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WALNE ZEBRANIE 
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 
ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO 
SARP

PROPOnOWAny PORZąDEK ObRAD:
Sobota – 7 listopada 2009 – godz. 9.00

 1. Otwarcie Walnego Zebrania
	2.	 Wybór	Przewodniczącego	i	Prezydium	Zebrania
	3.	 Uczczenie	pamięci	Zmarłych	Koleżanek	i	Kolegów	
	4.	Wystąpienie	zaproszonych	gości
	5.	 Wręczenie	wyróżnień	SARP

  Przerwa 5-10 minut

	6.	 Przyjęcie	porządku	obrad
	7.	 	Wybór	Komisji	Mandatowej,	wyborczej,	
skrutacyjnej,	uchwał	i	wniosków	

	8.	 	Wypowiedź	ustępującego	Prezesa,	sprawozdanie	
Zarządu

	9.	 	Wypowiedź	Przewodniczącego	Sądu	
Koleżeńskiego

	10.		Wypowiedź	Przewodniczącego	Kolegium	
Sędziów	Konkursowych

	11.		Wypowiedź	i	sprawozdanie	Przewodniczącego	
Komisji	Rewizyjnej

	12.	Dyskusja	nad	sprawozdaniem	ustępujących	władz
	13.		Głosowanie	w	sprawie	absolutorium	dla	
ustępującego	Zarządu

	14.		Zgłaszanie	kandydatur	na	Prezesa	OW	i	do	składu	
Zarządu

  Przerwa obiadowa ok. 14.00 – 40 minut

	15.		Wypowiedzi	programowe	i	przedstawienie	
kandydatów

 16. Wybór Prezesa OW
	17.	Wybór	członków	Zarządu	OW
	18.		Wybory	Komisji	Rewizyjnej,	Sądu	Koleżeńskiego,	
Kolegium	Sędziów	Konkursowych

 19.  Wybór Delegatów na Walny Zjazd  
12	i	13	grudnia	2009

	 	 Przerwa	na	kawę	ok.	18.00	–	15	minut

	20.	Dyskusja	o	programie	działania	OW	SARP
	21.	Przyjęcie	Uchwał	i	ogłoszenie	wyników	wyborów
	22.	Zamknięcie	zebrania	ca	20.00

Aby oficjalną formę Sprawozdania uczynić przyjemniejszą do czy-
tania proponujemy podobną formę jak w ubiegłych kadencjach, 
tzn. stosunkowo krótkie omówienie połączone z zestawem odpo-
wiednich bardziej szczegółowych tabel. Ze względu na uwarun-
kowania techniczne i wydawnicze sprawozdanie obejmuje okres 
do jesieni 2009.

Przypominamy o konieczności uzupełnienia składek 
członkowskich.

Zarząd OW SARP na zebraniu 2 października 2009 postanowił 
wzorem poprzedniej kadencji dopuścić możliwość składania kan-
dydatur do Kolegium Sędziów Konkursowych OW w przypadku 
nieobecności na Walnym Zebraniu, w drodze pisemnej deklaracji 
złożonej w biurze OW SARP w terminie do 6 listopada 2009 tzn. 
na dzień przed Walnym Zebraniem.
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SPRAWOZDAnIE ZARZąDU
OW SARP 
Z KADEnCJI 2006-2009

WPROWADZENIE
Przedstawiane Wam, Koleżanki i Koledzy sprawozdanie do-
tyczy okresu mijającej kadencji między październikiem 2006 
a listopadem 2009. 
Sprawozdanie to obejmuje działalność Zarządu prowadzonego 
przeze mnie i moich zasłużonych w poprzednich kadencjach 
Koleżanek i Kolegów, a także powitanych z zadowoleniem 
młodych debiutantów. 
Kadencja, której przebieg z jednej strony podobny do poprzed-
nich a zarazem jak zawsze trochę inna. 
Zmieniająca się sytuacja polityczna, zmiana we władzach sa-
morządowych, nowe regulacje prawne a także niestety zaha-
mowanie (kryzys?) gospodarki postawił nam nowe zadania, 
wymagające przystosowania metod i środków dla prowadze-
nia działalności statutowej.
Szczególnie sytuacja gospodarcza postawiła nas wobec proble-
mu nie tylko emigracji młodych architektów ale także wobec 
ich powrotów a także wobec nasilającej się konkurencji archi-
tektów z Unii Europejskiej.
Problemy wynikające z powyższych przesłanek będą zapew-
ne tematem dyskusji na Walnym Zebraniu a także prac nowe-
go Zarządu.
Liczę na owocne obrady, dobry wybór następnych władz i or-
ganów OW SARP a także na liczącą się zmianę pokoleniową…
A chciałbym oglądać na Walnym Zebraniu jak najwięcej zna-
jomych i nieznajomych twarzy…

1. WStęP
Na Walnym Zebraniu OW SARP 21 października 2006, zebra-
ni członkowie OW SARP powierzyli funkcję Prezesa Koledze 
Jakubowi Wacławkowi.
Do Zarządu OW SARP wybrano Koleżanki i Kolegów: Jani-
nę Trepczyńską, Jolantę Przygońską, Dariusza Hyca, Pawła 
Czaplickiego, Marka Szeniawskiego, Edwarda Wysockiego, 
Michała Jaworskiego, Wojciecha Kakowskiego, Daniela Frąca, 
Zbigniewa Fijałkowskiego, Grzegorza Buczka, Macieja Kowal-
czyka, Henryka Łagunę, Jacka Syropolskiego. 
Na zastępców ZOW wybrano Kol. Kol. Marię Sołtys, Włodzi-
mierza Motylińskiego, Krzysztofa Wolskiego. 
Ze względu na rezygnację 1.02.2007 z pełnionej funkcji Kol. 
Grzegorza Buczka do Zarządu OW została powołana Kol. Ma-
ria Sołtys.
Na pierwszym zebraniu ZOW powierzono funkcję:
Kol. Jolanta Przygońska – wiceprezes ds. dziedzictwa
Kol. Paweł Czaplicki – wiceprezes ds. wewnętrznych
Kol. Dariusz Hyc – wiceprezes ds. twórczości
Kol. Jacek Syropolski – wiceprezes ds. zewnętrznych
Kol. Edward Wysocki – skarbnik
Kol. Marek Szeniawski – sekretarz 
(patrz tabela 2)
Władze OW SARP w okresie trwania upływającej kadencji 
starały się działać w kierunku zmniejszenia odpływu człon-
ków SARP (rok 2006 – 1 187 członków, 2009 – 1 159 człon-
ków), poprzez działania promujące jego działalność wśród 
młodych architektów. W okresie kadencji przyjęto 56 nowych 
członków. Staraliśmy się zachować tradycyjną publiczną ak-
tywność naszego Stowarzyszenia oraz wypełniać jego statu-
towe obowiązki.

Jednym z priorytetów była współpraca z władzami stolicy oraz 
istniejącymi i nowopowstałymi organizacjami non profit oraz 
oczywiście z instytucjami pokrewnymi (TUP, Mazowiecka 
Okręgowa Izba Architektów). Ze szczególnym zadowoleniem 
powitaliśmy kontakt z powstającymi społecznie organizacja-
mi, interesującymi się w szerokim zakresie architekturą – tak 
jak np. Fundacja „Miasto Moje a w Nim”.
Priorytetem dla władz OW było także utrzymanie płynności 
finansowej Oddziału, w sytuacji dramatycznie zmniejszonej 
liczby sponsorów zewnętrznych, braku jakiegokolwiek dofi-
nansowania przez władze miasta oraz ustawicznych kłopotów 
z zasilaniem budżetu przez podmioty zewnętrzne, niestety 
także przez ZG SARP. 
Przedmiotem działalności OW SARP, podobnie jak w latach 
ubiegłych, była organizacja konkursów, która w pierwszym 
rzędzie była także podstawowym narzędziem umożliwiają-
cym zbilansowanie finansowe OW. Bez fałszywej skromności 
możemy chyba ocenić tę stronę naszej aktywności, poza ko-
rzystną finansowo jako przynoszącą przede wszystkim utrzy-
manie prestiżu Architektów i Stowarzyszenia jako takiego.
Mimo problemów finansowych OW SARP aktywnie realizo-
wał statut poprzez organizację poza konkursami wystaw i se-
minariów. (patrz tabela 3)

2. POCZątEK KADEnCJI, PROGRAm
Po zakończeniu Walnego Zebrania ukonstytuował się Zarząd 
OW, wybrano jego Prezydium (patrz tabela 2) oraz przyję-
to program działania.
Komisja Rewizyjna wybrana na Walnym Zebraniu ukonstytu-
owała się na zebraniu  3 listopada 2006 (patrz tabela 4).
Sąd Koleżeński wybrany na Walnym Zebraniu ukonstytuował 
się na zebraniu w dniu 3 listopada 2006. (patrz tabela 5).
Kolegium Sędziów Konkursowych wybrane na Walnym Ze-
braniu ukonstytuowało się na zebraniu w dniu 10 listopada 
2006 r. (patrz tabele 6.1 i 6.2).
Na Walnym Zebraniu wybrano także Komisję Kwalifikacyj-
no-Artystyczną, która ukonstytuowała się w sposób przedsta-
wiony w tabeli 7.
Na pierwszym zebraniu przyjęto program działania, utworzo-
ny na podstawie Uchwał Walnego Zebrania oraz wystąpie-
nia Prezesa.
Zarząd OW zwrócił się do Komisji Funduszu Pomocy Koleżeń-
skiej o kontynuację pracy w niezmienionym składzie. Ponie-
waż Przewodniczący Kol. Marian Pietrzak zmarł 30 stycznia 
2008, na jego miejsce powołana została Kol. Janina Wojtecka 
(patrz tabela 8). 
Zarząd OW zwrócił się do Komisji ds. Dziedzictwa Kulturo-
wego o kontynuację pracy również w niezmienionym skła-
dzie (patrz tabela 9).

3. SPRAWy ZEWnętRZnE
Aktywność OW SARP koncentrowała się na kontaktach 
z władzami samorządowymi Warszawy, organizacją wystaw 
a także poprzez inne formy współuczestnictwa w zdarze-
niach organizowanych przez inne podmioty (patrz tabe-
la 3 i 12).
Dużą wagę przywiązywano do tzw. „zaistnienia” w mediach 
(tabela 10) poprzez liczne wypowiedzi, uczestnictwo w dys-
kusjach w Radiu i TV oraz korespondencję z prasą, uczestnic-
two na forach internetowych, oraz przede wszystkim aktywne 
kształtowanie naszej strony internetowej jako podstawowego 
narzędzia informacji. 
W tym miejscu należą się szczególne podziękowania Kol. re-
daktor naszej strony www – Agnieszce Tratkiewicz-Nawrockiej.

4. SPRAWy tWóRCZOśCI
Działania pionu twórczości kierowane były także w tej kaden-
cji przez Kol. Dariusza Hyca. Obejmowały one tematykę kon-
kursów, wystaw, udział w dyskusjach i panelach publicznych, 
organizowanych przez władze miasta, firmy komercyjne (np. 
Murator ExPO) i organizacje społeczne (np. fundacja Miasto 
Moje a w Nim, Forum Rozwoju Warszawy).
OW SARP prowadził szeroką działalność organizacji i prowa-
dzenia konkursów (patrz tabela 6.1, 6.2 i 12).
Do konkursów organizowanych przez inne podmioty OW 
SARP delegował sędziów konkursowych bądź udzielał zgo-
dy na podejmowanie funkcji sędziego konkursowego (na in-
dywidualne wnioski). 
Dzięki dużej aktywności Kolegów z ZOW a w szczególności 
Kol. Kol. D. Hyca i M. Szeniawskiego (przy niebagatelnej po-
mocy Kol. Rafała Mroczkowskiego) aktualnie są negocjowane 
lub przygotowywane następne konkursy.
Tak jak w latach ubiegłych OW SARP przyznaje nagrody za 
najlepszy dyplom na Wydziale Architektury (patrz tabe-
la 13) – w tej kadencji dla promowania tego konkursy ZOW 
podjął decyzję o zwiększeniu finansowej nagrody dla laureata 
do 4000 zł (dodatkowo oprócz podobnej kwoty nagrody prze-
znaczonej przez ZG SARP). 
Kol. D. Hyc brał także tradycyjnie udział w jury konkursu 
o Nagrodę im.Zbyszka Zawistowskiego.

5. SPRAWy WEWnętRZnE
Problematyką spraw członkowskich, socjalnych i organizacyj-
nych zajmował się wiceprezes Kol. P. Czaplicki. 
Występującym, podobnie jak w ubiegłych kadencjach był 
problem stale zmniejszającego się uczestnictwa w SARP, po-
legający na spadku aktywności członków i ich związku ze 
Stowarzyszeniem. Przyczyną jest zarówno istnienie obo-
wiązkowej dla aktywnych architektów Izby Architektów, jak 
i ogólna sytuacja społeczno-polityczna i trudna w ostatnich la-
tach gospodarcza. Szczególnie ta ostatnia rzutowała prawdo-
podobnie na możliwości finansowe naszych członków.
SARP jest nie od dzisiaj w trudnej sytuacji jako Stowarzysze-
nie dobrowolne, „non-profit“ , nie przynoszące natychmiasto-
wej i „namacalnej” korzyści swoim członkom. 
Pozostająca na stosunkowo niskim poziomie liczba członków 
OW SARP rzutuje także w bezpośredni sposób na powstające 
co roku zaległości składkowe. 
Optymistycznym jednak akcentem jest przyjęcie 56 nowych 
członków, w tym powtórne przyjęcie do SARP 5 osób. W tej 
liczbie jest także kilkanaście osób z zagranicy.
Należy podkreślić aktywność Koła „Plener” (i jego przewod-
niczącej Kol. A. Wojterskiej-Talarczyk – patrz tabela 15), 
Koła Krytyki (i jego przewodniczącego Kol. J. Królikowskie-
go – patrz tabela 16), Koła „Falenica” (patrz tabela 14) 
oraz Koła A’51. 
Na początku 2007 ZOW przeanalizował wcześniejszą inicjaty-
wę powstania Domu Architekta Seniora we współpracy z Fun-
dacją Malwa i podjął ostateczną decyzję nieangażowania się 
OW SARP w tę inwestycję. Przyczyną był niejasny stan praw-
ny, zbyt duże ryzyko finansowe oraz brak przygotowania or-
ganizacyjnego (także projektowego) Fundacji.
W działalności OW SARP należy podkreślić ważną rolę Ko-
misji Rewizyjnej, której przewodniczący Kol. K. Chmielew-
ski uczestniczył w większości posiedzeń Prezydium i Zarządu, 
monitorując w ten sposób na bieżąco naszą działalność.

▲
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6. SPRAWy ORGAnIZACyJnE I StAtUtOWE
Liczebność Oddziału w trakcie kadencji uległa dalszemu, acz-
kolwiek nieznacznemu zmniejszeniu (2006 – 1 187, 2009 – 1160) 
Składki
Poziom wpłat utrzymuje się na niskim poziomie – np. w prze-
ciągu I półrocza 2009 wpłynęło tylko ca 30 000 zł. W związ-
ku z tym w marcu 2008 roku podjęto uchwałę o wysyłaniu 
„Komunikatu SARP” tylko tym członkom, których zaległości 
składkowe są mniejsze niż pół roku.
Na początku każdego roku wysyłany był Apel do członków 
OW z prośbą o regularne opłacanie składek członkowskich.  
Ze względu na przeprowadzoną w poprzedniej kadencji we-
ryfikację (skreślono 276 osób) ZOW w tej kadencji zdecydował 
się nie przeprowadzać podobnie restrykcyjnego działania. 
Nieodmiennie jednak apelujemy do wszystkich o regulowanie 
składek, będących jednym z filarów niezależności finansowej 
Stowarzyszenia. Pamiętajmy, że SARP nie jest w żaden sposób 
dotowany przez instytucje zewnętrzne!
Koła
W OW SARP działają dalej Koła: Koło „Plener”, Klub Archi-
tekta „Woluta” (patrz tabela 11), Koło „Falenica”, Koło A’51, 
Koło Krytyki, Sekcja Architektury Krajobrazu, których mniej 
lub bardziej aktywna działalność jest popierana w miarę moż-
liwości przez Zarząd. Szczególnie aktywne są Koła „Plener”, 
„Falenica” i Krytyki (patrz tabela 15 i 14). 
Pomoc Koleżeńska
OW SARP tradycyjnie przywiązuje dużą wagę do pomocy ko-
leżeńskiej. 
Komisją Funduszu kieruje Kol. J. Wojtecka, która zastąpiła śp. 
Kol. M. Pietrzaka (patrz tabela 8). 
Niestety ilość podopiecznych i ich życiowe problemy jest nie-
współmierna do możliwych środków finansowych, jakie może 
przeznaczyć OW SARP. Konsekwencją tego jest często nieste-
ty tylko symboliczny wymiar pomocy, będący świadectwem 
naszej wspólnoty.
Ze stałej pomocy FPK korzysta obecnie 15 osób, akcydental-
nie udzielono pomocy jeszcze 18 osobom najbardziej pokrzyw-
dzonym przez los. 
Na potrzeby FPK przeznaczono podczas kadencji ca 126 tys. zł 
brutto (także w tej kwocie zapomogi pogrzebowe).
Nieruchomość
Poważnym zadaniem w minionej kadencji okazała się sprawa 
własności nieruchomości po śp. prof. Cz. Krassowskim w Pia-
secznie przy ul. Poniatowskiego 4B (stanowiącej działkę grun-
tu numer 12/2 o powierzchni 2 043m2)
Nieruchomość ta, na skutek zaszłości losowych (dom Profeso-
ra uległ podpaleniu i nie istnieje) reprezentowała wartość sym-
boliczną oraz oczywiście materialną – jako działka budowlana. 
Jak każda nieruchomość pociągała za sobą także koszty – po-
datki, konieczność ogrodzenia, regulacji i okresowej wycinki 
„dzikiej“ zieleni, ewentualnej ochrony itp. 
W 2007 zgłosiła się do OW SARP firma „Budner Develop-
ment” sp. z o.o. z propozycją nabycia ww. działki na cele in-
westycyjne.
Zarząd OW SARP po wielu dyskusjach, przeanalizowaniu wie-
lu wariantów decyzji, zasięgnięciu porad prawnych (adw. Kry-
styna Bachman), porad finansowych (dyr. K. Nakonieczny) 
i podatkowych (prof. W. Modzelewski), pomimo zdania odręb-
nego Kol. Kol. J. Królikowskiego i K. Ozimka, w uzgodnieniu 
z Komisją Rewizyjną postanowił działkę sprzedać (Uchwała 
nr. 1/16 z 24.05.2007 i stanowisko Komisji Rewizyjnej). 
Przyczyną był przede wszystkim stan zagrożenia posiadania 
SARP jako całej organizacji. 
Jak wiadomo, od lat trwa spór prawny dot. własności siedzi-

