
 1 

ANNA BAĆ∗ 

BUDOWNICTWO SOCJALNE – POTENCJAŁ DLA REALIZACJI ZRÓWNOWAśONEJ 
ARCHITEKTURY∗∗ 
 
SOCIAL HOUSING – POTENTIAL OF REALIZATION OF SUSTAINABLE ARCHITECTURE 
 
 
 
Abstrakt: 

Współczesne budownictwo socjalne, poprzez swoją specyfikę, zawiera duŜy potencjał realizowania architektury 

zrównowaŜonej, opartej o tzw. Triple Bottom Line – TBL. Dzięki wdraŜaniu technik Zintegrowanego Procesu Pro-

jektowego – ZPP, moŜliwym jest uzyskiwanie budynków, które moŜna nazwać zrównowaŜonymi. Z jednej strony, 

cieszących się pozytywnym odbiorem i zadowoleniem uŜytkowników, z drugiej strony charakteryzujących się 

dobrym wpływem na środowisko przyrodnicze, a przy tym ekonomicznych. Artykuł prezentuje potencjał zawarty w 

ZPP, który moŜe posłuŜyć poprawie stanu budownictwa socjalnego w Polsce. Przebieg ZPP zostanie pokazany 

na przykładzie szkoły w Richmond w Kanadzie, oddanej do uŜytku w 2012 roku. 
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1. Wrocławski program rewitalizacji zabytkowych kamienic 

We Wrocławiu nadzór nad budynkami socjalnymi sprawuje Zarząd Zasobu Komunalnego - 

ZZK podlegający Gminie Wrocław. W ostatnich latach ZZK realizuje Program Rewitalizacji 

Wrocławskich Kamienic – PRWK [11]. Pod hasłem „Przywracamy miastu dawny blask” od 

roku 2007 trwa program remontowy, którego celem jest odzyskanie świetności kamienic, 

„…które mają ciekawą architekturę lub znajdują się w waŜnych, reprezentacyjnych punktach 

miasta. TakŜe takie, które czekały na remont, ale nie było na to pieniędzy.” [12]. W zakres 

prac remontowych wchodzą, takie prace jak: remonty więźby dachowej z pokryciem dachu i 

remonty elewacji z wymiana okien, remonty piwnic i klatek schodowych, remonty instalacji 
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sanitarnych i elektrycznych, zmiana systemu ogrzewania oraz likwidacja wspólnych sanita-

riatów znajdujących się poza lokalami mieszkalnymi i wykonanie ich w obrębie lokali miesz-

kalnych. Od roku 2007 do 2011 remonty wykonywano w ramach „Programu 100 kamienic”, 

zaś od roku 2011 w ramach PRWK. W sumie remontom poddano ponad 150 budynków na-

leŜących do gminy Wrocław. W efekcie we Wrocławiu podziwiać moŜna dziesiątki odnowio-

nych elewacji zabytkowych kamienic1. Koszty inwestycji PRWK tylko w roku 2012 (dla 8 ka-

mienic) planowano na około 12 mln złotych [12]2. Powstaje jednak pytanie: Czy przywrócenie 

dawnego wyglądu kamienic mieszkalnych jest rewitalizacją na miarę XXI wieku? Wymienio-

ne powyŜej prace remontowe wydają się niewystarczające z punktu widzenia zrównowaŜe-

nia, które jest miarą współczesnego rozwoju [2]. Zdaniem Autorki brakuje w nich bowiem 

uwzględnienia aspektów społecznego i środowiskowego. Wymiar ekonomiczny sprowadzony 

jest do kwestii tzw. najniŜszej ceny. Zarówno w przetargach na wykonanie dokumentacji pro-

jektowej, jak i w przetargach na wykonawstwo prac remontowych – wygrywają oferty zawie-

rające najniŜsze ceny usług. Wymiar ich jakości nie jest brany pod uwagę. NajwaŜniejszym 

mankamentem jest pomijanie kosztów uŜytkowania, jakie będą musieli ponosić przyszli uŜyt-

kownicy po rewitalizacji.    

 

2. ZrównowaŜenie – moŜliwości w praktyce – problematyka  

 

2.1. ZrównowaŜony rozwój i partycypacja społeczna 

Sprecyzowana w tzw. Raporcie Brundtland z 1987 definicja rozwoju cywilizacji, „(…) w spo-

sób niezagraŜający zdolności przyszłych pokoleń do zaspakajania ich własnych potrzeb.” 

