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Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Organizatorem konkursu dla studentów i dyplomantów na najlepszy projekt 

proklimatycznego domu jednorodzinnego, zwanego dalej „Konkursem”, jest 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, zwane dalej „Organizatorem”. 

2. Celami Konkursu są: 

1) poszerzanie wiedzy o budownictwie ekologicznym i przyjaznym klimatowi wśród 

studentów i dyplomantów kierunków związanych z architekturą i budownictwem,  

2) propagowanie budownictwa opartego na materiałach o niskim śladzie węglowym 

(w tym przede wszystkim drewnie) i efektywnego energetycznie, 

3) upowszechnianie rozwiązań w budownictwie będących odpowiedzią na aktualny 

kryzys klimatyczny oraz ograniczających wpływ na zanieczyszczenie powietrza. 

3. Przedmiotem Konkursu jest zaprojektowanie domu jednorodzinnego, ekologicznego i 

przyjaznego dla klimatu z koncepcją rozwiązania systemów instalacyjnych. Przez 

rozwiązania ekologiczne i przyjazne dla klimatu Organizator rozumie: 

1) zwiększenie efektywności energetycznej budynku w porównaniu z obowiązującymi 

standardami i przepisami,  

2) promocję energii ze źródeł odnawialnych i ograniczenie lub wyeliminowanie 

wykorzystania nieodnawialnych źródeł, 

3) uzyskanie niskiego śladu węglowego (ślad węglowy wbudowany i operacyjny) w 

całym cyklu życia budynku, w tym przez zastosowanie materiałów naturalnych i 

odnawialnych, 

4) zmniejszenie ilości odpadów w całym cyklu życia budynku, 

5) mitygacje zmian klimatu i adaptacje budynku do zmian klimatu. 

4. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.  

5. Konkurs jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. 

6. Konkurs prowadzony jest na podstawie niniejszego Regulaminu.  

Sekretariat Konkursu 

§ 2 

1. Za przeprowadzenie Konkursu, przyjmowanie i weryfikację formalną dokumentów 

zgłoszeniowych, o których mowa w § 4 ust. 3, oraz Pracy Konkursowej pod kątem 

spełnienia wymogów, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4, a także kontakt z Uczestnikami 

lub potencjalnymi Uczestnikami odpowiedzialny jest Sekretariat Konkursu. 
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2. Sekretariat Konkursu mieści się w siedzibie firmy APLAN MEDIA spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością̨ z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Wróblewskiego 18, kod pocztowy 

93-579.  

3. Z Sekretariatem Konkursu można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej 

pod adresem: konkurs@domzklimatem.gov.pl lub telefonicznie: 503 474 476. 

Uczestnicy 

§ 3 

1. Konkurs skierowany jest do: 

1) studentów uczelni wyższych studiów I i II-stopnia oraz studiów jednolitych wydziałów 

kształcących architektów lub inżynierów budownictwa, 

2) dyplomantów uczelni wyższych studiów I i II-stopnia oraz studiów jednolitych 

wydziałów kształcących architektów lub inżynierów budownictwa, którzy skończyli 

studia w 2021 r. albo skończyli lub skończą studia w 2022 r., 

3) studentów uczelni wyższych studiów I i II-stopnia oraz studiów jednolitych wydziałów 

kształcących w zawodach, w których możliwa jest interdyscyplinarna współpraca z 

architektami lub inżynierami budownictwa, 

4) dyplomantów uczelni wyższych studiów I i II-stopnia oraz studiów jednolitych 

wydziałów kształcących w zawodach, w których możliwa jest interdyscyplinarna 

współpraca z architektami lub inżynierami budownictwa, którzy skończyli studia w 

2021 r. albo skończyli lub skończą studia w 2022 r. 

- zwanych dalej „Uczestnikami”. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Sekretariatu 

Konkursu, osoby zatrudnione przez Organizatora lub Sekretariat Konkursu na 

podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników i osób 

zatrudnionych przez Organizatora lub Sekretariat Konkursu na podstawie umów 

cywilnoprawnych. Za członków rodziny uważa się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 

małżonków, rodziców oraz dzieci małżonków oraz osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia. 

