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Magnfficencj o, Szanowny Panie Reklorze,

Po wszechstronnej analizie treści Regulaminu powyżej wskazanego Konkursu,
którego organizatorem jest Uniwersl,tet Mikołaja Kopemika w Toruniu Collegium Medicum
im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Rada Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby
Alchitektów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Załząd Stowarzyszenia Architektów Polskich
Oddziału w Bydgoszczy pragnie zwrócić uwagę na następujące okoliczności.

Przede wszystkim, regulacje dotyczące zobowiązań uczestników Konkursu odnośnie
do osobistych i majątkowych praw autorskich przysługujących im do prac koŃursowych,
wywołują skrajnie niekorzystne skutki w sferze uprawnień autorskoprawnych ich twórców.

W szczególności, należy zau:ważyć, że zobowiązanta nałożone na uczestników
Konkursu w Rozdziale VII Regulaminu odnośnie do przeniesienia na Zamawiającego
autorskich praw majątkowych przysługujących im do prac konkursowych w tak szerokim
zakesie są powszechnię nie akceptowane i kontęstowane w środowisku architektonicznym.

Jeszcze większę niezrozumienie i opór środowiska architektonicznego budzi
zobowiązylvanie uczestników tego KoŃursu do niewykonywania autorskich praw osobistych
do prac konkursowych.

Ponadto, Regulamin tego Konkursu zawiera cały szereg uchybień natury
merlorycznej i organizacyjno-technicznej, wśród których w szczególności należy wymienić
następujące zagadnienia:
1. Regulamin nie stawia uczestnikom KoŃursu żadnych wymagań odnośnie do
wykształcenia, uprawnień zawodowych i doświadczenia zawodowego w zakresie architektury
gwarantujących na|ężyly poziom prac konkursowych.
2. Regulamin nie stawia żadnych ograniczeń odnośnie do relacji łączących uczestników
KoŃursu z członkami Sądu Konkrrrsowego.
3, Materiały wyjściowe oddane do dyspozycji uczestników Konkursu nie zapewniają
możliwości profesjonalnego i rzetelnego opracowania prac konkursowych, w szczególności
uniemożliwia to brak następujących opracowań:
- mapy zasadniczej terenu,
- programu fuŃcjonalno-użltkowego dla poszczęgólnych obiektóW



_ inwentaryzacii istniejących obiektów, z którymi ma zostać powiązana przestrzennie t

fuŃcjonalnie rozbudowa bazy naukowo-dydaktycznej.
w tym miejscu należy zwróció uwagę, że projektowanie obiektów służby zdrowia

należy do najwyższej kategorii złożoności projektowania. zawarIy w kilku zdaniach opis

wymagań dlatak skomplikowanych obięktów należy uznaó za matertał nie wystarczający dla

opracowania tak dużego projektu, tym bardziej, że jednym z wymogów zawartych w

rógulaminie jest ,,bezinwazyjność funkcjonalna i kubaturowa w stosuŃu do istniejących

obiektów".
4. Regulamin nie zawiera szczegółowego opisu formy przedstawienia części graficznej pracy

konkursowej poprzez podanie dokładnej ilości i wymiarów plansz oraz ich zawańości i skali

poszczególnyóh elementów projektu, takich jak plan sytuacyjny, rzuty, przekroje, elewacje

itp., co skutkuje brakiem możliwości porównania ze sobą i oceny poszczególnych prac

konkursowych.
5. Zantawiający Zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród w oparciu o bardzo niejasne i

nieprecyzyjne przesłanki, tj, w przypadku, gdy w ocenie zamawiającego złożone prace nie

spełniają kryterió\ł oceny pracy w stopniu pozwalających na ich przyznanie.
6. Regulamin nie zawiera właściwych zapisów odnośnie do złożęnia prac konkursowych
zapewniających ich pełną anonimowość, zgodnie z powszechnie przyjętymi w tym zakresie

zasadami.

W ocenie Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej

Polskiej oraz Zatządll Stowarzyszenia ArchitektóW Polskich oddziału w Byd,goszczy,

powyżej wskazane regulacje z cała pewnością doprowadzą do braku realnego i szerokiego

zainteresowania tym Konkursęm w środowisku architęktonicznym, co _ z kolei - uniemożliwi
zrealizowanie przez Zamawiającego założonych celów.

W związku z powyższym, w poczuciu odpowiedzialności za współtworzenie kultury

oraz prawidłowe kształtowanie ładu przestrzennego, Rada kujawsko-pomorskiej okręgowej

Izby Architektów Rzeczypospolitęj polskiej oraz zarząd stowarzyszenia Architektów

PoIskich oddziału w Bydgoszczy niniejszym uprzejmie proponuje udzielenie organizatorowi
KoŃursu pomocy w przygotowaniu i przeprowadzeniu tego Konkursu w celu efektywnego

osiągnięcia przez Uniwersytet założonych celów związanych z rea|izacją przedmiotorł,ej

inwestycji.


