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I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
 

§ 1 
1. Nagroda Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP Oddział Wrocław, zwana dalej 

„Nagrodą”, przyznawana jest za najlepsze prace dyplomowe absolwentom, którzy 
uzyskali tytuł zawodowy inżyniera architekta na wydziale Architektury Politechniki 
Wrocławskiej w roku akademickim poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu 
(tj. rok akademicki 2020/2021). 

 
§ 2 

1. O Nagrodę mogą ubiegać się prace dyplomowe stopnia inżynierskiego zgłaszane 
przez promotorów lub  studentów WA PWr. 

2. Komisję Kwalifikacyjną powołuje Zarząd wrocławskiego Oddziału SARP,  
w porozumieniu z dziekanem ds. kształcenia Wydziału Architektury Politechniki 
Wrocławskiej.  

3. Komisja Kwalifikacyjna składa się z prezesa lub wiceprezesa SARP O/Wrocław, 
prodziekana ds. kształcenia, przedstawiciela Dolnośląskiej Okręgowej Izby 
Architektów oraz minimum dwóch przedstawicieli SARP O/Wrocław nie będących 
nauczycielami akademickimi, delegowanych przez Kolegium Sędziów Konkursowych. 

 
§ 3 

1. Głównym kryterium oceny inżynierskich prac dyplomowych zgłaszanych do Nagrody 
są wyróżniające wartości architektoniczne i urbanistyczne zrealizowanego zadania 
projektowego oraz ich znaczenie w procesie przestrzennego kształtowania 
środowiska życia człowieka, a także spójność języka zapisu. 

2. Kryterium dodatkowym oceny prac w wyodrębnionej kategorii specjalnej jest 
innowacyjność opracowanego zadania projektowego w danej kategorii lub 
problematyce architektury. 

3. Tematem zgłoszonej pracy powinno być zadanie, które można opracować 
kompleksowo i samodzielnie. Zgłaszanie prac wykonanych przez zespół autorski 
dyplomantów dopuszcza się jedynie w przypadkach wyjątkowych, podyktowanych 
bardzo dużym zakresem opracowania pracy, niemożliwym do zrealizowania przez 
jedną osobę. 

 
§ 4 

1. Nagrody przyznaje Komisja Kwalifikacyjna. Może ona również przyznać wyróżnienia  
oraz wyróżnienia w kategorii specjalnej. 

2. Przyznanie Nagród i ewentualnych wyróżnień potwierdzane jest dyplomami. 
Wysokość kwot przeznaczonych na Nagrody i ewentualne wyróżnienia Komisja 
ustala w ramach przeznaczonych na ten cel funduszy budżetowych, określonych 
corocznie przez Zarząd Oddziału SARP O/Wrocław. 

 
II. KOMISJA KWALIFIKACYJNA 

 
§ 1 

1 W skład Komisji wchodzą: 
a) przewodniczący, którym jest prezes lub wiceprezes SARP O/Wrocław; 
b) prodziekan ds. kształcenia Wydziału Architektury PWr; 
c) przedstawiciel Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP; 
d) przedstawiciele SARP O/Wrocław, nie będący nauczycielami akademickimi,  

a będący członkami Kolegium Sędziów Konkursowych. 
2. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona zastępcę 

przewodniczącego. 
3. Pracami Komisji kieruje przewodniczący. 
4. Prezydium Komisji sprawuje swe funkcje od daty wyboru do czasu powołania nowego 

składu Komisji w roku następnym. 
 



§ 2 
1. Członkowie Komisji są zobowiązani do brania czynnego udziału w posiedzeniach 

oraz w pracach ewentualnych zespołów roboczych. 
2. Członkowie Komisji pełnią swe funkcje honorowo.  

 
§ 3 

W celu zapewnienia Komisji Kwalifikacyjnej sprawnej obsługi technicznej organizator 
może powołać każdorazowo sekretarza organizacyjnego, który uczestniczy we 
wszystkich posiedzeniach Komisji, bez prawa głosu w sprawach merytorycznych. 

 
III. ZGŁASZANIE I PRZYJMOWANIE PRAC 

 
§ 1 

1. Prace dyplomowe zgłasza do konkursu promotor lub student samodzielnie. 
2. Każdy promotor może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac dyplomowych 

obronionych pod jego kierunkiem na WA PWr. 
 

§ 2 
1. Forma zgłoszenia: praca zgłaszana do konkursu powinna składać się ze skrótowego 

opracowania zawierającego autorską prezentację pracy dyplomowej, zawierającego 
wyselekcjonowany materiał obejmujący najistotniejsze jej aspekty, opracowany na 
maksymalnie 2 planszach (wirtualne 100x70 cm) w układzie poziomym o 
rozdzielczości 75 dpi oraz skrót opisu na maksymalnie 2 stronach A4 – całość 
zawarta w plikach o łącznej pojemności nie większej niż 5 MB. Prace o większej 
pojemności nie będą kwalifikowane do konkursu. 

2. Do zgłoszonej pracy należy dołączyć czytelnie wypełnioną i podpisaną kartę 
zgłoszeniową – Załącznik nr 1 do Regulaminu.  

3. Prace zgłoszone do Konkursu przyjmuje Stowarzyszenie Architektów Polskich 
O/Wrocław pod adresem mailowym: wroclaw@sarp.org.pl, w dniach zgodnych  
z ogłoszeniem. 