[25], wskazuje na konieczność postrzegania wszelkich współczesnych działań poprzez pry-

zmat tzw. trzech filarów zrównowaŜenia. Są nimi społeczny, środowiskowy i ekonomiczny 

wymiar procesów rozwoju czy teŜ poprawy istniejącej sytuacji w dowolnym polu działalności 

człowieka. W późniejszych latach (1994) powstało określenie wprowadzone przez John’a 

                                                 
1 Galerię zdjęć wyremontowanych kamienic oglądać moŜna na stronie, gdzie pokazano kamienice przed i po 
remoncie, http://zzk.wroc.pl/index.php/remonty/program-rewitalizacji-wrocawskich-kamienic, zaś mapę z ich loka-
lizacją na stronie http://zzk.wroc.pl/index.php/remonty/mapa-rewitalizacji-wrocawskich-kamienic-. 
2 http://zzk.wroc.pl/images/stories/100_kamienic/PROGRAM%20REWITALIZ_2012.pdf. 
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Elkington’a, tzw. Triple Bottom Line – TBL [7], które pozwala mierzyć zrównowaŜenie w od-

niesieniu do trzech wyŜej wymienionych zagadnień. I tak, dla przykładu, społeczny wymiar 

zrównowaŜenia w mieście moŜe być mierzony poziomem bezrobocia lub zadowoleniem spo-

łecznym. Wymiar środowiskowy byłby mierzony na podstawie gospodarki odpadami, np. 

procentem recyklingowanych odpadów komunalnych na danym obszarze. Zaś wymiar eko-

nomiczny byłby określony przez zapewnienie miejsc pracy w mieście i poziom zarobków jego 

mieszkańców. Wszystkie wymiary TBL przenikają się wzajemnie [źródło o tym]. Innym wy-

znacznikiem zrównowaŜonego rozwoju są pojęcia 3xP, z języka angielskiego: „People, Pla-

net, Profit” [23]. Przytoczone pojęcia wskazują płaszczyzny, które powinny kształtować po-

czynania związane z polityką przestrzenną, czy wprost z rewitalizacja obszarów miast. For-

malnie zrównowaŜony rozwój wyznaczany jest poprzez Strategię Unii Europejskiej [19] oraz 

wynikające z niej strategie poszczególnych państw członkowskich. W Polsce obowiązuje 

Strategia ZrównowaŜonego Rozwoju Polski do roku 2020 [24], która powinna być realizowa-

na przez władze lokalne. W myśl strategii, dla praktycznej realizacji zrównowaŜenia, ko-

nieczne są działania i procesy mające na celu włączenie społeczne. Osiągane jest ono m.in. 

poprzez partycypację społeczną, która z kolei prowadzi do poczucia identyfikowania się spo-

łeczeństwa z miejscem i powstawania tzw. lokalnych społeczności. Partycypacja społeczna 

moŜliwa jest dzięki działaniom organizacyjnym podejmowanym przez jednostki decyzyjne, 

którymi moŜe być gmina. Problematyka partycypacji społecznej podejmowana była znacznie 

wcześniej niŜ zdefiniowanie strategii zrównowaŜenia. Sherry R. Arnstein w 1969 roku podaje 

8 poziomów uznawanych za partycypację społeczną oraz obrazuje, które z nich są faktyczną 

partycypacją, a które są jedynie pozornymi działaniami mającymi na celu sprawianie wraŜe-

nia uczestnictwa lokalnej społeczności w podejmowaniu decyzji jej dotyczących [1]. Owe 8 

stopni Arnstein dzieli na 3 poziomy. Pierwszym jest brak partycypacji (ang. nonparticipation), 

kiedy organy sprawujące władzę próbują manipulować (ang. manipulation) lub terapeutyzo-

wać (ang. therapy) społeczność w celu „edukowania” lub „uzdrowienia” danej społeczności. 