3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie ze złożonym 

oświadczeniem stanowiącym część dokumentów zgłoszeniowych, o których mowa w § 

4 ust. 3. 
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Zasady ogólne 

§ 4 

1. Konkurs jest jednoetapowy, otwarty i ogólnopolski. Warunkiem udziału w Konkursie 

jest złożenie projektu koncepcyjnego domu jednorodzinnego (w rozumieniu 

obowiązującej w ustawie Prawo budowlane definicji budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego) wraz z zagospodarowaniem przykładowej działki, zwanego dalej 

„Pracą Konkursową”, w sposób i na zasadach określonych § 5 i 6, wraz z dokumentami 

zgłoszeniowymi do Konkursu złożonymi w sposób i na zasadach określonych w ust. 3 

i 4, zwanych dalej łącznie „Zgłoszeniem”. 

2. Uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż jedną Pracę Konkursową. 

Uczestnik, o którym mowa § 3 ust. 1 pkt 1 lub 2, może zgłosić samodzielny udział w 

Konkursie. Dopuszczalne jest zgłoszenie Pracy Konkursowej przez dwóch 

Uczestników pod warunkiem, że minimum jeden z Uczestników należy do grup, o 

których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lub 2 (zespół dwuosobowy). 

3. Dokumenty zgłoszeniowe muszą zawierać:  

1) kartę zgłoszenia do Konkursu wraz z oświadczeniami niezbędnymi do 

zgłoszenia udziału w Konkursie – załącznik nr 1 do Regulaminu; 

2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w Konkursie – załącznik nr 2 do 

Regulaminu. 

4. Dokumenty zgłoszeniowe należy wypełnić, wydrukować, podpisać własnoręcznie, a 

następnie zeskanować i przesłać pocztą elektroniczną wraz z Pracą Konkursową na 

adres, o którym mowa w § 2 ust. 3. 

5. Podstawową zasadą Konkursu jest zasada anonimowości realizowana poprzez 

zapewnienie Organizatora, że w postępowaniu konkursowym: 

1) do chwili rozstrzygnięcia Konkursu niemożliwe jest zidentyfikowanie przez Sąd 

Konkursowy, o którym mowa w § 7, autorów Prac Konkursowych; 

2) Sąd Konkursowy, o którym mowa w § 7, nie może zapoznać się z treścią 

dokumentów zgłoszeniowych oraz do upływu terminu składania Prac 

Konkursowych nie może zapoznać się z ich treścią. 

6. Dokumenty zgłoszeniowe podlegają weryfikacji i w przypadku gdy zawierają braki 

formalne, które mogą być uzupełnione lub poprawione, Sekretariat Konkursu wzywa 

Uczestnika pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Uczestnika podany 

w dokumentach zgłoszeniowych, do poprawienia lub uzupełnienia dokumentów 

zgłoszeniowych w terminie nieprzekraczającym 5 dni roboczych od dnia wysłania 
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wezwania. Braki formalne w dokumentach zgłoszeniowych można poprawić 

jednokrotnie.  

7. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnił wymagań formalnych, o których 

mowa w ust. 1-4, nie dostarczył w wyznaczonym terminie poprawionych lub 

uzupełnionych dokumentów zgłoszeniowych zgodnie z ust. 7, Praca Konkursowa nie 

spełnia wymogów, o których mowa w § 6 ust. 3 lub 4, lub Zgłoszenie wpłynęło po 

terminie określonym w § 10 ust. 1, Zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania. 

Zgłoszenie pozostawione bez rozpoznania nie bierze udziału w Konkursie i podlega 

zwrotowi pocztą elektroniczną na adres Uczestnika podany w dokumentach 

zgłoszeniowych. 

8. Sekretariat Konkursu po zakończonej weryfikacji formalnej sporządza listę Prac 

Konkursowych zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, a następnie przekazuje ją 

Sądowi Konkursowemu, o którym mowa w § 7. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość danych podanych w 

dokumentach zgłoszeniowych. 