by SARP ze spadkobiercami byłych właścicieli. Sytuacja taka 
spowodowała konieczność zebrania odpowiednich środków 
finansowych na ewentualne kupno w przyszłości nowego lo-
kalu na cele statutowe OW SARP. Taki też cel przeznaczenia 
pozyskanych środków finansowych został określony w uchwa-
le dot. sprzedaży. 
Działka została sprzedana za kwotę 1 782 000 zł netto (na-
leży zwrócić uwagę, że w 2005 wyceniana była na kwotę 
447 000 zł netto). Kwota VAT od transakcji została zapłaco-
na przez nabywcę. Od ceny sprzedaży zgodnie ze statutem 
SARP została odprowadzona na rzecz ZG SARP kwota 1% 
tzn. 17 820 zł. Zgodnie z zasięgniętymi opiniami rzeczoznaw-
ców podatkowych – wartość sprzedaży nie została objęta po-
datkiem dochodowym. Pozyskane środki zostały ulokowane 
na oddzielnym subkoncie, na lokatach długoterminowych.
Z przyczyn wyżej podanych ZOW w przeciągu ostatniego 
półtora roku czynił intensywne poszukiwania lokalu na na-
sze potrzeby (koniecznego w przypadku pogorszenia się sta-
nu prawnego własności Pałacyku przy Foksal) – lokalu, którego 
ewentualny wynajem mógłby w sposób znaczący wpłynąć po-
zytywnie na stan naszego budżetu. 
W 2007 prowadzono rozmowy z władzami Śródmieścia na 
temat kamienicy przy ul. Marszałkowskiej 45 przy pl. Zbawi-
ciela. Budynek jest od wielu lat nieużytkowany, w złym stanie 
technicznym, nadający się jednak dla naszych celów. Niestety 
przejęcie okazało się niemożliwe z powodu warunków narzu-
conych przez wytyczne urbanistyczne.
Podczas ostatniego półrocza ZOW prowadził także rozmo-
wy z władzami Śródmieścia (burmistrz W. Bartelski) oraz 
władzami miasta (wic prezydent J. Wojciechowicz) na temat 
możliwości przejęcia lokalu w bezpośrednim sąsiedztwie 
dawnego baru „Zodiak“. Obiekt ten, jako nieposiadający 
dostępu do drogi publicznej nie mógł być wystawiony na 
otwarty przetarg i uchwałą Rady Dzielnicy został przezna-
czony do wyburzenia. 
ZOW uzyskał dokumentację archiwalną, przeprowadził wizję 
lokalną a także sporządził pierwsze szkice koncepcyjne dot. 
przebudowy. Niestety okazało się, że z trudno dla nas zro-
zumiałych przyczyn formalnych władze Dzielnicy nie mogą 
nam przekazać budynku (drogą bezprzetargową – została nam 
przedstawiona  propozycja dzierżawy na 10 lat, co jest dla nas 
całkowicie niewystarczające i obarczone niebezpieczeństwem 
„odebrania” po tym okresie czasu) i zostanie on zlikwidowany 
(a na jego miejscu będzie trawnik i może fontanna (sic!).
ZOW w dalszym ciągu prowadzi poszukiwania odpowied-
niego lokalu, a pomoc, w tym członków OW, byłaby bardzo 
pożądana.

6. StOSUnKI Z WŁADZAmI SARP
Podczas kadencji stosunki z władzami SARP kształtowały się 
pomyślnie – i tak:
Wiele inicjatyw OW i ZG było reprezentowanych wspólnie lub 
wymiennie. Współpraca była kształtowana m.innymi przez 
udział Prezesa OW na zebraniach ZG, co umożliwiło m.inny-
mi zawarcie niżej opisanych porozumień.
Jednym z głównych tematów wzajemnych rozmów były 
sprawy finansowe. Wynegocjowano wprawdzie kolejne po-
rozumienie z ZG SARP dotyczące spłaty wierzytelności wo-
bec OW, tytułem tzw. „pożytków” z restauracji prowadzonej 
w Pałacu (na podstawie Uchwały ZG nr.50). Niestety, wzorem 
lat ubiegłych i z przyczyn nie zawsze zależnych od ZG, spła-
ta tych należności nie jest realizowana .
W drodze długich negocjacji i poprzez Uchwały ZG SARP uzy-
skaliśmy współudział we własności nieruchomości SARP (Pa-

łacyk – Foksal 2) tzn. użytkowany przez nas lokal stał się 
drogą aktu notarialnego (jako udział w wielkości ułamkowej 
136/2828) naszą własnością). Uporządkowanie problemu wła-
sności drogą porozumienia zakończy także problem naszego 
udziału w „pożytkach” z restauracji, których efektywny wkład 
jak wykazała historia był i jest znikomy.
Dla ratowania płynności finansowej SARP Oddział Warszaw-
ski udzielił pożyczki ZG w wysokości 450 000 zł + odsetki 
60 000 zł, której spłata ratami została przewidziana w zawartej 
z ZG SARP umowie do stycznia 2010. Poszczególne raty, zgod-
nie z umową były i są spłacane przez DPTA w Kazimierzu Dol-
nym (na dzień 2.10.2009 pozostało do spłacenia 35 000 zł). 

7. RElACJE Z ORGAnIZACJAmI 
ARChItEKtóW I URbAnIStóW
Podczas kadencji utrzymywaliśmy kontakty z Oddziałem War-
szawskim Towarzystwa Urbanistów Polskich, Okręgową Izbą 
Urbanistów i Mazowiecką Okręgową Izbą Architektów. Kon-
takty te były dość sporadyczne ale przyjacielskie i w miarę 
efektywne, przede wszystkim dzięki zaangażowaniu prze-
wodniczącego MOIA Kol. Andrzeja Ryby.
Współpraca bazowała na utworzonej przez ww. organizacje 
w ubiegłej kadencji grupie G4. Dzięki kontaktom udało się 
parokrotnie sformułować wspólne stanowisko dot. spraw ar-
chitektury i urbanistyki, jak i działalności władz architekto-
niczno-urbanistycznych Warszawy.

8. KOntAKty ZAGRAnICZnE
Miniona kadencja z przyczyn ogólnie znanych (finanse!) nie 
obfitowała w liczne kontakty zagraniczne.
Zgodnie z wcześniejszymi porozumieniami z kolegami z Bel-
gradu (a szczególnie dzięki osobistemu zaangażowaniu prof.
Kol. D. Mladenovića i nawiązanym osobistym kontaktom 
przez b. prezesa Kol. R. Szczepańskiego) zorganizowano wy-
stawę autorską młodych architektów serbskich Ivana Raskoni-
ća i Marjana Djulinaca z Belgradu. 
W 2008 Kol. J. Wacławek uczestniczył na zaproszenie ZG 
SARP w Kongresie UIA w Turynie.
Koło „Plener” zorganizowało 40. Jubileuszowa Wystawę ma-
larstwa, rysunku i fotografii architektów z dużym udziałem 
Koleżanek i Kolegów z zagranicy.

9. KOntAKty Z WŁADZAmI SAmORZąDOWymI 
WARSZAWy I mAZOWSZA
Kontakt z nowymi władzami Warszawy układał się pomyślnie.
OW SARP na życzenie Prezydenta m.st. Warszawy przekaza-
ło kandydatury do Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architekto-
nicznej oraz do nowopowstałej Rady Architektury i Rozwoju 
Warszawy.
Udział w MKUA brali jako przedstawiciele OW SARP: Kol. Kol. 
M. Szeniawski, D. Hyc, J. Wacławek (wiceprzewodniczący). 
MKUA podczas 3-letniej działalności zajmowała się opiniowa-
niem wielu (około 120 koncepcji oraz projektów m.p.z.p) co, 
należy mieć nadzieję, pozwoli na znaczące powiększenie ob-
szaru Warszawy „pokrytego” planami miejscowymi. 
Udział w Komisjach lub Radach na terenie Mazowsza bra-
li: Kol. Kol. J. Przygońska (Grodzisk Maz., Góra Kalwaria, Ja-
błonna, Wieliszew, Zielonka), A. Nasfeter (Grodzisk Maz.), 
K. Domaradzki (Podkowa Leśna), A. Chylak, J.M. Chmielew-
ski i inni.
Udział w Radzie Architektury i Rozwoju Warszawy brał jako 
przedstawiciel OW SARP Kol. J. Wacławek (przewodniczący), 
współpracując z Kolegami architektami o znaczącej pozycji 
i dorobku zawodowym (C. Bednarski, C. Bielecki, G. Buczek, 

A. Chołdzyński, A. Chylak, K. Domaradzki. S. Kuryłowicz, 
A. Ryba, T. Sławiński, A. Wagner). 
Na stosunkowo niestety jednak nielicznych spotkaniach 
z wiceprezydentem J. Wojciechowiczem i przedstawicielami 
BNAM (Kol. M. Mikos i inni) poruszane były problemy m.in-
nymi zagospodarowania ścisłego centrum Warszawy, pl. Defi-
lad, zabudowy wysokościowej w mieście, przyszłości terenów 
wokół Huty Warszawa, budynków stanowiących tzw. „dobra 
kultury współczesnej” i inne).
Władze miasta współpracowały z OW SARP przy organizacji 
konkursów (m.in. rejon pl. Bankowego i Teatralnego).
Konserwator Stołeczny zaprosił przedstawiciela OW SARP do 
udziału w Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony Dziedzic-
twa Kulturowego.
Braliśmy udział w obradach Komisji ds. Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Warszawy oraz uczestniczyliśmy w obradach 
sejmowej Komisji ds. Infrastruktury.

10. SPOtKAnIA I SEmInARIA 
mERytORyCZnE
Braliśmy udział w cyklu spotkań „Poznaj Sadybę” zorganizo-
wanym przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Sadyba” 
(patronat), w „Europejskich Dniach Dziedzictwa na Mazow-
szu”, w Komorowie i na warszawskiej Sadybie (patronat). 
Pomagaliśmy przy organizacji cyklu seminaryjno-wystawowe-
go „11th PlaNet Congress Warsaw“.
Jako patronat merytoryczny uczestniczyliśmy w wystawie 
„Bramy Kraju“.
Mieliśmy udział w nieformalnym spotkaniu członków SARP 
(i nie tylko) w Poznaniu nt. wyboru/oceny dóbr kultury współ-
czesnej; tworzenia zbiorów, prowadzonych prac badawczych, 
współpracy z władzami samorządowymi.
Braliśmy udział w konferencji Komitetu Architektury i Urba-
nistyki PAN Oddział w Lublinie, nt. „Architektura bez granic. 
Modernizm w architekturze“.
Współuczestniczyliśmy w obradach tzw. „Okrągłego Stołu“ 
w Warszawie w sprawie wypracowania zasad, inicjatyw praw-
nych itd. dotyczących reklamy zewnętrznej.

11. WYStAWY
W kadencji 2006-2009 OW SARP zorganizował wiele wystaw 
(patrz tabela 3).
Na pewno najbardziej widoczne zawdzięczamy aktywności 
Koła „Plener”. Coroczne pokazy artystycznej twórczości Kole-
żanek i Kolegów, szczególnie zaś wystawa Jubileuszowa – 40. 
(sic!) cieszyły się nieodmiennie popularnością. 
Udało się nam nawiązać współpracę z nowym dyrektorem 
Muzeum Etnograficznego p. Adamem Czyżewskim i jego 
żoną Elżbietą, dzięki której mogliśmy pomóc w organizacji 
przeglądowej wystawy laureatów „Honorowej Nagrody SARP 
1966-2006“, której nowatorska, multimedialna forma dała zna-
komite efekty.
Wypełniając uchwałę Walnego Zebrania z 2006 roku udało 
się zorganizować wystawę poświęconą twórczości Stanisła-
wa Noakowskiego – razem z Kolegami z Wydziału Architektu-
ry PW a także wystawę malarstwa Koła „Plener” poświęconą 
„Śladom Stanisława Noakowskiego“ oraz „Krajowi lat dziecin-
nych Stanisława Noakowskiego“.
Odbyły się wystawy poświęcone indywidualnej twórczości – 
i tak najciekawsza była chyba ekspozycja twórczości znakomi-
tego, światowej sławy prof. Wacława Zalewskiego. 
Także inne tego typu wystawy cieszyły się zainteresowaniem 
– Kol. Kol. Marii i Kazimierza Piechotków, Kol. Jerzego Kuź-
mienki, młodych architektów serbskich Ivana Raskonića i Mar-
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jana Djulinaca z Belgradu, Kol. Tomasza Turczynowicza (koło 
Krytyki) i ważna wystawa poświęcona twórczości prof. Cze-
sława Witolda Krassowskiego – w 90. rocznicę Jego urodzin 
(Koło Krytyki). 
Oddzielną pozycją były wystawy indywidualnej twórczości 
poza architektonicznej, takie jak ekspozycja autorska ekslibri-
sów prof. Anny Czapskiej, malarstwa Kol. Jasnej Strzałkow-
skiej-Ryszki i rzeźb Adolfa Ryszki, malarstwa i grafiki Kol. 
Henryka Gąszewskiego, malarstwa Kol. Zdzisława Sikorskie-
go, malarstwa Kol. Barbary Orzeszek-Gajewskiej. 
Promując twórczość młodych architektów zorganizowali-
śmy wystawę młodych pracowni architektonicznych w ra-
mach Festiwalu ulicy Foksal. Mamy jednak niedosyt kontaktu 
z młodymi Koleżankami i Kolegami i polecamy w przyszłości 
uwadze nowego zarządu OW promocję ich często już znako-
mitej a jeszcze nieznanej twórczości.

12. WSPóŁPRACA Z WyDZIAŁEm 
ARChItEKtURy POlItEChnIKI 
WARSZAWSKIEJ
Tradycyjne więzi OW SARP z Wydziałem Architektury PW, 
dla wielu z nas naszą „Alma Mater“, rozwijały się korzystnie 
podczas tej kadencji.
Udało się nam razem zorganizować wystawę poświęconą 
S. Noakowskiemu.
Jak co roku uczestniczyliśmy w konkursie na najlepszy dy-
plom Wydziału – dla podkreślenia ważności tego wydarzenia 
podjęliśmy uchwałę o dofinansowaniu nagrody do wysokości 
4 000 zł (patrz tabela 13). Braliśmy też udział w kwalifika-
cji do Nagrody im. Zbyszka Zawistowskiego.

13. SPRAWy ORGAnIZACyJnE
Podstawy działania Oddziału
OW SARP podobnie jak w poprzednich kadencjach kieruje 
się podobnymi zasadami. Staraliśmy się utrzymać dyscypli-
nę finansową – dzięki znakomitej pracy naszego wieloletniego 
skarbnika Kol. Edwarda Wysockiego (ze względu na zapowia-
dane przez Niego odejście z tego stanowiska na koniec ka-
dencji – wyrażamy Mu serdeczne podziękowanie za wiele lat 
wytężonej owocnej pracy!) i współpracy z profesjonalną firmą 
księgową AxOP i Jej prezesem K. Nakoniecznym.
Nie udało się utrzymać jednego z tradycyjnych źródeł finan-
sowania – sponsorów zewnętrznych. Wynika to na pewno 
z trwającego w ostatnich 2 latach kryzysu ekonomicznego. 
Podobnie jak w poprzedniej kadencji nie korzystaliśmy z żad-
nych dotacji zewnętrznych.
Podstawą pozytywnego bilansu finansowego (patrz tabe-
la 17) były więc wpływy z działalności konkursowej, w zde-
cydowanie mniejszej części składki i akcydentalne korzyści 
z wynajmowania naszych pomieszczeń.
Jak wynika z powyższego – konkursy są zdecydowanym prio-
rytetem OW SARP. Dlatego też zwracamy uwagę na wnioski 
i szczegółowe zalecenia prezydium Kolegium Sędziów Kon-
kursowych (tabele 6.1 i 6.2), wynikające z wieloletniego 
doświadczenia Kolegów a zwłaszcza przewodniczącego Kol. 
Stanisława Stefanowicza. Podkreślić należy także ścisłą współ-
pracę w tej dziedzinie z ZG SARP, która zaowocowała kolejny-
mi uregulowaniami regulaminów konkursowych i tworzoną 
bazą sędziów konkursowych oraz stworzeniem tzw. Karty 
Sędziego. Działania te mamy nadzieję umocnią naszą pozycję 
wobec inwestorów prywatnych, samorządowych i państwo-
wych oraz będą zapobiegać niekorzystnej dla nas praktyki 
„dzikich” konkursów, przetargów bądź konkursów przepro-
wadzanych nieprofesjonalnie.