Drugim poziomem są działania pozorne (ang. tokenism), które polegają na informowaniu 

(ang. informing) i wysłuchaniu, co społeczność ma do powiedzenia (ang. consultation). Lecz 
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za nimi stoi brak faktycznego wpływu społeczności na podejmowane decyzje. Działaniem 

pozornym jest takŜe łagodzenie (ang. placation), poniewaŜ na tym poziomie decyzje nadal 

pozostają poza społecznością. Trzecim poziomem jest uzyskanie faktycznej władzy obywa-

teli (ang. citizen power). Pierwszym krokiem ku temu jest nawiązanie partnerstwa (ang. part-

nership), które umoŜliwia społeczności prowadzenie negocjacji i uzyskiwania kompromisów z 

zarządzającymi. Kolejnym stopniem partycypacji jest faktyczny udział wybranych przedsta-

wicieli społeczności, którzy reprezentują jej poszczególne grupy interesów (ang. delegated 

power). Wreszcie faktyczna partycypacja społeczna następuje w momencie, kiedy społecz-

ność zarządza i/lub kontroluje działania, które jej dotyczą (ang. citizen control). Dzięki takie-

mu rozwiązaniu to nie osoby postronne decydują o sprawach danej społeczności lub jed-

nostki sąsiedzkiej – lecz ona sama. PowyŜsze wyjaśnienie stanowi punkt wyjścia dla rozwa-

Ŝań o budownictwie socjalnym oraz rewitalizacji wrocławskich kamienic. 

 

2.2. ZrównowaŜenie w architekturze i Zintegrowany Proces Projektowy 

ZrównowaŜenie wywarło znaczny wpływ na architekturę, do tego stopnia, Ŝe funkcjonuje 

pojęcie zrównowaŜonej architektury [2]. Nie oznacza ono stylu w architekturze, ale określa 

parametry, jakie spełniać powinna architektura tego typu. Parametry te odnoszą się do pod-

stawowych konceptów, które przez Detlefa Gluecklich’a zostały sprecyzowane jako: energia, 

woda, materiały, odpady, a takŜe przestrzeń i mobilność [8]. Choć koncepty te odnoszą się 

do budownictwa ekologicznego – to znakomicie oddają idee architektury zrównowaŜonej i 

znaleźć je moŜna w innych opracowaniach [6, 16]. Dla pełnego obrazu, zrównowaŜonej ar-

chitektury naleŜy jeszcze dodać koncepty takie jak społeczność, zieleń, miejsce i ekonomia, 

które wywodzą się z pryzmatu nadanego przez TBL (zob. 2.1). Postrzeganie architektury 

poprzez pryzmat społeczności generuje wiele skojarzeń. Począwszy od kwestii przestrzeni 

społecznych, poprzez dostępność i tzw. architekturę dla wszystkich, która oznacza dostęp-

ność przestrzeni i obiektów budowlanych dla osób niepełnosprawnych. W kontekście tej pra-

cy poprzez pryzmat pojęcia społeczność rozumie się taką organizację procesu realizacji in-

westycji, w tym przypadku rewitalizacji zabytkowych kamienic, która nie ogranicza się do 
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hasła „przywracamy miastu dawny blask”. Lecz która podnosi złoŜone problemy społeczno-

ści zamieszkujących takie obiekty i nawet na nie odpowiada, zyskując miano rewitalizacji na 

miarę XXI wieku (zob. 3).   

Postrzeganie architektury przez pryzmat środowiskowy sprawia, Ŝe wymienione wcześniej 

parametry zrównowaŜonej architektury: energia, woda, materiały i odpady – podporządko-

wane są trzem uniwersalnym kryteriom określanym często jako 3R [3]. Oznaczają one re-

dukcję, wtórne uŜycie i recykling (ang. reduce, reuse and recycle). Pojęcia te początkowo 

uŜywane w odniesieniu do procesów produkcji, doskonale przekładają się na budynek. I tak 

w zakresie konceptu energia zastosowanie zasady 3R w budynku oznacza na przykład re-

dukcję zuŜycia prądu poprzez energooszczędne wyposaŜenie lub zastosowanie podstawo-

wych systemów automatyki, takich jak światło włączające się na czujniki ruchu czy włączniki 

tzw. all off – umoŜliwiające wyłączenie wszystkich energoŜernych urządzeń podczas nie-

obecności uŜytkowników. W odniesieniu do energii cieplnej oznacza redukcję zapotrzebo-

wania na ogrzewanie i/lub chłodzenie poprzez systemy pasywne i aktywne wykorzystanie 