4. Ogłoszenie Konkursu nastąpi na stronach internetowych SARP O/Wrocław oraz 
Wydziału Architektury Pwr.   

 
IV. PREZENTACJE AUTORSKIE 
 

1. Spośród prac dyplomowych zgłoszonych do konkursu Komisja Kwalifikacyjna 
nominuje najwyżej 9 prac, które zostaną zaproszone do udziału w publicznych 
prezentacjach autorskich. 

2. Kolejność prezentacji poszczególnych prac odbywa się zgodnie z alfabetycznym 
kolejnością nazwisk. 

3. Czas pojedynczej prezentacji autorskiej nie powinien przekraczać 5 min.  
+ odpowiedzi na pytania Komisji. 

4. W trakcie prezentacji publicznych dopuszcza się możliwość pokazania modeli 
będących częścią pracy dyplomowej, po uprzednim ustaleniu tego z organizatorem 
konkursu. 

5. W przypadku okoliczności niezależnych (np. obostrzeń wynikających z zagrożenia 
epidemicznego) organizator zastrzega sobie prawo odwołania / zmiany formuły 
prezentacji (na zamkniętą lub online). 

 
 

V. ROZSTRZYGANIE KONKURSU I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD 
 

§ 1 
1. W celu rozstrzygnięcia konkursu Komisja Kwalifikacyjna pracuje w trybie posiedzeń. 
2. Posiedzenia Komisji zwołane są przez przewodniczącego. 

mailto:wroclaw@sarp.org.pl


3. Do obowiązków Komisji należy w pierwszej kolejności wyselekcjonowanie 
maksymalnie 9 prac nominowanych do prezentacji i zawiadomienie studentów o jej 
terminie. 

 
§ 2 

1. Komisja podejmuje decyzję o przyznaniu nagród i ewentualnych wyróżnień po 
wysłuchaniu: 

a) autorskich prezentacji prac; 
b) opinii poszczególnych sędziów i ewentualnych specjalistów lub zaproszonych gości. 
2. Na swym niejawnym posiedzeniu Komisja, po wysłuchaniu prezentacji, podejmuje 

decyzje o przyznaniu nagród i wyróżnień oraz zatwierdza orzeczenie uzasadniające 
ich przyznanie, a także sprawozdanie końcowe z przebiegu prac Komisji. 

 
§ 3 

Wszystkie prace dyplomowe uczestniczące w konkursie otrzymują Dyplomy Nominacji  
Nagrody SARP O/Wrocław Inżynierski Dyplom Roku. 
 

§ 4 
1. Wszystkie posiedzenia Komisji są protokołowane. 
2. Protokoły, po przyjęciu przez Komisję, są podpisywane przez jej przewodniczącego. 

 
§ 5 

1. Do ważności uchwał Komisji wymagana jest obecność więcej niż połowy liczby jej 
członków, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego. 

2. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby 
przeciwstawnych głosów decyduje głos przewodniczącego. 

3. Uchwały Komisji w sprawie przyznania nagród i ewentualnych wyróżnień są 
nieodwołalne i obowiązujące. 

 
§ 6 

1. Decyzja o przyznaniu Nagród i ewentualnych wyróżnień podawana jest do publicznej 
wiadomości  na stronach SARP O/Wrocław oraz Wydziału Architektury PWr.  

2. Z przebiegu konkursu sporządzana jest dokumentacja w celach archiwizacyjnych. 
 

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
W realizacji obowiązku wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), Organizator informuje, iż Administratorem 
danych osobowych Uczestników Konkursu jest Stowarzyszenie Architektów Polskich 
O/Wrocław, ul. Oławska 21/5-6, 50-123 Wrocław (dalej: „Administrator”). Podstawą 
przetwarzania danych jest udzielona nam w związku ze zgłoszeniem do konkursu 
dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda może być w każdym czasie odwołana, 
co jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Zakres przetwarzanych danych 
obejmuje informacje przekazane przez uczestnika w karcie zgłoszeniowej – w tym dane 
identyfikujące oraz dane kontaktowe. Informacje o Uczestniku mogą być przetwarzane przez 
inne Oddziały SARP a także przez podmioty współpracujące z SARP O/Wrocław w zakresie 
niezbędnym do realizacji Konkursu. Dane te mogą być powierzone do przetwarzania 
podmiotom zewnętrznym, takim jak firma księgowa lub hosting internetowy, które realizują 
konkretne zadania na rzecz i w imieniu SARP O/Wrocław, a także upoważnionym organom 
publicznym w związku z realizacją ich zadań określonych przepisami prawa. 
Dane osobowe pozyskane przez Organizatora w związku z Konkursem będą przetwarzane 
przez cały czas istnienia SARP O/Wrocław dla celów naukowych lub historycznych zgodnie z 
art. 5 ust. 1 lit b RODO. 
Przez okres przetwarzania danych, każdy Uczestnik posiada prawo dostępu do swoich 
danych i żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych, a także prawo 
do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 



W związku z Konkursem Organizator lub wskazany przez niego podmiot może organizować 
imprezy i wydarzenia (np. uroczystość rozdania nagród czy uroczystą galę finałową), które 
mogą być utrwalane w postaci zdjęć, rejestracji audio i video. Materiały te, zawierające 
wizerunek Uczestników Konkursu oraz innych zaproszonych gości mogą być przetwarzane 
nieodpłatnie w celach statutowych, w celu promocji architektury i działalności SARP 
O/Wrocław – zdjęcia i filmy mogą być publikowane w Internecie, na stronach i w mediach 
społecznościowych SARP właściwego Oddziału oraz w drukowanych publikatorach 
Administratora. 

 


