Konkurs o DOROCZNĄ NAGRODĘ
STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH SARP
im. ZBYSZKA ZAWISTOWSKIEGO - DYPLOM ROKU
EDYCJA 2017
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Pytanie 1:
1. Wg regulaminu skrótowe opracowanie zawiera "maksymalnie 2 plansze oraz opis w pliku
o pojemności nie większym niż 1MB". W pliku o wielkości 1MB trudno zmieścić dwie plansze projektowe w czytelnej
rozdzielczości. Czy jest zatem możliwość zwiększenia limitu wielkości pliku?
2. Czy kartę zgłoszenia uczestnictwa należy także przesłać mailem razem ze skrótowym opracowaniem czy należy
dostarczyć ją osobiście do Komisji Kwalifikacyjnej, a następnie wysłać skrótowe opracowanie?
3. Wg harmonogramu 20.01.2017 upływa termin zgłaszania kandydatur do I etapu. Czy termin ten jest równoznaczny z
terminem składania skrótowych opracowań?
Odpowiedź:
ad 1. Należy postępować zgodnie z ustaleniami Regulaminu. Zwiększanie rozdzielczości nie spowoduje
wzrostu czytelności, atrakcyjności czy jakości opracowania. Zadaniem Uczestnika konkursu jest
zaprezentowanie pracy w skrótowej formie. Komisja Kwalifikacyjna może mieć do czynienia z
kilkudziesięcioma (setkami?) prac a pliki o dużej pojemności nie będą się szybko i sprawnie otwierać.
ad 2. można przesłać skanowany dokument z własnoręcznym podpisem.
ad 3. tak, obejmuje komplet wymaganych materiałów.
Pytanie 2:
1. Proszę o potwierdzenie: W pierwszym etapie przesyłamy drogą elektroniczną dwie plansze graficzne oraz skrócony
opis (1600 znaków) oraz kartę identyfikacyjną.
2. Czy w pierwszym etapie należy dołączyć opinię promotora lub recenzenta?
3. Gdzie znajdę adres mailowy na który powinnam przesłać zgłoszenie?
4. § 7.pkt. 1. Mówi "nie więcej informacji niż 2 plansze oraz opis." Czy te plansze mają być dwoma wybranymi
planszami z dyplomu czy mogą zostać stworzone od nowa prezentując większy zakres informacji? Jaki ma być format
plansz oraz skala rysunków? Czy jedna plansza może być złożeniem kilku plansz?
5. Czy ostatecznym terminem nadsyłania prac jest 20/01/2017?
Odpowiedź:
ad 1. Potwierdzam
ad 2. może pani dołączyć ale nie jest to wymóg konieczny na tym etapie
ad 3. adres mailowy jest albo wskazany w danym oddziale albo jak nie ma specjalnego adresu zgłoszenia
należy kierować na adres dostępny na stronie właściwego oddziału
ad 4. plansze (2) są autorskim opracowaniem z zachowaniem zakresu zawartego w pracy dyplomowej
ad 5. Tak
Pytanie 3:
Czy zgłoszenie do pierwszego etapu należy wysłać materialnie CD w kopercie na adres siedziby czy można też zgłosić
się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na ten adres (jeżeli nie to na jaki?)?
Odpowiedź:
Zgłoszenia pracy może być dokonane na wiele sposobów. Ważne aby dotrzymać zarówno warunków objętości
jak i terminów dostarczenia.
Do przekazania drogą mailową należy użyć właściwego adresu oddziału SARP.
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Pytanie 4:
Odbywałem studia w języku angielskim na Politechnice Gdańskiej i z tego też względu praca wykonana została w
języku angielskim. Czy zgłaszana praca (elementy opisu na planszach) oraz sam opis pracy mogą być w języku
angielskim czy wszystko musi zostać przetłumaczone na język polski?
Odpowiedź:
Należy w 1 i 2 etapie przygotować autorskie opracowanie w języku polskim a ostateczna praca będzie
ewentualnie prezentowana po polsku ale z opisami w języku angielskim.
Pytanie 5:
W ramach pierwszego etapu konkursu należy wysłać maksymalnie 2 plansze - czy muszą to być oryginalne plansze
stworzone na potrzeby dyplomu czy mogę stworzyć na potrzebę konkursu 2 plansze, dzięki, którym przedstawię
stworzony materiał (rzuty, schematy, wizualizacje) syntetycznie ale i możliwie najbardziej wyczerpująco ?