Sprawy finansowe
Omówione już częściowo wcześniej – tu ich podsumowanie.
Rozwiązano problem użytkowanego przez nas lokalu w Pa-
łacyku na Foksal. Po porozumieniach z Prezydium i Zarzą-
dem Głównym SARP uzyskano notarialny udziału w całości 
nieruchomości oraz drogą porozumienia z ZG określono pre-
cyzyjnie należności w kosztach użytkowania nieruchomości 
(podatki, opłaty za media itd.) – dokumenty do wglądu w se-
kretariacie OW.
Ze względu na stale istniejące zagrożeniu „bytu” SARP w Pa-
łacyku, trudne do określenia w kategoriach czasowych, OW 
SARP dzięki korzystnej sprzedaży działki w Piasecznie uzy-
skał zabezpieczenie w środkach finansowych na nabycie no-
wego lokalu w przypadku awaryjnym.
Podstawą przychodów OW SARP są składki (w małej czę-
ści) i organizacja konkursów, także akcydentalny wynajem po-
mieszczeń partnerom zewnętrznym.
Niestety uzyskiwanie tzw. „pożytków” od ZG SARP (na pod-
stawie uchwały nr 50) z działalności gastronomicznej zmie-
niających się firm komercyjnych w Pałacyku tradycyjnie nie 
przynosiło efektów. Trudna sytuacja finansowa ZG SARP po-
wodowała ustawiczne, mimo kolejnych porozumień odsuwa-
nie naszych wierzytelności na plan dalszy.
Bieżąca działalność OW SARP jest monitorowana na bieżą-
co i zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem (tabela 17) 
umożliwiła pozytywne zbilansowanie – tzn. dodatni wynik 
finansowy.

14. bIURO
Podstawa codziennej działalności to nasze Biuro – którym zna-
komicie i profesjonalnie kieruje p. Joanna Wysocka. Pomocną 
jej była w tej kadencji zatrudniona na pół etatu p. Anna Mills 
a po jej odejściu p. Katarzyna Pakuła.
Merytoryczny nadzór nad pracą biura pełnił Kol. sekretarz 
M. Szeniawski a także skarbnik Kol. E. Wysocki.
Księgowość sprawowała podobnie jak w poprzedniej kadencji 
firma AxOP, profesjonalnie, na bieżąco i szczególnie wnikli-
wie spełniając swoje obowiązki.

15. WYDAWNICtWA I INtERNEt
Informację dla naszych członków zapewnia przede wszystkim 
nasza strona internetowa www.sarp.org.pl a także newsletter 
wysyłany co tydzień pocztą elektroniczną do zarejestrowa-
nych użytkowników.
Stale ulepszana i poprawiana strona pełni rolę głównego nośni-
ka informacji w dziedzinie architektury, budownictwa i sztuk 
pokrewnych, zapewniając aktualną wiedzę o konkursach, wy-
stawach, seminariach itp. Nową inicjatywą jest powstanie in-
ternetowego indeksu architektów oraz ogólnodostępnego (dla 
zarejestrowanych użytkowników) forum dyskusyjnego. Ambi-
cją redakcji jest, aby liczba architektów dobrowolnie zarejestro-
wanych w Indeksie przekroczyła znacząco aktualną wielkość 
ca 10% członków Oddziału. 
Liczba użytkowników strony systematycznie rośnie, średnia 
dzienna powiększyła się w okresie kadencji o 100%. Wielo-
krotnie wzrosła liczba internautów z serwerów zagranicznych, 
wzrosła również liczba prenumeratorów newslettera spoza re-
gionu warszawskiego. Wiadomości umieszczane w naszym 
serwisie cieszą się dużą popularnością i stanowią źródło in-
formacji dla innych serwisów internetowych, przede wszyst-
kim kulturalnych. 
Trwają intensywne prace informatyczne nad uruchomieniem 
bazy danych o architekturze Warszawy i jej autorach. Zgro-
madzono do tej pory informacje o ponad dwóch tysiącach 

architektów i autorów warszawskich budynków oraz o za-
projektowanych przez nich obiektach (ponad 3000 zebranych 
opisów informacyjnych). Liczymy, że strona internetowa tego 
projektu: www.architektura.warszawa.sarp.org.pl będzie do-
stępna w połowie przyszłego roku. Obecnie trwają żmud-
ne prace weryfikacyjne danych (imiona, nazwiska, daty itd.) 
oraz dostosowywanie wyświetlanych treści do zapisów ustaw 
o ochronie danych osobowych, prawo autorskie i innych regu-
lacji prawnych. Tym samym działalność postulowana przez 
ZG SARP, m.in. w liście do uczestników Kongresu Kultury 
w Krakowie, do wykonywania przez planowany Polski Insty-
tut Architektury oraz Centrum Architektury, realizowana jest 
już od dłuższego czasu w ramach bieżących prac dokumenta-
cyjnych przez redakcję serwisu internetowego Oddziału. Pla-
nowana współpraca z licznymi portalami społecznościowymi, 
w których kręgu zainteresowań szeroko pojęta architektura 
Warszawy stanowi znaczącą pozycję, będzie przyczynkiem 
do nawiązania współpracy z młodymi przedstawicielami śro-
dowiska projektantów i działaczy edukacyjno-kulturalnych.
Kolejny numer wydawanego w latach ubiegłych czasopisma 
„Architekt Warszawski i Mazowiecki” ukaże się po Walnym 
Zebraniu i będzie zawierał materiały statutowe oraz obszer-
ną wkładkę ilustrującą przebieg warsztatów projektowych dla 
młodych architektów…, których tematem była koncepcja ada-
ptacji i rozbudowy „Elizeum”. Jednakże ze względów finan-
sowych należy się liczyć z tym, że kolejne numery wysyłane 
będą tylko do członków regularnie opłacających składki.
Należy się także liczyć z tym, że wydawnictwa przygotowy-
wane w tradycyjnej „papierowej” formie będą ukazywały się 
jedynie w wyjątkowych przypadkach. Wszystkie materiały 
merytoryczne – wystawy, materiały poseminaryjne, sprawoz-
dania merytoryczne – będą publikowane na stronie w formie 
pozwalającej na ich druk w warunkach biurowych/domo-
wych. Pozwoli to znacznie obniżyć koszty i stworzy moż-
liwość przeznaczenia zaoszczędzonego czasu i pieniędzy na 
prowadzenie szerszej i lepszej działalności informacyjnej.

16. REAlIZACJA POStAnOWIEń WAlnEGO 
ZEbRAnIA 2006
Uchwała nr 1 dotyczyła zobowiązania delegatów OW SARP 
na Walny Zjazd Delegatów SARP do zgłoszenia projektu przy 
ZG SARP Galerii Malarstwa Architektów. 
Temat ten był wielokrotnie omawiany z ZG SARP, jednak ze 
względu na bardzo trudną sytuację finansową SARP projekt 
ten nie został przez ZG zaakceptowany.
Uchwała nr 2 zobowiązała do zorganizowania wystawy pre-
zentującej twórczość Stanisława Noakowskiego. 
Postulat ten został uwzględniony – wystawy takie zostały zor-
ganizowane w Warszawie (także przy współpracy z Wydzia-
łem Architektury) oraz w Nieszawie.
Uchwała nr 3 zobowiązywała członków Zarządu do zorgani-
zowania konkursu na Szpital Południowy w Warszawie. 
Ze względu na zmianę lokalizacji, kłopoty z uzyskaniem dział-
ki oraz stworzeniem programu i zatwierdzeniem finansowa-
nia władze Miasta nie doszły do etapu ogłoszenia przetargu 
lub konkursu.
Uchwała nr 4 mówiła o powołaniu rzecznika prasowo-medial-
nego. Funkcję tę pełnił podczas kadencji Kol. D. Frąc.
Uchwała nr 5 zobowiązywała ZOW do powołania osoby 
współpracującej ze skarbnikiem OW SARP. Funkcję tę pełnił 
Kol. W. Motyliński.
Uchwała nr.6 zobowiązywała Zarząd Oddziału do podjęcia 
wszelkich możliwych starań o utrzymanie dominującej roli 
Grobu Nieznanego Żołnierza na pl. Piłsudskiego.

Postulat ten był poruszany przez ZOW w trakcie kadencji – 
przede wszystkim w bezpośrednich kontaktach z władzami 
miasta (m.in. przy okazji obydwu konkursów na upamięt-
nienie mszy św.na placu, odprawionej przez Ojca Świętego 
Jana Pawła II). Ze względu jednak na wciąż nierozstrzygnię-
ty problem zagospodarowania placu, brak miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego a nawet brak decyzji stra-
tegicznych władz miasta postulat ten zachowuje swoją aktual-
ność dla władz OW SARP na następną kadencję.

17. POStUlAty dot. ObRAD WAlnEGO 
ZEBRANIA 2009
Szanowne Koleżanki i Koledzy.
Korzystając z okazji wspólnego spotkania chciałbym Was za-
prosić do dyskusji, która pomoże zarówno nam, jak i przy-
szłym Naszym reprezentantom, uporządkować dzisiejsze 
problemy Architektury i Architektów – a może nawet znaleźć 
ich rozwiązania…
Jesteśmy w fazie kryzysu w budownictwie, buduje się mniej, 
co nie oznacza lepiej. Nasze portfele zamówień się kurczą 
a honoraria spadają. Nasila się walka na rynku o zlecenia. Jak 
mamy postępować na codzień? 
Nowe regulacje – wkrótce obowiązujące Prawo Budowlane 
i już obowiązujące „Warunki Techniczne...” – pierwsze wraże-
nia, wnioski, refleksje…
Nasza stolica zaczyna być porównywana do miast Trzeciego 
świata. Jak poradzić sobie z wszechogarniającą reklamą? Cha-
osem kolorów? Przypadkowością małej architektury itd.? 
Projektujemy w mieście cały czas pozbawionego w 80% pla-
nów miejscowych. Jaki mamy stosunek do kształtowania 
naszych projektów przez władze miejskie wydające wszech-
mocne decyzje w.z.i z.t.?
Namawiam do „pochylenia się” nad obszernym sprawozdaniem 
Kolegium Sędziów Konkursowych. Wnioski i zalecenia Kolegów 
są bardzo dla nas ważne, bo konkursy nie tylko dla Oddzia-
łu stają coraz ważniejszą pozycją naszego życia zawodowego.

18. PODSUmOWAnIE
Zarządowi OW udało się przeprowadzić łódź przez wiry i ka-
tarakty ostatnich trzech lat.
–  Prowadzono pełną działalność statutową – zorganizowano 
wystawy, uczestniczono we własnych i zewnętrznych semi-
nariach, dyskusjach i spotkaniach.

–  Zorganizowano wiele konkursów, do wielu innych delego-
wano Kolegów Sędziów.

–  Uległa dalszej poprawie współpraca z ZG SARP i organiza-
cjami pokrewnymi.

–  Rozwijano współpracę z organizacjami samorządowymi 
i władzami miasta.

–  Poprawia się współczesna więź z Kolegami za pomocą stro-
ny www.

–  Udało się wyjaśnić sprawy własności użytkowanego przez 
nas lokalu.

–  Dzięki korzystnej transakcji sprzedaży nieruchomości za-
pewniono środki na pozyskanie w sytuacji awaryjnej no-
wego lokalu.

–  Bilans finansowy jest dodatni.
Przekazując pozostający w dobrym stanie OW SARP w ręce 
naszych Koleżanek i Kolegów, którzy zostaną wybrani w nad-
chodzących wyborach Walnego Zebrania – życzę pomyślnych 
wiatrów…

W imieniu Zarządu OW SARP
arch. Jakub Wacławek
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tABELE

Janusz Dmowski

Tadeusz Larek

Andrzej Orchowski

Edward Suszyński

Jan Stankiewicz

Ryszard Jagodziński

Zdzisław Zawadzki

Teresa Nieupokojew-Domańska

Julita Turczynowicz 

Irena Poniatowicz

Henryk Dąbrowski

Helena Dmochowska

Halina Wróblewska

Apolinary Gałecki

Tadeusz Orgelbrand 

Maurycy Tomasz Stryjecki 

Jan Dzierżko

Zdzisław Forkasiewicz

Wojciech Bruszewski

Józef Żak 

Jerzy Gajewicz

Czesław Czułowski

Andrzej Strachocki

Jerzy Strzeszewski

Barbara Wyporek

Barbara Hanna Kowarska

Jan Świerzewski

Cezaria Iljin-Szymańska

Michał Witwicki

Ryszard Karłowicz

Bogdan Wnętrzewski

Janina Żydanowicz

Jerzy Kumelowski

Aleksander Leszczyński

Ewa Biegańska

Marek Ambroziewicz

Jerzy Szuszkiewicz

Tadeusz Węglarski

Zbigniew Korabiowski

Anna Czapska

Alicja Woźniak-Lackorzyńska

Waldemar Marek Domagała

Wiesław Zach 

Zbigniew Rozner

Barbara Zalewska-Matarewicz 

Marian Pietrzak

Arseniusz Romanowicz

Stanisław Niewiadomski

Henryk Wiraszka

Stefan Adamiak 

Aleksander Batory 

Zbigniew Wolak

Janina Hozer

Henryk Sęczykowski

Mieczysław Krwawicz

Witalis Klepacki

Lech Graliński

Jan Wysocki

Zbigniew Hryniak

Ryszard Radyn

Bolesław Cieśliński 

Bogusław Szczęsny

Andrzej Kiciński

Włodzimierz Wajnert

Jan Cichy

Danuta Bytnar-Dziekańska

Stanisław Serafin

Jan Biluchowski 

Jan Gosk

Mieczysław Jeliński 

Tadeusz Mrówczyński

Andrzej Wojciechowski

Henryk Jakubowski 

Wacław Bulzacki

Włodzimierz Myszkowski

Jerzy Kowalski 

Marian Kostrzewa

Wincenty Szober

Zbigniew Drouet 

Andrzej Bołtuć

Andrzej Ilecki

Ewa Kodelska

Andrzej Wejchert

Stefan Hołówko

Tabela 1
KOlEżAnKI I KOlEDZy ZmARlI W KADEnCJI 2006-2009

Jakub Wacławek – prezes 52

Paweł Czaplicki – wiceprezes ds. Wewnętrznych 44

Dariusz Hyc – wiceprezes ds. Twórczości 34

Jacek Syropolski – wiceprezes ds. Zewnętrznych 28

Jolanta Przygońska – wiceprezes ds. Dziedzictwa 40

Edward Wysocki – skarbnik 44

Marek Szeniawski – sekretarz 48

Członkowie Zarządu:

Grzegorz Buczek (do 1.02.2007 – rezygnacja) 1

Zbigniew Fijałkowski 23

Daniel Frąc 29

Michał Jaworski 21

Wojciech Kakowski 23

Maciej Kowalczyk 27

Henryk Łaguna 17

Andrzej Nasfeter 21

Janina Trepczyńska 28

Maria Sołtys (od 1.02.2007) 28

Zastępcy członków Zarządu:

Włodzimierz Motyliński 15

Maria Sołtys (do 1.02.2007) –

Krzysztof Wolski 21

W kadencji 2006-2009 odbyło się 21 zebrań Prezydium i 34 zebrania 
Zarządu

2007

Wystawa „Warszawa. Architektoniczne punkty odniesienia. Ho-
norowa Nagroda SARP 1966-2006 – współpraca z p.p. E. i A. Czy-
żewskimi 

Doroczna Nagroda wraz z wystawą na Najlepszy dyplom na Wy-
dziale Architektury PW

Wystawa autorska ekslibrisów prof. Anny Czapskiej (2006, Koło 
„Plener”)

Kraj lat dziecinnych Stanisława Noakowskiego – wystawa rysun-
ków i malarstwa architektów z Koła „Plener” (Ermitaż – Łazien-
ki Królewskie)

Wystawa poświęcona Stanisławowi Noakowskiemu – współpra-
ca z Wydziałem Architektury PW (wersja elektroniczna dostępna 
na www)

„Piękno Sztuka Architektura” w 90. rocznicę urodzin Czesława W. 
Krassowskiego (Koło Krytyki)

Wystawa autorska akwareli arch. Zdzisława Sikorskiego (Koło „Plener”)

Wystawa autorska architektów serbskich Ivana Raskonića i Marja-
na Djulinaca z Belgradu

Wystawa „Ziemia polska” (Koło „Plener”)

Pomoc przy wystawie „Architekci świata o architekturze” (Kol. 
T. Barucki) w Kownie

Cykl comiesięcznych spotkań „Poznaj Sadybę“ zorganizowany przez 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Sadyba” (patronat) 

Udział OW SARP (patronat) w „Europejskich Dniach Dziedzictwa 
na Mazowszu”, w Komorowie i na warszawskiej Sadybie. 

Użyczenie wystawy „Idea miasta-ogrodu a…”, temat przewodni: 
„Otwarte ogrody” (organizator Kol. M. Sołtys)

Pomoc przy organizacji cyklu seminaryjno-wystawowego „11-th 
PlaNet Congress Warsaw 2007”

Organizacja szkolenia „Oświetlenie architektury krajobrazu” 

Wystawa „Bramy Kraju” – patronat honorowy 

12 Warszawski Rynek Nieruchomości – patronat honorowy 

2008 

022 PROJEKT – wystawa plenerowa młodych pracowni architekto-
nicznych z Warszawy (w ramach święta ul. Foksal) 

Wystawa Kol. Kol. M. i K. Piechotków – „70 lat z architekturą Ma-
ria i Kazimierz Piechotkowie”

„Kraj lat dziecinnych Stanisława Noakowskiego” – wystawa rysun-
ków i malarstwa architektów z Koła „Plener” w Nieszawie.

