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Warszawa, 03.04.2014r. 

Komentarz do „Raportu UNESCO”- 

Warszawa przyjazna inwestorom, czyli dyktat służb konserwatorskich 

 

Szanowni Państwo, 

Jako inwestor realizujący budynek, który jest opisany w raporcie ICOMOS, chcielibyśmy przedstawić 

szerszy kontekst, w jakim przygotowywana była inwestycja, aby nasze stanowisko zostało poprawnie 

zinterpretowane.  

W grudniu 2013 roku, na zaproszenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  

do Warszawy przyjechał ekspert ICOMOS. W zakresie jego misji doradczej znalazła się m.in. ocena 

wpływu inwestycji Plac Zamkowy - Business with Heritage na obszar warszawskiej Starówki, wpisanej 

na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Podczas wizytacji przedstawiciele spółki Senatorska 

Investment, na zaproszenie eksperta spotkali się z nim dwukrotnie i opowiedzieli ogólnie o inwestycji 

oraz projekcie architektonicznym. Ekspert odwiedził również plac budowy.  

Dnia 1 kwietnia br., po dwóch miesiącach od sporządzenia raportu (na raporcie widnieje data  

30 stycznia 2014 r.), jako jedna z najbardziej zainteresowanych treścią raportu stron, otrzymaliśmy  

go od  MKiDN w trybie dostępu do informacji publicznej.  Podobnie jak i w przypadku wielu innych  

ważnych dla spółki informacji, o tezach raportu dowiedzieliśmy się z mediów. Autor dokumentu,  

Pan Bernhard Furrer porusza w nim wiele kwestii dotyczących Starego Miasta wpisanego na Listę 

Światowego Dziedzictwa, ponieważ zakres misji znacznie wykraczał poza temat inwestycji 

Senatorskiej Investment.  Autor raportu odwołuje się do wytycznych operacyjnych UNESCO, z których 

wynika, że sekretariat UNESCO powinien zostać poinformowany o planowanych inwestycjach  

na terenie obszaru chronionego wpisem, a także w jego strefie buforowej, jeżeli taka istnieje. 

Zasadniczy problem polega jednak na tym, że do dnia dzisiejszego nie uchwalono granic strefy 

buforowej wpisu warszawskiej Starówki na listę UNESCO, a projekt planu zarządzania wraz  

z granicami strefy buforowej, przedstawiono Centrum Dziedzictwa  dopiero w styczniu 2013 roku, 

czyli już po wydaniu pozwolenia na budowę dla inwestycji Plac Zamkowy- Business with Heritage 

(inwestor otrzymał pozwolenie na budowę w 2012 r.) Co warto podkreślić, jedynymi organami, które 

mogły skonsultować się z UNESCO w tej sprawie są: MKiDN, Narodowy Instytut Dziedzictwa  

i  Stołeczny Konserwator Zabytków – inwestor jako osoba prywatna nie ma żadnych podstaw 

prawnych do konsultacji.  

O wymogu konsultacji inwestor nie został poinformowany, co więcej przedstawiciele Senatorska 

Investment zapoznali się z treścią oświadczenia Ministra Piotra Żuchowskiego, Generalnego 

Konserwatora Zabytków, z dnia 16 listopada 2012 r., który odpowiedział na zapytanie poselskie 

numer 2268, dotyczące możliwości utraty statusu UNESCO przez Polskę w odniesieniu do obiektu  

we Wrocławiu, tj. zespołu Hali Stulecia i Parku Szczytnickiego wpisanego na Listę Światowego 

Dziedzictwa.   
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Wówczas, Minister, Generalny Konserwator Zabytków Pan Piotr Żuchowski w swojej odpowiedzi 

stwierdził: 

Konwencja UNESCO w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, której 

stroną jest Polska, nie nakłada zobowiązania uzgadniania z Komitetem Światowego Dziedzictwa 

UNESCO inwestycji planowanych na obszarach objętych ochroną na mocy konwencji.  

W świetle tej wypowiedzi wydaje się oczywiste, że tym bardziej inwestycja realizowana poza 

obszarem wpisu na listę UNESCO nie musi być konsultowana  z tą organizacją.  

Jak potwierdza ekspert UNESCO w swoim raporcie: W dniu 23 lutego 2012 r. Biuro Stołecznego 

Konserwatora Zabytków wydało pozwolenie na budowę. Zatwierdzony projekt był ściśle realizowany. 

Jest on zgodny z zaleceniami Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, właściwych organów  

do spraw ochrony zabytków, a ponadto przeszedł krajowe procedury administracyjne. 