Odpowiedź:
Wymagania 2 plansz dotyczą materiału zawartego w autorskim opracowaniu jaki dyplomant chciałby
przedstawić Komisji Kwalifikacyjnej do oceny.
Pytanie 6:
Czy regulaminowy maksymalny 1 MB dotyczy (2) plansz i opisu łącznie czy samego opisu?
Odpowiedź:
Ograniczenie dotyczy całego zgłaszanego do konkursu materiału. Chodzi o sprawność przeglądania plansz.
Pytanie 7:
1. Proszę o udzielenie informacji i potwierdzenie, że dyplomant, który w 2016 r. obronił pracę magisterską z
wyróżnieniem (na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej) może samodzielnie dokonać zgłoszenia do
konkursu. Jeżeli tak, to gdzie powinien dokonać zgłoszenia: Do SARP Wrocław, do SARP - oddział właściwy dla
miejsca obrony pracy czy też SARP - oddział właściwy dla miejsca zamieszkania?
2. Czy plansze, które należy przygotować do I etapu (max. 2) mają być planszami wybranymi z pracy dyplomowej czy
mogą to być plansze specjalnie przygotowane na powyższy konkurs z zaznaczeniem, że ich zakres jest zgodny
obronioną pracą dyplomową?
Odpowiedź:
ad1. Skoro spełnia pan wymagania Regulaminu zgłoszenia należy dokonać do właściwego oddziału zgodnego
z miejscem uzyskaniem stopnia architekta.
ad2. autorskie opracowanie z poszanowaniem zakresu pracy dyplomowej.
Pytanie 8:
1. Proszę o uszczegółowienie wymiarów 2 plansz skrótowych opracowań.
2. Proszę o informacje dotyczącą opisu który należy przesłać podczas Etapu 1 (czy jest to cały zakres części opisowej
podany w § 7. pkt. 2 ? – jeżeli tak, to oryginalna cześć opisowa projektu zawiera fotografie, więc rozmiar pliku będzie
przekraczał 1MB).
3. W związku z faktem, iż zgłoszenie do Etapu 1 jest drogą mailową na adres wskazany przez komisje kwalifikacyjna
(§ 6. pkt. 1), chciałabym prosić o dokładne sprecyzowanie kiedy i gdzie należy złożyć pliki o których mowa w § 7. pkt. 1.
4. Uprzejmie proszę o informacje dotyczące Karty zgłoszenia uczestnictwa - w karcie brakuje tabeli gdzie można
wpisać imię i nazwisko dyplomanta oraz imię i nazwisko promotora.
5. W jakiej formie należy przedstawić dodatkowe uzasadnienie w przypadku zgłoszenia projektu dyplomowego
wykonanego przez 2 osoby.
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Odpowiedź:
ad 1. plansze nie powinny przekroczyć rozmiaru 0,5 MB a ich rzeczywisty rozmiar jest dowolny (raczej w
poziomie bo łatwiej wyświetlać taki plik)
ad 2. opis jest podobnie jak plansze wirtualny i powinien zawierać jedynie tekst a zatem rozmiar pliku będzie
symboliczny. Jeżeli ma zawierać zdjęcia lub inne elementy to całkowity rozmiar przesłanego pliku nie może
przekroczyć 1 MB
ad 3. pliki należy dostarczyć lub przesłać na adres mailowy lub pocztowy (dostępny na stronie) właściwego
oddziału SARP
ad 4. Bardzo słuszna uwaga. Proszę wpisać w rubryce: nazwa uczelni
ad 5. zgłoszenie może dokonać 1 osoba, ale daną kandydaturę mogą zgłaszać wszystkie wymienione w
Regulaminie osoby i organy.
Pytanie 9:
Mam pytanie dotyczące plansz z pracą dyplomową: czy mają to być plansze formatu B1 (100x70cm) i czy układ jest
dowolny (pion, poziom)?
Odpowiedź:
Plansze są "wirtualne" i zapisane w pliku a zatem jak nie przekroczą łącznie 2x0,5 MB+opis to ich format nie
ma większego znaczenia.
