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Polska 1945-1989 : 

700+ 
Polska 2006-2016: 

900+ 



1945-1989 : 700+ konkursów
większość (600+) zorganizowana 

przez Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP)

2006-2016: 900+ konkursów
prawie wszystkie zorganizowane przez inwestorów

część we współpracy z SARP lub innymi instytucjami/firmami





anonimowość

versus

kontakt 



ustawa prawo zamówień publicznych:

wartość zamówienia 

30000 EUR
równowartość w złotych



< 30000 EUR
różne możliwości

zlecenie z wolnej ręki



< 30000 EUR
różne możliwości

konkurs
na podstawie art. 919-921 

ustawy z dnia 19 kwietnia 1964 roku 

Kodeks cywilny 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 459, tekst jednolity)



Przyrzeczenie publiczne

Art. 919. § 1. Kto przez ogłoszenie publiczne przyrzekł nagrodę za wykonanie 

oznaczonej czynności, obowiązany jest przyrzeczenia dotrzymać.

§ 2. Jeżeli w przyrzeczeniu nie był oznaczony termin wykonania czynności ani nie było 

zastrzeżenia, że przyrzeczenie jest nieodwołalne, przyrzekający może je odwołać. Odwołanie 

powinno nastąpić przez ogłoszenie publiczne w taki sam sposób, w jaki było uczynione 

przyrzeczenie. Odwołanie jest bezskuteczne względem osoby, która wcześniej czynność 

wykonała.

Art. 920. § 1. Jeżeli czynność wykonało kilka osób niezależnie od siebie, każdej z nich 

należy się nagroda w pełnej wysokości, chyba że została przyrzeczona tylko jedna nagroda.

§ 2. Jeżeli była przyrzeczona tylko jedna nagroda, otrzyma ją osoba, która pierwsza się zgłosi, a 

w razie jednoczesnego zgłoszenia się kilku osób – ta, która pierwsza czynność wykonała. 

§ 3. Jeżeli czynność wykonało kilka osób wspólnie, w razie sporu sąd odpowiednio podzieli 

nagrodę.

Art. 921. § 1. Publiczne przyrzeczenie nagrody za najlepsze dzieło lub za najlepszą 

czynność jest bezskuteczne, jeśli nie został w nim oznaczony termin, w ciągu którego można 

ubiegać się o nagrodę.

§ 2. Ocena, czy i które dzieło lub czynność zasługuje na nagrodę, należy do przyrzekającego, 

chyba że w przyrzeczeniu nagrody inaczej zastrzeżono.

§ 3. Przyrzekający nagrodę nabywa własność nagrodzonego dzieła tylko wtedy, gdy to zastrzegł w 

przyrzeczeniu. W wypadku takim nabycie własności następuje z chwilą wypłacenia nagrody. 

Przepis ten stosuje się również do nabycia praw autorskich albo praw wynalazczych.



zgodnie z PZP

konkurs otwarty



konkurs otwarty



jak bardzo otwarty ?



wymóg doświadczenia



zakres opracowania konkursowego



konkurs dwuetapowy



jeden czy więcej konkursów



konkurs zgodnie z PZP (art. 119 – 120)

wnioski  o dopuszczenie do udziału

zaproszenia do składania prac

terminy



konkurs zgodnie z PZP (art. 116.1.11)) 

kryteria oceny prac konkursowych 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

kryteria



kwestia wykluczenia 

konfliktu interesów

ze względu na związki 

między sędziami 

a uczestnikami

Art. 17 PZP



ucieczka przed PZP

przez finansowanie 

prac projektowych

przez podmioty 

niezwiązane PZP



konkurs zamknięty



zgodnie z PZP (art. 60a – 60d)

dialog 

konkurencyjny



zgodnie z PZP 

przetarg



konkurs zgodnie z PZP (art. 111.1-2)

111.1. Nagrodami w konkursie mogą być:

1) nagroda pieniężna lub rzeczowa;

2) zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez 

ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac 

konkursowych lub

3) zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z 

wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, 

przedmiotem zamówienia jest szczegółowe opracowanie 

pracy konkursowej.



co oceniać w konkursie?

standardowo projekty

a może pomysł działania



warsztaty charette
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