Pan Bernhard Furrer jednoznacznie również stwierdza w raporcie, że parcela w kwartale ulic Podwale 

- Senatorska - Miodowa powinna zostać zabudowana. Podziela on także opinię inwestora,  

że realizowany budynek powinien być współczesny, ponieważ próba rekonstrukcji przedwojennej 

zabudowy w dzisiejszych czasach sprawiłaby, że wysiłek Narodu polskiego związany z odbudową 

Starego Miasta po wojnie byłby niewiarygodny. Stworzenie imitacji zabytku naruszyłoby wyjątkową 

uniwersalną wartość Starego Miasta.  

Według opinii eksperta dach budynku jest za duży, zaś elewacja nie wtapia się w otoczenie. Inwestor 

zgadza się z uwagą eksperta na temat dachu, jednakże pragnie zaznaczyć, że pierwotny projekt 

inwestycji przedstawiany służbom konserwatorsko- architektonicznym przez pracownię RKW Polska  

zakładał inny kształt „piątej elewacji”. Inwestor otrzymał od piastującej wówczas stanowisko  

SKZ, Pani Dyrektor Ewy Nekandy-Trepki  zalecenia konserwatorskie, nakazujące zmianę kształtu 

dachu na obecnie obowiązujący, co stanowiło podstawę uzgodnienia treści decyzji o  warunkach 

zabudowy dla tego terenu.  Trudno zatem mówić, że obecny projekt budynku jest wyłącznie 

propozycją architekta przygotowaną na zlecenie inwestora. Projekt dokumentacji budowlanej,  

w tym uzyskanie warunków zabudowy oraz ostatecznej decyzji zezwolenia na budowę jest efektem  

5 letnich konsultacji z organami konserwatorsko- architektonicznymi m. st. Warszawy i Kraju. 

Architekci RKW Polska skrupulatnie i cierpliwie nanosili wszystkie uwagi urzędników.  

Najważniejszą informacją wynikającą z raportu Bernharda Furrera jest wniosek, że wpis warszawskiej 

Starówki na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO nie jest zagrożony z powodu inwestycji 

Senatorska Investment, wbrew opiniom szerzonym w kraju przez media i początkujących polityków. 

Ekspert widzi natomiast inne potencjalne zagrożenia, niezwiązane z budynkiem Plac Zamkowy- 

Business with Heritage,  które mogłyby sprawić, że Stare Miasto zniknie z listy UNESCO: 

1. Zmniejszająca się liczba pomieszczeń mieszkalnych. 

2. Otwarta przestrzeń na obszarze Bugaju.  

Chcielibyśmy podkreślić, że realizacja inwestycji tego typu to zadanie bardzo skomplikowane  

i czasochłonne, które wymagało od nas wielu lat pracy- przygotowań i zdobycia wymaganych 
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prawem uzgodnień i pozwoleń. Zanim partnerzy projektu- inwestor i pracownia RKW Polska,  

przystąpili do sporządzenia pierwszych szkiców budynku, poprosili o wydanie  ekspertyzy dotyczącej 

możliwości i sposobu zabudowania działki, Panią prof. Dr. Hab. Małgorzatę Omilanowską, obecnie 

Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na podstawie  

tej ekspertyzy, potwierdzającej możliwość zabudowy działki, architekci przystąpili do prac. Pierwszy 

wniosek o wydanie warunków zabudowy dla przedmiotowej inwestycji, biuro projektowe RKW 

Polska złożyło w 2007 roku. Senatorska Investment otrzymała pozwolenie na budowę w kwietniu 

2012 roku. Łącznie inwestor i pracownia architektoniczna zabiegali o zgody i niezbędne decyzje 

umożliwiające budowę aż 5 lat, stosując się do wszystkich obowiązujących przepisów prawnych, 

norm i procedur urzędniczych.  

Podczas tej długotrwałej procedury administracyjnej, w styczniu 2009 r. w wyniku odwołania  

się jednej ze stron postępowania,  od decyzji  SKZ, uzgadniającej projekt decyzji o wydanie warunków 

zabudowy i wskazującej   jednocześnie treść   zaleceń konserwatorskich,  o sprawie inwestycji,   jako 

organ drugiej instancji, zostało poinformowane też  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. Postanowieniem  z  dnia  14 kwietnia 2009 r. ówczesny Generalny Konserwator 