Pytanie 10:
Nawiązując do informacji zawartej w regulaminie § 3. pkt. 3. *"**Tematem zgłoszonej pracy winno być zadanie
projektowe opracowane przez jednego dyplomanta. Zgłaszanie prac wykonanych przez zespół autorski dyplomantów
dopuszcza się warunkowo w uzasadnionych przypadkach.".*
chciałabym zapytać w jakiej formie należy przygotować wyjaśnienie dlaczego niezbędna dla pracy dyplomowej była
współpraca 2 osób. Czy należy dopisać taką informacje na karcie zgłoszenia, czy też w opisie ?
Odpowiedź:
Bardzo proszę zaznaczyć w preambule do opisu.
Pytanie 11:
1. Czy według regulaminu mam rozumieć, że w porównaniu do regulaminu z poprzednich lat, dyplomant może
niezależnie i bez informowania osób wymienionych w paragrafie 4 punkcie 2 zgłosić pracę do konkursu?
2. Według zapisu w regulaminie do pierwszego etapu konkursu powinny być zgłoszone maksymalnie dwie plansze z
wyselekcjonowanym materiałem pracy dyplomowej. Czy mają być to dwie wybrane plansze spośród bronionych plansz
dyplomowych najtrafniej prezentujące projekt czy też dwie plansze złożone z wybranych elementów będące odrębną
prezentacją założenia projektowego?
Odpowiedź:
ad 1. tak
ad 2. wyselekcjonowany materiał oznacza interpretację autora co do sposobu przekazania idei dyplomu
Pytanie 12:
Chciałabym się dowiedzieć, czy wymagane przez SARP na 1. Etap konkursu 2 plansze graficzne, mają być 2
wybranymi planszami z obrony (zwykle projekt dyplomowy to 8-10plansz), czy może być to tez zupełnie nowo
stworzona plansza/plansze, ale będąca wyselekcjonowaną kompilacją treści z wszystkich plansz dyplomowych,
prezentująca skrótowo treść całej pracy?
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Odpowiedź:
w regulaminie jest zapis mówiący o "skrótowych opracowań - prezentacji autorskiej prac zgłoszonych do
Konkursu zawierającej wyselekcjonowany materiał pracy dyplomowej, obejmujący najistotniejsze jej aspekty
(maksymalnie 2 plansze oraz opis w pliku o pojemności nie większym niż 1MB).
Wyselekcjonowany oznacza, że autor powinien dokonać wyboru materiału do prezentacji.
Pytanie 13:
1. Skrótowe opracowanie - ma zawierać 2 plansze + opis dla I Etapu - Czy to mają być już wykonane plansze do
dyplomu, czy to mają być na nowo stworzone plansze z elementów które przedstawią istotę projektu? I Czy ma się tam
znajdowac np jakiś opis? Czy opis w sensie opracowanie opisowe dyplomu ma się znaleść w oryginale czy też
streszczenie? - nie rozumiem ze względu na to że parafraf 7 p.1 wyklucza 3 p.1.
2. Paragraf 7 p.2 oraz parafraf 7 i p.4 - w punkcie 2 został wymieniona oryginalna część opisowa pracy dyplomowej,
której już w punkcie 4 nie ma.
3. Jaki powienien być format 2 plansz jeśli nie będą one oryginałem pracy dyplomowej? Czy jest to też B1?
4. Kary zgłoszenia czy wystarczy że w miejscu podpisu bedzie mój podpis w wordzie, czy należy podpisać odręcznie i
załączyć skan?
Odpowiedź:
ad 1. Autorskie opracowanie zawierające nie więcej niż 2 plansz maksymalnie 0.5MB oraz krótki opis. Autor
decyduje jak chciałby "sprzedać" swój dyplom.
ad 2. W etapie 2 obowiązują te same materiały przygotowane na etap 1. w Etapie 3 należy dostarczyć
oryginalną pracę z oryginalnym opisem.
ad 3. należy przesłać wskanowany a wcześniej podpisany dokument.
Pytanie 14:
§3 ust. 1 oraz §6 ust. 1 wskazują, że zawartością pracy, którą należy dostarczyć w Etapie 1 w formie mailowej do
Komisji Kwalifikacyjnej oddziału SARP jest "skrótowe opracowanie" - "wyselekcjonowany materiał obejmujący
najistotniejsze jej aspekty (maksymalnie 2 plansze oraz opis w pliku o pojemności nie większym niż 1MB)"
§7 ust. 1 wskazuje, że zawartością pracy jest część opisowa, graficzna oraz elektroniczna.