„W kręgu abstrakcji” – wystawa malarstwa i grafiki Henryka Gą-
szewskiego

39. wystawa fotografii, rysunku i malarstwa architektów z Koła 
„Plener” 

Wystawa twórczości prof. Wacława Zalewskiego – „Kształtowanie 
Konstrukcji / Shaping Structures”

Wystawa „Rysunki z podróży” Stanisława Niewiadomskiego

Wystawa fotografii, rysunku i malarstwa „Śladami Stanisława 
Noakowskiego po Europie” – Koło „Plener” (Stara Kordegarda – Ła-
zienki, Nieszawa)

Wystawa twórczości Kol. J. Kuźmienki „Jerzy Kuźmienko – archi-
tekt, twórca, rysownik, nauczyciel akademicki”

Wystawa Kol. J. Strzałkowskiej-Ryszki – akwarele i Adolfa Rysz-
ki – rzeźba

Festiwal „Otwarte Ogrody” 6-9 czerwca 2008 – wystawa (współ-
organizator)

Udział w Kongresie UIA w Turynie (Kol. J. Wacławek)

Udział w nieformalnym spotkaniu członków SARP (i nie tylko) 
w Poznaniu nt. wyboru/oceny dóbr kultury współczesnej; tworze-
nia zbiorów, prowadzonych prac badawczych, współpracy z wła-
dzami samorządowymi.

Udział w konferencji Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN Od-
dział w Lublinie, nt. „Architektura bez granic. Modernizm w ar-
chitekturze”

Udział w posiedzeniach Komisji Architektury, Urbanistyki, Ładu 
przestrzennego i Ekologii dzielnicy Bielany.

2009 

Wystawa akwareli i rysunku studentów Wydziału Architektury PW

40. Jubileuszowa Wystawa malarstwa, rysunku i fotografii archi-
tektów z Koła „Plener”

„Drzewa i krajobrazy polskie” – wystawa prac Barbary Orzeszek-
Gajewskiej z Koła „Plener”

„Antoni Jawornicki – Architekt urbanista” – wystawa w ramach pro-
jektu „Otwarte Ogrody” – OW SARP (Kol. M. Sołtys) przy współ-
pracy: Archiwum m.st. Warszawy, Związku Podkowian, Centrum 
Kultury i Inicjatyw Obywatelskich oraz Urzędu Miasta Podkowy 
Leśnej (Pałacyk Kasyno w Podkowie Leśnej)

Współpraca ze stowarzyszeniem „Miasto Moje a w Nim”

„Te wille, jak wójt podaje, Są w stylu świdermajer…” – Koło „Fale-
nica” we współpracy z Towarzystwem Miłośników Falenicy (sie-
dziba OW SARP)

Tabela nr 3
WyStAWy, SEmInARIA, DySKUSJE

Tabela nr 2
PREZyDIUm ZARZąDU OW SARP W KADEnCJI 2006-2009
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Tabela nr 4
KOmISJA REWIZyJnA OW SARP  
W KADEnCJI 2006-2009
3 listopada 2006 ukonstytuowała się Komisja Rewizyjna:

Kol. Konrad Chmielewski – przewodniczący
Kol. Michał Brutkowski – z-ca przewodniczącego
Kol. Michał Piechotka – sekretarz
Kol. Kazimierz Jaraczewski – członek komisji
Kol. Piotr Sembrat – członek komisji
Kol. Krzysztof Ozimek – z-ca członka komisji
Kol. Jan Maria Szmidt – z-ca członka komisji 

Tabela nr 5
SPRAWOZDAnIE ODDZIAŁOWEGO SąDU 
KOlEżEńSKIEGO OW SARP W KADEnCJI 
2006-2009
Oddziałowy Sąd Koleżeński wybrany na Walnym Zebraniu Spra-
wozdawczo-Wyborczym 21.10.2006 ukonstytuował się i działał 
w składzie:
– Kol. Janusz Bolesław Jaworski – przewodniczący,
– Kol. Aleksander Chylak – z-ca przewodniczącego,
– Kol. Antoni Beil – sekretarz,
– Kol. Irmina Samełko-Benedek – członek,
– Kol. Jasna Strzałkowska-Ryszka – członek,
– Kol. Zbigniew Juzala – członek,
– Kol. Janusz Kołaczkowski – członek.

W mijającej kadencji Oddziałowy Sąd Koleżeński zebrał się trzy 
razy i wobec braku wniesionych do rozstrzygnięcia spraw, zajmował 
się jedynie omówieniem stowarzyszeniowych spraw organizacyj-
nych i problematyką powstających nieprawidłowości przy prze-
prowadzaniu konkursów architektonicznych w trybie zamówień 
publicznych, powodujących naruszenia praw autorskich uczestni-
ków przez zamawiających.
Zastanawiano się także nad istotą działania sądów koleżeńskich 
w Stowarzyszeniu w sytuacji gdy spory wynikające z naruszania 
Zasad Etyki Zawodu Architekta rozstrzygane są powszechnie i sku-
tecznie przez sądy dyscyplinarne Izb Architektów.
Jak podano na wstępie przed Oddziałowym Sądem Koleżeńskim 
OW SARP nie toczy się aktualnie żadne postępowanie.

arch. Janusz Bolesław Jaworski – Przewodniczący OSK OW SARP

Kolegium rozpoczęło działalność w składzie 63 Koleżanek i Kolegów wybranych na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym członków 
Oddziału 21.10.2006. Niestety kilka osób z tego grona ubyło. Zmarli niezwykle lubiani  i szanowani Koledzy:
– Andrzej Kiciński, 
– Stanisław Niewiadomski,
którzy zdążyli jednak pokierować kilkoma przewodami sądowymi… 
Zawsze będziemy wspominać ich ciepło i serdecznie!

Na pierwszym posiedzeniu plenarnym 10.11.2006 Kolegium wyłoniło ze swego grona Prezydium, które ukonstytuowało się w składzie:
– Stanisław Stefanowicz – przewodniczący,
– Olgierd Jagiełło – zastępca przewodniczącego,
– Krzysztof Chwalibóg – sekretarz.
W czasie kadencji odbyły się 2 zebrania plenarne Kolegium połączone z formą prelekcji dotyczącą pracy sędziów:
–  6.03.2007 – „Przygotowanie i podpisanie warunków konkursu” – G. Chodkowski,
–  31.05.2007 – „Rola przewodniczącego sądu konkursowego” – K. Chwalibóg
oraz ponad 40 posiedzeń Prezydium. 
Prezydium zajmowało się: 
– organizacją składów sędziowskich, 
– opiniowaniem części warunków,
–  opiniowaniem wniosków architektów krajobrazu o przyjęcie do SARP, 
– odpowiedziami na zapytania sędziów, 
– przygotowaniem materiałów zestawczych dla Komisji Krajowej. 
Członkowie Prezydium uczestniczyli w spotkaniach odwoławczych organizowanych przez Zarząd Oddziału oraz brali udział w semina-
riach organizowanych przez Zespół Koordynacyjny Sędziów Konkursowych SARP.

Kończąca się właśnie kadencja Kolegium Sędziów Konkursowych w stosunku do kilku poprzednich różniła się w zasad-
niczy sposób:

Radykalne zwiększenie liczby konkursów
Pełne wejście w życie ustawy o zamówieniach publicznych i preferowana w niej forma konkursu spowodowały znaczne zwiększenie zainte-
resowania rozstrzygania części przetargów w ten sposób. Nie bez znaczenia były również apele i naciski ze strony środowiska architektów. 
I tak w mijającej kadencji Prezydium KSK wyznaczało sędziów w 35 konkursach (w poprzedniej 17). W większości były to konkursy współ-
organizowane przez Oddział Warszawski SARP, który w zakresie organizacji konkursów wykazał się znaczną inwencją. Były również kon-
kursy wewnętrzne, prywatne, uczelniane – poniżej wymieniamy jedynie te, do których sędziowie z Kolegium byli oficjalnie zapraszani. 
Zdarzały się sytuacje, że Inwestorzy zwracali się w sprawach organizacyjnych konkursów bezpośrednio do Prezydium KSK, choć to jako nie 
posiadające odpowiednich uprawnień nie mogło być stroną w negocjacjach. 
W kilku przypadkach z uwagi na proponowane warunki, w porozumieniu z Zarządem Oddziału, odmawialiśmy udziału – tak było np. 
w konkursie na „Koncepcję hotelu trzygwiazdkowego”, organizowanym przez Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami AGRO, do którego 
zaproszono przedstawiciela SARP (posiadającego stosowne uprawnienia), który mógłby uczestniczyć w pracach Komisji Konkursowej jako 
Gość-Obserwator. Odmowę umotywowaliśmy:

Tabela nr 6.1
SPRAWOZDAnIE PREZyDIUm KOlEGIUm SęDZIóW KOnKURSOWyCh OW SARP 
Z DZIAŁAlnOśCI KSK W CZASIE KADEnCJI 2006-2009

Niewskazane jest, aby w konkursie, w którego składzie sędziowskim (aż ośmiu pracowników Inwestora) nie występuje żaden architekt (!), 
brali udział Koledzy  z Kolegium Sędziów Konkursowych z głosem doradczym, gdyż w tym przypadku SARP niejako autoryzowałby decy-
zje nieprofesjonalnego sądu.
Inwestor może zaprosić wybranych architektów jako doradców, ale w układzie bezpośredniego zlecenia z pominięciem SARP. 

Zwiększony udział konkurujących
Druga ważna zmiana to masowość udziału zespołów w poszczególnych konkursach. Dotychczas, poza nielicznymi przypadkami konkursów 
o wyjątkowym znaczeniu, warunki odbierało od kilku do kilkunastu zespołów. Teraz liczebność zgłoszeń powyżej stu nie jest rzadkością. Fakt 
ten ma istotny wpływ na zwielokrotniony wkład pracy przy sądzeniu. Ma to szczególne znaczenie wobec szczupłości Kolegium: 63 osoby (61 
w poprzedniej kadencji). Należy przy tym zwrócić uwagę, że sędziowie SARP prawie zawsze stanowią obowiązujące minimum członków 
sądu  (30%), którzy powinni posiadać odpowiednie uprawnienia, nie mniejsze niż wymagane od osób konkurujących. Ponieważ w zdecydo-
wanej większości konkursy wiążą się z późniejszymi realizacjami (konkursy studialne są teraz rzadkością) sędziowie wyznaczani przez KSK 
muszą legitymować się uprawnieniami projektowymi architektonicznymi, bądź urbanistycznymi. Ten wymóg w wielu przypadkach eliminu-
je możliwość skutecznego działania części kolegów, a szkoda! 
Krytykowany poprzednio sposób wyboru sędziów zaowocował więc ograniczeniem liczby sędziów, przy zwielokrotnieniu pracy. 
Staraliśmy się, aby zgodnie z oświadczeniem Prezydium KSK poprzedniej kadencji w miarę możliwości wszyscy członkowie kolegium 
aktywnie uczestniczyli w pracach, choć ustalanie wieloosobowych składów sędziowskich, gdy cześć Kolegów nie dysponuje wolnym 
czasem, część odmawia z przyczyn obiektywnych, a część bierze udział w wielu konkursach, stało się czynnością delikatnie mówiąc 
dość kłopotliwą,  a sekretarze organizacyjni zazwyczaj „nie grzeszą” wyprzedzającymi informacjami  i składy sędziowskie trzeba wy-
znaczać „na wczoraj”. Każdy skład to kilkadziesiąt telefonów, przy czym kontakt z częścią sędziów jest ograniczony mimo posiadanych 
telefonów i adresów mailowych – prośby o oddzwonienie nie skutkują. 
Podobnie wygląda sytuacja z wielokrotnie ponawianym apelem o przekazywanie skrótowych informacji o pacach sądów i wynikach 
konkursów (zestawienia zbierane przez Zespół Koordynacyjny Sędziów Konkursowych) oraz o indywidualnych zaproszeniach do są-
dzenia – poza nielicznymi wyjątkami nikt nie odpowiedział! Koledzy szanujmy wzajemnie swój czas i pracę – zwłaszcza pra-
cę społeczną!  To gorący apel do kolejnego Kolegium!

Protesty
W trakcie mijającej kadencji wraz ze zwiększeniem się liczby konkursów  i konkurujących zespołów wzrosła również liczba protestów, któ-
re w niektórych procedurach przetargowych stały się wręcz planową rutynową czynnością konkurujących. W przypadku konkursów z za-
łożenia zdrowa rywalizacja czasami przynosi nieco kuriozalne efekty. Przytaczamy charakterystyczne dwa przykłady.
Już po oficjalnym rozstrzygnięciu konkursu i ogłoszeniu wyników została oprotestowana, przez jeden ze startujących zespołów, procedu-
ra z uwagi na niekompetentny skład sędziowski (brak przynależności do Izby Architektów wymaganej części składu sędziowskiego – kon-
kurs na park!). Fakt ten został skwapliwie wykorzystany przez nowe lokalne władze i konkurs unieważniono. Pieniądze rezerwowane na 
realizację parku przepadły i park nie powstał. Protestowanie po fakcie (syndrom psa ogrodnika) ma znaczącą wymowę – czy protestujący 
Koledzy odczuwają satysfakcję, że w efekcie ich protestu nie przeprowadzono modernizacji zaniedbanego parku i czy ich zachowanie zgod-
ne było z kodeksem etyki?
Drugi przykład – protest po rozstrzygnięciu konkursu, ale przed zakończeniem negocjacji z trzema zwycięskimi zespołami przez Inwestora. 
Laureaci drugiej nagrody wystosowali oficjalne pismo do Inwestora, że tylko oni mogą dobrze zaprojektować planowaną inwestycję, a ich 
konkurenci nie spełniają tych wymogów! – bez komentarza. Tu powtarzamy apel: Koledzy – szanujmy siebie i swoją pracę! 

Agresywne działanie – wykorzystanie wiedzy, znajomość przepisów, prawa zamówień publicznych i procedur sądzenia
Na jednym z walnych zebrań KSK padło stwierdzenie – apel o bardziej agresywne zachowanie sędziów w trakcie przygotowywania wa-
runków i w czasie sądzenia. Była to reakcja na zgłaszane wątpliwości, co do możliwości zachowań sędziów SARP stanowiących czę-
sto mniejszość w składach orzekających. 
Jest oczywiste, że agresywne zachowanie, ale zgodne z przepisami i zdrowym rozsądkiem może doprowadzić do pozytywnych roz-
strzygnięć. Ponieważ naszymi partnerami są w tym przypadku najczęściej urzędnicy samorządowi musimy wykorzystywać znajomość 
przepisów, aby nie podporządkować się rutynowym mechanizmom i procedurom administracyjnym. Stosując tę zasadę udało się w kil-
ku przypadkach doprowadzić do zapisania w warunkach: 
–  ustalenia godziwego wynagrodzenia za planowane prace projektowe (przykład: konkurs na „Halę wielofunkcyjną z wiodącą funkcja lo-
dowiska oraz park o charakterze rekreacyjno-sportowym na terenie dzielnicy Praga Południe” – prawie czterokrotne zwiększenie kwoty 
planowanej pierwotnie przez Inwestora),

–  zweryfikować zakres i terminy prac projektowych,
–  skorygować nierównoważne zapisy w projektach umów.
Przecież to także my podpisujemy ostateczną wersję warunków – można się na to nie zgodzić!
Po drugie zgodnie z zapisem w Prawie zamówień publicznym art. 113 „Członkami sądu konkursowego są wyłącznie osoby posiadające kwali-
fikacje umożliwiające ocenę zgłoszonych prac konkursowych, z tym że jeżeli przepisy szczególne wymagają posiadania uprawnień do opraco-
wania pracy konkursowej, co najmniej 1/3 członków sądu konkursowego, w tym jego przewodniczący, posiada wymagane uprawnienia.” 
Po trzecie nie można dopuścić do „zmowy” części nieprofesjonalnych sędziów, co grozi wypaczeniem wyników konkursu. Dotyczy to fazy 
końcowej rozstrzygnięć – przydzielania punktów w trzech kategoriach: 
–  atrakcyjność i realność proponowanych rozwiązań architektonicznych,
–  sprawność funkcjonalna proponowanych rozwiązań,
–  ekonomika rozwiązań. 
Niektórzy z Kolegów nie chcą sądzić w konkursach, w których tak zapisane są kryteria ocen, ale jest to procedura zgodna z zapisem pra-
wa i musimy się do niej odpowiednio dostosować – zasady organizacji konkursów organizowanych w ramach zamówień publicznych 
są przecież spójne z naszymi wewnętrznymi zasadami obowiązującymi w poprzednich latach. 
Nie można jednak dopuścić do sytuacji, w której część sędziów oceniając walory prac z grupy przewidzianej do nagród (a więc z wy-
raźnymi walorami  w poszczególnych kategoriach) ocenia je na „0”!, a preferowanej przez siebie przyznaje maksymalną liczbę – to nie-
etyczne i nieobiektywne. Tak było w przypadku konkursu na halę w Legionowie, w którym wszyscy sędziowie SARP nie zgadzając 
się z wynikami sumowań punktów zgłosili votum separatum, choć to i tak nie zmieniło stanowiska urzędników i konkurs rozstrzygnię-
to większością głosów! 

▲
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Konkursy rozstrzygnięte oraz w toku organizowane (współorganizowane) 
przez OW SARP), podkreślono tłustym drukiem – w przypadku konkur-
sów zakończonych podano datę zakończenia.
Konkursy unieważnione, odwołane lub zawieszone oznaczono kursywą.