energii słonecznej, wprowadzanie osłon przed nadmiernym nagrzewaniem się, oraz poprawę 

izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych lub wprowadzenie systemów kontrolowanej 

wentylacji. W zakresie konceptu woda zasada 3R oznaczałaby redukcje zuŜycia wody pitnej 

poprzez zastosowanie wodooszczędnych urządzeń, takich jak dwufazowe spłuczki lub perla-

tory w kranach i głowicach natryskowych. Ale takŜe redukcję zuŜycia wody pitnej poprzez 

wykorzystanie wody deszczowej np. na działce lub dosłownie recykling wody szarej w bu-

dynkach do spłukiwania toalet. W odniesieniu do konceptu materiały wspomniana zasada 

oznaczałaby uŜycie materiałów o najmniejszym bagaŜu ekologicznym, czyli produkowanych 

lub pozyskiwanych lokalnie, naturalnych lub pochodzących z recyklingu bądź tez recyklingo-

walnych. Z kolei w zakresie konceptu odpady rozwiązania architektoniczne powinny umoŜli-

wiać ich selekcję oraz gromadzenie, zarówno w pojedynczych lokalach, jak i dla jednostek 

sąsiedzkich. Ponadto naleŜy uwzględniać gospodarowanie odpadami z budowy w sposób 

niezagraŜający środowisku i miejscu. Dodatkowo naleŜy uwzględnić wdraŜanie róŜnych form 

odnawialnych źródeł energii (ang. renewable) w postaci elementów do produkcji prądu (pa-
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neli fotowoltaicznych) czy ciepła i chłodu (kolektory słoneczne, pompy ciepła itp.). Reasumu-

jąc, zrównowaŜenie w architekturze powoduje przekierowanie uwagi z tradycyjnego znacze-

nia „funkcja, forma, konstrukcja” na inne – nie do końca nowe wartości. Są to przede wszyst-

kim kwestie obniŜenia negatywnego wpływu środowiska zbudowanego na środowisko natu-

ralne poprzez redukcję zuŜycia zasobów naturalnych oraz zapewnienie optymalnego środo-

wiska dla koewolucji ludzi i natury [18].  

Krokiem ku wdraŜaniu zrównowaŜenia architektury jest stosowanie innego od tradycyjnego 

procesu realizacji inwestycji, a mianowicie praktykowanie Zintegrowanego Procesu Projek-

towego – ZPP [15]. Oprócz szeregu zasad, proces ten uwzględnia udział uŜytkowników w 

procesie projektowym, a więc jest jednym z gwarantów rzeczywistej partycypacji społecznej. 

W konsekwencji zapewnia on zadowolenie i identyfikacja uŜytkowników z miejscem. Dodat-

kową korzyścią jest umoŜliwienie zrozumienia uŜytkownikom zasadności stosowania takich a 

nie innych rozwiązań. Motywuje ich zatem do szanowania rozwiązań w praktyce. Równocze-

śnie proces ten umoŜliwia dostosowanie rozwiązań projektowych do potrzeb i moŜliwości 

uŜytkowników. Reasumując moŜna stwierdzić, Ŝe warunkiem prawidłowego funkcjonowania i 

realizacji zamierzeń zgodnych z wyznacznikami architektury zrównowaŜonej, konieczny jest 

ZPP oraz partycypacja przyszłych uŜytkowników i lokalnej społeczności (zob. 4).   

 

3. Mieszkalnictwo socjalne – blaski i cienie wrocławskiej rewitalizacji   

Trudno jest znaleźć jednoznaczną definicję budownictwa socjalnego, a więc – zdaniem Au-

torki – przestrzeni zapewniającej optymalne środowiska dla Ŝycia osób o najniŜszych docho-

dach. W wielu źródłach, czy to w opracowaniu Organizacji Narodów Zjednoczonych z 2004 

[14], czy pracach przeglądowych [4], podaje się, Ŝe mieszkalnictwo socjalne (ang. social Ho-

using) obejmuje mieszkania finansowane ze środków publicznych, jak teŜ mieszkalnictwo 

czynszowe o umiarkowanym zysku (ang. Limited profit rental housing). W Nykiel podaje, Ŝe 

jest to mieszkalnictwo subsydiowane na etapie ich produkcji, dystrybucji lub eksploatacji i 

udostępnianie ich warstwom ludności o niskich dochodach [20]. Zadaniem mieszkalnictwa 

socjalnego jest zapewnienie mieszkań w przystępnych cenach, zwłaszcza dla gospodarstw 
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domowych i grup społecznych, których potrzeby mieszkaniowe nie mogą być spełnione za 

zasadach wolnorynkowych3. Dotyczy to głównie osób z problemami na płaszczyźnie socjo-

ekonomicznej oraz ludzi starszych, młodzieŜy, niepełnosprawnych, imigrantów itp. [10]. W 

