych przez architekta założeń. Taki podział 
ma wieloletnią tradycję i logiczne uzasadnie-
nie. Specjalizacja jako jedno z osiągnięć ludz-
kości pozwala wykonywać konkretny zawód 
w lepszy i bardziej wydajny sposób.

Pomysł zastępowania architektów – kon-
struktorami z powodu kryzysu gospodarcze-
go przynieść może także inne niespodzianki. 
Przede wszystkim może okazać się, że skoro 
„architekturę” będą mogli tworzyć projek-
tanci o innym kierunku wykształcenia niż 
architektura, to będą mogli projektować ją 
także dowolni ludzie. Sytuacja taka z pewno-
ścią wzmocniłaby różnice pomiędzy jakością 
dzielnic zamieszkałych przez bogatszą i bied-
niejszą część społeczności. Ludzie majętni za-
pewne nadal zatrudnialiby profesjonalistów. 
W gorszym położeniu znajdą się natomiast ci, 
którzy uznają, że w imię oszczędności swoje 
otoczenie będą projektować i budować sa-
modzielnie. Samowystarczalność, która się 
pojawi – nie będzie prostym powrotem do 
przeszłości, ale przynieść może umasowiony 
chaos, bowiem liczba osób mogących spon-
tanicznie tworzyć architekturę będzie tysiące 
razy większa niż żyjąca na naszych ziemiach 
populacja neolitu. Współczesny świat zna 
podobne rozwiązania, są one praktykowa-
ne w Azji czy Afryce. Europejska cywilizacja 

wybrała inną drogę uznając, że porządek 
przestrzenny nie jest wartością jednorazowo 
i trwale nadaną i należy dbać, aby otoczenie 
w którym żyjemy, miało wartości odpowiada-
jące naszym potrzebom kulturowym. I chociaż 
przy pobieżnym badaniu tego zagadnienia 
może wydawać się, że w wielu krajach Euro-
py projektować może każdy, to nie wszystkie 
projekty mogą być realizowane, bowiem ostra 
kontrola i selekcja zachodzi zawsze – czasem 
na etapie „zatwierdzania” dokumentacji przez 
państwowe służby a czasem dopiero na etapie 
realizacji obiektu.

Natomiast proponowana w Polsce 
w ostatnim czasie rewolucja inwestycyjna 
spowodować ma kształtowanie urbanisty-
ki bez urbanistów (ustawa deregulacyjna), 
projektowanie architektury bez architektów 
(proponowana zmiana rozporządzenia w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie) oraz budowanie domów jedno-
rodzinnych bez decyzji administracyjnych 

(przedstawiony 14.06.2013 r. przez MTBiGM 
projekt założeń do projektu ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo budowlane proponuje 
wprowadzenie nowej procedury dla budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych, polegającej na 
udzielaniu „milczącej zgody” w odpowiedzi na 
zgłoszenie z projektem budowlanym). Taki 
kierunek działań przybliżyć może nasz kraj do 
tych, które teraz nazywamy krajami trzeciego 
świata 5 . 
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5
Mongolska „zabudowa zagrodowa” wkracza do miast.
udział architekta czy konstruktora uznawany jest tam za zbędny (Mongolia 2009 r., zabudowa obrzeża dużego miasta)
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