Założenia dla Pracy konkursowej 

§ 5 

1. Praca Konkursowa musi zawierać rozwiązania, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 i 3. 

Fakultatywne są wytyczne, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2, 4 i 5. 

2. Dom, o którym mowa w § 4 ust. 1, ma być przeznaczony dla kilkuosobowej rodziny i 

spełniać współczesne oczekiwania użytkowe. Należy przewidzieć możliwość stałego 

lub okresowego mieszkania w domu osoby z niepełnosprawnościami. Określenie 

powierzchni domu pozostawia się decyzji Uczestników.  

3. Decyzja o rozwiązaniu parkowania pojazdów służących mieszkańcom pozostawiona 

jest Uczestnikom.  

4. Organizator oczekuje, że dom, o którym mowa w § 4 ust. 1, będzie przyjazny dla 

środowiska, zapewni wysoki komfort użytkowania i warunki zdrowotne, w racjonalny 

sposób zminimalizuje ślad węglowy operacyjny i wbudowany, oraz zapotrzebowanie 

na energię, stanowiąc zbiór dobrych praktyk w dobie kryzysu klimatycznego. 

5. Należy przedstawić istotne elementy zagospodarowania przykładowej działki. Należy 

przyjąć, że w drodze publicznej zapewniającej dojazd do działki dostępne są 

podstawowe media powszechnego korzystania z wyłączeniem sieci cieplnej, tzn.: 

wodociąg, kanalizacja sanitarna, gaz, energia elektryczna oraz telekomunikacja. 

Decyzja o tym, które z nich wykorzystać należy do Uczestników. Zalecane jest 

zagospodarowanie wód opadowych w obrębie działki. 
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6. Dom, o którym mowa w § 4 ust. 1, powinien być zaprojektowany na terenie o prostych 

warunkach wodno-gruntowych, z poziomem wody gruntowej nie wyżej niż 1,20 m ppt. 

Należy przyjąć, że grunt jest nośny, piaszczysty, przepuszczalny, teren bez 

znaczących spadków. 

7. Dom, o którym mowa w § 4 ust. 1, powinien być zaprojektowany zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego (musi w szczególnoścí spełnić wymagania co do izolacyjności 

przegród oraz współczynnika EP) z zastrzeżeniem, że oczekuje się̨ uzyskania wyższej 

efektywności energetycznej domu niż wymagana w świetle tych przepisów. 

8. Wybór technologii jest ważnym elementem Pracy konkursowej. Organizator nie 

ogranicza kierunku rozwiązań (np. forma, wysokość, technologia low tech - high tech). 

9. Dopuszcza się, aby Praca Konkursowa lub jej część była wykonana w innym niż 

konkursowy celu, była zgłoszona lub nagrodzona w innych konkursach lub była 

wcześniej prezentowana publicznie. 

Sposób przygotowania Pracy Konkursowej 

§ 6 

1. Praca Konkursowa w sposób jednoznaczny musi wskazywać na zaproponowaną przez 

Uczestnika ideę przyjętych rozwiązań. Pod względem graficznym Pracę Konkursową 

musi cechować czytelność przekazu, informacji tekstowej oraz rysunkowej. 

2. Praca Konkursowa powinna składać się z: 

1) karty identyfikacyjnej, którą należy wypełnić, wydrukować, podpisać 

własnoręcznie, a następnie zeskanować i przesłać pocztą elektroniczną na adres, 

o którym mowa w § 2 ust. 3 (wzór karty stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu); 

2) planszy (części graficznej) – praca w formacie pdf oraz jpg lub bmp 

przygotowanym do druku na planszy A1 (594x841mm) o rozdzielczości co najmniej 

300 dpi., w orientacji poziomej. Część graficzna (plansza) powinna zawierać 

uproszczone rysunki (bez wymiarów): 

a) schematyczne zagospodarowanie przykładowej działki w skali 1:500,  

b) uproszczone rzuty wszystkich kondygnacji 1:200,  

c) dwa uproszczone przekroje 1:200,  

d) wszystkie elewacje 1:200, 

e) inne informacje, które Uczestnik będzie chciał pokazać np. widoki, 

schematy, szkice odręczne; 