Z uwagi na fakt, iż praca w pierwszym etapie ma zostać przesłana w formie mailowej, jedynym możliwym zakresem jest
część opisowa, o której mowa w §7ust.2.
Z powyższych zapisów regulaminu wnioskuję, iż w pierwszym etapie konkursu opracowanie zawiera:
- "skrótowe opracowanie" zgodne z §3 ust. 1
- oryginalną część opisową pracy dyplomowej
- opinię promotora/recenzenta
- streszczenie części opisowej
- kartę identyfikacyjną
Proszę o potwierdzenie czy powyższa zawartość jest poprawna.
Ponadto proszę o określenie czy ograniczenia dot. pojemności pliku, o którym mowa w §3 ust. 1 dotyczą każdej
planszy z osobna, czy całości razem z opisem.
Odpowiedź:
Należy przesłać 2 plansze oraz opis (skrótowe autorskie opracowanie) o pojemności nie większej niż 1 MB (w
formacie poziomym tradycyjnie)
Opinia promotora i recenzenta dopiero na etapie 2 po zakwalifikowaniu prze Komisje Kwalifikacyjne.
Pytanie 15:
1. Czy kartę zgłoszenia uczestnictwa etap 2* składa się wraz ze złożeniem potrzebnych dokumentów do etapu 1?
2. Czy zgłaszając się do 1 etapu, należy całą potrzebną zawartość wysłać tylko mailem? Czy trzeba złożyć te
dokumenty osobiście w oddziale SARPu?
STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH
DOROCZNA NAGRODA IM. ZBYSZKA ZAWISTOWSKIEGO „DYPLOM ROKU”

5
3. Czy w 1 etapie uczestnik przedstawia swój projekt ustnie przed komisją?
4. Część graficzna -> wszystkie plansze stanowiące pracę dyplomową -> muszą być w formacie, w którym były na
obronie magisterskiej, tj. format a1?
Odpowiedź:
ad 1. Tak
ad 2. można mailem i/lub osobiście
ad 3. to zależy od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej danego oddziału
ad 4. w 1 i 2 etapie tylko autorskie opracowanie a w 3 etapie oryginalne prace
Pytanie 16:
Czy dwie plansze wchodzące w skład skrótowego opracowania muszą być tak jak w zeszłym roku wybranymi dwoma
planszami spośród oryginalnego zbioru plansz całego projektu, czy też mogą być tak jak dwa lata temu planszami
stanowiącymi syntezę specjalnie opracowanymi na potrzeby konkursu w oparciu o materiał zawarty na wszystkich
planszach projektu dyplomowego?
Odpowiedź:
2 plansze są autorską prezentacją idei projektu, jego najlepszych cech
Pytanie 17:
1. Czy w 1. etapie, w skrótowym opracowaniu, mamy dostarczyć w opisie opinię promotora lub recenzenta?
2. W jakim formacie można przesłać plansze?
Odpowiedź:
1. Opinia Promotora i Recenzenta wymagana do Etapu 2
2. Format dowolny o maksymalnym pliku 0.5MB poziomo dla lepszego wyświetlania w trakcie
obrad.
Pytanie 18:
1. Czy wszystkie pliki razem ( 2 plansze + skrócony opis pracy) powinny mieć pojemność 1 MB, czy ten zapis dotyczy
jedynie opisu?
2. Jaką objętość powinien mieć Państwa zdaniem skrócony opis pracy?
3. W jakim formacie chcielibyście Państwo otrzymać plansze (pdf, tiff, jpg), jaki powinny mieć rozmiar rzeczywisty (
100x70 cm czy może jakiś inny).
4. Jaką pojemność powinny mieć pliki z planszami?
5. Od kierownika Katedry Architektury i Urbanistyki pana profesora Eugeniusza Skrzypczaka otrzymaliśmy informację o
konieczności dołączenia opinii promotora lub recenzenta na temat pracy. W jakiej formie taka opinia powinna zostać
Państwu dostarczona? Ma być to wydrukowany i podpisany tekst, czy wystarczy plik tekstowy?
