
 
 

 
 

 
 

INNOWACYJNE MIESZKANIE 
smart price - smart material - hybrid house 

 
IBA HAMBURG – WROCŁAW WUWA II 

 
FUNDACJA KONRADA ADENAUERA W WARSZAWIE 

oraz 
FUNDACJA TWÓRCÓW ARCHITEKTURY 

zapraszają na 
 
 

WARSZAWSKIE ROZMOWY ARCHITEKTONICZNE 
PONIEDZIAŁEK 16.11.2015 

Stowarzyszenie Architektów Polskich   
Pałac Zamoyskich ul. Foksal 2, Warszawa 

  
 
 
 
 
WARSZAWSKIE ROZMOWY ARCHITEKTONICZNE to cykl wykładów i dyskusji na tematy urbanistyczne, 
architektoniczne i z zakresu architektury krajobrazu.  
 
WARSZAWSKIE ROZMOWY ARCHITEKTONICZNE są platformą, która umożliwia interdyscyplinarną 
dyskusję na temat innowacyjnych rozwiązań dla naszych miast. Dyskusja prowadzona jest na podstawie 
przykładów obiektów architektonicznych wyróżniających się w danym temacie, niejednokrotnie 
stanowiących, pod względem interdyscyplinarności ich założeń koncepcyjnych w ujęciu urbanistycznym, 
krajobrazowym i społecznym, świetny przykład do naśladowania.  
Równolegle poruszanym tematem jest instrumentarium procedury planistycznej i administracyjnej,  
które umożliwia tworzenie i sprawną realizację projektów. 
 
Spotkania w ramach cyklu adresowane są do środowisk m.in. polskich i niemieckich architektów, urbanistów 
i architektów krajobrazu, deweloperów, właścicieli i zarządzających nieruchomościami, miejskich biur 
architektury i planowania miasta, polityków, socjologów miast, dziennikarzy, instytucji naukowych.  
 
 
TERMIN: 16.11.2015, 14:00 - 18:00  
MIEJSCE: Pałac Zamoyskich – Siedziba SARP, ul. Foksal 2, Warszawa 
 

 
 
 
 
 
PROGRAM KONFERENCJI: 
 
13:30 – 14:00 Rejestracja uczestników 
14:00 – 14:10 Przywitanie – Piotr Womela (Fundacja Konrada Adenauera w Polsce) 
/ arch. Mariusz Ścisło (prezes SARP) 
Wprowadzenie do tematu - IBA - instrument rozwoju miasta – Iza Małachowska-Coqui (organizator) 
 

I. WIELKOPOWIERZCHNIOWE OSIEDLA MIESZKANIOWE – mechanizmy współpracy – 
inwestor miejski, a prywatny  
14:10 – 15:35 
 
Miejska polityka mieszkaniowa 
Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady Miejskiej m. st. Warszawy  
 
Masterplan rozwoju miasta – południowa dzielnica Hamburga w projektach PPP – IBA Hamburg 
Uli Hellweg, prezes zarządu IBA Hamburg 2006-2013, dyrektor IGA Hamburg 
 
Miasto i deweloper – zasady kooperacji w rozwoju dzielnicy Nowe Żerniki we Wrocławiu 
Piotr Fokczyński, architekt Miasta Wrocław - koordynator projektu Nowe Żerniki  
 
Pytania 
 
15:35 – 16:00 Przerwa 
 
 
II. INNOWACYJNOŚĆ ARCHITEKTURY OSIEDLI MIESZKANIOWYCH – best practice 
16:00 – 18:00 
 
Koncepcja, a realizacja – 40-hektarowa dzielnica Wrocławia, projekty architektoniczne 
arch. Zbigniew Maćków, Maćków Pracownia Projektowa, koordynator projektu Nowe Żerniki, 
Wrocław 
 
Projekty realizowane w IBA Hamburg – smart price - smart material - hybrid house 
Uli Hellweg, prezes zarządu IBA Hamburg 2006-2013, dyrektor IGA Hamburg 
 