Polsce wg oficjalnych statystyk 2 mln gospodarstw domowych nie ma samodzielnego miesz-

kania. Mieszkaniami socjalnymi dysponują gminy, lecz liczba tych mieszkań jest zbyt mała i 

często ich standard nie odpowiada wymogom budownictwa mieszkaniowego [20].  

Za Carl’em Hellerem przyjęto podstawową definicję, Ŝe „Rewitalizacja oznacza proces zmian 

przestrzennych, technicznych, społecznych i gospodarczych podjętych w interesie publicz-

nym, których celem jest wyprowadzenie obszaru z sytuacji kryzysowej, przywrócenie mu 

dawnych funkcji oraz stworzenie warunków do jego dalszego rozwoju z wykorzystaniem jego 

cech endogenicznych [9]. Autorka poszerza ten zakres o stwierdzenie, Ŝe celem rewitalizacji 

jest takŜe poprawa zastanego stanu środowiska społecznego, zbudowanego i naturalnego. 

Standard Ŝycia mieszkańców powinien podnosić się po przeprowadzeniu rewitalizacji. 

Zabytkowe kamienice we Wrocławiu naleŜące do ZZK i objęte programem rewitalizacji, to w 

większości mieszkania socjalne. Są one w duŜej mierze zlokalizowane w centrum miasta 

oraz w Śródmieściu. Jak podano we wstępie od roku 2007 rewitalizacji poddano ponad 150 

obiektów [13]. Teoretycznie miasto przywróciło kamienicom dawny blask. Proces rewitalizacji 

został formalnie wypełniony. Lecz rewitalizacji towarzyszą takŜe trudne zjawiska, które pomi-

jane są na stronie internetowej programu, brak takŜe oficjalnych badań i prasowych donie-

sień na ten temat. Pierwsze zjawisko związane jest z projektowaniem, a drugie z eksploata-

cją obiektów. Problem zgłaszany przez architektów4 pracujących dla Zarządu Inwestycji 

Miejskich – ZIM zajmujących się przygotowaniem dokumentacji projektowej na potrzeby re-

witalizacji sprowadza się głównie do zapewnienia wymaganej jakości rozwiązań i wyboru 

rozwiązań wg. najniŜszej ceny [17]. Za podstawową jakość wymaganą przez ZIM przyjmuje 

się rozwiązania tzw. wandaloodporne. W zakresie prac objętych rewitalizacją wymienionych 

                                                 
3 Zgodnie z obowiązującą definicją zawartą w Dzienniku Ustaw, lokal socjalny jest to „lokal nadający się do za-
mieszkania ze względu na wyposaŜenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka 
gospodarstwa domowego najemcy nie moŜe być mniejsza niŜ 5 m2, w a wypadku jednoosobowego gospodar-
stwa domowego 10 m2 [5]. 
4 Materiał został zebrany przez Autorkę w formie wywiadu z architektami we wrześniu 2012 roku, ich nazwiska nie 
zostaną ujawnione. 



 8 

na wstępie (zob. 1) najwaŜniejszym wyznacznikiem jest więc odporność na uszkodzenia me-

chaniczne (oraz graffiti) projektowanego wyposaŜenia i urządzeń, czy teŜ uŜytych materiałów 

i proponowanych rozwiązań. Prace projektowe koncentrują się na doborze wymienionych 

elementów pod kątem niemoŜności ich uszkodzenia, rozkręcenia lub rozebrania na części 

pierwsze. Są to m.in. wandaloodporne balustrady, grzejniki c.o. itp. Druga kwestia tzw. naj-

niŜszej ceny wynika z procedury zamówień publicznych, która jakoby zobowiązuje, aby insty-

tucje korzystające z procedur przetargowych kierowały się wyłącznie tym kryterium. Osoby 

zaangaŜowane w proces projektowy ubolewają, Ŝe mieszkańcy niszczą i demolują nowodo-

dane do uŜytkowania obiekty. Nie ostają się nawet stoły do ping-ponga przewidziane na 

działce.  

