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1. Mam pytanie dotyczące paragrafu 3 punkt 4 regulaminu konkursowego (Tematem 
zgłoszonej pracy winno być zadanie projektowe opracowane przez jednego 
dyplomanta. Zgłaszanie prac wykonanych przez zespół autorski dyplomantów 
dopuszcza się warunkowo w uzasadnionych przypadkach.) 
Jak należy rozumieć uzasadnione przypadki w tym zapisie? Czy dyplom podwójny 
poruszający sytuację problemową pod kątem urbanistyczno-architektonicznym 
zostanie dopuszczony do udziału w konkursie? Kto i na jakiej podstawie podejmuje 
taką decyzję? 

Odpowiedź: 
Nie ma przeciwskazań w zgłoszeniu pracy wykonanej przez dwie osoby w uzasadnionych 
wypadkach. Proszę dołączyć krótkie uzasadnienie do Państwa zgłoszenia, w którym należy podać 
dane obojga autorów. 
Decyzję w sprawie zakwalifikowania pracy grupowej do konkursu podejmuje Komisja 
Kwalifikacyjna powołana przez właściwy Oddział SARP. 
 

2. Mam pytanie dotyczące skrótowego opracowania pracy dyplomowej w 1 etapie 
konkursu. W regulaminie § 7, 1. pojawia się stwierdzenie "skrót opisu". Czy organizator 
rozumie przez to oryginalny opis jednak w zmniejszonej objętości (pozostawienie 
najważniejszych zdań oryginalnego opisu w niezmienionej formie), czy może się 
nieznacznie różnić i być esencją oryginalnego opisu w skróconej wersji adekwatną co 
do pierwotnej treści? 

Odpowiedź: 
Decyzja dotycząca zawartości skróconego opracowania należy do uczestnika konkursu. W razie 
wątpliwości warto skonsultować się promotorem pracy dyplomowej. 
 

3. Według Harmonogramu 5.02 rozpoczyna się przyjmowanie zgłoszeń jednak nigdzie nie 
jestem w stanie znaleźć informacji, kiedy przyjmowanie zgłoszeń się kończy. Również 
nie mogę znaleźć informacji jaki jest nieprzekraczalny termin składania prac (w 
Szczecinie?). Na stronie Szczecińskiego SARPu nie ma żadnych informacji na temat 
komisji kwalifikacyjnej i szczerze mówiąc nie wiem w jaki sposób mam się zgłosić do 
konkursu na dyplom roku (o ile jest to jeszcze możliwe).  

Odpowiedź: 
Prosimy o kontakt w sprawie terminu przyjmowania zgłoszeń z Oddziałem SARP w Szczecinie. 
kom. 665 66 99 75, e-mail: szczecin@sarp.org.pl 
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Zgodnie z Regulaminem Konkursu: 
§ 4. pkt. 1. "Zgłaszanie prac do Konkursu jest możliwe tylko na Etapie 1 – bezpośrednio do Komisji 
Kwalifikacyjnej odpowiedniej dla danego Oddziału SARP." 
§ 6. pkt. 1. "Składanie prac konkursowych w formie skrótowych opracowań w Etapie 1 przez 
dyplomantów wskazanych przez uprawnionych do udzielania rekomendacji lub samodzielnie 
następuje na ręce Sekretarza Komisji Kwalifikacyjnej na adres mailowy wskazany przez dany Oddział 
SARP. Prace muszą posiadać także skan Karty Zgłoszenia Uczestnictwa. Prace należy 
złożyć w nieprzekraczalnym terminie określonym w harmonogramie Konkursu. Każda z Komisji 
Kwalifikacyjnych Oddziału SARP określa i ogłasza termin składania prac konkursowych. Prace 
przesłane po terminie nie będą rozpatrywane." 
 

4. Czy końcowym terminem na zgłaszanie prac jest termin określony w harmonogramie 
"Zakończenie I Etapu - 31.05"?  

Odpowiedź: 
Nie. 31.05 jest terminem, do którego Sekretarze Komisji Kwalifikacyjnych powinni dostarczyć wyniki 
1. etapu konkursu. 
Prosimy o kontakt w sprawie terminu przyjmowania zgłoszeń z właściwym Oddziałem SARP. Nie 
wiem na jakiej uczelni broniła Pani Dyplom. 
  