Innowacyjne rozwiązania w architekturze mieszkaniowej (m.in. ’’EffizienzhausPlus’’ IBA Hamburg) 
arch. Michael Ziller, zillerplus Architekten und Stadtplaner, Monachium  
 
Dyskusja na podium z zaproszonymi gośćmi  
Architekci, przedstawiciele samorządów i inwestorów z Hamburga, Warszawy i Wrocławia.  
M.in.gościmy Tomasza Stogę, prezesa zarządu Profit Development - inwestora Nowych Żerników. 
 
 
KOMENTARZ oraz zapowiedź WARSZAWSKICH ROZMÓW ARCHITEKTONICZNYCH_6 
Koncepcja cyklu: Iza Małachowska-Coqui 
 



 
 
 
 
 
 
SYTUACJA HAMBURG – IBA 
W ramach inwestycji IBA Hamburg odbywaj!cej si& w latach 2006-2013 powsta$o ponad 60 obiektów 
budowlanych we wspó$pracy miasta i prywatnych firm, b&d!cych modelowymi rozwi!zaniami innowacyjnego  
i zrównowa%onego budownictwa mieszkaniowego. Do roku 2020 na obszarze inwestycji IBA planowane jest 
stworzenie $!cznie 5 tysi&cy nowych mieszka'. Wysoko(+ inwestycji do roku 2013 to ok. 1.25 mld euro (w 
tym udzia$ funduszy publicznych to ok. 300 mln euro).  
 

Proponowane przez IBA Hamburg rozwi!zania poddajemy dyskusji w dwóch obszarach tematycznych: 
 
 
INSTRUMENTY ROZWOJU ZANIEDBANYCH CZ)$CI MIASTA 
1. Rewitalizacja peryferyjnych obszarów wewn!trz miasta – odbywa si& poprzez nowe inwestycje 
mieszkalne i budownictwa spo$ecznego oraz dzi&ki podniesieniu jako(ci terenów otwartych.  
S! to obszary charakteryzuj!ce si& wysokim potencja$em terenu niezabudowanego z rozwini&t! miejsk! 
infrastruktur!. Powstaj!ce tu inwestycje maj! mo%liwo(+ sta+ si& odpowiedzi! na nowe potrzeby $!cz!c 
miejsce pracy i mieszkania – miasto ma$ych odleg$o(ci – powrót do tradycji miasta europejskiego.  
Podstawow! zasad! dzia$ania IBA jest zagwarantowanie jako(ci urbanistycznej, architektonicznej i terenów 
otwartych oraz wspó$praca PPP dla inwestycji. 

2. Transformacja energetyczna - tworzenie decentralnego systemu ,róde$ energii ma miejsce na podstawie 
stworzonej dla dzielnicy Wilhelmsburg koncepcji samowystarczalnego zaopatrzenia w energi&. Nowe 
energooszcz&dne budynki i modernizacja istniej!cych zasobów dope$niaj! transformacji w obszarze IBA. 
 

3. Wzmocnienie spo$ecze'stwa demokratycznego – projekty spo$eczne, edukacyjne i kulturalne maj! na 
celu zintegrowanie mieszka'ców i spowodowanie tworzenia nowych produktów spo$ecznych. 
 
 
 
INNOWACYJNE, ZRÓWNOWA*ONE MODELOWE ROZWI+ZANIA ARCHITEKTURY MIESZKANIOWEJ   
 

1. Smart Price Houses – tanie budownictwo w centrum miasta 
Nowoczesne budynki mieszkalne charakteryzuj!ce si& niskimi kosztami budowlanymi (1500 -/m2 
powierzchni brutto) w celu stworzenia niedrogich konstrukcji budowlanych korzystaj! z do(wiadcze' 
budownictwa masowego, systemowego, seryjnego i modu$owego. 
 

