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z dnia 18.04.2018 r. 

 

 

 

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 a także znaczeniem społecznym. 

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- Nagrodę 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,  dyplomu dla inwestora oraz tablicy do trwałego umieszczenia na 

lub w obiekcie. 

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. 

10. Nagroda pieniężna zostanie przekazana zgodnie ze wskazaniem laureatów, o których mowa 

w ust. 8, z zastrzeżeniem, że  przekażą oni niezbędne dokumenty i oświadczenia w terminie do 

roku kalendarzowego od dnia otrzymania takiej prośby ze strony przedstawiciela Urzędu m.st. 

Warszawy 

 

§3.  Jury w liczbie nie większej niż 16 osób,  jest  powoływane przez Prezydenta m.st. 

Warszawy w drodze odrębnego zarządzenia. Zarządzenie to będzie określało również tryb i 

sposób działania Jury w ramach każdej edycji Nagrody.       

 

§4. 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. 