Zgodnie z Regulaminem Konkursu: 
§ 4. pkt. 1. "Zgłaszanie prac do Konkursu jest możliwe tylko na Etapie 1 – bezpośrednio do Komisji 
Kwalifikacyjnej odpowiedniej dla danego Oddziału SARP." 
§ 6. pkt. 1. "Składanie prac konkursowych w formie skrótowych opracowań w Etapie 1 przez 
dyplomantów wskazanych przez uprawnionych do udzielania rekomendacji lub samodzielnie 
następuje na ręce Sekretarza Komisji Kwalifikacyjnej na adres mailowy wskazany przez dany Oddział 
SARP. Prace muszą posiadać także skan Karty Zgłoszenia Uczestnictwa. Prace należy 
złożyć w nieprzekraczalnym terminie określonym w harmonogramie Konkursu. Każda z Komisji 
Kwalifikacyjnych Oddziału SARP określa i ogłasza termin składania prac konkursowych. Prace 
przesłane po terminie nie będą rozpatrywane." 
  
 

5. Czy podwójne zgłoszenie pracy do konkursu - przez uczelnie oraz przez dyplomanta 
może mieć wpływ na ważność tego zgłoszenia?  

Odpowiedź: 
Podwójne zgłoszenie nie będzie mieć wpływu na ważność tego zgłoszenia, ale może utrudnić pracę 
Komisji Kwalifikacyjnej.  
Dlatego prosimy o kontakt z uczelnią i ustalenie kto wyśle zgłoszenie. 
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6. Dużą część mojej pracy zajmują wizualizacje projektu, które nie zmieszczą się na 

skrótowym opracowaniu (max 2 planszach 100x70). Czy ważne dla prezentacji projektu 
wizualizacje można zamieścić również np. w opisie pracy?  

 
Odpowiedź: 
Decyzja dotycząca zawartości skróconego opracowania należy do uczestnika konkursu. W razie 
wątpliwości warto skonsultować się promotorem pracy dyplomowej. 
Proszę wziąć pod uwagę, że dwie plansze skrótowego opracowania są prezentowane w czasie 
wystawy finałowej dyplomów zakwalifikowanych do 3. Etapu konkursu. 
 

7. Chciałam zapytać od kiedy można wysyłać swoje zgłoszenia?  
 Jednocześnie chciałam dowiedzieć się czy jako studentka Politechniki Poznańskiej 
swoje zgłoszenie  

Odpowiedź: 
Tak, proszę o kontakt z Oddziałem SARP w Poznaniu. 
  
Zgodnie z Regulaminem Konkursu: 
§ 4. pkt. 1. "Zgłaszanie prac do Konkursu jest możliwe tylko na Etapie 1 – bezpośrednio do Komisji 
Kwalifikacyjnej odpowiedniej dla danego Oddziału SARP." 
§ 6. pkt. 1. "Składanie prac konkursowych w formie skrótowych opracowań w Etapie 1 przez 
dyplomantów wskazanych przez uprawnionych do udzielania rekomendacji lub samodzielnie 
następuje na ręce Sekretarza Komisji Kwalifikacyjnej na adres mailowy wskazany przez dany Oddział 
SARP. Prace muszą posiadać także skan Karty Zgłoszenia Uczestnictwa. Prace należy złożyć w 
nieprzekraczalnym terminie określonym w harmonogramie Konkursu. Każda z Komisji 
Kwalifikacyjnych Oddziału SARP określa i ogłasza termin składania prac konkursowych. Prace 
przesłane po terminie nie będą rozpatrywane." 
 

8. Chciałabym zadać pytanie dotyczące regulaminu do Nagroda im. Zbyszka Zawistowskiego – 
Dyplom Roku 2021 &4 punkt 3. zgodnie z którym: Warunkiem przystąpienia do Etapu 1 jest 
przesłanie na ręce Sekretarza Komisji Kwalifikacyjnej skrótowych opracowań oraz skanu Karty 
Zgłoszenia Uczestnictwa podpisanego przez autora zgłaszanej pracy. 
W jaki sposób powinna być wysłana praca w Etapie 1, tak jak w &4 punkt 3 wskazane jest 
dostarczenie pracy na ręce, czy oznacza to wysłanie pracy pocztą lub kurierem czy jednak drogą 
elektroniczną? 