Jak wynika z obserwacji Autorki, uŜytkownicy lokali socjalnych rewitalizację postrzegają z 

innego punktu widzenia. Po pierwsze, przed modernizacją kamienice są często ogrzewane 

przez piece zlokalizowane w poszczególnych lokalach. W czasie sezonu grzewczego za-

pewnia to lokatorom moŜliwość palenia w piecach za pomocą łatwo dostępnych i tanich ma-

teriałów, takich jak drewno czy węgiel. Po modernizacji mieszkańcy chcąc nie chcąc otrzy-

mują lokal ogrzewany siecią miejską c.o. i c.w.u. lub podłączony do sieci gazowej, która za-

pewnia ciepło. Problem polega na związanych z tym faktem miesięcznych opłatach (znacz-

nie wyŜszych niŜ koszt drewna), na które nie wszyscy mieszkańcy mogą sobie pozwolić. Po 

drugie, odpowiednią wymianę powietrza w lokalach przed modernizacją zapewniają nie-

szczelne okna. W związku z poprawą izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych montuje 

się nowe, szczelne okna, które takiej wymiany nie umoŜliwiają. Dodatkowo, lokatorzy chcąc 

maksymalnie obniŜyć koszty drogiego ogrzewania, zatykają kratki wentylacyjne w pomiesz-

czeniach, co wyklucza jakikolwiek przepływ powietrza i usuniecie nadmiaru wilgoci – w efek-

cie w lokalach pojawia się pleśń i grzyb. Wreszcie po trzecie, mieszkańcy kamienic są prze-

waŜnie bezrobotni. Zajęcia na cały dzień moŜe dostarczać im zbieractwo materiałów recy-

klingowych, które mogą być wykorzystane bezpośrednio w gospodarstwie domowym lub 

sprzedane w skupach surowców wtórnych. Dla ludzi biednych, często trudniących się zbie-

ractwem, posiadających wolność podejmowania decyzji i oszczędzania kosztów eksploatacji 
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lokali socjalnych na swój sposób, przyjęty przez miasto sposób rewitalizacji miejsc zamiesz-

kania, moŜe być rozwiązaniem nienajlepszym. Z jednej strony elewacje zabytkowych kamie-

nic odzyskują swój dawny, utracony blask. Jednak z drugiej strony trudno zgodzić się z tym, 

Ŝe podejmowane przez miasto działania słuŜą procesowi odnowy obiektu czy teŜ obszaru 

[billert]. Negatywne skutki działań, które mogłyby przynosić wymierne korzyści mieszkańcom 

i gminie tworzą listę wielu mylnych i powierzchownych decyzji, podejmowanych bez faktycz-

nego udziału mieszkańców.  

4.   Potencjał partycypacji dla zrównowaŜenia 

Jako przykład realizacji ZPP, który przyczynił się do powstania zrównowaŜonego obiektu o 

wysokich walorach środowiskowych, społecznych i ekonomicznych, posłuŜy szkoła podsta-

wowa imienia Samuela Brighouse w Richmond w prowincji Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie5. 

Celem projektu szkoły było m.in. spełnienie 8 zamierzeń. Zamierzenia te, jak i ich praktyczna 

realizacja świadczą o zrównowaŜonym podejściu do procesu projektowego i realizacji inwe-

stycji [21, 22].  

Zamierzenie nr 1: wykorzystanie terenu działki szkolnej jako miejsca dla integracji lokalnej 

społeczności. Jest to moŜliwe poprzez udostępnienie szkolnego ogrodu okolicznym miesz-

kańcom, a takŜe udostępnienie zewnętrznych przestrzeni lekcyjnych i amfiteatru. Ponadto 

zachowano istniejący plac zabaw oraz wykonano ogród deszczowy zbierający nadmiar wody 

deszczowej z terenu szkolnego. 

Zamierzenie nr 2: stworzenie lokalnego Centrum Nauki (ang. neighbourhood of learning). 

Następuje to poprzez zapewnienie opieki i usług edukacyjnych dla całej jednostki sąsiedzkiej 

poprzez zachowanie istniejącej sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, 

oraz stworzenie centrum naukowego i laboratorium dla uczniów, a takŜe przedszkola i sal 

zerówki.  

