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Szanowne Koleżanki Przewodniczące, Szanowni Koledzy Przewodniczący, 

 
Uprzejmie informujemy, iż w związku z organizowanym przez Muzeum Treblinka, Niemiecki 

nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944), przy udziale SARP, jednoetapowego konkursu 
architektonicznego na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla zadania p.n. „Budowa 
obiektu wystawienniczo-edukacyjnego” na terenie muzeum Treblinka – Niemiecki nazistowski obóz 
zagłady i obóz pracy (1941-1944), Izba Architektów RP wniosła uwagi do regulaminu przedmiotowego 
konkursu. 

 
W załączeniu, przesyłamy do wglądu pismo przesłane przez Izbę Architektów RP do Panów 

Edwarda Kopówki, Dyrektora Muzeum Treblinka Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-
1944) oraz Bohdana Biś Lisowskiego, Prezesa Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP. 

 
W przedmiotowym piśmie wskazujemy, że na zasadach dotychczasowego regulaminu architekci 

IARP konkurują o pozyskanie zlecenia z osobami, w stosunku do których nie ma wymagań przynależności 
do Izby, a dopiero po wygraniu konkursu mają obowiązek włączenia do zespołu takiej osoby (na którą 
powinny być przeniesione prawa autorskie majątkowe i zależne).  

 
Innym, wskazywanym przez Izbę Architektów RP zagadnieniem jest problem związany  

z Istotnymi postanowieniami umowy, z których wynika przejęcie przez zamawiającego praw autorskich 
w momencie wypłaty nagrody, co wiąże się ubezwłasnowolnieniem architekta w kolejnych etapach pracy 
projektowej, a w konsekwencji pozbawia sprawowania nadzoru autorskiego. Wskazujemy również 
zawarte w regulaminie sprzeczne z ustawą zapisy dotyczące eliminowania konfliktu interesów poprzez 
wykluczanie uczestników. Przypominamy, że już w newsetterze z lutego br. przedstawiliśmy szczegółowo 
powyższy problem, a jego prawidłowa interpretacja, zbieżna ze stanowiskiem Izby, pojawiła się niedawno 
w publikacji UZP, stanowiącej szczegółowe komentarze do ustawy.  

 
Z przykrością należy stwierdzić, że jest to kolejny konkurs organizowany po wejściu w życie nowej 

ustawy PZP, gdzie organizator działający w imieniu zamawiającego dopuszcza do pojawienia się  
w regulaminie tak skrajnie niekorzystnych dla architektów zapisów. Izba reprezentując słuszne interesy 
naszych członków konsekwentnie wskazywała i będzie wskazywać powyższe nieprawidłowości.  
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Mając na uwadze powyższe zagadnienia oraz pozostałe, wskazane w załączonej korespondencji, 
prosimy o poinformowanie członków izby o potencjalnym ryzyku prawnym i faktycznym udziału w ww. 
konkursie, jak również wsparcie działań Izby poprzez aktywny udział we wnoszeniu uwag do 
zamawiającego celem doprowadzenia do postulowanych zmian w regulaminie konkursu.  

 
 

Z wyrazami szacunku 

 Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP                              Wojciech Gwizdak, Architekt IARP 

        

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

 


