
Kraków, 16 stycznia 2017 

Zalecenia 

Sądu Konkursowego   

dla prac zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-

architektonicznej nowego zespołu budynków dydaktycznych Akademii Muzycznej w Krakowie 

(English version below) 

 

Sąd konkursowy, biorąc pod uwagę wymogi zawarte w Regulaminie Konkursu zwraca Uczestnikom Konkursu 

zaproszonym do złożenia Pracy Konkursowej w Etapie II., szczególną uwagę na następujące kwestie: 

1. uwzględnienie kontekstu urbanistycznego lokalizacji inwestycji; 

2. czytelne wydzielenie stref funkcjonalnych, niezbędne dla niezależnego użytkowania głównej sali 

koncertowej oraz uczelni, wydzielenie strefy dydaktycznej; 

3. zaprojektowanie miejsca dla chóru za estradą sali koncertowej, które będzie mogło zamiennie pełnić 

funkcję widowni; 

4. oświetlenie światłem dziennym przez otwory okienne sal ćwiczeń, pokoi administracyjnych i innych 

pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi; 

5. zapewnienie odpowiedniej obsługi komunikacyjnej i ilości miejsc parkingowych (na podstawie załącznika 

do uchwały nr LIII/723?12 Rady Miasta Krakowa) szacuje się potrzeby parkingowe na ok. 150 mp i 25 mp. 

w parkingu podziemnym). 

 

W drugim etapie konkursu Zamawiający oczekuje interesujących rozwiązań strukturalnych, materiałowych i 

technicznych sali koncertowej oraz wykreowania wewnętrznej przestrzeni komunikacyjnej Akademii 

Muzycznej stanowiącej wartościową oprawę dla studenckiej aktywności. 

 

Powyższe zalecenia mają charakter ogólny, co oznacza, że nie wszystkie odnoszą się do poszczególnych Prac 

Konkursowych. 

 

Ponadto Sąd Konkursowy pragnie przypomnieć o konieczności wypełnienia tabeli programowo-bilansowej 

zawierającej wykaz pomieszczeń i ich powierzchni, uaktualnionej w oparciu o treść Pracy Konkursowej 

złożonej w Etapie II. 

 

  



 

Kraków, January 16, 2017 

Recommendations 

of the Competition Jury 

for entries qualified to the second stage of the competition for the urban planning and architectural design 

concept for the new educational complex of the Academy of Music in Kraków 

 

 

In consideration of the requirements specified in the Rules of the Competition, the Competition Jury would 

like to draw particular attention of the Competition Participants invited to submit Competition Entries in Stage 

II to the following issues: 

1. taking into account the urban context of the location of the project; 

2. clear separation of functional areas necessary for independent use of the main concert hall and the 

school, separation of the teaching area; 

3. designing a space for the choir behind the stage of the concert hall, which can alternately serve as space 

for additional audience seating; 

4. providing lighting with daylight through window openings in the practice rooms, administrative rooms 

and other regularly occupied spaces; 

5. ensuring appropriate access to the complex and a sufficient number of parking spaces (based on the 

attachment to Resolution LIII / 723/12 of the City Council of Kraków it is estimated that approx. 150 

parking spaces and 25 underground parking spaces are needed). 

 

In the second stage of the competition the Ordering Party expects interesting structural, material and 

technical solutions for the concert hall as well as the creation of internal circulation spaces in the Academy of 

Music that will constitute quality setting for student activity. 

 

The above points are general recommendations, which means not all of them apply to particular Competition 

Entries. 

 

Additionally, the Competition Jury wishes to remind Participants of the requirement to complete the 

program-summary table with a list of spaces and their surfaces so that it reflects the contents of the 

Competition Entry submitted in Stage II.   

 

 

 