3) opisu (części opisowej) - opis autorski max. 1 strona A4 w formacie pdf oraz 

dodatkowo wypełniona tabela z parametrami budynku, której wzór stanowi 

załącznik nr 4 do Regulaminu. Część opisowa powinna zawierać:  
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a) autorski opis koncepcji, wyjaśniający ideę prezentowanej Pracy 

Konkursowej oraz opis uwzględniający elementy trudne do pokazania w 

części graficznej, 

b) ogólne założenia koncepcji domu w zakresie rozwiązań architektonicznych, 

rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, rozwiązań materiałowych, 

technologicznych itp. rozwiązań związanych z neutralnością klimatyczną 

oraz zestawienie powierzchni. 

3. Dane umożliwiające identyfikację Uczestnika nie mogą być umieszczone na planszy 

lub opisie, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3. Pracę konkursową należy oznaczyć 

sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą (numer identyfikacyjny). Liczbę należy umieścić 

na:  

1) planszy (części graficznej) – oznaczenie sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą 

w prawym górnym rogu planszy (wysokości cyfr ca. - 1 cm); 

2) opisie (części opisowej) – oznaczenie sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą w 

prawym górnym rogu strony. 

4. Pliki zawierające Pracę Konkursową nie mogą być chronione hasłem lub 

zabezpieczone przez Uczestnika w inny sposób uniemożliwiający korzystanie z nich 

przez Organizatora. 

5. Uczestnicy powinni w szczególności zadbać o zapisanie plików graficznych bez warstw 

i bez opisów warstw.  
6. Praca Konkursowa nie może naruszać praw autorskich podmiotów trzecich, tak w 

zakresie merytorycznym, jak i wykorzystanych narzędzi do jej opracowania.  

Sąd Konkursowy 

§ 7 

1. Oceny merytorycznej Prac Konkursowych dokonuje Sąd Konkursowy. 
2. W skład Sądu Konkursowego wchodzą: 

1) Przewodniczący Sądu Konkursowego: arch. Piotr Jurkiewicz, Oddział 

Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich; 

2) Członkowie Sądu Konkursowego: 

a) arch. Anna Zawadzka-Sobieraj, Oddział Warszawski Stowarzyszenia 

Architektów Polskich, 

b) dr. inż. Jerzy Kwiatkowski, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, 

c) Joanna Zdanowska, Ministerstwo Klimatu i Środowiska. 

3. Funkcję Sekretarza Sądu Konkursowego pełni Paula Wasiak.  
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Zasady i kryteria dokonywania oceny merytorycznej Prac Konkursowych 

§ 8 

1. Prace Konkursowe zostaną̨ zaszyfrowane przez Sekretarza Sądu Konkursowego 

przed przystąpieniem do oceny Prac Konkursowych przez Sąd Konkursowy. 

Zaszyfrowanie odbywa się poprzez nadanie indywidualnego, trzycyfrowego kodu 

każdej Pracy Konkursowej. Z czynności tej sporządzony zostanie protokół.  

2. Sąd Konkursowy ocenia Prace Konkursowe pod kątem zgodności z wymogami, o 

których mowa w § 6, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 i 4, oraz na podstawie niżej 

wymienionych kryteriów merytorycznych: 

1) spełnienie założeń, o których mowa w § 5; 

2) trafność rozwiązań projektowych związanych z neutralnością klimatyczną; 

3) atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych; 

4) realność budowlana proponowanych rozwiązań. 

3. Sąd Konkursowy obraduje na niejawnych posiedzeniach. Sekretarz Sądu 

Konkursowego z każdego posiedzenia sporządza protokół.  

4. Sąd Konkursowy rozstrzyga Konkurs podejmując decyzję w sprawie przyznania 

nagród w Konkursie zgodnie z § 9.  