1. Konkurs na „Koncepcję architektoniczną Centrum Kształcenia Mi-
strzowskiego w Brochowie” 
(Kol. Kol.: Andrzej Bulanda, Andrzej Kiciński, Aleksander Chylak, 
Maciej Miłobędzki).
Konkurs unieważniony.

2. Konkurs na „Koncepcję urbanistyczno-architektoniczną 
Zgrupowania Ochota” (Kampus Uniwersytetu Warszaw-
skiego przy ul. Banacha  w Warszawie) 
(Kol. Kol.: Grzegorz Chodkowski, Krzysztof Chwalibóg, Marek Du-
nikowski (SARP Kraków), Michał Jaworski, Ewa Kuryłowicz/Janusz 
Kołaczkowski, Andrzej Miklaszewski, Andrzej Nasfeter). 
[30.07.2007]

3. Dwa konkursy organizowane przez Oddział Kielecki jednocze-
śnie przy tym samym składzie sądu konkursowego:
 I.  „Na koncepcję programowo przestrzenną zagospodarowania 

obiektów sektora użyteczności publicznej w parku etnograficz-
nym w Tokarni” koło Kielc.

II.  „Na koncepcję programowo przestrzenną przebudowy (moder-
nizacji) „Dworku Leszczyków” w Kielcach”.

(Kolega Janusz Pachowski).

4. Konkurs na „Halę sportową w Legionowie na terenie 
Stadionu Miejskiego” 
(Kol. Kol.: Grzegorz Chodkowski, Włodzimierz Mucha, Krzysz-
tof Ozimek).
[24.09.2007]

5. Konkurs na:
–  „Koncepcję zagospodarowania przestrzennego śródmie-

ścia Węgrowa”, 
–  „Koncepcję zagospodarowania szczegółowego posadzki 

Rynku Mariackiego z kościołem i ulicami przyległymi 
łącznie z ulicą Narutowicza i placykiem przed „Domem 
Lipki”. 

(Kol. Kol.: Aleksander Chylak, Andrzej Fabierkiewicz, Marek Mi-
kos, Jolanta Przygońska).
[14.12.2007]

6. Konkurs na „Koncepcję budynku biurowo-handlowo-usługowe-
go przy ul. Puławskiej 2 w Warszawie” 
(Kol. Kol.: Andrzej Kiciński, Janusz Pachowski).

7. Konkurs na „Koncepcję architektoniczną Ekoparku «Glinian-
ki»  w Sulejówku” 
(Kol. Kol.: Andrzej Kaliszewski, Bohdan Napieralski, Zbigniew Fi-
jałkowski/Jan Kempa – zastępca sędziego). 

Karta Sędziego
Zespół Koordynacyjny Sędziów Konkursowych przygotował zapis tzw. „Karty ewidencyjnej sędziego”, przy założeniu, że tylko ci któ-
rzy ją wypełnią będą mogli pełnić obowiązki sędziów. Pomysł słuszny i nie nowy, ale tym razem powstał zapis nadmiernie rozbudowa-
ny, jego dokładne wypełnienie zajmuje bardzo dużo czasu.  W 2008 r. Prezes Oddziału wystosował apel o wypełnienie karty i okazało 
się, że  z Oddziału Warszawskiego odpowiedziało 6 osób (na 63), co w skali kraju i tak było najlepszym wynikiem! Żeby było cieka-
wiej koledzy ze składu oddziałowego KSK, będący równocześnie członkami Zespołu Koordynacyjnego Sędziów Konkursowych także 
Karty nie wypełnili! Świadczy to o wątpliwościach Kolegów co do treści Karty  i o braku informacji – czy raczej o nieodczytywaniu in-
formacji przesyłanych Internetem. 

Wnioski dla Zarządu OW i KSK następnej kadencji:
–  zwiększenie składu Kolegium, 
–  profesjonalizacja organizacji przygotowania i rozstrzygania konkursów,
–  organizacja informacji o zakresie uprawnień, specjalizacji i zainteresowaniach co do sądzenia deklarowanych przez poszczególnych sę-
dziów, 

–  większa sprawność organizacyjna, w tym wykorzystywanie pracy kilku profesjonalnych sekretarzy organizacyjnych (dwóch z uwagi na 
natłok prac nie może w pełni obsłużyć wszystkich konkursów),

–  cykliczne szkolenia sędziów – niepokój budzi słabe przygotowanie kolegów do sądzenia, wielu nie wie nawet o istnieniu „Regulaminu kon-
kursów architektonicznych urbanistyczno-architektonicznych i urbanistycznych SARP”!, czy o zapisie w Prawie zamówień publicznych 
dotyczącym konkursów!,

–  nadanie większego znaczenia momentowi przejmowania obowiązków sędziego poprzez podpisywanie zobowiązania rzetelnego przestrze-
gania zasad „Regulaminu konkursów...” i „Prawa zamówień publicznych dotyczącym konkursów”,

–  zgłaszanie do składów sędziowskich (w miarę możliwości) również zastępców sędziów, zgodnie z „Regulaminem konkursów architekto-
nicznych urbanistyczno-architektonicznych i urbanistycznych SARP” – „zastępca sędziego do chwili powołania na sędziego nie wchodzi 
w skład sądu  i uczestniczy w pracach sądu konkursowego bez głosu stanowiącego”,

–  powrót do włączania do składów sędziowskich sędziów „spoza terenu właściwości terytorialnej oddziału SARP, na którym organizowany 
jest konkurs” – zgodnie z „Regulaminem konkursów architektonicznych urbanistyczno-architektonicznych i urbanistycznych SARP”.

Prezydium KSK wyznacza sędziów z OW, zgodnie z zaleceniami przesyłanymi przez sekretarzy organizacyjnych – nieliczne odstępstwa 
(bezpośrednie kontakty z Kolegiami z innych oddziałów) jedynie potwierdzają tę regułę. 

Wniosek formalny dla Zarządu OW 
Prezydium Kolegium Sędziów Konkursowych zwraca uwagę na przygotowanie Oddziału do przeprowadzania procesu przygotowania, opi-
niowania i dystrybucji warunków konkursowych.
Warunki do ostatnio ogłaszanych konkursów kolportowane są, z uwagi na koszty  i czas, wyłącznie w wersji elektronicznej. Sędziowie za-
twierdzają warunki do dystrybucji na posiedzeniach sądów konkursowych w siedzibie Oddziału, który nie dysponuje programem kompute-
rowym do odczytywania załączników graficznych typu mapy z naniesionymi ważnymi oznaczeniami. 
Bazowanie wyłącznie na ustnych oświadczeniach osób przygotowujących warunki może prowadzić – I PROWADZI – do niebezpiecznych 
przekłamań zwartości części tekstowej z graficzną (które powinno się na miejscu, na bieżąco korygować). Może to stanowić poważne za-
grożenie organizacyjne i prawne w trakcie trwających, ogłoszonych oficjalnie konkursów.
Organizacja konkursów jest dla SARP czynnością dochodową i Oddział nie może pozostawić tego układu bez zmian.

Prezydium Kolegium Sędziów Konkursowych OW SARP
arch. Stanisław Stefanowicz
arch. Olgierd Jagiełło
arch. Krzysztof Chwalibóg                                                                                                                                                                      Warszawa 29.09.2009

Tabela nr 6.2
ZEStAWIEnIE KOnKURSóW ORGAnIZOWAnyCh W KADEnCJI 2006-2009, DO KtóRyCh 
PREZyDIUm KSK DESyGnOWAŁO SęDZIóW KOnKURSOWyCh (DO 15.09.2009)

8. Konkurs na „Koncepcję urbanistyczno-architektonicznej terenu obec-
nego stadionu X-lecia z przeznaczeniem na budowę Narodowego Cen-
trum Sportu  w Warszawie” 
(Kol. Kol.: Witold Benedek, Konrad Chmielewski, Grzegorz Chodkow-
ski, Jerzy Skrzypczak).
Konkurs unieważniony.

9. Konkurs na „Koncepcję zagospodarowania przestrzennego placu 
Bankowego, placu Teatralnego i ulicy Senatorskiej” 
(Kol. Kol.: Dariusz Hyc, Stanisław Stefanowicz, Jakub Wacławek)

10. Konkurs na „Halę wielofunkcyjną z wiodącą funkcja 
lodowiska oraz park  o charakterze rekreacyjno-sporto-
wym na terenie dzielnicy Praga Południe” 
(Kol. Kol.: Stefan Kuryłowicz, Jerzy Andrzej Nowakowski, Stani-
sław Stefanowicz, Jarzy Grochulski – zastępca sędziego). 
[10.12.2007]

11. Konkurs na „Koncepcję klubu kultury – filii Centrum 
Promocji Kultury przy ul. Brukselskiej / ul. Wersalskiej” 
(Kol. Kol.: Paweł Czaplicki, Dariusz Hyc, Jan Maria Szmidt).
[20.12.2007]

12. Konkurs na „Koncepcję architektoniczną siedziby Sta-
rostwa Powiatowego w Garwolinie” 
(Kol. Kol.: Bohdan Kulczyński, Marcin Sadowski, Grzegorz Stiasny).
[9.07.2008]

13. Konkurs na „Otoczenie Stadionu Narodowego”
Zespół sędziowski został ustalony w odpowiedzi na zapytanie Prezesa 
Oddziału Warszawskiego.
„W czerwcu 2007 r. wyznaczyliśmy skład zespołu sędziów desygnowa-
nych do sądzenia konkursu na „Koncepcję urbanistyczno-architektoniczną 
terenu obecnego stadionu X-lecia z przeznaczeniem na budowę Naro-
dowego Centrum Sportu w Warszawie. Jak wiadomo konkurs nie do-
szedł do skutku. 
Uważamy, że do dalszych prac związanych z wtórnym konkursem doty-
czącym projektowanego Stadionu Narodowego powinni być wyznaczeni 
koledzy  z poprzedniego składu sędziowskiego” [2007] 
(Kol. Kol.: Witold Benedyk, Konrad Chmielewski, Grzegorz Chodkow-
ski, Jerzy Skrzypczak).
Jak wiadomo konkurs ten również nie doszedł do skutku!

14. Konkurs na „Koncepcję architektoniczną centrum miasta Jó-
zefowa” 
(Kol. Kol.: Grzegorz Buczek, Olgierd Jagiełło).

15. Konkurs na „Koncepcję parkowego urządzenia terenu nad jezior-
kiem „Balaton” na terenie Gocławia w obrębie ulic: Abrahama, Na-
sypowa, Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Bohaterewicza” 
(Kolega Edward Wysocki).

16. Konkurs związany z przyznaniem „Dorocznej Nagrody SARP 
im. Zbyszka Zawistowskiego” 
(Kolega Piotr Sembrat).

17. Konkurs na „Rozbudowę budynku Akademii Sztuk Pięk-
nych przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie w Warszawie” 
(Kol. Kol.: Witold Benedek, Maciej Kysiak, Maria Saloni-Sadowska).
[2.07.2008]

18. Konkurs-warsztaty projektowe na: „Koncepcję architek-
toniczną programowo-przestrzenną adaptacji i rozbudowy 
pawilonu zwanego Elizeum (ul. Książęca 2) w parku im. 
Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego w Warszawie” 
(Kol. Kol.: Andrzej Fabierkiewicz, Andrzej Miklaszewski, Maciej 
Miłobędzki).
[19.06.2008]

19. Konkurs na „Koncepcję architektoniczno-urbanistyczną rozbu-
dowy kompleksu przy ul. Kłobuckiej dla potrzeb Instytutu Pamię-
ci Narodowej w Warszawie” 
(Kol. Kol.: Konrad Chmielewski, Henryk Łaguna, Jerzy Szczepa-
nik-Dzikowski).

20. Konkurs na „Koncepcję architektoniczną moderni zacji 
Parku im.  J. Polińskiego przy ul. Szaserów w Dzielnicy 
Praga Południe” 
(Kol. Kol.: Irena Bajerska, Wojciech Kakowski, Rafał Szczepański, 
Piotr Walkowiak).
[13.11.2008]

21. Konkurs na „Najlepszą realizację dzieła architektonicznego, ar-
chitektoniczno-urbanistycznego i urbanistycznego zrealizowanego 
na obszarze Płocka” 
(Kol. Kol.: Henryk Drzewiecki, Piotr Sembrat, Tomasz Sławiński).

22. Konkurs na „Koncepcję rewaloryzacji zabytkowego par-
ku dworskiego we Wsoli, Muzeum Witolda Gombrowicza” 
(Kol. Kol.: Andrzej Bulanda, Andrzej Nasfeter, Marek Szeniawski).
[3.12.2008]

23. Konkurs na „Koncepcję architektoniczną budowy pawilonu wysta-
wowego przy ul. Adama Mickiewicza dla potrzeb Muzeum Historycz-
nego w Legionowie” 
(Kol. Kol.: Grzegorz Chodkowski, Edward Wysocki).
Konkurs z uwagi na zastrzeżenia sędziów z KSK OW do „warunków” 
miał być ponownie przygotowany, w rzeczywistości nie doszedł do skutku.

24. Konkurs na „Koncepcję urbanistyczno-architektonicz-
ną kompleksu Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli War-
szawskiej” 
(Kol. Kol.: Krzysztof Chwalibóg, Marian Fikus z Oddziału Poznańskie-
go, Jerzy Grochulski, Konrad Kucza-Kuczyński, Jan Maria Szmidt / 
Janusz Bolesław Jaworski).
[31.08.2009]

25. Konkurs na „Koncepcję architektoniczno-budowlaną 
budynku hotelowego w Porcie Lotniczym Warszawa o stan-
dardzie 5*, który organizator zamierza prowadzić w syste-
mie międzynarodowych hoteli Marriott w Warszawie” 
(Kol. Kol.: Paweł Czaplicki, Janusz Kołaczkowski, Jerzy Skrzypczak).
[24.03.2008]

26. Konkurs na „Koncepcję architektoniczną Centrum Edu-
kacyjno-Sportowego w Chotomowie, w Gminie Jabłonna” 
(Kol. Kol.: Wojciech Kakowski, Stanisław Stefanowicz, Janina Trep-
czyńska).
[14.05.2009]

27. Konkurs na „Projekt Wiązowskiego Centrum Kultury w Wiązownie” 
(Kolega Olgierd Jagiełło). 
Konkurs organizowany przez Gminę Wiązowna po unieważnieniu kon-
kursu  o tej samej nazwie, rozstrzygniętego w czerwcu 2008 r. Według 
informacji uzyskanej od laureatów nowy konkurs ze zmienionym nieco 
programem użytkowym nie koliduje z poprzednim.
Konkurs bez podania wyjaśnień odwołano. 

28. Konkurs na „Projekt siedziby Starostwa Powiatowe-
go w Legionowie” 
(Kol. Kol.: Grzegorz Chodkowski, Michał Jaworski, Grzegorz Stiasny).

29. Konkurs studialny na „Projekt zagospodarowania wraz z bu-
dynkiem otoczenia Więzienia Pawiak w Warszawie przy Al. Jana 
Pawła II róg Dzielnej” 
(Kol. Henryk Łaguna + Kol. Kol.: Jakub Wacławek i Jerzy Skrzypczak 
zaproszeni bezpośrednio przez organizatorów konkursu).  
Konkurs zawieszony

30. Konkurs na „Koncepcję budynku Domu Kultury KADR przy 
ul. Rzymowskiego w Warszawie” 
(Kolega Jakub Wacławek).

31. Konkurs na „Najlepszy projekt z użyciem technologii KNAUF” 
(Kol. Kol. Jerzy Grochulski, Jakub Wacławek).

32. Konkurs na „Koncepcję scenariusza i scenografii stałej ekspo-
zycji Muzeum Katyńskiego w budynku kaponiery Cytadeli War-
szawskiej” 
(Kol. Kol.: Witold Benedek, Bohdan Kulczyński, Konrad Kucza-Ku-
czyński, Jerzy Szczepanik-Dzikowski).
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33. Konkurs na „Koncepcję architektoniczną Siedziby Powia-
towej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu przy 
ul. Okulickiego 9d” 
(Kol. Kol.: Tatiana Bujanowska (SARP Radom), Michał Hagmajer, 
Ewa Kuryłowicz).
Konkurs odwołany.

34. Konkurs na „Koncepcję architektoniczno-budowlaną 
przebudowy/modernizacji wraz z aranżacją i wystrojem 
wnętrz w pomieszczeniach budynku Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych przy Al. Szucha  w Warszawie 
(Kol. Kol.: Michał Jaworski, Piotr Walkowiak).

Podsumowanie
Prezydium Kolegium Sędziów Konkursowych wyznaczało w bie-
żącej kadencji sędziów (do dn. 25.09.2009) łącznie w 35 konkur-
sach. Nie wszystkie z nich zostały ostatecznie przeprowadzone 
i rozstrzygnięte. 
Sprawozdanie nie obejmuje konkursów organizowanych w poprzed-
niej kadencji, ale rozstrzygniętych już w bieżącej, tj.:
–  Konkurs na „Koncepcję architektoniczną hali widowisko-

wo-sportowej  w Mińsku Mazowieckim” [2007],
nie obejmuje również tych, w których sędziowie nie byli desygno-
wani przez KSK OW SARP, a powoływani bezpośrednio na wniosek 
ZG SARP lub zapraszani bezpośrednio przez organizatorów, np.:
–  Konkurs (coroczny) na najlepszą realizację z zastosowaniem be-
tonu,

–  Konkurs na najlepszy projekt dyplomowy magisterski, którego 
autor/autorzy uzyskali w roku poprzedzającym stopień magistra 
inżyniera architekta – „Doroczna polsko-niemiecka nagroda inte-
gracyjna BDA-SARP im. Waltera Henna”,

–  Konkurs na „Projekt zagospodarowania terenu przyległego do klasz-
toru oo. Jezuitów w Poznaniu wraz z programem funkcjonalno-
przestrzennym”,

–  Konkurs „Na projekt siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmi-
ku Województwa Wielkopolskiego”, 

oraz konkursów we wstępnej fazie organizacyjnej:
–  Konkurs na koncepcję urbanistyczną planu regulacyjne-

go Fryderyk Chopin Airport City w Warszawie.