Odpowiedź: 
W związku z obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19 zgłoszenie do 1. etapu konkursu należy 
wysłać drogą elektroniczną. 
Prosimy o kontakt w sprawie adresu mailowego sekretarza Komisji Kwalifikacyjnej z właściwym 
Oddziałem SARP. 
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9. Jestem absolwentką Politechniki Gdańskiej i zainteresowałam się udziałem w konkursie na 
dyplom roku. Byłam w grupie angielskiej i prace wykonałam również w tym języku. Zgłaszając 
mój dyplom do konkursu musiałabym przetłumaczyć tekst opisu oraz opisy na planszach na 
język polski? 

Odpowiedź: 
Nie ma potrzeby tłumaczenia oryginalnej pracy dyplomowej. 
Prosimy jednak o przygotowanie w języku polskim skrótowego opracowania zgłoszonego do 1. etapu 
konkursu. 

10. Czy jeśli obroniłam mój dyplom magisterski 15.02.2021 r. to czy mogę wziąć udział w 
tegorocznym konkursie na dyplom roku 2021? Na uczelni tj. Politechnice Gdańskiej semestr 
zimowy skończył się 19 lutego 2021 r.  

Odpowiedź: 
Dyplomantów, którzy obronili pracę magisterską w roku 2021 zapraszamy do udziału w konkursie w 
przyszłym roku. 

11. W jakiej formie ma być przedstawiona pozytywna opinia Komisji Dyplomowej ( ostatnie zdanie 
w § 3 pkt 2. regulaminu dorocznej nagrody- załącznik nr 1 )? Czy tu chodzi o ocenę z obrony , 
która może być przedstawiona przed dziekanat czy o dokument, o który muszę się ubiegać na 
rzecz właśnie Państwa konkursu , przedstawiony w formie pisemnej przez każdego z członków 
komisji egzaminacyjnej? 

Odpowiedź: 
Pozytywna opinia Komisji Dyplomowej danego Wydziału Architektury nie musi być wyrażona w 
formie osobnego dokumentu, wystarczy oświadczenie o takie opinii wyrażone w Karcie Zgłoszenia 
Uczestnictwa w pkt. 7  
 

12. W związku z ogłoszonym konkursem, mam pytania związane z kwestią dostarczenia 
obowiązkowych dokumentów.  
Chodzi o: § 7. ZAWARTOŚĆ PRACY KONKURSOWEJ 3. Część opisowa pracy składa się z: – 
oryginalnej części opisowej pracy dyplomowej, opracowanej zgodnie z wymogami 
wewnętrznymi danej uczelni.  
Jako student grupy realizującej materiał w j. angielskim i zgodnie z wymogami Politechniki 
Gdańskiej sporządziłem część opisowa pracy dyplomowej w j. angielskim. Chciałem zapytać, 
czy w ramach konkursu na Etapie 3 dostarcza się dokumenty w j. angielskim czy w j. polskim? 
Poza tym proszę o potwierdzenie, iż punkt 3, artykułu 7 odnosi się tylko do Etapu 3. 
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Odpowiedź: 
W 3. etapie konkursu dostarczyć należy oryginalną pracę. Jeżeli była ona wykonana w języku 
angielskim nie ma potrzeby jej tłumaczenia. 
Prosimy jednak o przygotowanie w języku polskim skrótowego opisu wymaganego w etapie 1. 
Potwierdzam, że § 7. pkt. 3 dotyczy wyłącznie 3. etapu Konkursu. 
 

13. W jaki sposób powinny być podpisane plansze opracowania skrótowego przygotowywane na 
potrzeby 1 i 2 Etapu? Jakie dane autora powinny się na nich znaleźć?  

Odpowiedź: 
Nie ma wytycznych dotyczących opisu plansz skrótowego pracowania. W przypadku zakwalifikowania 
do 3. Etapu konkursu dwie plansze skrótowego opracowania zostaną zaprezentowane na wystawie 
pokonkursowej. Biorąc pod uwagę ten fakt proszę samodzielnie podjąć decyzję w sprawie opisu. W 
razie wątpliwości warto skonsultować się z Promotorem. 

14. Czy podana w paragrafie 7 pkt. 1 regulaminu rozdzielczość plansz 75 dpi jest 
rozdzielczością minimalną, czy jedyną właściwą?  