5. Od decyzji Sądu Konkursowego o przyznaniu nagród w Konkursie Uczestnikowi nie 

przysługuje odwołanie. Decyzja Sądu Konkursowego o przyznaniu nagród w Konkursie 

nie stanowi decyzji administracyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735 oraz 1491). 

Zasady przyznawania nagród 

§ 9 

1. Sąd Konkursowy rozstrzyga Konkurs wybierając spośród Prac Konkursowych 

pierwszą, drugą i trzecią nagrodę oraz ewentualne nagrody specjalne lub wyróżnienia. 

Sąd Konkursowy zastrzega sobie możliwość innego rozdziału nagród. 

2. W Konkursie przewiduje się przyznanie: 

1) nagród w postaci: 

a) nagród rzeczowych (np. smartwatch, rower, hulajnoga elektryczna), 

b) kilkudniowego zagranicznego wyjazdu studyjnego związanego z 

tematyką konkursu. 
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2) nagród specjalnych w postaci kilkudniowego zagranicznego wyjazdu 

studyjnego związanego z tematyką Konkursu; 

3) wyróżnień w postaci dyplomu. 

3. W przypadku braku możliwości udziału nagrodzonego Uczestnika w zagranicznej 

wizycie studyjnej Uczestnikowi nie jest wypłacany ekwiwalent finansowy. 

4. Sekretariat Konkursu przekaże Uczestnikom nagrody, o których mowa w ust. 2 pkt 1 

lit. a, oraz wyróżnienia, o których mowa w ust. 2 pkt 3, w terminie 10 dni roboczych od 

dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Po przekazaniu nagród, o których mowa w ust. 2 

pkt 1 lit. a i ust. 2, a w przypadku nagród, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b i pkt 2 - z 

dniem ogłoszenia wyników Konkursu, Organizator staje się właścicielem egzemplarzy 

nagrodzonych Prac Konkursowych. 

5. W przypadku przyznania nagrody, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b oraz pkt 2, 

Sekretariat Konkursu przekaże nagrodzonym Uczestnikom informacje związane z 

organizacją zagranicznego wyjazdu studyjnego pocztą elektroniczną na adres 

Uczestnika podany w dokumentach zgłoszeniowych. 

6. Nagrody oraz nagroda specjalna w Konkursie są przychodem ze źródła określonego 

w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) i są opodatkowane zryczałtowanym 

podatkiem dochodowym w wysokości 10% nagrody zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 tej 

ustawy. 

7. Każdemu z nagrodzonych Uczestników przyznana zostanie dodatkowa nagroda 

pieniężna w wysokości 11,1111% brutto wartości nagrody/nagrody specjalnej 

przeznaczonej na poczet pokrycia zryczałtowanego podatku dochodowego od 

wygranych w Konkursie. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie dodatkowej nagrody 

pieniężnej do właściwego Urzędu Skarbowego jako zaliczkę na podatek dochodowy 

od otrzymanych nagród. 

Terminy 

§ 10 

1. Składanie Zgłoszeń (Praca Konkursowa wraz z dokumentami zgłoszeniowymi) jest 

możliwe do dnia 13.06.2022 r. do godziny 16:00. 

2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Konkursu, o której mowa 

w § 13 ust.1, do dnia 7.07.2022 r. 
3. Zadawanie pytań przez Uczestnika zgodnie z § 13 ust. 2 jest możliwe do dnia 

6.06.2022 r. 
 



 
KONKURS DLA STUDENTÓW I DYPLOMANTÓW NA NAJLEPSZY PROJEKT PROKLIMATYCZNEGO DOMU 
JEDNORODZINNEGO  10 

Prawa autorskie 

§ 11 

1. Nagrodzone i wyróżnione Prace Konkursowe zostaną ogłoszone na stronie 

internetowej Konkursu, o której mowa w § 13 ust. 1. 