Łącznie w całej kadencji 2006-2009 (do 25.09.2009) rozstrzygnię-
to 14 konkursów organizowanych (współorganizowanych) przez 
OW SARP:
– w roku 2007 – 6 konkursów, 
– w roku 2008 – 5 konkursów,
– w roku 2009 – 3 konkursy.
Wśród konkursów unieważnionych jeszcze w fazie przygotowa-
nia należy podkreślić dwa konkursy związane z budową Stadio-
nu Narodowego.  

Prezydium Kolegium Sędziów Konkursowych OW SARP
arch. Stanisław Stefanowicz
arch. Olgierd Jagiełło
arch. Krzysztof Chwalibóg

Warszawa 29.09.2009

Tabela nr 7

SPRAWOZDAnIE KOmISJI 
KWAlIfIKACyJnO-ARtyStyCZnEJ  
OW SARP Z DZIAŁAlnOśCI W KADEnCJI 
2006-2009
Komisja liczyła 6 członków. W kadencji odbyło się tylko jedno ze-
branie Komisji, na którym ukonstytuowała się ona w następują-
cym składzie:
– Paweł Detko – przewodniczący,
– Henryk Drzewiecki,
– Andrzej Fabierkiewicz – z-ca przewodniczącego,
– Jerzy Skrzypczak,
– Jasna Strzałkowska-Ryszka,
– Piotr Walkowiak – sekretarz.

W kadencji nie zgłoszono do Komisji kwalifikacyjno-artystycznej 
żadnych spraw i komisja odbyła tylko jedno zebranie.

arch. Paweł Detko – Przewodniczący

Tabela nr 8
SPRAWOZDAnIE Z DZIAŁAlnOśCI KOmISJI POmOCy KOlEżEńSKIEJ OW SARP 
W KADEnCJI 2006-2009
Komisja działała w następującym składzie:
– Marian Pietrzak – przewodniczący (do 11.10.2007; zm. 30.01.2008),
– Janina Wojtecka – przewodnicząca (od 11.10.2007),
– Tadeusz Jakubowski,
– Krzysztof Moldzyński,
– Roman Trębacz,
– Jan Maria Szmidt.
W związku z chorobą Kolegi Mariana Pietrzaka odbyło się w dniu 11.10.2007 posiedzenie Komisji FPK, na którym Kierownictwo Komisji 
przekazano kol. Janinie Wojteckiej.

W ciągu minionej Kadencji podstawowym zadaniem Komisji było opiniowanie wniosków o udzielenie pomocy finansowej osobom, które 
znalazły się w ciężkiej sytuacji materialnej. Były to następujące rodzaje zapomóg:
– stałe zapomogi socjalne (wypłacane kwartalnie),
– jednorazowe zapomogi losowe,
– zapomogi pogrzebowe.

Oddziałowa Komisja Pomocy Koleżeńskiej zajmowała się następującymi sprawami:
1.  rozpatrzono i zaopiniowano wnioski o przyznanie stałych zapomóg socjalnych,
2.  rozpatrzono i zaopiniowano wnioski o przyznanie jednorazowych zapomóg losowych,
3.  zgłoszono wnioski o udzielenie dodatkowych zapomóg socjalnych z okazji Świąt Bożego Narodzenia w latach: 2006-2008,
4.  przeprowadzono rozmowy dla zapoznania się z sytuacją losową członków OW SARP w celu udzielenia pomocy finansowej,
5.  udział w uroczystości pogrzebowej Kolegi z Domu Opieki.
W omawianym okresie sprawozdawczym udzielono pomocy finansowej na łączna kwotę 96 070,00 zł netto.
Powyższe zapomogi zostały wypłacone zgodnie ze statutem SARP ze środków Funduszu pomocy Koleżeńskiej tworzonego z części składek 
członkowskich, prowadzonej przez Oddział działalności statutowej oraz dobrowolnych wpłat na FPK OW SARP.

arch. Janina Wojnecka – Przewodnicząca

prasa temat

Rozmowa z korespondentką prasy regionalnej Holandii Warszawa, historia i współczesność

Rozmowa z korespondentką prasy belgijskiej SARP, Warszawa

Echo Miasta Warszawa

Polska Projektowanie architektoniczne

Polska Warszawa

Fakt Stadion x-lecia

Polska
Komentarz do poszukiwań nowej siedziby OW SARP (kamienica przy 
pl. Zbawiciela)

Niedziela Przyszłość Warszawy w kontekście Euro 2012

Rzeczpospolita
Komentarz na temat honorariów architektów w kontekście honorarium Kereza 
za projekt Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Echo Miasta Ładne miejsca i budynki w Warszawie

Dziennik Architektura w budownictwie mieszkalnym

Polska Krakowskie Przedmieście

Polska Projektowanie architektoniczne

Gazeta Wrocławska Wieżowce (Wrocław, Warszawa)

Architektura Murator Rozwój architektoniczny Warszawy

Tabela nr 10
KOntAKty ZARZąDU OW SARP Z mEDIAmI W KADEnCJI 2006-209
Działalność 2007-2009 prowadzona była przede wszystkim przez kol. Daniela Frąca jako wyznaczonego przez Zarząd do kontak-
tów z mediami (reprezentował także SARP w Warszawskim Okrągłym Stole Reklamowym (podstolik 3) a także Kol. Kol.  M. Soł-
tys, D. Hyca, J. Wacławka oraz J. Przygońską. Korespondencja z prasą prowadzona była przeważnie przez Kol. J  Wacławka. 

Udział w spotkaniach, seminariach i konferencjach poświę-
conych ochronie zabytków i innych dóbr kultury
–  Forum Dyskusyjne „Krajobraz Warszawski” – pierwsze spotkanie 
6 lipca 2007, proponowane tematy „Przestrzenie publiczne”, „Przy-
roda w mieście”. Realizacja: 24 października 2007, „Sąd nad War-
szawą” (Krajobraz Warszawski nr 97); 6 czerwca 2008, „Czy ul. 
Próżna może być pełna?” (Krajobraz Warszawski nr 98), 19 czerw-
ca 2009, „Przestrzeń publiczna, przestrzeń społeczna – Jak ocie-
plić nasze miasto?”,

–  „Warszawskie konfrontacje konserwatorskie” w Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego: 14 maja 2009, „Willa Morskie Oko 5. Wokół 
wpisu do rejestru”; 18 czerwca 2009, „Bitwa o «pudełko». W obro-
nie św. Augustyna.” 

Seminaria i konferencje 
–  Warszawa, 11-13 grudnia 2007, Uniwersytet Warszawski, „Kultu-
ra artystyczna Warszawy xVII-xxI w.”; Panel dyskusyjny „Rewi-
talizacja Warszawy”

–  Lublin, 1-2 września 2008, Konferencja PAN oddział w Lublinie 
„Architektura bez granic. Modernizm w architekturze”

–  Poznań, 27 października 2008, CK Zamek; seminarium robocze 
„Ochrona architektury xx w. w Polsce” 

–  Warszawa, 24-25 marca 2009, Konferencja „Między ortodoksją 
a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny”

–  Warszawa, 6 maja 2009, Konferencja ZG SARP „Polska polityka 
architektoniczna. Polityka jakości krajobrazu, przestrzeni publicz-
nej i architektury”. 

Nowe inicjatywy
Forum Dialogu Społecznego przy Biurze Stołecznego Konserwatora 
Zabytków; posiedzenia: 24 sierpnia i 23 września; sprawy organi-
zacyjne i tematy interwencyjne; w planie: przygotowanie tematów 
do przedstawienia na forum. 

Posiedzenia Komisji
–  13 listopada 2008, dziedzictwo kulturowe w „Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. War-
szawy (przyjętego uchwałą nr LxxxII/2746/2006 Rady m.st.
Warszawy z 10.10.2006) 

–  4 grudnia 2008, w sprawie budynku d. księgarni „Universus” 
–  9 stycznia 2009, przyjęcie zmian w:
  -  redakcji kryteriów
  -  weryfikacji listy w wersji przyjętej w „Studium uwarunkowań…” 

tj. uzupełnionej w trakcie pracy nad Studium.

Prace dokumentacyjne i opisowe
Zebranie materiałów i opracowanie dokumentacji opisowej obiek-
tów zakwalifikowanych jako dobra kultury współczesnej w „Stu-
dium uwarunkowań” i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
m.st. Warszawy.(na zlecenie Biura Planowania Przestrzennego i Ar-
chitektury, sierpień-grudzień 2008).
Odpowiedzi na zapytania o stanowisko OW SARP w sprawie ochro-
ny dziedzictwa architektury współczesnej; tematy: 
–  Teatr Powszechny,
–  Biurowiec d. ZETO,
–  Dworzec Wschodni,
–  Dom przy ul. Bruna 2 (temat – nagroda Mister Warszawy),
–  Materiały do odtworzenia tablicy pamiątkowej budowniczych tra-
sy WZ na wiadukcie mostu Śląsko-Dąbrowskiego,

–  Muzeum Kolejnictwa (d. Dworzec Główny),
–  Dom w pierzei ulicy, ul. Długa.

Media i prasa
Przedstawianie stanowiska OW SARP w sprawie dóbr kultury współ-
czesnej w wypowiedziach i wywiadach dla prasy, stacji radiowych 
i telewizyjnych (Gazeta Wyborcza, Radio dla Ciebie, TVP Info, Pol-
sat News). 

arch. Jolanta Przygońska – Przewodnicząca
arch. Maria Sołtys – Sekretarz

Tabela nr 9
SPRAWOZDAnIE Z DZIAŁAlnOśCI KOmISJI OW SARP ds. OChRONY DZIEDZICtWA 
KUltUROWEGO ARChItEKtURy I URbAnIStyKI XX w. W KADEnCJI 2006-2009

▲



XVI www.warszawa.sarp.org.pl XVIIwww.warszawa.sarp.org.pl

SP
R

A
W

O
ZD

A
N

IE
 Z

A
R

Z
Ñ

D
U

 O
D

D
Z

IA
¸U

 W
A

R
SZ

A
W

SK
IE

G
O

 S
A

R
P 

Z 
K

A
D

EN
C

JI
 2

0
0

6
-2

0
0

9
 

lis
to

pa
d

2
0

0
9

Życie Warszawy Współczesne dobra kultury

Gazeta Wyborcza Wielokrotne wypowiedzi nt. bieżących wydarzeń architektonicznych

Gazeta Wyborcza Rondo Romana Dmowskiego

Gazeta Wyborcza Dworce PKP w Warszawie

Gazeta Wyborcza Ściana Wschodnia

Gazeta Wyborcza Rotunda

radio temat

Radio Warszawa Praga Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Radio Warszawa Praga Warszawa

Polskie Radio Program 1 Budynki z wielkiej płyty

Polskie Radio BIS Warszawa, miejscowe plany zagospodarowania

Radio dla Ciebie Pomnik na Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Radio dla Ciebie Odbudowa pałacu Saskiego

Radio dla Ciebie Lista obiektów dóbr kultury współczesnej

Radio dla Ciebie Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Radio PIN Zmiana w prawie budowlanym – rezygnacja z pozwoleń na budowę

Radio dla Ciebie Architektura Warszawy w kontekście planów budowy wieżowców

Radio dla Ciebie Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów

Radio dla Ciebie Zapisy o ochronie zabytków

Radio Kampus Architektura współczesna

Radio dla Ciebie Inwestowanie w obszarach pod opieką konserwatora

Polskie Radio Program 1 Dworce Kolejowe w Warszawie

Radio dla Ciebie Plomby w zabudowie pierzejowej

Radio dla Ciebie Lista dóbr kultury współczesnej

Radio dla Ciebie Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach

Radio dla Ciebie Współpraca WA PW i UM Warszawa

Radio dla Ciebie Otoczenie PKiN

Radio dla Ciebie Reklama w mieście

Radio dla Ciebie Kino Wars

Radio dla Ciebie Reklama zewnętrzna wielkoformatowa

Radio dla Ciebie Plany miejscowe – otoczenie PKiN

Radio dla Ciebie Przestrzeń publiczna

TV temat

TVP Warszawa Kurier Plac Bankowy

TVP Warszawa Magazyn nieruchomości m2 Osiedla mieszkaniowe w Warszawie

TVP Info Ekonomia i Rynek Budynki wysokościowe

TVN Dzień Dobry TVN Beton w architekturze

TVP Warszawa
Program Kontrowersje – zmiana planu zagospodarowania przestrzennego okolic 
PKiN

TVP Warszawa Program Kontrowersje – pawilony przy ul. Marszałkowskiej

TVP Warszawa Kurier Warszawski – lista obiektów dóbr kultury współczesnej

TVP Warszawa Program Kontrowersje – Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły

TVP 2 Stadion Narodowy

TVP Kultura Współczesna architektura, zagospodarowanie centrum Warszawy

TVP Warszawa
Program Kontrowersje 
 Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły

Polsat
Wydarzenia – wieżowce, obecność sławnych zagranicznych architektów 
na rynku projektowym w Polsce

TVN CNBC Biznes Dom oszczędny

TVP Warszawa Kurier Warszawski – Reklama zewnętrzna w stolicy

TVP Warszawa Kurier Warszawski – Miasteczko Wilanów

TVN Warszawa CDH Smyk

TVP INFO
„Dach nad głową” – budowa domów jednorodzinnych, miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego

TV Biznes Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

TVP Warszawa
Kurier Warszawski – zmiana planu zagospodarowania przestrzennego okolic 
PKiN

Polsat Wydarzenia – architektura Warszawy

TV Puls Osiągnięcia architektury po 1989 roku w kontekście lat PRL

TVN Warszawa Centra handlowe

TVN Warszawa Konkurs na Plac Trzech Krzyży

TVP1 Wiadomości Modernizacje obiektów zabytkowych

TVN Warszawa MPZP Pola Mokotowskiego

TVN Warszawa Dworzec Centralny – plany przebudowy

TVN Warszawa Nowa siedziba ZUS

TVN Warszawa
Śródmieście – plany miasta odnośnie sposobu zagospodarowania przestrzeni 
publicznych

TVP Telewizyjny Kurier Warszawski Stadion Narodowy

TVP Info PKiN

TVP Info Reklama zewnętrzna wielkoformatowa

TVP Info Kino Skarpa i inne z lat 1950.

Polsat News Zmiany w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Listy i artykuły do prasy

Gazeta Wyborcza Muzeum Sztuki Nowoczesnej (wielokrotnie)

Architektura Murator Rozwój Warszawy

Gazeta Wyborcza Warszawa współczesna

Gazeta Wyborcza Konkurs na upamiętnienie mszy odprawionej przez Papieża Jana Pawła II

Gazeta Wyborcza Plac Bankowy

Internet Wyburzenie Dworca w Katowicach

Gazeta Wyborcza Hala na Koszykach

Gazeta Wyborcza Zieleń miejska

Gazeta Wyborcza Cytadela Warszawska

Gazeta Wyborcza Piwnice Pałacu Saskiego

Gazeta Wyborcza Stadion Narodowy

Gazeta Wyborcza Rada Architektury i Rozwoju Warszawy

Gazeta Wyborcza Klub „Skra“

Gazeta Wyborcza Syrenka Warszawska

Gazeta Wyborcza Plac Grzybowski – „Dotleniacz“

Gazeta Wyborcza Plac Wilsona

Gazeta Wyborcza Kino „Relax“

Gazeta Wyborcza Wieżowiec na ul. Ludnej

Gazeta Wyborcza Willa „Julisin” w Konstancienie

Gazeta Wyborcza Reklama zewnętrzna

Gazeta Wyborcza Metro – dostępność dla osób niepełnosprawnych

Gazeta Wyborcza Osiedle „Torwar”

Gazeta Wyborcza Szkoła Baletowa

Gazeta Wyborcza KDT w Warszawie

Gazeta Wyborcza Obchody 4 czerwca 1989

Gazeta Wyborcza Pole Mokotowskie

Gazeta Wyborcza Parowozownia na Pradze

Gazeta Wyborcza Wydział Dziennikarstwa na Bednarskiej

Gazeta Wyborcza Pomnik Polaków Ratujących Żydów

Gazeta Wyborcza Aleja na Skarpie Warszawskiej
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Tabela nr 11
SPRAWOZDAnIE KlUbU ARChItEKtA „WOlUtA“ Z DZIAŁAlnOśCI W KADEnCJI 2006-2009   
W ciągu każdego roku miało miejsce ponad trzydzieści cotygodniowych spotkań dyskusyjnych. Dyskusje poświęcone były zagadnieniom 
urbanistyki i architektury Warszawy, jej historii jak i planom na przyszłość.
Odbywały się prezentacje najnowszych projektów i realizacji przez autorów, wybitnych architektów warszawskich i z innych ośrodków.
Również młodzi architekci, laureaci nagród SARP przedstawiali swoje osiągnięcia. Tematem była też twórczość wybitnych architektów 
świata i klasyków polskiej archtektury. 

Działalność Klubu była dokumentowana w fotokronice.  

Dzięki dotacjom OW SARP dokonano zakupu projektora multimedialnego i fotograficznego aparatu cyfrowego. 

Opracowanie programów merytorycznych, prowadzenie spotkań i dokumentowanie należały do kierownika Klubu i zastępcy kierownika 
Klubu. 