                                                 
5 Szkołę oddano do uŜytku w 2011 roku. Przeznaczona jest dla 505 uczniów. Powierzchnia wynosi około 4.5 
tysiąca metrów kwadratowych. Autorem projektu jest Peter Busby z amerykańskiego biura Perkins+Will z siedzibą 
w Vancouver. Obiekt uzyskał certyfikat LEED-NC Złoty. Koszt inwestycji wynosi 12.7 milionów CAD, co w przeli-
czeniu na złotówki wynosi około 38 milonów PLN. Obiekt ten wybrano jako jedno ze studiów przypadku zgroma-
dzonego w ramach pracy badawczej Autorki.  
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Zamierzenie nr 3: wykreowanie ducha społeczności szkolnej (ang. spirit of community) po-

przez rozwiązania umoŜliwiające przenikanie i współdzielenie przestrzeni. Jest to moŜliwe 

poprzez zewnętrzne dziedzińce, dodatkowe wspólne przestrzenie do nauki zlokalizowane 

pomiędzy salami lekcyjnymi, otwarcia zapewniające kontakt wzrokowy między wnętrzem i 

zewnętrzem, a takŜe pomiędzy dwoma kondygnacjami. 

Zamierzenie nr 4: wspieranie idei przejrzystości szkoły zarówno w sensie dosłownym, jak i 

przenośnym (ang. transparency). UmoŜliwiają to wspomniane otwarcia poprzez przeszklenia 

i powiązanie z otaczającą zielenią i okolicznymi zabudowaniami. 

Zamierzenie nr 5: wdraŜanie zrównowaŜonych rozwiązań oraz edukacja poprzez demonstra-

cję. W budynku zastosowano szereg rozwiązań mających na celu obniŜenia negatywnego 

wpływu obiektu na środowisko naturalne (zob. 2.2). Zapewniają to takie rozwiązania jak pa-

sywne i aktywne strategie projektowe. Te pierwsze polegają m.in. na zapewnieniu naturalnej 

wentylacji pomieszczeń (poprzez uchylne lufciki w salach lekcyjnych i w dachu nad holem 

szkolnym moŜliwa jest wentylacja z wykorzystaniem konwekcji naturalnej) oraz zewnętrz-

nych osłon przeciw słonecznych. Osłony te chronią obiekt przed przegrzaniem, równocze-

śnie umoŜliwiając zyski solarne i akumulację ciepła w masywnych elementach budynku. 

Strategie aktywne polegają na stosowaniu kolektorów słonecznych do uzyskania c.w.u. oraz 

pomp ciepła z wykorzystaniem pionowych sond jako źródła ciepła w budynku. Ponadto w 

obiekcie zaprojektowano ogrzewanie i chłodzenie podłogowe. Zaprojektowano takŜe zielone 

dachy oraz przewidziano roślinność niewymagającą energo- i wodochłonnej pielęgnacji. 

Zamierzenie nr 6: na Ŝyczenie uczniów zaprojektowano przejrzystą, pełną światła i kolorową 

przestrzeń zapraszającą do przebywania oraz do nauki. Sale przedszkolne oraz do nauki 

posiadają wyróŜniającą je jasną i Ŝywą kolorystykę. Zastosowano ciepłe i jasne kolory: zielo-

ny, Ŝółty, pomarańczowy i czerwony. 

Zamierzenie nr 7: zastosowanie ekonomicznych i zrównowaŜonych rozwiązań materiało-

wych, co osiągnięto poprzez drewnianą konstrukcję z lokalnego drewna wzmacnianą ele-

mentami stalowymi. Dodatkowo nadaje ono efekt ciepła  we wnętrzach.  
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Zamierzenie nr 8: przeprowadzenie ZPP skierowanego na współpracę z uczniami i realizację 

ich potrzeb, równocześnie wdraŜając rozwiązania zrównowaŜonej architektury i podnosząc 

świadomość uczniów. Było to moŜliwe dzięki pracy wykonanej z uŜytkownikami: warsztatom 

projektowym (ang. charettes), prezentacjom, oprowadzaniu i wyjaśnianiu uczniom kolejnych 

etapów prac budowlanych, stworzeniu blogu społecznościowego itp. ZPP z udziałem 

uczniów wniósł do projektu takie kryteria jak: oświetlenie światłem dziennym, naturalna wen-

tylacja zapewniająca świeŜe powietrze, zróŜnicowane kolory i faktury materiałów wykończe-

niowych, dobra akustyka, wygodne krzesła oraz arenę do jeŜdŜenia na rolkach. Całokształt 

wykonanych działań stworzył poczucie realizacji waŜnego zrównowaŜonego obiektu dla 

uczniów i społeczności lokalnej. 

