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§1

Organizator konkursu: 
Stowarzyszenie Architektów Polskich / Oddział w Poznaniu. 
61-772 Poznań, Stary Rynek 56 , tel/fax.: 618 520 020
www.poznan.sarp.org.pl
email: poznan@sarp.org.pl
Sekretarzem organizacyjnym konkursu jest arch. Natalia Stępień, kom. 605 516 341

§2

Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie dwóch projektów  realizacyjnych  nagrobków dla 
dwóch  architektów  zasłużonych  dla  tożsamości  przestrzennej  Poznania,  które  zostaną 
ustawione na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu. 
2.  Część  formalno  –  organizacyjna  regulaminu  konkursu  dotyczy  obu  tematów 
konkursowych.  Każdy  z  nagrobków stanowi  jednak  niezależne  opracowanie  konkursowe, 
które będzie odrębnie oceniane:

- nagrobek I – dla prof. arch. Władysława Czarneckiego i jego małżonki arch. Janiny 
Czarneckiej 
- nagrobek II – dla prof. arch. Zbigniewa Zielińskiego 

3. Projekt każdego nagrobka należy opracować oddzielnie. Każdy projekt stanowi odrębną 
pracę  konkursową.  Sąd  Konkursowy  przyzna  niezależne  nagrody  dla  projektu  każdego 
nagrobka.

4.  Każdy  uczestnik  (zespół  autorski)  może  zgłosić  do  Konkursu  dowolną  ilość  prac 
dotyczących  każdego  z  nagrobków.  Istnieje  możliwość  opracowania  projektu  tylko  dla 
jednego nagrobka.

§3

Charakter Konkursu i jego uczestnicy 
Konkurs  ma  charakter  otwarty.  Uczestnikami  mogą  być  wszyscy  – architekci,  rzeźbiarze, 
studenci wydziałów architektury i rzeźby, w szczególności uczelni poznańskich. Dopuszcza 
się tworzenie zespołów autorskich.   

§4

Kryteria oceny prac konkursowych
Oceny prac konkursowych dokona Sąd Konkursowy uwzględniając następujące kryteria:
- forma nagrobka, jakość detalu
- jakość rozwiązań architektonicznych i rzeźbiarskich w relacji z otoczeniem
- realność zaproponowanych rozwiązań i koszt ich realizacji 

mailto:poznan@sarp.org.pl
http://www.sarp.org.pl/


§5

Zakres opracowania 
1. Część graficzna
Dla każdego nagrobka Uczestnicy Konkursu  przygotowują pracę na 1 sztywnej planszy w 
układzie poziomym, o wymiarach 50  x 70 cm, zawierającej: 
- plan – nagrobek z najbliższym otoczeniem w skali 1:10
- rzuty i przekroje (z wymiarami) w skali 1:10
- widoki, wizualizacje
- szczegóły i detale w skali umożliwiającej właściwe odczytanie proporcji 

2. Część opisowa
Opis, który należy przygotować w formie jednej strony formatu A4 powinien zawierać krótką 
informację o:
-  zasadach przyjętej koncepcji 
-  zastosowanych materiałach 
-  przybliżonych kosztach realizacji 
Do opisu należy dołączyć wydruk planszy w formacie A3. 

3. Zapis elektroniczny
Całą pracę konkursową – tzn. część graficzną + opis – należy zapisać w wersji elektronicznej 
i dołączyć nagraną na nośniku CD. Pliki należy zapisać w następujących formatach:
- plansze – w formacie tiff lub pdf (wydruk A3)
- opis – w formacie doc lub pdf  (wydruk A4)

§6

Oznaczenie pracy konkursowej
Każda  praca  konkursowa  –  plansza,  opis,  płyta  CD  -  powinna  być  oznakowana 
sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą umieszczoną w prawym górnym narożniku. Oznaczenie 
należy zapisać cyframi o wysokości 1 cm i łącznej długości max 6 cm. 

Do pracy należy dołączyć zamkniętą kopertę z dopiskiem:

„Konkurs na nagrobek prof. Władysława Czarneckiego i jego małżonki Janiny” lub „Konkurs 
na  nagrobek prof.  Zbigniewa Zielińskiego”,  opisaną  sześciocyfrową  liczbą  rozpoznawczą, 
zawierającą  wewnątrz  kartę  identyfikacyjną  –   stanowiąca  załącznik  nr  2  do  regulaminu 
Konkursu  -   z   danymi  autora/  zespołu  autorskiego:  imię  i  nazwisko  autora  (zespołu 
autorskiego)  potwierdzone  własnoręcznym  podpisem  Uczestnika  (Uczestników),  adres 
kontaktowy, telefon, e-mail. 

W  przypadku  studentów  powinna  się  znaleźć  informacja  o  nazwie  uczelni,  kierunku  i 
semestrze studiów.  