Kierownik Klubu „Woluta“
arch. Jasna Strzałkowska-Ryszka – Kierownik Klubu „Woluta” 

Tabela nr 12 

KOntAKty ZARZąDU OW SARP Z WŁADZAmI W KADEnCJI 2006-2009
Listy, stanowiska OW
Urzędy Temat

Ministerstwo Infrastruktury
(przez ZG SARP)

Zmiany „Warunków Technicznych ...“

Jacek Wojciechowicz
Wiceprezydent m.st. Warszawy

Marszałkowska 45

Burmistrz Śródmieścia Marszałkowska 45

Urząd Naczelnego Architekta Piwnice Pałacu Saskiego

Minister Kultury
Minister Budownictwa
Prezydent m.st. Warszawy

Ochrona dziedzictwa (razem z Mazowiecką Izbą Architektów)

Dziekan Wydziału Architektury PWj Zatrudnienie Kol. A. Miklaszewskiego

Urząd Miasta
Biuro Polityki Lokalowej

Lokal dla OW SARP

Urząd Miasta
Biuro Gospodarki Nieruchomościami

Lokal dla OW SARP

Koordynator ds. budowy stadionów na EURO 2012 Stadion Narodowy

Jacek Wojciechowicz
Wiceprezydent m.st. Warszawy

EURO 2012

Sąd Okręgowy w Zamościu Przetarg na projekt siedziby

Jacek Wojciechowicz
Wiceprezydent m.st. Warszawy

Kandydatury do MKUA

Jacek Wojciechowicz
Wiceprezydent m.st. Warszawy

Otoczenie Stadionu Narodowego

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m.st. Warszawy

Zmiany w BNAM (razem z grupą G4)

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m.st. Warszawy

Kandydatury do Rady Architektury i Rozwoju Warszawy

Zarząd Terenów Publicznych Syrenka Warszawska

BNAM Dobra Kultury Współczesnej

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sposób liczenia powierzchni w budynkach

ZG SARP Zmiany w Prawie Budowlanym

Burmistrz Żoliborza Plac Wilsona

Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie Remont elewacji Pałacu

Ministerstwo Infrastruktury Reklama zewnętrzna

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m.st. Warszawy

EURO 2012

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m.st. Warszawy

Lokalizacja Stadionu Narodowego

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m.st. Warszawy

Muzeum Sztuki Nowoczesnej

ZG SARP Polska Polityka Architektoniczna

ZG SARP Regulamin konkursów SARP itp.

Burmistrz Śródmieścia Pawilon Marszałkowska 104A

Jacek Wojciechowicz
Wiceprezydent m.st. Warszawy

Pawilon Marszałkowska 104A

Jacek Wojciechowicz
Wiceprezydent m.st. Warszawy

Regulamin reklamy zewnętrznej

Urząd Miasta
Zakład Gospodarki NIeruchomościami

Pawilon Marszałkowska 104A

Jacek Wojciechowicz
Wiceprezydent m.st. Warszawy

Plac Defilad (nowy plan miejscowy)

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m.st. Warszawy

KDT

BNAM „Dotleniacz“ na pl. Grzybowskim

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m.st. Warszawy

Muzeum Sztuki Nowoczesnej

BNAM Kino „Relax”

Konserwator Stołeczny Willa „Julisin” w Konstancinie

Burmistrz Żoliborza Plac Wilsona

Komitet Budowy Pomnika Pomnik-Muzeum Bitwy Warszawskiej

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m.st. Warszawy

Pole Mokotowskie i klub „Skra”

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m.st. Warszawy

Cytadela Warszawska (przetarg)

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m.st. Warszawy

Bezpieczeństwo niepełnosprawnych w metrze

Metro Warszawskie Bezpieczeństwo niepełnosprawnych w metrze

Konserwator Stołeczny Willa „Julisin” w Konstancinie

Burmistrz Śródmieścia Szkoła Baletowa 

Minister Budownictwa Reklama zewnętrzna

Wojewoda Warszawski Reklama zewnętrzna

Burmistrz Pragi Parowozownia 

Rada Warszawy Pole Mokotowskie – plan miejscowy

Burmistrz Wilanowa Szkoła w Miasteczku Wilanów (konkurs)

Konserwator Stołeczny Parowozownia na Pradze

Dziekan Wydziału Dziennikarstwa Lokalizacja nowej siedziby na Bednarskiej

Dyrektor Muzeum Narodowego „Ocieplenie“ elewacji Muzeum Narodowego

Konserwator Wojewódzki Dworzec Główny

Kancelaria Sejmu Sejm – dostępność dla niepełnosprawnych (z prof. E. Kuryłowicz)

BNAM Aleja na Skarpie

Minister Kultury Aleja na Skarpie

Jacek Wojciechowicz
Wiceprezydent m.st. Warszawy

Kandydatury do MKUA

Tabela nr 13
lAUREACI nAGRODy ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO SARP ZA nAJlEPSZą PRACę 
DyPlOmOWą WyKOnAną nA WyDZIAlE ARChItEKtURy PW
Data przyznania dyplomu

2007 Baltazar Brukalski: „Budynek Laboratorium muzyki współczesnej” – promotor prof. arch. Stefan Westrych
Małgorzata Rokicka: „Rozbudowa ośrodka dla dzieci ulicy” – promotor prof. arch. Ewa Kuryłowicz

2008 Paulina Lis: „Mikrobrowar Leszczydół” – promotor dr arch. Jacek Kopczewski

2009 Adam Brzostek: „Dom Akademicki na Pradze” – promotor prof. arch. Ewa Kuryłowicz
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Tabela nr.14
SPRAWOZDAnIE Z DZIAŁAlnOśCI KOŁA „fAlEnICA” PRZy OW SARP W KADEnCJI 2006-2009
Koło „Falenica” przy OW SARP zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi z Falenicą.
Tu mieszkamy, problemy tego miejsca są nam bliskie, a historia nas interesuje. Osiedle jest naszą małą ojczyzną. 
Zależy nam na przekazywaniu zdobytej wiedzy naszym Sąsiadom, Dzieciom i Młodzieży.
W ramach propagowania informacji o Falenicy, przedsięwzięliśmy następujące działania:

29 listopada 2006, „Falenica na dawnych mapach i we współczesnych planach” – wystawa w Klubie Kultury „Falenica” i referat jw.

19 stycznia 2007, w ramach spotkań kolędowych – wystawa w Szkole Podstawowej nr 124 i rozstrzygnięcie konkursu dla dzieci i młodzie-
ży z falenickich szkół „Historia pewnego miejsca w Falenicy”.

Temat projektu – „Nasza Mała Ojczyzna – co różni ją od innych”:
–  25 maja 2007, wystawa „Dzieje miejscowości – dziedzictwo Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej 1877-2007” (we współpracy za Stowarzysze-
niem Świdermajer – Józefów oraz TMF – Miejski Dom Kultury Józefów); wrzesień 2007 – wystawa jw. w Klubie Kultury „Falenica”; od li-
stopada 2007 – wystawa jw. w Klubie Kultury „Radość”,

–  od 24 października 2007, wystawa w Klubie Kultury „Falenica” „Podróż do starej Falenicy – społeczność żydowska” (we współpracy Klu-
bem Kultury „Falenica” oraz TMF),

–  6 stycznia 2008, w ramach spotkań kolędowych wystawa w Szkole Podstawowej nr 124 i rozstrzygnięcie konkursu dla Dzieci i Młodzie-
ży z falenickich szkół „Ślady dawnej Falenicy”.

15 czerwca 2008, wystawa semestralnych projektów Studentów WAPW „Centrum Falenicy” – Klub Kultury „Falenica”,
–  25 czerwca 2008, wystawa semestralnych projektów studentów WA PW „Centrum Falenicy – Klub Kultury „Falenica” wernisaż oraz dys-
kusja – Oddział Warszawski SARP.

3 stycznia 2009, w ramach spotkań kolędowych wystawa w Szkole Podstawowej nr 124 i rozstrzygnięcie konkursu dla Dzieci i Młodzieży 
z falenickich szkół „Świdermajer”,
–  8-30 września 2009, wystawa „Te wille, jak wójt podaje są w stylu Świdermajer” – rysunki i opowiadania uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych oraz członków Koła OWSARP „Falenica”.

Środki przeznaczone w czasie mijającej kadencji przez OW SARP, zostały przeznaczone na realizacjię powyższych zamierzeń, a zwłaszcza 
na zakup artykułów umożliwiających realizację wystaw oraz zakup nagród dla Laureatów konkursów.

arch. Lucyna T. Wośko – Przewodnicząca

Tabela nr 15
SPRAWOZDAnIE Z DZIAŁAlnOśCI KOŁA „PlEnER” PRZy OW SARP W KADEnCJI 2006-2009
Koło powstało w 1969r. i w roku 2009 obchodzi 40. działalności.

Wystawy zbiorowe:
Pawilon SARP – Doroczna Wystawa Przeglądowa
–  2007 – 36 architektów-artystów polskich + 10 z zagranicy = 46 osób prezentujących swoje obrazy;
–  2008 – 44 architektów-artystów polskich + 16 z zagranicy = 60 osób prezentujących swoje obrazy;
–  2009 –  46 architektów-artystów polskich + 19 z zagranicy = 65 osób prezentujących swoje obrazy.
Łazienki Królewskie
–  2007 – „Kraj lat dziecinnych Stanisława Noakowskiego w rysunku i malarstwie architektów”- 25 osób;
–  2008 – „Śladami Stanisława Noakowskiego po Europie – rysunek i malarstwo architektów”– 29 osób;
–  2009 – wystawa nie odbyła się.
Nieszawa, Muzeum Stanisława Noakowskiego
–  2007 – nawiązanie współpracy;
–  2008 - „Kraj lat dziecinnych Stanisława Noakowskiego w rysunku i malarstwie architektów”
–  2009 – „Śladami Stanisława Noakowskiego po Europie – rysunek i malarstwo architektów”

Wystawy indywidualne w siedzibie OW SARP:
–  2007 – Zdzisław Sikorski;
–  2008 – Henryk Gąszewski, Jerzy Kuźmienko, Jasna Strzałkowska-Ryszka;
–  2009 – Barbara Orzeszek-Gajewska.

Wystawa studentów WA PW – I Studencka Wystawa Rysunku i Akwareli na Foksal

Plenery malarskie:
–  2007 – Nieszawa, Lisa Młyn, Łowicz, Nieborów, Kazimierz nad Wisłą;
–  2008 – Jagodne Wielkie, Supraśl;
–  2009 – Czerwińsk, Nieszawa, Ustroń.

Nagrody dla Beaty Bajno:
–  2008 - II & III miejsce w konkursie fotograficznym „Pilsner Urquell International Photography Awards”.
–  W styczniu 2009 grafika Beaty, prezentowana w dziale Techniki Własne, zdobyła II miejsce w Konkursie „Grafika Warszawska”.

Działania społeczne:
–  Członkowie Koła „Plener” ofiarowali obrazy na akcję charytatywną organizowaną przez arch. Jerzego Zubrzyckiego: W dniach 16-20.11.2009, 
w siedzibie OW SARP planowana jest wystawa połączona ze sprzedażą obrazów „Malowane Sercem”. Wernisaż: poniedziałek, 16 listo-
pada o godz. 18.00. Zebrane fundusze zostaną w całości przekazane na rzecz Polskiego Komitetu Zwalczania Raka. 

–  Kolega Wojciech Zabłocki ofiarował do MSiT cykl swoich akwarel „Igrzyska Starożytne”.

Tabela nr 16
SPRAWOZDAnIE Z DZIAŁAlnOśCI KOŁA KRytyKI PRZy OW SARP W KADEnCJI 2006-2009
W czasie ostatniej kadencji Koło Krytyki przeprowadziło szereg działań we współpracy z różnymi środowiskami i instytucjami. Aktywność 
Koła była uzależniona od zmiennego finansowania. Stąd niektóre zamierzenia nie zostały jeszcze przeprowadzone do końca. W kolejnych 
latach ważniejsze wydarzenia przedstawiały się następująco:

2006
–  Warsztaty projektowe „Miasto-ogród jako wzorzec projektowania ładu przestrzeni”, SGGW i CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie (ma-
teriały w druku)

–  Wystawa „Miasto-ogród: idee-projekty-realizacje-powroty”, Biblioteka Główna SGGW (we współpracy z Kol. Kol. Marią Sołtys i Krzysz-
tofem Domaradzkim)

–  Wystawa „Tomasza Turczynowicza rysunek architektury i ogrodu”, siedziba OW SARP 
–  Debata publiczna „Nowe perspektywy transformacji krajobrazu”, CSW Zamek Ujazdowski

2007
–  Wystawa poświęcona 90. rocznicy urodzin profesora Witolda Krassowskiego „Piękno-Sztuka-Architektura”, siedziba OW SARP
–  xI warsztaty projektowe „Koncepcja kreacji krajobrazu otoczenia Stadionu Narodowego w Warszawie”, CSW Zamek Ujazdowski (Akade-
mia Sztuki Architektury Krajobrazu, Stowarzyszenie Młodych Kreatorów Krajobrazu), udział wzięli m.in. arch. Wojciech Zabłocki, artysta 
plastyk Stefan Maciąg oraz wiele zespołów z całego kraju (publikacja wyników w miesięczniku „Urbanista”)

–  Interwencja w sprawie wpisu do rejestru zabytków Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (pismo do wojewody mazowieckiego i do wiado-
mości: Tomasz Merta Generalny Konserwator Zabytków, prof. dr hab. inż. Krzysztof Kazimierz Pawłowski – Komitet Architektury i Urba-
nistyki PAN, Maciej Czeredys – zastępca Mazowieckiego Konserwatora Zabytków)

2008
–  Opracowanie koncepcji konkursu na Pawilon Polski w Auroville, wstępne rozmowy z dyrektorem CSW Zamek Ujazdowski w sprawie or-
ganizacji konkursu

–  Opracowanie koncepcji i scenariusza konferencji „Kultura przestrzeni gminy” w Mrozach dotyczącej ładu przestrzeni na Mazowszu, kon-
sultacje i uzgodnienia

–  Opracowanie scenariusza (Jeremi T. Królikowski) i wykonanie dokumentacji (Piotr Życieński) wystawy „Kultura przestrzeni – lekcja urba-
nistyki” dotyczącej rewaloryzacji Krakowskiego Przedmieścia w Warszawie

2009
–  Realizacja konferencji pt.: „Kultura przestrzeni gminy” w Mrozach (współpraca: Urząd Gminy Mrozy, MSGP SGGW)
–  Opracowanie redakcyjne materiałów pokonferencyjnych „Kultura przestrzeni gminy”
–  Interwencja w sprawie „ocieplenia“ Muzeum Narodowego w Warszawie (teksty i pisma – Informacje OW SARP, Generalny Konserwator 
Zabytków, Rada Powiernicza Muzeum Narodowego w Warszawie, pismo internetowe „Galois”)

–  Spotkanie dyskusyjne „Nowe formy domu ekologicznego” (wg koncepcji Waldemara Deski – w przygotowaniu)
–  xII warsztaty projektowe „Zieleń w otoczeniu zabytku na przykładzie Zamku Ujazdowskiego w Warszawie” (w przygotowaniu we współ-
pracy z CSW Zamek Ujazdowski i KSK SGGW)

Jak widać, niezależnie od trudności finansowych, Koło Krytyki podejmuje ważne dla architektury warszawskiej zagadnienia wychodząc 
z jej sprawami poza krąg własnego środowiska. 

arch. Jeremi T. Królikowski – Przewodniczący

Galeria Architektów:
Czteroletnie starania u kolejnych prezesów ZG SARP o utworzenie „Galerii Architektów”, w pomieszczeniu naprzeciwko sekretariatu Oddziału 
Warszawskiego, spełzły na niczym. Dlatego powstaje „Galeria Jednego Obrazu”, wg. pomysłu Kol. Henryka Gąszewskiego. Wernisaże odbywać 
się będą w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 15.30. Inauguracja przewidziana 7.11.2009r. w czasie trwania Walnego Zebrania OW SARP

Ostatnie pożegnanie:
– 2007 –  św. p. Anna Czapska (29.06.1919 – 19.11.2007);
– 2007 – św. p. Janina Żydanowicz (25.05.1916-12.09.2007)
– 2008 – św. p. Włodzimierz Wajnert (1931 – 20.03.2008);
– 2009 – św. p. Ewa Kodelska (22.12.1925 – 30.07.2009).

Za Zarząd Koła „Plener ” 
arch. Anna Wojterska-Talarczyk – Przewodnicząca                                                                                               Warszawa, 21.09.2009
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Tabela nr 17
DZIAŁAlnOść fInAnSOWA OW SARP ZA OKRES OD lIStOPADA 2006 DO 31 SIERPnIA 2009 

PRZYCHODY WG STANU NA DZIEŃ 31.08.2009.