Przeprowadzony ZPP jest przykładem zastosowania załoŜeń idei włączenia społecznego. 

Uformowano komitet kierujący (ang. steering committee) złoŜony z przedstawicieli opieku-

nów, obsługi, administracji szkolnej, przedstawicieli władz, stowarzyszenia nauczycieli, 

związków zawodowych oraz konsultantów specjalistycznych.  

Zaprezentowany przykład obrazuje metodę oraz moŜliwości jakie daje ZPP. Przedstawiono 

potencjał dla wprowadzania rozwiązań zarówno architektonicznych, jak i sprzyjających spo-

łeczności i zapewniających realizacje potrzeb uŜytkowników, a takŜe wdraŜanie i promowa-

nie architektury zrównowaŜonej. Całokształt zastosowanych metod, technologii oraz rozwią-

zań pozwala na uzyskanie architektury na miarę XXI wieku, gdzie osiągnięte są wyzwania 

TBL. 

 

5.   Podsumowanie 

W pracy zaprezentowano PRWK jako negatywny przykład rewitalizacji z pominięciem po-

trzeb i moŜliwości mieszkańców, bez ich faktycznej partycypacji. Ponadto zaprezentowano 

wymagania stawiane architekturze na miarę XXI wieku realizującej idee zrównowaŜenia. 

Przedstawiono parametry i kryteria cechujące zrównowaŜoną architekturę, postrzeganą po-

przez pryzmat socjalny, środowiskowy i ekonomiczny. Wskazano potencjał tkwiący w party-

cypacji społecznej, którego przejawem jest ZPP. Na przykładzie obiektu zrealizowanego w 
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Kanadzie pokazano jak zamierzenia realizowane w ramach ZPP oddziaływają na projekt i 

jego realizację. Z przedstawionych badań wynika, Ŝe kreowanie obiektów i przestrzeni po-

zbawione partycypacji uŜytkowników nie sprzyja podnoszeniu standardów i poprawy jakości 

Ŝycia. Jest takŜe sprzeczne z zasadami włączenia społecznego zawartymi w strategiach 

zrównowaŜenia.  

Jak obrazują światowe przykłady, konieczne są pilotaŜowe, demonstracyjne obiekty świad-

czące o moŜliwościach i celach zrównowaŜonej architektury, projektowanej w myśl idei 

zrównowaŜonego rozwoju. Powstawanie takich obiektów wydaje się być szczególnie ko-

rzystne w przypadku mieszkalnictwa socjalnego, kiedy gmina moŜe wdraŜać innowacyjne 

rozwiązania, znani są przyszli uŜytkownicy i moŜliwa jest kontrola przebiegu realizacji inwe-

stycji. Dla praktycznej realizacji takich zamierzeń wskazane są świadome i długoterminowe 

działania gminy i urzędów odpowiedzialnych za budownictwo komunalne. NaleŜy więc 

przede wszystkim podnosić świadomość osób decyzyjnych i wykorzystywać sprawdzone 

praktyki zagraniczne oraz stosować się do obowiązującej strategii Unii Europejskiej.  

 

SUMMARY  

SOCIAL HOUSING - POTENTIAL OF REALIZATION OF SUSTAINABLE ARCHITECTURE  

Contemporary council housing, through its specificity, contains a great potential of realization of sustainable archi-

tecture, based on the so-called Triple Bottom Line - TBL. Thanks to implementing techniques of the Integrated 

Design Process - IDP, buildings, which one may name sustainable, are reachable. On the one hand they are 

positively perceived by content residents, on the other hand – have good influence on natural environment; and 

additionally – they are economic. The article shows the potential of the IDP, which may serve the improvement of 

council housing in Poland. The IDP course will be presented on the example of a school in Vancouver, put into 

operation in 2012. 
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