§7

Sąd Konkursowy 
Sąd Konkursowy został powołany przez SARP Oddział w Poznaniu w następującym składzie:

• arch. Andrzej Kurzawski - SARP/o Poznań - Przewodniczący 
• Pani Maria Strzałko – Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu
• Pan Tomasz Lisiecki – Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu
• dr Klaudia Grygorowicz – Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej   
• prof.  Eugeniusz  Matejko  –  Wydział  Architektury  i  Wzornictwa  Uniwersytetu 
Artystycznego w Poznaniu  
• Pani Maria Czarnecka (Wrocław) – przedstawiciel rodziny Władysława Czarneckiego
• Pani Maria Czarnecka (Warszawa) -przedstawiciel rodziny Władysława Czarneckiego
• Pan  Andrzej  Gawroński  –  Prezes  Fundacji  Gawrońskich,  przedstawiciel  rodziny 
Zbigniewa Zielińskiego
• arch. Wojciech Krawczuk – SARP/o Poznań - sędzia referent
• arch. Natalia Stępień – SARP/o Poznań - sekretarz organizacyjny konkursu

§8

Nagrody
1.  Każdy  z  tematów  stanowiących  przedmiot  niniejszego  Konkursu  będzie  rozpatrywany 
przez Sąd Konkursowy jako niezależne opracowanie. Dla każdego z tematów przewiduje się 
niezależną nagrodę dla najlepszej pracy. 
Całkowita pula nagród  w Konkursie wynosi 3.000,- zł.

Wartość I nagrody dla każdego z nagrobków
wynosi  1.500,- zł + realizacja   

Przewiduje  się  również  wyróżnienia  honorowe  prac  dyplomami  i  ewentualne  nagrody 
sponsorskie.

Sąd Konkursowy może  dokonać  zmian  w zakresie  liczby  i  wysokości  nagród  w ramach 
łącznej sumy nagród w zależności od jakości prac konkursowych.

2. Kwoty nagród są kwotami brutto. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie ze
stosownymi przepisami i zostaną wypłacone przez SARP o/Poznań  na podstawie oświadczeń 
zawierających  podstawowe  dane  autorów  nagrodzonych  prac  w  terminie  14 dni  od  dnia 
przedłożenia  w/w  oświadczeń, nie  wcześniej jednak  niż  po  upływie  14 dni  od dnia 
publicznego ogłoszenia wyników Konkursu i  po   podpisaniu   umowy   o  przeniesieniu  
autorskich   praw majątkowych  do  wykonanej  pracy  konkursowej na rzecz Organizatora. 
Wzory oświadczeń zostaną przekazane przez Organizatora Konkursu. 

§9

Prawa autorskie
1. Sposób przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu nie może naruszać praw autorskich 
uczestników konkursu, zgodnie z ustawą o prawie autorskim.

Uczestnicy Konkursu, przez fakt przystąpienia do konkursu zezwalają Organizatorowi na
nieodpłatne korzystanie z przedstawionej koncepcji bez względu na formę i układ w 



następującym zakresie:
1. publicznej prezentacji na wystawie pokonkursowej 
2. prezentacji w środkach masowego przekazu i sieciach komputerowych
3. prezentacji  w publikacjach i materiałach informacyjnych, reklamowych i 

promocyjnych oraz wydawnictwach
4. niezbędnym do publikacji  i powielania w całości lub części na potrzeby 

przebiegu, promocji i archiwizacji konkursu

2.  Z  chwilą  wypłaty  nagród autorzy  nagrodzonych  prac  przenoszą  na  rzecz  Organizatora 
autorskie  prawa  majątkowe  do  prac  zaprezentowanych  na  planszach  oraz  własność 
egzemplarza nośnika, na którym utrwalona jest praca. Nośniki wszystkich prac w postaci 
płyt CD przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora.

3. Z chwilą przystąpienia do realizacji projektów nagrobków Organizator wymaga nadzoru 
autorskiego nad przebiegiem prac. 

§10

Dostępność Regulaminu Konkursu
Komplet  materiałów  konkursowych  dostępny  jest  na  stronie  internetowej  Organizatora 
Konkursu www.poznan.sarp.org.pl.
Informacje o Konkursie można uzyskać w Sekretariacie SARP Oddział w Poznaniu, Stary 
Rynek 56,  tel/fax 61/852 00 20, email:  poznan@sarp.org.pl – w  poniedziałki, środy, piątki 
od 9.00 do 15.00; wtorki, czwartki od 15.00  do 20.00 .

§11

Zgłoszenia do Konkursu
1.  Autorzy  (zespoły  autorskie)  zamierzający  uczestniczyć  w  Konkursie  potwierdzają  to 
wysyłając swoje zgłoszenie  na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do 
regulaminu Konkursu.
2.  Zgłoszenie  należy  przesłać  pocztą  elektroniczną  lub  tradycyjną  na  adres  Organizatora 
Konkursu do dnia 8 kwietnia 2011r.
3.  Zgłoszenia  mają  tylko  i  wyłącznie  charakter  ewidencyjno  –  porządkowy.  Konkurs  nie 
przewiduje kwalifikacji Uczestników.