Odpowiedź: 
Podana rozdzielczość plansz jest minimalna. Istotnym parametrem, którego nie można przekroczyć 
jest 15 MB (dla całości materiałów zgłaszanych w 1. etapie). 
Warto przygotować dwie plansze skrótowego opracowania w rozdzielczości 300 dpi w związku 
ewentualnością druku plansz na wystawę pokonkursową, a następnie zmniejszyć rozdzielczość do  
75 dpi na potrzeby zgłoszenia do 1. etapu konkursu. 

15. Czy na planszach opracowania skrótowego wolno wykorzystać jedynie opisy i elementy 
graficzne występujące na planszach oryginalnych, czy z uwagi na potrzeby skondensowania 
treści dopuszcza się drobne przeredagowanie opisów, lub dodanie elementów graficznych (np. 
strzałek, numerów) które ułatwią prezentację idei pracy w skróconej formie? 

Odpowiedź: 
Uczestnik Konkursu decyduje o zawartości skrótowego opracowania, która ułatwi prezentację idei 
pracy w skróconej formie. 
 

16. W regulaminie jest powiedziane, że dyplomat może się zgłosić samodzielnie do konkursu, ale 
za pisemną zgodą promotora. W jakiej formie powinna być ta zgoda? 

Odpowiedź: 
Zgoda powinna być wyrażona w formie podpisu Promotora na Karcie Zgłoszenia Uczestnictwa. W 
przypadku braku takiej możliwości wynikającej z ograniczeń związanych z pandemią Covid-19 zgoda 
taka może być wyrażona w formie maila przesłanego bezpośrednio do Sekretarza Komisji 
Kwalifikacyjnej powołanej przez właściwy Oddział SARP. 
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17. W karcie znajduje się również rubryka na  "Krótkie uzasadnienie zgłoszenia do nagrody". Jeśli 

dyplomat zgłasza się samodzielnie, to kto powinien napisać to uzasadnienie? 

Odpowiedź: 
W przypadku zgłoszenia samodzielnego można poprosić Promotora o sformułowanie krótkiego 
uzasadnienia. Może ono zostać przesłane drogą mailową razem ze zgodą na udział w konkursie. 
 

18. Czy obowiązkowe jest umieszczenie w Karcie Zgłoszenia prywatnych numerów promotora i 
recenzenta pracy? 

Odpowiedź: 
Podanie kontaktowych numerów telefonów ułatwiają Organizatorowi konkursu zaproszenie 
Promotora i Recenzenta nagrodzonych prac na uroczystość wręczenia nagród. W sytuacji kiedy 
Promotor i Recenzent nie wyrażają zgody na podanie danych prywatnych można podać kontakt 
służbowy. 

19. W jakim formacie powinny być plansze konkursowe do I Etapu (pdf, jpg)? 

Odpowiedź: 
Oba formaty są dopuszczalne. 

20. Jakie warunki trzeba spełnić, aby zgłosić do konkursu pracę zespołową (dwie osoby)? Gdzie 
należy to zgłosić? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z § 3. pkt. 3. Regulaminu Konkursu „Zgłaszanie prac wykonanych przez zespół autorski 
dyplomantów dopuszcza się warunkowo w uzasadnionych przypadkach.”  
Uzasadnienie zgłoszenia pracy wykonanej przez zespół należy sformułować pisemnie i dołączyć do 
Karty Zgłoszenia Uczestnictwa (lub umieścić w karcie w punkcie 7.) podając dane wszystkich osób 
wchodzących w skład zespołu. 
Decyzję o dopuszczeniu takiej pracy do Konkursu podejmuje Komisja Kwalifikacyjna powołana przez 
właściwy Oddział SARP. 

21. Czy w skrócie opisu pracy mogą znajdować się elementy graficzne uzupełniające opis 
tekstowy? (I i II etap konkursu) 

Odpowiedź: 
Uczestnik Konkursu decyduje o zawartości skrótowego opracowania, która ułatwi prezentację idei 
pracy w skróconej formie. 
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22. Czy w III etapie konkursu w części graficznej oprócz plansz wymagana jest również makieta? Na 

naszej Uczelni (Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej) w ubiegłym roku odstąpiono od 
obowiązku przedstawiania makiety na obronie dyplomowej. 

Odpowiedź: 
Makieta nie jest wymagana. 

23. Moją specjalizacją na studiach II stopnia była architektura w j.angielskim w związku z czym 
opracowana przeze mnie praca magisterska jest w całości przygotowana w tym języku. Czy 
dopuszczalnym jest, aby skrótowe opracowanie - plansze oraz opis były również w 
j.angielskim?  

