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§ 1 
 

1. Konkurs architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny lub urbanistyczny jest formą 
konkurowania architektów, urbanistów i architektów krajobrazu, w której dokonuje się oceny i wyboru 
utworów o najwyższej jakości architektonicznej i urbanistycznej, spomiędzy złożonych przez 
uczestników konkursu opracowań tego samego zakresu twórczej pracy projektowej, wykonanych  
w jednym czasie i na podstawie określonych, jednolitych warunków konkursowych z ustalonymi 
kryteriami, będących podstawą jego rozstrzygania przez niezależny sąd konkursowy z zachowaniem 
anonimowości prac, przeprowadzony zgodnie z „Zasadami Konkursów Architektonicznych, 
Architektoniczno-Urbanistycznych i Urbanistycznych opracowanymi przez Stowarzyszenie 
Architektów Polskich”. 

 
 

§ 2 
 

1. Konkurs SARP jest konkursem organizowanym przez Stowarzyszenie Architektów Polskich  
lub w którego organizacji bierze ono udział na zasadach niniejszego regulaminu. 

2. Stowarzyszenie Architektów Polskich może udzielić poparcia innym konkursom, o ile przy ich 
organizacji i przebiegu zastosowano zasady niniejszego regulaminu. 

3. Konkursy SARP przeprowadzane są z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów ogólnie 
obowiązujących. 

§ 3 
 

1. Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz jego członkowie nie biorą udziału w organizowaniu  
i rozstrzyganiu konkursów przeprowadzanych na warunkach sprzecznych z niniejszym regulaminem 
oraz niezgodnych z „Zasadami Konkursów Architektonicznych, Architektoniczno-Urbanistycznych  
i Urbanistycznych opracowanymi przez Stowarzyszenie Architektów Polskich” 

2. Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz jego członkowie biorąc udział w organizowaniu  
i rozstrzyganiu konkursów kierują się „Wytycznymi Organizacji i Przeprowadzania Konkursów 
Architektonicznych, Architektoniczno-Urbanistycznych i Urbanistycznych opracowanymi przez 
Stowarzyszenie Architektów Polskich”. 

3. Stowarzyszenie Architektów Polskich może poprzeć postępowanie o zamówienie na twórczą pracę 
projektową nie będące konkursem, przeprowadzane przez zamawiającego na zasadach ogólnie 
obowiązujących, poprzez udzielenie sędziów konkursowych SARP do uczestnictwa w jego 
rozstrzyganiu, o ile celem tego postępowania będzie zapewnienie jakości tworzonej w jego rezultacie 
architektury poprzez m.in. ustalone w nim warunki uczestnictwa oraz kryteria wyboru, a także o ile 
będzie zagwarantowany profesjonalizm i bezstronność oceny w całym postępowaniu. 

 
§ 4 

 
1. Stowarzyszenie Architektów Polskich organizuje lub współorganizuje konkursy bądź bierze udział  

w organizacji konkursów z upoważnienia zamawiającego i na zasadach z nim uzgodnionych  
z zastrzeżeniem ustaleń § 2  i  § 3. 

2. Organizatorami konkursów SARP są Oddziały SARP oraz w szczególnych przypadkach Prezydium 
Zarządu Głównego SARP. 

3. Rejestrację konkursów SARP prowadzi Prezydium Zarządu Głównego SARP. 
4. Rejestrację konkursów popieranych przez SARP prowadzą Oddziały SARP. 
5. Informację o konkursie, jego reklamę lub jakąkolwiek inną wzmiankę o konkursie organizowanym  

na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, mającą na celu propagowanie uczestnictwa w nim, publikuje się 
w środkach przekazu należących do SARP i jego organów jedynie wtedy, gdy jest to konkurs 
zarejestrowany przez SARP zgodnie z ust.1 lub ust.2.  

 
 
 



§ 5 
 
1. Członkowie SARP są reprezentantami Stowarzyszenia Architektów Polskich uczestnicząc  

w organizowaniu lub rozstrzyganiu konkursów. 
2. Stowarzyszenie Architektów Polskich jest reprezentowane w postępowaniach konkursowych 

przeprowadzanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez swoich członków gdy: 
a) konkurs jest konkursem SARP, organizowanym bądź współorganizowanym przez SARP, albo 

jest konkursem popieranym przez SARP, 
b) członkowie SARP są członkami sądu konkursowego wyłącznie będąc sędziami konkursowymi 

SARP, 
c) konkurs spełnia wymogi Regulaminu Konkursów Architektonicznych i Urbanistycznych SARP. 

3.  SARP nie uczestniczą w organizowaniu i rozstrzyganiu konkursów nie mogąc reprezentować 
Stowarzyszenia Architektów Polskich na zasadach niniejszego regulaminu. 

 
§ 6 

 
1. Członek Kolegium Sędziów Konkursowych Oddziału SARP, którego nazwisko znajduje się na 

krajowej liście sędziów konkursowych SARP, może uczestniczyć w charakterze sędziego 
konkursowego jedynie w konkursach SARP oraz konkursach popieranych przez SARP, 
każdorazowo tytułowany jako sędzia SARP.  

2. Członek Kolegium Sędziów Konkursowych Oddziału SARP może uczestniczyć w charakterze 
sędziego konkursowego także w innych konkursach niż wymienione w ust.1 wyłącznie będąc 
pracownikiem zamawiającego i jego przedstawicielem w sądzie konkursowym, przy czym nie 
przysługuje mu tytuł sędzia SARP.  