§12

Składanie pytań w Konkursie
1.  Pytania  dotyczące  Konkursu  należy  przesyłać  w sposób nie  identyfikujący  Uczestnika 

konkursu pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres Organizatora Konkursu do dnia 
26 kwietnia 2011 r.  – z  dopiskiem „pytania na Konkurs NAGROBKI”

2.  Odpowiedzi   na   pytania zostaną  udzielone  pisemnie  i  będą  dostępne  na  stronie 
internetowej Organizatora Konkursu od dnia 29 kwietnia 2011 r. 

§13

Składanie prac konkursowych
1. Uczestnicy Konkursu składają prace konkursowe do dnia  2 czerwca 2011 r. do godziny 
19.00 w siedzibie SARP Oddział w Poznaniu Poznań, Stary Rynek 56, w godzinach pracy 

mailto:poznan@sarp.org.pl
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Sekretariatu  podanych  wyżej.  Prace  należy  dostarczyć  osobiście  lub  pocztą  kurierską,  w 
zamkniętym opakowaniu opisanym: 

- dla I tematu 
KONKURS NA PROJEKT NAGROBKA ARCHITEKTA  
PROF. WŁADYSŁAWA CZARNECKIEGO I JEGO MAŁŻONKI JANINY
- dla II tematu
KONKURS  NA  PROJEKT  NAGROBKA  ARCHITEKTA  PROF.  ZBIGNIEWA 
ZIELIŃSKIEGO 

2. Pracę konkursową przekazuje się za pokwitowaniem na formularzu stanowiącym załącznik 
nr 3 do niniejszego regulaminu. Potwierdzenie odbioru pracy stanowić będzie jedyny dowód 
upoważniający do odbioru nagród określonych decyzją Sądu Konkursowego lub odbioru nie 
nagrodzonych prac. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zatrzymania nagrodzonych 
i wyróżnionych prac. Pozostałe prace będzie można odebrać po zakończeniu wystawy.

§14

Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu i wystawie pokonkursowej
Informacja  o  rozstrzygnięciu  Konkursu  będzie  podana  do  publicznej  wiadomości  w 
następujący sposób:
1. publiczne odczytanie werdyktu Sądu Konkursowego nastąpi w dniu 9 czerwca 2011 r.
    o godzinie 18.30 w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich w Poznaniu. 
2. zamieszczenie wyników konkursu na stronie internetowej Organizatora 

W  momencie  ogłoszenia  wyników  konkursu  ujawnieni  zostaną  wszyscy  uczestnicy 
Konkursu. 
Dyskusja pokonkursowa odbędzie się bezpośrednio po ogłoszeniu wyników konkursu w dniu 
9 czerwca 2011 r. o godzinie 19.30

Otwarcie wystawy prac nastąpi w dniu publicznego odczytania wyników Konkursu.

§15

Oświadczenie o związaniu regulaminem Konkursu
1.  Biorąc  udział  w Konkursie  Uczestnik  wyraża  zgodę  na  stosowanie  się  do  niniejszego 
regulaminu.

2.  Organizator  oświadcza,  że  pozostaje  związany  regulaminem  Konkursu  do  czasu  jego 
rozstrzygnięcia. 

3.  Sąd  Konkursowy zastrzega  sobie  prawo wprowadzenia  zaleceń  do  prac  nagrodzonych 
będących podstawą przyszłych realizacji, a autor (autorzy) tych prac zobowiązują się do 
wprowadzenia tych zmian w projektach. 



§16

Harmonogram Konkursu

1. ogłoszenie konkursu 21 marca 2011 r.

2. zgłoszenia do 8 kwietnia 2011 r.

3. składanie pytań konkursowych do 26 kwietnia 2011 r.

4. udzielenie odpowiedzi na pytania 29 kwietnia  2011 r. 

5. termin składania prac konkursowych 2 czerwca 2011 r. 

6. publiczne ogłoszenie wyników konkursu, otwarcie wystawy prac 9 czerwca 2011 r. 

o godz. 18.30 w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich w Poznaniu, 

Stary Rynek 56

7. dyskusja pokonkursowa - bezpośrednio po ogłoszeniu wyników o godz. 19.30 

8. wystawa prac w Domu SARP od 9 czerwca 2011 r. (czas trwania wystawy zostanie 

określony w terminie późniejszym).

§17

Załączniki do regulaminu
Integralną część regulaminu stanowią załączniki formalne, informacyjne i merytoryczne
I.  Załączniki formalne:

1. Karta zgłoszenia udziału
2. Karta identyfikacyjna
3. Pokwitowanie odbioru pracy konkursowej

II.  Załączniki informacyjne:
4. Mapa - lokalizacja Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu
5. Krótka historia Cmentarza
6. Plan poglądowy Cmentarza 
7. Dokumentacja fotograficzna
8. Życiorysy Architektów

III.  Załączniki merytoryczne :
9. Mapa zasadnicza w skali 1:500
10. Określenie wymiarów i wytyczne projektowe.
11. Tekst do umieszczenia na płycie nagrobka 
12. Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków

Opracowanie regulaminu Konkursu:

arch. Radosław Barek, arch. Natalia Stępień, arch. Katarzyna Wrońska 
SARP Poznań
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