2. Po rozstrzygnięciu Konkursu wszystkie nagrodzone i wyróżnione Prace Konkursowe 

zostaną zaprezentowane i upowszechnione publicznie poprzez rożne media w celu 

promocji dobrych praktyk budownictwa ekologicznego. W planowanych publikacjach 

zostaną zamieszczone informacje pochodzące z nagrodzonych i wyróżnionych Prac 

Konkursowych. Informacje te będą opublikowane w formie przetworzonej do celów 

redakcyjnych z poszanowaniem praw autorskich.  

3. Uczestnicy, którzy otrzymali nagrody lub wyróżnienia, z chwilą ogłoszenia wyników 

Konkursu udzielają Organizatorowi nieodpłatnej, bezterminowej i niewyłącznej licencji 

do Pracy Konkursowej z prawem do udzielania sublicencji na następujących polach 

eksploatacji:  

1) obrót oryginałem lub egzemplarzami, na których Pracę Konkursową utrwalono, 

korzystanie i rozporządzanie w całości lub dowolnie wybranymi fragmentami Pracy 

Konkursowej; 

2) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci 

komputerowych, w każdym możliwym rodzaju zapisu oraz każdą możliwą techniką;  

3) wystawianie lub publiczna prezentacja (na ekranie), w tym podczas seminariów i 

konferencji; 

4) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju 

mediach audio- wizualnych i komputerowych; 

5) publikacja, nagrywanie, rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji 

lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za 

pośrednictwem satelity, transmisję komputerową (sieć szerokiego dostępu, 

Internet) łącznie z utrwalaniem w pamięci elektronicznej; 

6) publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym – udostępnianie w 

Internecie i innych mediach cyfrowych. 

4. Uczestnik oświadcza, iż korzystanie przez Organizatora z nagrodzonej albo 

wyróżnionej Pracy Konkursowej, nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym 

majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. 
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Ochrona danych osobowych 

§ 12 

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych 

w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest Minister 

Klimatu i Środowiska z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa. 

3. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych 

nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można 

skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 

inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl. 

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji i 

rozliczenia Konkursu, w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu 

Konkursu1 , w celu potrącenia i odprowadzenia podatku dochodowego na podstawie 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) oraz w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji 

dokumentów na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 oraz 1747)2. 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku, gdy 

Uczestnik odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych 

osobowych dla potrzeb realizacji Konkursu, jego Zgłoszenie nie jest rozpoznawane i 

podlega zwrotowi pocztą elektroniczną na adres Uczestnika podany w dokumentach 

zgłoszeniowych.  

6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, z którymi Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska zawarło umowy na świadczenie usług informatycznych i pocztowych, 

Sekretariat Konkursu oraz Sąd Konkursowy.  

                                                      
1 Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO (gdy osobą zgłaszającą jest osoba fizyczna) lub art. 6 ust. 1 lit. f 
rozporządzenia RODO (gdy osobą zgłaszającą jest inny podmiot). 
2 Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO 
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7. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat od dnia ogłoszenia wyników 

Konkursu. 

8. Uczestnik ma prawo do: 

1) żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz uzyskania ich 

kopii;  

2) sprostowania danych osobowych;  

3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w przypadku przetwarzania danych na 

podstawie wyrażonej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W 

celu wycofania zgody należy wysłać maila na adres e-mail: 

inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl i konkurs@domzklimatem.gov.pl; 

6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (jeśli uzna, 

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.). 

9. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, 

odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia 

powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby 

zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu 

wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu, kontekstu 

przetwarzania oraz ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym 

prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności 

uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: 

1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia; 

2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych; 

3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, 

przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. 

Postanowienia końcowe 

§ 13 

1. Informacje związane z Konkursem dostępne są na stronie internetowej Konkursu: 

www.domzklimatem.gov.pl. 

2. Uczestnicy mogą zwracać się do Organizatora o udzielenie odpowiedzi na pytania 

dotyczące wyjaśnienia postanowień Regulaminu. Komunikacja między Organizatorem 

mailto:konkurs@domzklimatem.gov.pl
http://www.domzklimatem.gov.pl/
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a Uczestnikami odbywa się̨ poprzez Sekretariat Konkursu za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres, o którym mowa w § 2 ust. 3. Organizator udzieli niezwłocznie 

odpowiedzi na pytania związane z postanowieniami Regulaminu. 