 
§ 7 

 
1. Konkurs, w którego sędziowaniu uczestniczy sędzia konkursowy - członek Kolegium Sędziów 

Konkursowych Oddziału SARP jako sędzia SARP jest konkursem popieranym przez SARP. 
2. Członek Kolegium Sędziów Konkursowych Oddziału SARP podjęcie się roli sędziego w konkursie 

jako sędzia SARP poprzedza poinformowaniem Prezydium Kolegium Sędziów Konkursowych 
Oddziału SARP, którego jest członkiem, przedkładając regulamin tego konkursu do zaopiniowania. 

 
§ 8 

 
1. Sędzia SARP pełni swą funkcję w sposób bezstronny, z najwyźszą starannością, kierując się 

przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem, reprezentując w sądzie konkursowym 
Stowarzyszenie Architektów Polskich. 

2. Sędzia SARP pełniąc powierzoną mu funkcję sędziego w konkursie, odpowiada wobec 
Stowarzyszenia Architektów Polskich za dochowanie zasad niniejszego regulaminu w toku całego 
przebiegu konkursu. 

 
§ 9 

 
W konkursie SARP w skład sądu konkursowego wchodzą sędziowie konkursowi SARP w liczbie nie 
mniejszej niż połowa składu sądu, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami ogólnie obowiązującymi, lecz nie 
mniejszej niż 2 osoby, 
 

§ 10 
 

  
1. W konkursie SARP sędziów konkursowych SARP, w tym sędziego referenta, do składu sądu 

konkursowego wyznacza organizator konkursu w porozumieniu z właściwym Kolegium Sędziów 
Konkursowych. 

2. Przynajmniej jeden z sędziów powoływany zgodnie z ust.1 powinien być spoza terenu właściwości 
terytorialnej oddziału SARP, na którym organizowany jest konkurs. 

3. Sędziowie konkursowi i ich zastępcy zobowiązują się do pełnienia swej funkcji na podstawie umowy 
z organizatorem konkursu. 

4. Organizator konkursu odwołuje sędziego ze składu sądu konkursowego wyłącznie w wyniku: 
1) naruszenia przez niego obowiązków wynikających z § 7, 
2) utraty uprawnień, których wymaga się od uczestników konkursu.  

 
 



§ 11 
 
1. Praca sędziów konkursowych SARP podlega ocenie organizatora konkursu.  
2.  Wszelkie wnioski dotyczące oceny pracy sędziego SARP, w szczególności wynikłe z przestrzegania 

niniejszego regulaminu rozpatruje Zespół Koordynacyjny Sędziów Konkursowych Zarządu Głównego 
SARP na wniosek macierzystego Oddziału SARP sędziego SARP.  

 
§ 12 

 
1.  Sędziowie SARP uczestniczący w pracach sądu konkursowego zobowiązani są do złożenia  

w macierzystym Oddziale SARP sprawozdania z przebiegu sędziowania nie później niż 2 tygodnie 
po rozstrzygnięciu konkursu. Sprawozdania Oddział SARP przekazuje do wiadomości Zespołowi 
Koordynacyjnemu Sędziów Konkursowych Zarządu Głównego SARP. Przechowywanie tych 
sprawozdań winno zachować warunki poufności prac sądu. 

2.  Sędzia SARP ma obowiązek uczestniczenia w szkoleniach sędziów konkursowych organizowanych 
przez SARP. 

 
§ 13 

 
Stowarzyszenie Architektów Polskich dba o ochronę praw autorskich uczestników konkursów SARP  
oraz ich uprawnień wynikających z warunków konkursu 
 

 

§ 14 
 

Warunki konkursu SARP o zasięgu międzynarodowym nie mogą być w sprzeczności z odpowiednimi 
zasadami Międzynarodowej Unii Architektów (UIA). 

 
 

§ 15 
 

1.  Organizator konkursu SARP w porozumieniu z zamawiającym może ustalić potrącenia od kwot 
nagród i wyróżnień po opodatkowaniu na zasadach ogólnie obowiązujących, na cele statutowe 
SARP w wysokości określanej przez Zarząd Główny SARP. 

2.  W konkursach współorganizowanych przez SARP potrącenia na cele statutowe mogą być dzielone 
pomiędzy współorganizatorów lecz suma potrąceń nie może przekraczać wysokości określonej  
w ust.1. 

3.  W konkursach SARP mogą być ustalane przez organizatora odpisy na cele statutowe od kwot 
honorariów sędziów SARP. 

4.  W konkursach popieranych przez SARP odpisy na cele statutowe są ustalane od kwot honorariów 
sędziów SARP na rzecz ich macierzystych Oddziałow SARP w wysokości nie mniejszej niż 15% 
wysokości honorarium. 

 
§ 16 

 
Organizator konkursu przekazuje Prezydium Zarządu Głównego SARP zapis utworów ocenianych  
w konkursie, o którym mowa w §2, wraz z wynikami konkursu w terminie 1 miesiąca od rozstrzygnięcia 
konkursu, celem bieżącej publikacji i archiwizacji dorobku architektury polskiej.    
             

§ 17 
 

Wszystkie dokumenty i protokoły związane z pracą sądu konkursowego w konkursie, o którym mowa w §2, 
w tym decyzje o nagrodach i wyróżnieniach, opinie o pracach, opinie rzeczoznawców, wnioski, zalecenia i 
wytyczne są przechowywane w archiwum właściwego oddziału SARP. 
 
 
 

* * * 