2. Smart Material Houses – inteligentne materia$y budowlane 
Materia$y, które umo%liwiaj! obiektom reagowanie na zmienno(+ warunków zewn&trznych prezentowane s! 
w szeregu obiektów IBA. Fasada „inteligentna energetycznie“ pozwala w ka%dej porze roku na produkcj& 
energii i jej magazynowanie – dom projektu zillerplus Architekten z Monachium jest modelowym 
rozwi!zaniem domu „PLUS-energetycznego“. Jest to mo%liwe m.in. dzi&ki materia$om-PCM, których 
u%ywamy np. do kieszeniowych podgrzewaczy. 
  

3. Hybrid Houses – elastyczno(+ funkcji pod jednym dachem 
„Domy hybrydowe“ IBA Hamburg podejmuj! temat zmieniaj!cych si& modeli %ycia spo$ecze'stwa  
w stosunku do mieszka'. S! to obiekty ze zmiennymi powierzchniami mieszkalnymi. Te dopasowuj!ce si& 
$atwo budynki daj! mo%liwo(+ $!czenia mieszkania i miejsca pracy czy wspólnego %ycia ró%nych grup 
wiekowych i wskazuj! jak elastyczna, a jednocze(nie zrównowa%ona mo%e by+ architektura mieszkaniowa  
w przysz$o(ci. (t$um. z opisu IBA Hamburg) 

 
 
 
 
 
 
 
SYTUACJA WROC!AW – NOWE *ERNIKI 
Nowe *erniki to ogromne przedsi&wzi&cie zainspirowane wroc$awsk! wystaw! mieszkaniow! WuWa 
(Wohnung und Wohnraum) sprzed 85 lat. Nowe, modelowe osiedle zaplanowane zosta$o na 
obszarze 40 hektarów w zachodniej cz&(ci Wroc$awia. Jest to projekt osiedla w pe$ni ekologicznego,  
z zagospodarowan! przestrzeni! publiczn! oraz zapewniaj!cego jego mieszka'com szereg 
ró%norodnych us$ug podnosz!cych komfort %ycia. Prace nad budow! osiedla podzielono na 3 etapy. 
Realizacja pierwszego etapu osiedla o powierzchni ok. 10 hektarów zaplanowana jest na lata 
2015/2016. W pierwszym etapie powstanie oko$o 400 mieszka', a ich ostateczna liczba wyniesie  
5 tysi&cy. Nowe *erniki to przedsi&wzi&cie organizowane wspólnie przez miasto Wroc$aw, 
Dolno(l!sk! Okr&gow! Izb& Architektów RP przy wspó$pracy wroc$awskiego oddzia$u 
Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP). 
 

W(ród zró%nicowanej zabudowy mieszkaniowej na osiedlu powstanie równie% Centrum Kultury  
i Aktywno(ci Lokalnej, bazar osiedlowy oraz kompleks realizowany przez TBS z przedszkolem  
i serwisem opieku'czym dla osób starszych. 
 

Dyskusji poddamy struktur& projektu i procedur& wspó$pracy wielu graczy wspieran! przez miasto 
Wroc$aw oraz zastosowane instrumenty realizacji tego wielkopowierzchniowego zamierzenia. 
 
 
 
 
Uczestnictwo w spotkaniu 16 listopada 2015 mo%liwe jest tylko z potwierdzonym formularzem 
zg$oszeniowym (b&d!cym za$!cznikiem zaproszenia). O zg$oszenia prosimy do dnia 10 listopada 
2015. Potwierdzenia zg$osze' b&d! wysy$ane do Pa'stwa na bie%!co.  
Konferencja prowadzona jest w j&zyku polskim i niemieckim z t$umaczeniem symultanicznym. 
Spotkanie jest bezp$atne. W przerwie ma miejsce pocz&stunek.  
 
Dalsze informacje znajduj! si& na stronie www.fta.pl/wra. 
 
 

 
 