Zabytków - najwyższy rangą organ ochrony zabytków w  Polsce, potwierdził w treści uzasadnienia 

swojego postanowienia, zapoznanie się z całością materiałów przekazanych mu przez SKZ. Wówczas  

również i on nie złożył żadnych zastrzeżeń formalnych ani merytorycznych do treści zaleceń 

konserwatora stołecznego. W toku opisanej wyżej procedury, o inwestycji została również 

poinformowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Wojewódzka Konserwator 

Zabytków, obecnie najgłośniej krytykująca inwestycję Pani Barbara Jezierska. Uważamy, że w toku 

szczególnie długiego procesu uzyskiwania przez Senatorską Investment niezbędnych pozwoleń  

był czas na zgłaszanie uwag. W lipcu 2011 roku, jeszcze przed złożeniem wniosku o pozwolenie  

na budowę, opowiedzieliśmy o inwestycji na łamach Gazety Wyborczej. W obszernym artykule 

znalazły się szczegółowe informacje o architekturze planowanego budynku oraz jego wizualizacje. 

Ponieważ artykuł z pierwszej strony dziennika, nie wywołał żadnej dyskusji publicznej, nie sądziliśmy, 

że rozpoczęcie budowy rozpocznie tak gorącą debatę „krytyków i znawców architektury z dużym 

dorobkiem w tej dziedzinie”. 
 

Podczas trwających 5 lat prac nad inwestycją  zarówno inwestor jak  i architekci z pracowni RKW 

Polska,  a szczególnie jej szef  Pan Wojciech Grabianowski,  spełniali  wszystkie oczekiwania, 

wymogi i niestety  upokorzenia  kierowane  przez  stołecznych  urzędników do w/w.                               

Wprowadzaliśmy   skrupulatnie  poprawki, zarządzone  decyzjami  Pani Dyrektor  Ewy Nekandy – 

Trepki i  jej sił doradczych,  zmieniając  pierwotny projekt  przygotowany przez architektów.                                                                                                                                                            

Trudno  więc  powiedzieć,  że kształt projektu to wynik pomysłu inwestora i architektów- ponieważ 

bryła, wymiary i wygląd budynku oraz dachu, są efektem zaleceń narzuconych  przez  urzędników,  

wykonujących  w  ten  sposób  swoje prawa. Gdybyśmy nie  postępowali  zgodnie z  prawem, a tym 

samym zaleceniami władz konserwatorsko- architektonicznych, budowa  w ogóle nie byłaby możliwa. 

Do  jakich jasnych  reguł  prawa  powinien stosować się inwestor?  
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Czy gdyby konsultacje ze stołecznym konserwatorem zabytków przebiegały w sposób konstruktywny, 

inwestor musiałby wnioskować o przeprowadzenie rozprawy administracyjnej? 

Dzisiaj okazuje się, że z powodu dezorganizacji  stołecznych i krajowych urzędów, oczekuje  

się od inwestora poniesienia odpowiedzialności za cudze błędy, a Generalny Konserwator Zabytków, 

Pan Minister Piotr Żuchowski poprzez media, informuje zarząd Senatorskiej Investment, że będzie 

dążył do zmiany projektu budynku.  

 

Ekspert UNESCO słusznie zauważył, że fundamentalne zmiany w projekcie są już niemożliwe. Prace 

budowlane oraz projekty konstrukcyjne, w tym bezpieczeństwo budowy nad tunelem trasy W-Z,  

są na zaawansowanym etapie wykonawczym, a z  dotychczasowego doświadczenia inwestora 

wynika, że  tempo  pracy polskich urzędów jest zbyt powolne, aby można było myśleć  

o przeprojektowaniu budynku bez gigantycznych strat finansowych dla obu stron. Inwestor wie, 

 że zrobił wszystko co do niego należało w toku postępowania administracyjnego, zakończonego 

prawomocnym pozwoleniem na budowę.  

 

Mamy świadomość, że nasza inwestycja powstaje w najbardziej reprezentacyjnym miejscu stolicy  

i na stałe wpisze się w panoramę Starego Miasta. W związku z tym dołożymy wszelkich starań,  

aby budynek spełniał najwyższe oczekiwania architektoniczne. Chcemy, aby budynek Plac Zamkowy- 

Business with Heritage był dumą nie tylko inwestora, ale również miasta i jego mieszkańców.  

Z tego względu, pomimo absurdu zaistniałej sytuacji, przeanalizujemy z projektantem budynku 

sugestie eksperta ICOMOS i sprawdzimy, które z nich można wcielić w życie na obecnym etapie 

inwestycji, tak, aby wprowadzone zmiany służyły wszystkim mieszkańcom. 

 

Zarząd Senatorska Investment Sp. z o.o.  

 

 

 

 