Odpowiedź:
ad 1. tak wszystkie pliki (rozumiem, że plik wordowski jest minimalny)
ad 2. Minimalną
ad 3. nie większy niż 0.5 MB format dowolny o proporcji odpowiedniej dla wyświetlania na ścianie
ad 4. jak wyżej
ad 5. opinia promotora dopiero wymagana na poziomie etapu 2. W formie wskanowanego dokumentu
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Pytanie 19:
1. Na jakim formacie i w jakiej orientacji należy składać plansze?
2. Czy plansze i opis do Etapu 1 wysyłamy drogą elektroniczną na adres odpowiedniego Oddziału SARP ? - Czyli jeśli
praca dyplomowa jest z Zielonej Góry to wysyłamy ją do SARP-u Zielona Góra?
Odpowiedź:
ad. 1 format plansz nadających się do wyświetlania na ekranie (proszę pamiętać o maksymalnej pojemności
pliku) orientacja zatem pozioma
ad. 2 zgłoszenie należy składać w oddziale, w którym na uczelni została obroniona praca dyplomowa
Pytanie 20:
Po przeczytaniu regulaminu nie jestem w stanie jednoznacznie wywnioskować, które z wymienionych materiałów
należy przesłać drogą mailową, a które zawrzeć na płycie CD. Gdybyście byli Państwo uprzejmi wyszczególnić chociaż
zawartość samego maila zgłoszeniowego, to resztę zawrę na płycie.
Odpowiedź:
W załączeniu Regulamin konkursu wraz z Kartą Zgłoszenia. Proszę wypełnić i/lub przesłać mailem, pocztą,
kurierem na adres właściwego oddziału. Proszę się jednak upewnić , iż dotarł mail, list, paczka z CD itd.
Pytanie 21
czy opinia od promotora bądź recenzenta potrzebna jest już w Etapie 2 czy dopiero 3 konkursu?
Odpowiedź:
Opinia jest potrzebna od etapu 2 bo to jest nierozłączną częścią pracy Sądu Konkursowego.
Pytanie 22:
1. Termin zgłoszeń do I etapu. Czy termin zgłoszeń do I etapu dla lokalnych Oddziałów SARP uległ zmianie,
analogicznie do zmian dla Oddziału Wrocławskiego, tj. z dnia 20.01 na 30.01.2017?
2. *Skrótowe opracowanie*
a) Jaka powinna być maksymalna wielkość plików przesłanych w ramach "skrótowych opracowań"? Czy pliki z
planszami mają być przygotowane w dowolnej wielkości, natomiast opis - max 1 MB; czy wszystkie pliki *łącznie* mają
nie przekraczać 1MB?
b) Jaki powinien być format plików (plansze - np. pdf, jpg, a opis - pdf/edytowalny)? Czy Organizator wymaga min/max
rozdzielczości, formatu plansz? Czy są one przewidziane do druku, czy prezentacji multimedialnej?
c) Czy obie plansze mają znaleźć się w jednym pliku (np. pdf z podziałem na 2 strony)+opis w osobnym pliku, czy
łącznie?
d) Czy plansze mają być wybrane spośród oryginalnych plansz dyplomowych, czy mogą to być nowe kompozycje,
złożone wtórnie (na potrzeby Konkursu)?
Odpowiedź:
Ad 1. Decyzja w sprawie zmiany terminu należy do oddziałowej Komisji Kwalifikacyjnej!!! proszę zapytać w
oddziale jaka jest wyznaczona data.
Ad 2.a) Maksymalne pliki są podane w Regulaminie a zakładany opis w wersji wordowskiej nie powinien
przekroczyć paruset kilo.
b,c) plansze (razem lub osobno) są przewidziane do prezentacji multimedialnej i rozdzielność jest pochodną
rozmiaru pliku maksymalnego
d) opracowanie autorskie niejedno ma imię!!!!
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Pytanie 23:
Czy część opisowa będąca częścią skrótowego opracowania na potrzeby I etapu może zawierać rysunki/schematy itp.
? (zachowując oczywiście wymaganie dot. rozmiaru pliku).
Odpowiedź:
Tak. Ale skoro ma być plansza to po co przedstawiać szkice w części opisowej?
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