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REGULAMIN 
konkursu na najlepsze prace i publikacje naukowe 

mające znaczenie dla wykonywania zawodu architekta    
 
 
 

W duchu budowania stałych relacji między środowiskiem zawodowym architektów 
skupionym w Izbie Architektów RP a ośrodkami naukowymi mającymi wpływ na metody 
i efekty kształcenia, IA postanawia ustanowić NAGRODĘ ZA NAJLEPSZE PRACE I PUBLIKACJE 
NAUKOWE MAJĄCE ZNACZENIE DLA WYKONYWANIA ZAWODU ARCHITEKTA. Intencją 
ustanawiającego nagrodę jest budowa mostów między nauką a praktyką wykonywania 
zawodu architekta. Nagrodzone prace powinny wnosić wiedzę, która może posłużyć Izbie 
w jej działaniach statutowych lub wnosić wiedzę, którą może istotnie przełożyć się na pracę 
architekta. 

 
 

Rozdział I 
Przepisy ogólne  

 
§ 1. 

Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przyznawania nagród na najlepsze prace i publikacje 
naukowe mające znaczenie dla wykonywania zawodu architekta.  

§ 2.  
1. Konkurs na najlepsze prace i publikacje naukowe mające znaczenie dla wykonywania zawodu 

architekta, zwany dalej „konkursem”, ma na celu wybranie najlepszych prac naukowych, 
których wnioski mogą mieć wpływ na praktyczne aspekty pracy architekta lub mogą być 
wykorzystane w statutowych działaniach Izby Architektów RP. 

2. Organizatorem konkursu jest Krajowa Izba Architektów RP, zwana dalej Izbą. 
3. Konkurs organizowany jest raz w roku. 
4. Z udziału w konkursie wyłączeni są członkowie komisji konkursowej, organów krajowych 

IARP.  
  

Rozdział II 
Warunki udziału w konkursie 

 
§ 3. 

 
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnego wniosku.  
2. Prace konkursowe zgłaszane w kategorii I, o której mowa w rozdziale III - mogą być zgłaszane 

wyłącznie przez członków Izby;  



3. Praca konkursowa powinna być obroniona lub po raz pierwszy opublikowana nie wcześniej 
niż 3 lata przed rokiem edycji konkursu. 

4. Do wniosku załącza się: 
a) egzemplarz rozprawy lub publikacji w formacie pdf.; 
b) dwie recenzje sporządzone przez osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora - 

dla prac oraz publikacji innych niż rozprawy doktorskie lub habilitacyjne. 
 
 
 

Rozdział III 
Komisja konkursowa 

 
§ 4.  

 
1. Wyboru prac dokonuje komisja konkursowa, zwana dalej „komisją”.  
2. Komisja konkursowa składa się z 17 członków.  
3. Członków komisji powołuje Krajowa Rada IARP w drodze uchwały.  
4. Każda z izb okręgowych wskazuje jednego członka do składu komisji konkursowej. Jednego 

członka komisji wskazuje Prezes Krajowej Izby Architektów.    
5. Komisję stanowią członkowie Izby posiadający szczególne kompetencje w zakresie dorobku 

projektowego lub doświadczenie naukowe, wystarczające do merytorycznej oceny pracy. 
6. Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego. 
7. W przypadku równej liczby głosów członków komisji konkursowej decyduje głos 

Przewodniczącego. 
 

§ 5. 
 

Komisja ocenia możliwość zastosowania pracy konkursowej w działalności zawodowej 
architektów uwzględniając m.in. załączone do wniosku recenzje lub opinie dotyczące pracy 
konkursowej.  

 
Rozdział IV 

Nagrody 
 

§ 6. 
 

1. Komisja przyznaje 3 nagrody w wysokości 10.000 PLN każda.  
2. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: 

 kategoria I - rozprawy doktorskie i habilitacyjne o tematyce architektonicznej; 

 kategoria II – inne prace naukowe o tematyce architektonicznej;  

 kategoria III - krajowe publikacje i prace naukowe w innych dziedzinach nauki mających 
wpływ na wykonywanie zawodu architekta i architekturę. 

3. Izba zastrzega prawo, a laureaci wyrażają zgodę na opublikowanie nagrodzonych prac na 
stronie internetowej organizatora konkursu. 

4. Komisja ma prawo nie przyznać nagród w poszczególnych kategoriach. 
5. Podatek od nagród nalicza i uiszcza Izba.     

 
 
 


