
 

 

 

Ogłoszenie o Konkursie Architektonicznym  
na projekt domu rodzinnego w krajobrazie kujawsko-pomorskim 
 
„Warunki i potrzeby życia, zmieniające się z biegiem czasu, wyłaniają wciąż nowe rozwiązania, 
dorzucając do skarbnicy narodu dorobek każdego pokolenia”. 
(z regulaminu konkursu architektonicznego na zagrodę włościańską organizowanego przez Koło Architektów w 

Warszawie z 1914 roku) 
 
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Bydgoszczy i Oddział w Toruniu działając wspólnie w 
imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako organizator konkursu ogłaszają  konkurs 
architektoniczny na projekt domu rodzinnego w krajobrazie Kujawsko-Pomorskim.  

 
Konkurs jest przeprowadzany w ramach projektu pn.: „Promocja odnawialnych źródeł energii oraz 
nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony 
środowiska przyrodniczego w województwie  Kujawsko-Pomorskim”. 

 
Informacje ogólne:  
Konkurs jest  otwarty dla każdego architekta i studenta architektury (w osobnej kategorii) chcącego pokazać 
swój projekt współczesnego domu jednorodzinnego.  
Dom winien wyrastać z tradycji budownictwa na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego, przy 
założeniu  współczesnej funkcji, formy i konstrukcji budynku.  
Zakłada się zaproponowanie przez uczestnika konkursu rozwiązań zapewniających wysoką 
energooszczędność i odniesienie się  do rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii.  
Nie definiuje się wielkości rodziny będącej przyszłymi mieszkańcami, przyjmując,  że  może ona się zmienić 
w przyszłości stając się rodziną wielopokoleniową.  
Program domu, rozmieszczenie funkcji i odpowiadające im rozwiązania architektoniczno-budowlane 
proponują uczestnicy Konkursu 

 
Przedmiot Konkursu:  
Stworzenie wizji  współczesnego  domu rodzinnego wyrastającego z tradycji regionalnego budownictwa 
wiejskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego poprzez opracowanie koncepcji domu 
jednorodzinnego, energooszczędnego, zlokalizowanego na terenach  o charakterze wiejskim i podmiejskim 
województwa kujawsko-pomorskiego wraz z dyspozycją programową domu oraz układem przestrzennym 
zagospodarowania działki, określeniem wielkości działki, a także z przedstawieniem proponowanego układu 
przestrzennego zespołu domów jako propozycji współczesnej formy  osadnictwa. 

 
 



 

 

Terminy: 
1. Ogłoszenie konkursu      17.11.2014  
2. Studialna wizyta w Parku Etnograficznym w Toruniu    
 Ul. Wały gen. Sikorskiego 19   27.11.2014   godz. 12.00 
3. Składanie zapytań                              do dnia   30.11.2014  
4. Udzielenie odpowiedzi na pytania       do dnia  10.12.2014  
5. Składania prac konkursowych             do dnia  26.01.2015  do godz. 20.00 
6. Ogłoszenie wyników konkursu       06.02.2015  
7. Gala wręczenia nagród        12.02.2015 
 
Nagrody:  
kategoria I dla architektów: 
a) I nagroda - kwota brutto   25.000 zł  
b) II nagroda - kwota brutto   15.000 zł 
c) III nagroda - kwota brutto   10.000 zł 
d) cztery wyróżnienia w kwocie brutto  po 2.000 zł  
kategoria II   dla studentów architektury: 
a) I nagroda - kwota brutto       4.000 zł  
b) trzy wyróżnienia- kwota brutto   1.000 zł 

 
Sąd konkursowy: 
a) przewodniczący sądu konkursowego: arch. Jerzy Grochulski SARP Warszawa  
b) sędzia referent: arch. Mirosław Skorczyński SARP Toruń 
c) sędzia arch. Andrzej Malingowski SARP Bydgoszcz 
d) sędzia arch. Anna Rembowicz-Dziekciowska SARP Bydgoszcz 
e) sędzia arch. Ewa Rombalska  SARP Olsztyn 
f) sędzia arch. Zbigniew Wajer Urząd Marszałkowski Województwa kujawsko-pomorskiego. 
g) sędzia arch. Adam Wincek Urząd Marszałkowski Województwa kujawsko-pomorskiego. 
h) zastępca członka sądu arch. Marzena Dybowska SARP Bydgoszcz 
i) zastępca członka sądu arch. Paweł Pietrzak SARP Toruń 
 
Kontakt: 
domrodzinnykonkurs@gmail.com 

 
Informacje będą udzielane przez sekretarza konkursu architekta Piotra Kozieja 

 
Regulamin do pobrania ze strony: domrodzinnykonkurs.wordpress.com 

 
 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007- 2013. 

