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Warszawa, 25 sierpnia 2020 r. 

L.dz. 424/KRIA/2020/w 

 

Przewodniczący Okręgowych Rad  

Izby Architektów RP 

 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy Przewodniczący 

 

Reprezentując wszystkich aktywnych zawodowo polskich architektów, pragniemy 

poinformować, iż Prezydium Krajowej Rady oraz przedstawiciele Komisji warunków wykonywania 

zawodu zapoznali się z dokumentami i materiałami załączonymi do ogłoszenia przez Muzeum II Wojny 

Światowej w Gdańsku konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej pn. 

„Koncepcja Cmentarza Wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte”.  

Szczególną uwagę zwrócono na zapisy projektu umowy przewidzianej do zawarcia z laureatem 

konkursu i powołanej w Regulaminie tego konkursu, określającej istotne postanowienia i warunki 

realizacji kontraktu dla zamawiającego (patrz załącznik nr 8 do Regulaminu). W wyniku przeprowadzonej 

analizy ww. dokumentów przedstawiamy stanowisko w powyższym zakresie. W dokumentach tych 

stwierdzono szereg wątpliwości, skutkujących ryzykiem prawnym, tak udziału w konkursie jak prawa do 

negocjacji niekorzystnych zapisów projektu umowy przez uczestnika, którego praca zostanie uznania za 

najlepszą. 

W ocenie Izby Architektów RP, w celu obniżenia tego ryzyka oraz zapewnienia ochrony praw 

architektów - uczestników konkursu, w tym w szczególności ich praw autorskich, zasadne jest 

wprowadzenie do wzoru umowy odpowiednich zmian i modyfikacji. W tym celu, zostały sformułowane  

i przesłane do organizatora konkursu, członków jury konkursowego będących członkami Izby 

Architektów RP, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenia Architektów 

Polskich Zarządu Głównego oraz Oddziału Wybrzeże, patronującym przedsięwzięciu, pisma wraz  

z zestawieniem uwag do projektu umowy, wraz z prośbą o dokonanie jej modyfikacji lub umożliwienie 

prowadzenia negocjacji w ww. zakresie po rozstrzygnięciu konkursu z uczestnikiem, którego praca 

została uznana za najlepszą. Przedstawione uwagi maja charakter ogólny.  Ich celem jest 

zasygnalizowanie z jednej strony elementów rodzących ryzyka prawne po stronie architektów, 

potencjalnych wykonawców zamówienia, z drugiej zaś na elementy mogące powodować podwyższenie 

kosztów sporządzenia dokumentacji projektowej, a tym samym niekorzystnie wpływające na cenę 

całego zamówienia.  

Jednym z podstawowych zadań Izby Architektów RP, jako samorządu zawodowego architektów, 

jest reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych swoich członków. Ważnym elementem tego 

zadania jest nie tylko promocja konkursów architektonicznych, jako najefektywniejszej formy realizacji 

zamówień publicznych na tego typu pracę, ale również bieżący monitoring warunków, na jakich 

wykonywane są prace projektowe, a  w tym podejmowanie działań interwencyjnych w uzasadnionych 
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przypadkach. Tym samym prosimy o zwrócenie uwagi swoim członkom, którzy rozważają wolę 

uczestnictwa w konkursie, na te elementy projektu umowy, które w ocenie Izby Architektów RP mogą 

generować ryzyko prawne oraz brak symetryczności relacji pomiędzy wykonawcą a zamawiającym. 

Informacja w tym zakresie może być im pomocna tak w zakresie podjęcia decyzji o uczestnictwie w 

konkursie, jak w toku negocjacji nad ostateczną treścią umowy, w przypadku uznania przez 

Zamawiającego możliwości zmiany zaproponowanych do konkursu zapisów.        

W załączeniu przesyłamy kopie korespondencji w ww. sprawie wraz z uwagami do projektu 

umowy. Informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie 

internetowej:  https://muzeum1939.pl/konkurs-koncepcja-cmentarza-westerplatte. 

 

 

Z wyrazami szacunku,          

                            

         Wojciech Gwizdak, Architekt IARP 

 

 

Sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów RP 

 

 

 

 

 
W załączeniu: 

1. Pismo l.dz. 423/KRIA/2020/w z dnia 25.08.2020 r. skierowane do Pana  dr Karola Nawrockiego Dyrektora Muzeum II 

Wojny Światowej w Gdańsku ,  

2. Pismo l.dz. 422/KRIA/2020/w z dnia 25.08.2020 r. do sędziów konkursowych członków IARP, powołanych do jury 

konkursu, 

3. Załącznik do pism jw. z uwagami IARP do projektu umowy. 

https://muzeum1939.pl/konkurs-koncepcja-cmentarza-westerplatte