Rodzaj źródeł przychodów XI-XII 2006 2007 2008 I-VIII 2009 Ogółem

Działalność zlecona 
i sponsorowana

 79 250,00 zł  256 489,56 zł  255 102,95 zł  129 000,00 zł  719 842,51 zł 

1. Konkursy  79 250,00 zł  256 489,56 zł  255 102,95 zł  114 000,00 zł 

2. Pozostała (wystawy seminaria, 
warsztaty arch., opinie)

 – zł  – zł  – zł  15 000,00 zł 

Działalnośc własna  4 098,36 zł  23 900,00 zł  27 998,36 zł 

1. Wystawy i seminaria  4 098,36 zł  23 900,00 zł  – zł  – zł 

2. Imprezy dotowane  – zł  – zł  – zł 

Działalność organizacyjna  5 036,80 zł  67 573,11 zł  45 707,40 zł  24 010,73 zł  142 328,04 zł 

1. Składki członkowskie  4 799,90 zł  64 518,66 zł  43 572,09 zł  23 539,60 zł 

2. Wydawnictwa  450,00 zł  – zł  – zł 

3. Darowizny  1 000,00 zł  – zł 

4. Inne  236,90 zł  1 604,45 zł  2 135,31 zł  471,13 zł 

Działalność administracyjna  12 389,00 zł  88 422,75 zł  153 526,00 zł  52 115,89 zł  306 453,64 zł 

1. Udostępnianie Sali  12 389,00 zł  83 022,75 zł  88 726,00 zł  35 915,89 zł 

2. Przychody z realizacji uchwały 
ZG SARP

 – zł  5 400,00 zł  64 800,00 zł  16 200,00 zł 

Przychody finansowe  57 283,77 zł  15 068,81 zł  78 178,81 zł  134 222,41 zł  284 753,80 zł 

Pozostałe przychody 
operacyjne

 – zł  46 023,72 zł  33 033,03 zł  60 141,88 zł  139 198,63 zł 

Fundusz statutowy  
– zwiększenia

 – zł  1 782 150,00 zł  14 174,59 zł  72 304,63 zł  1 868 629,22 zł 

Fundusz Pomocy 
Koleżeńskiej

 2 437,10 zł  98 668,00 zł  26 084,97 zł  37 221,34 zł  164 411,41 zł 

PRZYCHODY OGÓŁEM  160 495,03 zł  2 378 295,95 zł  605 807,75 zł  509 016,88 zł  3 653 615,61 zł 

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 31.08.2009

Rodzaj kosztów XI-XII 2006 2007 2008 I-VIII 2009 Ogółem

Działalnośc zlecona 
i sponsorowana

 12 264,45 zł  180 502,57 zł  189 418,28 zł  124 387,87 zł  506 573,17 zł 

1. Konkursy  12 264,45 zł  176 502,57 zł  188 908,28 zł  110 135,87 zł 

2. Pozostała (wystawy seminaria, 
warsztaty arch., opinie)

 – zł  4 000,00 zł  510,00 zł  14 252,00 zł 

Działalnośc własna  13 378,52 zł  41 518,13 zł  41 743,24 zł  33 728,01 zł  130 367,90 zł 

1. Wystawy i seminaria  1 973,58 zł  3 975,69 zł  23 625,90 zł  – zł 

2. Koła i kluby  11 404,94 zł  11 945,92 zł  10 208,06 zł  19 952,04 zł 

3. Pozostała  – zł  25 596,52 zł  7 909,28 zł  13 775,97 zł 

Działalność organizacyjna  20 159,04 zł  30 220,00 zł  17 563,54 zł  11 902,27 zł  79 844,85 zł 

Działalność administracyjno- 
-biurowa

 40 280,91 zł  177 648,33 zł  200 612,86 zł  143 779,05 zł  562 321,15 zł 

Koszty finansowe  – zł  966,99 zł  16 841,61 zł  – zł  17 808,60 zł 

Pozostałe koszty operacyjne  – zł  50 146,43 zł  10 617,09 zł  4 051,52 zł  64 815,04 zł 

Wypłaty zapomóg z FPK  8 068,00 zł  50 882,00 zł  40 095,00 zł  27 020,00 zł  126 065,00 zł 

Podatek dochodowy  – zł  217,00 zł  53,00 zł  – zł  270,00 zł 

KOSZTY OGÓŁEM  94 150,92 zł  532 101,45 zł  516 944,62 zł  344 868,72 zł  1 488 065,71 zł 

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I KOSZTÓW WG STANU NA DZIEŃ 31.08.2009

XI-XII 2006 2007 2008 I-VIII 2009 Ogółem

Przychody ogółem  160 495,03 zł  2 378 295,95 zł  605 807,75 zł  509 016,88 zł  3 653 615,61 zł 

Koszty ogółem  94 150,92 zł  532 101,45 zł  516 944,62 zł  344 868,72 zł  1 488 065,71 zł 

WYNIK (zysk/strata)  66 344,11 zł  1 846 194,50 zł  88 863,13 zł  164 148,16 zł  2 165 549,90 zł 

1. Wybór władz Oddziału i Komisji Rewizyjnej
Władze Oddziału Warszawskiego SARP zostały wybrane na 
otwartym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, które od-
było się w Warszawie 21 października 2006 roku.
Na tym zebraniu wybrana została Komisja Rewizyjna Od-
działu Warszawskiego SARP.
Komisja ukonstytuowała się 3 listopada 2006 w następują-
cy sposób:
Kol. Konrad Chmielewski – przewodniczący,
Kol. Michał Brutkowski – z-ca przewodniczącego,
Kol. Michał Piechotka – sekretarz,
Kol. Kazimierz Jaraczewski – członek komisji,
Kol. Piotr Sembrat – członek komisji,
Kol. Krzysztof Ozimek – z-ca członka komisji,
Kol. Jan Maria Szmidt – z-ca członka komisji. 

2. Uchwały i wnioski Walnego Zebrania Sprawoz-
dawczo-Wyborczego i ich wykonanie w czasie trwa-
nia kadencji
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze podjęło 6 uchwał 
zalecając władzom Oddziału Warszawskiego SARP podjęcie 
następujących działań:
1.  Utworzenie przy ZG SARP przy ul. Foksal 2 w Warsza-

wie, Galerii Malarstwa Architektów. 
Przedsięwzięcia nie udało się zrealizować ze względu na 
brak niemożliwości wygospodarowania niezbędnych środ-
ków finansowych.

2.  Zorganizowanie rocznicowej wystawy SARP, przy udzia-
le Wydziału Architektury PW, prezentującej twórczość ar-
chitekta Stanisława Noakowskiego w jego 140. rocznicę 
urodzin i 80. rocznicę śmierci. 
Wystawa się odbyła w Warszawie (także przy współpracy 
z Wydziałem Architektury) oraz w Nieszawie.

3.  Zorganizowanie konkursu na Szpital Południowy w War-
szawie.
Taki konkurs nie został zorganizowany ze względu na 
zmianę lokalizacji, kłopoty z uzyskaniem działki oraz 
stworzeniem programu i zatwierdzeniem finansowania 
przez władze miasta.

4.  Powołanie z członków Zarządu OW SARP rzecznika pra-
sowo-medialnego OW SARP.
Taką funkcję pełnił Kol. Daniel Frąc.

5.  Powołanie z członków Zarządu OW SARP osoby współ-
pracującej ze skarbnikiem OW SARP.
Taką funkcję miał pełnić kol. Włodzimierz Motyliński.

6.  Podjęcie starań aby Grób Nieznanego Żołnierza stano-
wił nadal element dominujący zachodniej pierzei pl. Pił-
sudskiego.
Prace związane z przebudową i zagospodarowaniem placu 
przez władze miasta zostały wstrzymane. Zarząd zdecy-
dował, że odpowiednie działania interwencyjne zachowu-
jeą swoją aktualność i powinny być kontynuowane przez 
władzę OW SARP w następnej kadencji.

3. Ocena działalności statutowej Oddziału Warszaw-
skiego SARP
3.1. Działalność informacyjna OW SARP prowadzona jest 
w następujących formach:
– informacji w internecie;
– publikacji wydawnictw poseminaryjnych;

–  czasopismo „Architekt Warszawski i Mazowiecki – Infor-
macje OW SARP” (ze względów finansowych wysyłane 
tylko do członków opłacających składki). 

Regularność ukazywania się wydawnictw i ich udostępnia-
nie oraz aktualizacja informacji szczególnie w internecie jest 
coraz lepsza. Nową inicjatywą jest powstanie indeksu archi-
tektów, nie tylko warszawskich.
W opinii Komisji Rewizyjnej działalność informacyjna OW 
SARP prowadzona jest prawidłowo.
3.2. W 2008 podjęto jawną uchwałę w sprawie sprzedaży 
działki po profesorze Czesławie Krassowskim. Również 
w ciągu tej kadencji nie udało się pozyskać sensownego 
zagospodarowania działki. OW SARP ponosił systema-
tyczne koszty związane z utrzymaniem działki (poda-
tek od ziemi, sprzątanie, itp). Musieliśmy też wykonać 
inwentaryzację zieleni. Stosowna uchwała została przyję-
ta jednogłośnie i została potwierdzona podpisami Człon-
ków Zarządu. 24.05.2008 sprzedano działkę przekazaną 
w spadku przez prof. Cz. Krassowskiego. Rzeczoznawcy 
z ZG SARP wycenili wartość działki na ok. 440 000 zł. 
Po negocjacjach z kupującym działkę sprzedano za pra-
wie 1 800 000 zł. 
Zgodnie z uchwałą pieniądze ze sprzedaży ulokowano na 
lokacie bankowej i mają służyć tylko pozyskaniu nowego 
lokalu OW SARP (mimo korzystnych rozstrzygnięć doty-
czących lokalu w pałacyku przy Foksal – patrz pkt 3.5. – los 
pobytu SARP w tym obiekcie może być zagrożony).
Sprawa wykorzystania działki w Piasecznie była przedmio-
tem wielu dyskusji Zarządu i konsultowana z Komisją Re-
wizyjną, która poparła działania Zarządu.
3.3. W okresie sprawozdawczym organizowano doroczne 
imprezy plenerowe, organizowano seminaria, wystawy ma-
larstwa i rysunku członków Koła „Plener” (szczególnie aktyw-
nego), a także okolicznościowe wystawy dorobku twórczego 
Koleżanek i Kolegów.
3.4. Utrzymywana jest doraźna i stała pomoc dla Kolegów 
będących w trudnej sytuacji materialnej. Postępowanie Za-
rządu w tej sprawie jest jak najbardziej prawidłowe.
Komisja Rewizyjna jest jednak zdania, że w miarę możli-
wości należy zwiększyć wysokość zasiłków wypłacanych 
z Funduszu Pomocy Koleżeńskiej.
3.5. Zarząd OW SARP doprowadził w tej kadencji do for-
malnego przejęcia przez OW 136 m2 powierzchni na par-
terze w pałacu Zamoyskich przy ul.  Foksal 2 na potrzeby 
Oddziału. 
Po porozumieniach z Prezydium i Zarządem Głównym SARP 
uzyskano notarialny udział w całości nieruchomości oraz 
drogą porozumienia z ZG określono precyzyjnie należno-
ści w kosztach użytkowania nieruchomości (podatki, opła-
ty za media itp.).
Komisja Rewizyjna ocenia ten fakt, jako niezwykle pozy-
tywny.
3.6. Nadal utrzymuje się sytuacja, w której sprawami Stowa-
rzyszenia zajmuje się stale określona liczba Kolegów. Staty-
styka obecności przede wszystkim Członków Zarządu nie 
przekłada się na uczestnictwo w pracach Zarządu.
Na Walnym Zebraniu OW SARP 21 października 2006 wy-
brano Zarząd w liczbie 18 osób.
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Zarząd ukonstytuował się w następujący sposób:
Prezydium – 7 osób,
Zarząd –  11 osób.
W czasie trwania kadencji odbyło się (do początku września 
2009) 21 zebrań Prezydium oraz 34 Zarządu (łącznie 55), ze-
brania odbywały się co dwa tygodnie.
Obecność na zebraniach obrazuje Tabela nr 2:
Zebrania prowadził Kolega Prezes Jakub Wacławek (95% 
obecności), a pod jego nieobecność wiceprezes Kolega Dariusz 
Hyc (61%). W większości zebrań Prezydium oraz Zarządu 
brali udział: Kolega Skarbnik Edward Wysocki (80%) oraz 
Sekretarz Oddziału Kolega Marek Szeniawski (87%), Piotr 
Czaplicki (80%) oraz Koleżanka Jolanta Przygońska (73%). 
Spośród członków Zarządu w większości zebrań brali udział: 
Kol. Kol. J. Trepczyńska (83% obecności), D. Frąc (86%), 
M. Sołtys (83%), W. Kowalczyk (80%). Pozostali członko-
wie władz uczestniczyli w spotkaniach mniej regularnie, co 
spowodowało podobnie jak w poprzednich kadencjach, prze-
ciążenie pozostałych Kolegów obowiązkami, których podję-
li się wszyscy członkowie Prezydium i Zarządu.
Komisja Rewizyjna zwracała się do członków Zarządu 
z kolejnym apelem o wykonywanie przyjętych na siebie 
obowiązków. Podobna sytuacja miała już miejsce w po-
przednich kadencjach. Dlatego duże uznanie należy się 
prezesowi i tym jego współpracownikom, którzy praco-
wali za siebie i Kolegów.
3.7. Biuro i administracja Oddziału.
Zarówno liczebność, jak i zakres obowiązków oraz sposób 
wynagradzania nie budzą zastrzeżeń. Obsługa interesantów 
biura jest prowadzona sprawnie, kompetentnie i życzliwie. 
Sytuacja finansowa Oddziału jest stabilna.

4. Działalność Komisji Rewizyjnej OW SARP
Zgodnie z przyjętą w poprzednich kadencjach praktyką, 
członkowie komisji brali udział w zebraniach zarówno Pre-
zydium jak i Zarządu OW. Uczestniczyliśmy w nich, jako 
obserwatorzy i w razie potrzeby doradzaliśmy występując 
z głosem doradczym. Pozwoliło to na bieżąco rozstrzygać 
wątpliwości. W szczególnych przypadkach, po ich przedys-
kutowaniu w rozszerzonym składzie, komisja zajmowała 
stanowisko w terminie późniejszym, po przedyskutowaniu 
zagadnień na swoich spotkaniach. Cztery razy w roku ko-
misja w pełnym składzie spotykała się w celu omówienia 
bieżących zagadnień. 
Członkowie komisji uczestniczyli również w posiedzeniach 
Głównej Komisji Rewizyjnej SARP.
Komisja Rewizyjna w bieżącej kadencji wnioskowała o przy-
znanie Wyróżnień SARP dla działających aktywnie Koleża-
nek i Kolegów:
I stopnia – 5,
II stopnia – 7,
III stopnia – 1,
w tym pośmiertnie I stopnia dla dwojga Kolegów.
Komisja wnioskowała również o przyznanie jednemu Kole-
dze odznaczenia państwowego.

5. Działalność finansowa
Kontrola działalności finansowej prowadzonej przez Zarząd 
OW wskazywała na prawidłowe jego działanie w tym zakre-
sie. Pełny, zawarty w Sprawozdaniu ustępującego Zarządu, 
bilans działalności finansowej jest potwierdzeniem powyż-
szej oceny. 

Za właściwe uznaje się podjęcie, zgodnej ze Statutem, decyzji 
o informowaniu Kolegów, którzy zalegają z płaceniem skła-
dek przez minimum pół roku. Jednocześnie należy nadmie-
nić, że optymistycznym akcentem jest przyjęcie 55 nowych 
członków (w tym kilkunastu z zagranicy).
Mimo, iż składki członkowskie w budżecie Oddziału stano-
wią niewielki procent ogólnego przychodu, są statutową po-
winnością każdego członka. 
Za godne podkreślenia uznać należy wyraźne zwiększenie 
ilości prowadzonych przez OW SARP konkursów. W konse-
kwencji w znacznym stopniu wpłynęło to na poprawę trud-
nej sytuacji finansowej OW SARP.
Wszystkim Koleżankom i Kolegom dobrowolnie zasilającym 
Fundusz Pomocy Koleżeńskiej składamy wyrazy uznania i po-
dziękowanie za okazaną pomoc finansową.

6. Wnioski
W kadencji 2006-2009 władze OW SARP działały w wa-
runkach trwającej małej aktywności środowiska warszaw-
skiego.
W czasie trwania kadencji utrzymywane były stałe kontak-
ty z Zarządem Głównym SARP. Jednym z głównych ich 
celów było uporządkowanie wzajemnych zobowiązań fi-
nansowych.
Należy uznać za właściwe prowadzenie zdyscyplinowanej 
polityki finansowej. Komisja Rewizyjna, po raz kolejny, czuje 
się w obowiązku przypomnienia wszystkim zamierzającym 
kandydować do władz Oddziału o fakcie, iż podejmują istotne 
zobowiązanie wobec wybierających ich Koleżanek i Kolegów 
i nie powinni zawieść pokładanego w nich zaufania. 
Zauważa się niedostatek ilości imprez ogólnodostępnych, 
jak wystawy, odczyty i prelekcje o tematyce architektonicz-
nej. Jest to związane z brakiem zainteresowania ze strony 
inwestorów oraz władz samorządowych. Częsty jest brak 
świadomości, niedocenianie i lekceważenie zagadnień ar-
chitektury w funkcjonalnym i estetycznym kształtowaniu 
przestrzeni miejskiej.
Nowy Zarząd powinien podjąć kolejne działania w celu zwró-
cenia uwagi władz miasta na zagadnienia polityki przestrzen-
nej w Warszawie.
Problem roli Stowarzyszenia i form jego aktywności powi-
nien być przedmiotem szerokiej dyskusji środowiska.
Zgodnie z § 54 pkt. 3 Statutu SARP Oddziałowa Komisja 
Rewizyjna wnioskuje, aby Walne Zebranie Członków OW 
SARP udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi OW 
SARP oraz podkreślając zasługi Prezesa Jakuba Wacławka 
w działalności na rzecz Oddziału Warszawskiego SARP rów-
nież udzielić mu absolutorium.

Komisja Rewizyjna Oddziału Warszawskiego SARP w skła-
dzie:
arch. Konrad Chmielewski –  przewodniczący
arch. Michał Brutkowski – z-ca przewodniczącego
arch. Michał Piechotka – sekretarz

Warszawa, 24.09.2009