Odpowiedź: 
Prosimy o przygotowanie w języku polskim skrótowego opracowania zgłoszonego do 1. etapu 
konkursu. Opis plansz skrótowego opracowania może pozostać w języku angielskim. 

24. Chcę zgłosić swoją pracę dyplomową samodzielnie. Czy w karcie zgłoszenia uczestnictwa muszę 
wypełnić wszystkie rubryki, takie jak nr telefonu promotora, recenzenta oraz krótkie 
uzasadnienie zgłoszenia do nagrody?  

Odpowiedź: 
Kartę Zgłoszenia Uczestnictwa należy wypełnić w całości. W razie wątpliwości warto skonsultować się 
z Promotorem, którego zgoda na udział w konkursie jest niezbędna. 

25. W regulaminie przewidziana jest sytuacja, iż dyplomant zgłasza swój projekt samodzielnie, ale 
za zgodą promotora. Czy ta zgoda powinna być osobnym dokumentem (czy istnieje wzór 
takiego dokumentu) lub czy wystarczy sam podpis promotora w karcie zgłoszenia 
uczestnictwa?  

Odpowiedź: 
Zgoda powinna być wyrażona w formie podpisu Promotora na Karcie Zgłoszenia Uczestnictwa. W 
przypadku braku takiej możliwości wynikającej z ograniczeń związanych z pandemią Covid-19 zgoda 
taka może być wyrażona w formie maila przesłanego bezpośrednio do Sekretarza Komisji 
Kwalifikacyjnej powołanej przez właściwy Oddział SARP. 

26. Czy na planszach do któregokolwiek etapu oraz w skróconym opisie projektu mogą znaleźć się 
dane autora, czyli imię i nazwisko? 

Odpowiedź: 
Tak, dane Uczestnika mogą, a nawet powinny znaleźć się w skrótowym opracowaniu pracy 
dyplomowej zgłoszonym do Konkursu we wszystkich jego etapach. 
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27. Według regulaminu praca nadesłana na Etapie 1 składa się z dwóch plansz, co znacznie okraja 

faktyczną zawartość pracy dyplomowej. Wymusza to pewne zmiany. Czy w takim razie grafiki, 
wizualizacje, schematy itd mogą różnić się o oryginałów z pracy dyplomowej w celu 
umieszczenia ich na planszach? Jeśli tak, to czy są jakieś ograniczenia, jeśli chodzi o 
rozbieżności wynikające z opracowania pracy na konkurs z oryginalną pracą dyplomową?  

Odpowiedź: 
Decyzja dotycząca zawartości skróconego opracowania należy do uczestnika konkursu.  
W razie wątpliwości warto skonsultować się Promotorem pracy dyplomowej. 

28. Czy wiedzą Państwo, kiedy można zgłaszać prace na konkurs w mieście Poznań? Na stronie 
SARPu Poznańskiego nie ma żadnych informacji na temat konkursu. 

Odpowiedź: 
Prosimy o kontakt w tej sprawie z Oddziałem SARP w Poznaniu. 
tel. +48 61 852 00 20, mail: poznan@sarp.org.pl 

29. Czy jest określony wzór zgody promotora na samodzielne zgłoszenie pracy?  

Odpowiedź: 
Zgoda powinna być wyrażona w formie podpisu Promotora na Karcie Zgłoszenia Uczestnictwa. W 
przypadku braku takiej możliwości wynikającej z ograniczeń związanych z pandemią Covid-19 zgoda 
taka może być wyrażona w formie maila przesłanego bezpośrednio do Sekretarza Komisji 
Kwalifikacyjnej powołanej przez właściwy Oddział SARP. 

30. Czytałam regulamin konkursu, jednak chciałabym się dopytać o pewną kwestię. W zapisie jest, 
że prace mogą być "dyplomowe, magisterskie[...] skutkującego nadaniem dyplomu magistra 
inżyniera architekta[...]"czy to oznacza, że dyplomy licencjackie na ASP nie podlegają 
kwalifikacji? 

Odpowiedź: 
W konkursie o Doroczną Nagrodę SARP im. Zbyszka Zawistowskiego „Dyplom Roku” mogą brać udział 
jedynie dyplomy magisterskie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


