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L.dz. 249/KRIA/2021/w 
 

Pan  

Bohdan Lisowski, Architekt 

Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich 

 

 
Szanowny Prezesie,  

Krajowa Rada Izby Architektów RP informuje, że na podstawie art. 607 ustawy z dnia  

24 października 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 2019) oraz art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 

15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz.U.  

z 2019 r., poz. 1117), wystąpiła do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o przeprowadzenie kontroli 

doraźnej poszczególnych postanowień regulaminu konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji 

architektonicznej budynku Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage w Toruniu.   

Wniosek o przeprowadzenie kontroli dotyczy dwóch, kluczowych ze względu na ochronę 

interesów członków samorządu zawodowego architektów, postanowień regulaminu. W ocenie KRIA RP 

postanowieniami, które naruszają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych są zarówno 

zastosowanie przez zamawiającego wykluczania uczestników konkursu, w sytuacji, gdy po stronie 

zamawiającego istnieje konflikt interesów, czyli nieuprawnionego ustawą pzp ograniczania prawa do 

udziału w konkursie, jak również dopuszczenie możliwości zlecenia wykonania dokumentacji 

projektowej przez osoby nieposiadające prawa wykonywania zawodu architekta.  

Przytoczone punkty, w ocenie samorządu architektów, przeczą idei konkurencyjności konkursu, 

który zmierzać ma do wyboru najlepszej pod względem jakościowym pracy, spośród możliwie szerokiego 

grona uczestników. Co więcej, takie postanowienia mogą prowadzić do nieuprawnionego, poza 

ustawowego eliminowania niektórych uczestników konkursu. Dopuszczenie do możliwości zlecenia 

opracowania dokumentacji projektowej przez osoby nie należące do samorządu zawodowego, a tym 

samym nieposiadające prawa wykonywania zawodu, stoi natomiast w sprzeczności nie tylko  

z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, ale i ustawy Prawo budowlane. Jest to tym samym 

niekorzystne nie tylko z punktu widzenia interesów architektów, ale również bezpieczeństwa procesu 

budowlanego, inwestora oraz przyszłych użytkowników budynku.  

Dodatkowo wskazujemy, że Izba Architektów RP jest bardzo zaniepokojona treścią postanowień 

załącznika nr 2 do Regulaminu, gdzie znalazły się zapisy dotyczące przekazywania, w zamian za 

wynagrodzenie w ramach I nagrody pieniężnej, majątkowych praw autorskich oraz praw zależnych „do 

utworów w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego powstałych w związku z uczestnictwem  

w Konkursie przez Uczestnika Konkursu lub osoby, którymi się posługiwał, a w szczególności do 

Opracowania Konkursowego”. Analogiczne zapisy wprowadzono również do istotnych postanowień 

umowy, jakie zamawiający może zawrzeć z uczestnikiem, którego praca konkursowa zostanie uznana za 

najlepszą i to na każdym etapie sporządzenia i przekazania dokumentacji projektowej. W tej sprawie 



 

 
                 00-193 Warszawa,     ul. Stawki 2A       Tel.: +48 22 827 85 14,     Tel. +48 22 827 62 42 

NIP: 525-22-28-219     Regon 017466395    Konto: PKO BP SA X O/W-wa  Nr 10 1020 1013 0000 0102 0003 2359 

KRIA RP wystąpiła do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

prof. Piotra Glińskiego. 

Izba Architektów RP od lat popierając i rekomendując procedurę konkursów dla przedsięwzięć 

inwestycyjnych, jako drogi wyłonienia najlepszych rozwiązań architektonicznych lub architektoniczno-

urbanistycznych kształtujących krajobraz zbudowany w Polsce, w miejsce stosowania innych czynności 

lub procedur udzielania zamówienia publicznego w trybach ustawy pzp, nie może pomijać w ich 

organizacji praw i interesów tak członków samorządu, jak inwestorów, którzy powinni posiadać pełną 

wiedzę i świadomość podejmowanych czynności zlecenia lub podejmowania się prac projektowych  

i nadzoru autorskiego nad planowaną przez nich inwestycją. Obowiązkiem Izby jest również podjęcie 

interwencji w przypadku wystąpienia ryzyka prawnego i faktycznego, jakie leży po stronie uczestnika 

konkursu w przypadku niezgodności regulaminu konkursu z przepisami prawa powszechnego, jak 

również nieuprawnionego ograniczania praw i interesów architektów, jako uczestników konkursu  

i twórców dzieła, będącego jego przedmiotem lub kontynuacją w przypadku uznania ich pracy za 

najlepszą.  

Krajowa Rada Izby Architektów RP deklaruje gotowość współpracy i dialogu w zakresie 
wypracowania zapisów regulaminowych, które będą zabezpieczać cele konkursu takie jak 
konkurencyjność i jakość prac oraz poszanowanie praw uczestników konkursów, w tym praw autorskich 
twórcy dzieła architektonicznego, ale przede wszystkim będą pozostawać w zgodzie z przepisami ustawy 
Prawo zamówień publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Prawo 
budowlane.  

Reprezentując środowisko architektów Izba realizuje podstawowe założenie ustawowe „dbałości 

i nadzoru nad wykonywaniem zawodu architekta, polegającym na współtworzeniu kultury przez 

projektowanie architektoniczne obiektów budowlanych, ich przestrzennego otoczenia oraz ich realizację, 

nadzorze nad procesem ich powstawania oraz na edukacji architektonicznej”.  

Doceniając doświadczenie Stowarzyszenie Architektów Polskich w organizacji konkursów 

architektonicznych, jak również w powołaniu na Porozumienie, jakie nasze organizacje zawarły w celu 

dbałości o architekturę oraz jej twórców, wyrażamy nadzieję na konstruktywną współpracę  

w przedmiocie ochrony interesów autorów przestrzeni zbudowanej i jej przeobrażeń w Polsce.    

Mając na uwadze powyższe oraz istotne dla twórców architektury zastrzeżenia do regulaminu 

konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Europejskiego Centrum 

Filmowego Camerimage w Toruniu, Krajowa rada Izby architektów RP wyraża przeświadczenie, że 

organizacje reprezentujące środowisko architektów powinni wspólnie dążyć do odpowiedniego 

przemodelowania jego zapisów w celu doprowadzenia do zgodności z obowiązującymi przepisami 

prawa, a w tym w szczególności zapewniających, należną twórcy dzieła, ochronę z tytułu praw 

autorskich.  

 

Z wyrazami szacunku,    

    Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP                              Wojciech Gwizdak, Architekt IARP 

 

 

Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP                     Sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów RP 

 

 


