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Regulamin Nagrody Architektonicznej Prezydenta  m.st. Warszawy  

 

 

§1. Postanowienia ogólne. 

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o projektancie rozumie się przez to osoby fizyczne, 

spółki osobowe lub kapitałowe, których wspólnicy lub pracownicy posiadają uprawnienia do 

projektowania i podpisywania projektów budowlanych. 

2. Nagroda Architektoniczna Prezydenta m.st. Warszawy, zwana dalej „Nagrodą” 

przyznawana jest autorom zrealizowanych projektów architektonicznych wyróżniających się 

poziomem rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych. 

3. Organizatorem i fundatorem Nagrody jest Prezydent m.st. Warszawy. 

4. Nagroda przyznawana jest corocznie. 

5. Kandydatów do Nagrody zgłaszają do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego 

projektanci, inwestorzy oraz mieszkańcy i pozostali użytkownicy przestrzeni miasta. 

Procedura dokonywania zgłoszeń zostanie określona w ogłoszeniu o konkursie.  

§2. Nagroda 

1. Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach: 

1) najlepszy budynek użyteczności publicznej; 

2) najlepszy budynek komercyjny; 

3) najlepszy obiekt mieszkalny; 

4) najlepsza rewitalizacja;  

5) najlepsza przestrzeń publiczna; 

6) najlepsze wydarzenie architektoniczne. 

2. Grand Prix jest nagrodą specjalną przyznawaną przez Jury spośród laureatów nagród  

we wszystkich kategoriach wskazanych w ust. 1. 

3. Zaproponowane obiekty oceniane będą pod względem jakości i funkcjonalności rozwiązań 

architektonicznych oraz budowy współczesnej tożsamości miasta Warszawy. 

4.Równolegle do oceny dokonywanej przez Jury, obiekty nominowane w kategoriach 

określonych w ust. 1 pkt. 1-6, są przedmiotem oceny podmiotów wskazanych w § 1 ust. 5. 

Obiekt, który w drodze głosowania internetowego uzyska najwyższą ilość głosów uzyskuje 



tytuł zwycięzcy w plebiscycie publiczności/mieszkańców. 

5. Nominacje w poszczególnych kategoriach wskazywane są przez Jury. 

6. Nagrody, po jednej w każdej z kategorii, wskazywane są przez Jury spośród publicznie 

ogłoszonych nominacji (maksymalnie trzy w każdej kategorii). 

7. Przyznanie Nagrody w każdej z kategorii, a także GRAND PRIX i zwycięzcy plebiscytu, o 

którym mowa w ust. 4, jest równoznaczne z przyznaniem nagrody rzeczowej w postaci 

statuetki i dyplomu dla projektanta oraz dyplomu dla inwestora. 

8. Nagroda pieniężna zostanie przyznana wyłącznie laureatowi Grand Prix oraz zwycięzcy w 

plebiscycie mieszkańców o, którym mowa w ust. 4. 

9.Wysokość nagrody pieniężnej przyznawana laureatom, o których mowa w ust. 8, Prezydent 

m.st. Warszawy określa odrębnym Zarządzeniem zamieszczonym na stronach internetowych 

Miasta. 

 

§3. 1. Jury w liczbie 12 osób, powoływane przez Prezydenta m.st. Warszawy w drodze 

zarządzenia, dokonuje  wyboru laureatów Nagrody we wszystkich kategoriach określonych w 

§ 2 ust. 1 i 2.  

2. W skład Jury wchodzą: 

1) Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy nadzorujący pracę Biura Architektury  

i Planowania Przestrzennego – Przewodniczący Jury; 

2) Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego; 

3) Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. 

Warszawy; 

4) Przedstawiciel Rady Architektury i Przestrzeni Publicznej Warszawy;  

5)   Przedstawiciel  Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;  

6) Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Komisji Dialogu Społecznego ds. 

architektury i planowania przestrzennego; 

7)   Przedstawiciel Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów  Polskich; 

 8) osoba rekomendowana przez Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia    

Architektów Polskich; 

 9)   Przedstawiciel Towarzystwa Urbanistów Polskich 

          10)   Trzy osoby wskazane przez Prezydenta m.st. Warszawy.  

3. Kadencja Jury trwa dwa lata. 

4. Wybierając prace nominowane, Jury kieruje się założeniami i celem Nagrody określonymi 

w § 1 ust. 2 Regulaminu. 



5. Jury może podjąć  decyzję o odstąpieniu od przyznania Nagrody w każdej z kategorii. 

6. Rozstrzygnięcia Jury są ostateczne. 

§4.  Zasady kwalifikacji do Nagrody: 

Jury rozpatruje obiekty położone w granicach administracyjnych m.st. Warszawy, których 

realizacja została zakończona w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody, a także 

wydarzenia i inne przedsięwzięcia architektoniczne, jakie miały miejsce w Warszawie w roku 

poprzedzającym przyznanie Nagrody. 

§5. Regulamin Prac Jury 

1. Pracami Jury kieruje Przewodniczący. 

2. Jury podejmuje decyzje na posiedzeniach zamkniętych, w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów. Dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność ponad 50% członków 

Jury. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

3. Wynagrodzenie członków Jury z tytułu udziału w pracach ustalane jest  odrębnym 

Zarządzeniem przez Prezydenta m.st. Warszawy. 

4. W każdej edycji Nagrody, w zależności od  potrzeb, Jury odbywa od 2-6 posiedzeń  

poświęconych wyłonieniu nominacji i wyłonieniu laureatów. 

5. W przypadkach nadzwyczajnych, na wniosek Jury, Przewodniczący może zwołać 

dodatkowe spotkania, niezależnie od zapisu ust. 4 niniejszego paragrafu. 

6. Członek Jury nieobecny na posiedzeniu zobowiązany jest do przedstawienia swoich 

rekomendacji na piśmie, bądź drogą elektroniczną. Nie dotyczy to posiedzenia decydującego 

o przyznaniu Nagrody. 

7. Członek Jury nie może być autorem realizacji podlegającej ocenie w roku danej edycji. 

Konkursu. 

8. Członkostwo w Jury ustaje w wyniku rezygnacji złożonej przez członka Jury, utraty przez 

niego pełnej zdolności do czynności prawnych, odwołania przez Prezydenta m.st. Warszawy 

lub śmierci członka Jury. W takich przypadkach Prezydent m.st. Warszawy powołuje nowego 

członka Jury. 

9. Dyrektor Biura Architektury i Planowania powołuje Sekretarza konkursu, do którego zadań 

należy w szczególnosci udokumentowanie przebiegu posiedzenia Jury oraz organizacja i 

obsługa administracyjna spotkań.  

§6. Postanowienia końcowe 

1. Nagroda przyznawana jest we współpracy z Oddziałem Warszawskim  Stowarzyszenia 

Architektów Polskich.  



2. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy jako organizator i fundator Nagrody zastrzega 

sobie prawo zmiany Regulaminu. 

3. W przypadku zaistnienia okoliczności nieobjętych postanowieniami Regulaminu, a także  

w razie wątpliwości dotyczących interpretacji Regulaminu, rozstrzyga Prezydent m.st. 

Warszawy. 

 

 

 