 
 

Cele przyświecające organizacji konkursu: 
 Mija 100 lat od przeprowadzenia w Polsce konkursu architektonicznego na dom jednorodzinny na 
terenach wiejskich. Był to konkurs na "pomysł na zagrodę włościańską o charakterze swojskim, właściwym 
naszemu budownictwu ludowemu". Konkurs ogłoszony był  za pośrednictwem Koła Architektów w 
Warszawie w szczególnym momencie - w 1914 roku, po I fazie I wojny światowej - "wojna srodze dotknęła 
Wieś polską niszcząc najistotniejszą część mienia włościanina polskiego - zagrodę". Warunki konkursu 
głosiły: "Niech powstanie ze zgliszcz i popiołów Wieś polska, niech odrodzi się w myśl nowych haseł postępu 
nie tracąc cech swojskiej odrębności tyloma wiekami ma ziemi naszej tworzonej. A ci, co ludowi naszemu z 
pomocą mają pośpieszyć, niech wyplenią obce surogaty i tandetę techniczną, niech przywrócą wsi naszej jej 
oblicze - szczere, proste i swojskie".  Ale nie tylko w przeszłości szukano inspiracji: „warunki i potrzeby życia, 
zmieniające się z biegiem czasu, wyłaniają wciąż nowe rozwiązania, dorzucając do skarbnicy narodu 
dorobek każdego pokolenia”.  Zdanie to nie straciło nic ze swojej aktualności. Laureatami tego konkursu byli 
architekci Romuald Gutt i Rudolf Świerczyński.  
 Konkurs ten jest  jednym z elementów realizacji polityki rozwoju terenów wiejskich realizowanym w 
kontekście  raportu „Przestrzeń życia Polaków” - dokumentu przygotowanego z inicjatywy prezydenta 
Bronisława Komorowskiego jako odpowiedź na potrzebę diagnozy i stworzenia koncepcji poprawy polskiej 
przestrzeni, krajobrazu i architektury, a także warunków mieszkaniowych Polaków. 
 Celem konkursu jest znalezienie współczesnych wzorców zabudowy jednorodzinnej będących 
kontynuacją najlepszych regionalnych tradycji budownictwa wiejskiego i podmiejskiego na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego.  
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 Stworzenie wizji  współczesnego  domu rodzinnego wyrastającego z tradycji regionalnego 
budownictwa wiejskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.   
 Propagowanie dobrej architektury przez prezentację najlepszych projektów na wystawach w 
siedzibie Urzędu Marszałkowskiego oraz w miastach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 
 Umieszczenie najlepszych projektów w planowanym katalogu, który będzie dostępny w organach 
samorządowych województwa oraz na stronie internetowej organizatora konkursu. 

 
 

Opis idei konkursu: 
 Idea konkursu jest zgodna z założeniami projektu promującego OZE i opartego na celu 6. Koncepcji 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 oraz związanego z działaniami zawartymi w Strategii 
rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ zmierzającymi do 
praktycznej poprawy, utrwalenia i świadomego kształtowania ładu przestrzennego na terenie województwa. 
Zakłada się, że w ramach polityki ładu zintegrowanego walor edukacyjny będzie miał znaczenie w 
kształtowaniu ładu społecznego, ekonomicznego, ekologicznego i przede wszystkim przestrzennego.  
 Odniesienie się uczestników konkursu  do rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii jest 
działaniem promującym OZE Odnawialne Źródła Energi. Uzyskane projekty pokażą sposób na tworzenie 
wysokiej jakości przestrzeni publicznej oraz ładu w formach zabudowy i architekturze zespołów 
urbanistycznych.  
 Informację na temat „innowacyjnego” podejścia do planowania przestrzennego  - konkursów 
architektonicznych i urbanistycznych oraz koncepcyjnych opracowań projektowych przed wykonaniem 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w szczególnie cennych i wrażliwych na konflikty 
społeczne i przestrzenne miejscach.  
Zasadność przeprowadzania konkursów architektonicznych i urbanistycznych to przede wszystkim: 

1. otrzymanie alternatywnych rozwiązań projektowych  
2. możliwość otrzymania pogłębionej wszechstronnej wieloaspektowej analizy zagadnienia 
3. pozyskanie uznanych twórców architektury gwarantujących odpowiedni poziom architektury  
4. uzyskanie wszechstronnej opinii  wyrażonej przez sąd konkursowy 
5. możliwość wyboru najoptymalniejszego rozwiązania wariantowego 

Działanie studialne pozwalają skorzystać  w procesie  kreacji i modyfikacji przestrzeni  czynnik partnerstwa i 
konsultacji społecznych. Umożliwia  to na etapie sporządzania planu wykorzystanie  sugestii, uwag i   
postulatów potencjalnych odbiorców kreowanej przestrzeni. Informacja  o potencjalnym konflikcie 
społecznym i przestrzennym na wczesnym etapie daje możliwość opracowania diagnozy przed powstaniem 
konfliktu. Pozwala to również tworzyć ramy do parametrycznego planowania przestrzennego, 
modyfikowalnego, szybszego w reakcji i uwzględniającego zachodzące współcześnie  zmiany i potrzeby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