3. Treść́ pytań oraz odpowiedzi po zanonimizowaniu danych osobowych Uczestnika 

zostanie opublikowana na stronie internetowej Konkursu, o której mowa w ust. 1. 

Udzielone przez Organizatora odpowiedzi na pytania są wiążące dla Uczestników i nie 

wymagają zmiany treści Regulaminu.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie z ważnych 

powodów modyfikacji postanowień Regulaminu, jak również do odwołania Konkursu w 

całości lub w części bez podawania przyczyny. Modyfikacje Regulaminu nie mogą 

dotyczyć ograniczania kwoty przeznaczonej na nagrody i zmian terminów, o których 

mowa w § 10. Informację o dokonanej modyfikacji albo o odwołaniu Konkursu 

Organizator przekaże niezwłocznie, zamieszczając ją na stronie internetowej 

Konkursu, o której mowa w ust. 1.  

5. Zgłoszenia nie podlegają zwrotowi i są przechowywane w Sekretariacie Konkursu 

przez okres 3 lat od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, z zastrzeżeniem § 4 ust. 8 i § 

12 ust. 5 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu dla studentów i dyplomantów na 
najlepszy projekt proklimatycznego domu jednorodzinnego 

 
 
 

 

 

 
KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI NIEZBĘDNYMI DO ZGŁOSZENIA 
UDZIAŁU W KONKURSIE 
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I. 
Jako niżej podpisany Uczestnik Konkursu składam niniejsze zgłoszenie do udziału w 
Konkursie: 
 
DANE UCZESTNIKA KONKURSU SAMODZIELNIE BIORĄCEGO UDZIAŁ W 
KONKURSIE 
 
Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie: 

Dane Uczestnika Konkursu: 
 
……………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko  
 
………………………………………………………………………………………. 
Adres  
 
………………………………………………………………………………………. 
Telefon 
 
………………………………………………………………………………………. 
E-mail 
     

Student: Uczelnia/wydział/rok studiów: 
Dyplomant: Uczelnia/wydział/rok ukończenia studiów: 
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II. 

Jako niżej podpisani Uczestnicy Konkursu biorący wspólnie udział w Konkursie 
składamy niniejsze zgłoszenie do udziału w Konkursie: 

 
DANE UCZESTNIKÓW KONKURSU WSPÓLNIE BIORĄCYCH UDZIAŁ W 
KONKURSIE W RAMACH ZESPOŁU DWUOSOBOWEGO 
 

Uczestnicy Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie: 

1. Dane Uczestnika Konkursu: 
 
……………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko  
 
………………………………………………………………………………………. 
Adres  
 
………………………………………………………………………………………. 
Telefon 
 
………………………………………………………………………………………. 
E-mail 

Student: Uczelnia/wydział/rok studiów: 
Dyplomant: Uczelnia/wydział/rok ukończenia studiów: 
 

2. Dane Uczestnika Konkursu: 
 
……………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko  
 
………………………………………………………………………………………. 
Adres  
 
………………………………………………………………………………………. 
Telefon 
 
………………………………………………………………………………………. 
E-mail 

Student: Uczelnia/wydział/rok studiów: 
Dyplomant: Uczelnia/wydział/rok ukończenia studiów: 
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III. 
OŚWIADCZENIA 

 
Jako niżej podpisany / podpisani Uczestnik Konkursu / Uczestnicy Konkursu biorący 
wspólnie udział w Konkursie składam / składamy* następujące Oświadczenia.  

* niepotrzebne skreślić 
1. Wyrażam/Wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez Ministra Klimatu i Środowiska z siedzibą 

w Warszawie, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, moich/ naszych danych osobowych 
zawartych w Zgłoszeniu w celu i zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu. 

2. Oświadczam/Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z warunkami Konkursu 
określonymi w Regulaminie Konkursu i akceptuję/ akceptujemy je bez zastrzeżeń oraz że 
jestem związany/ jesteśmy związani Regulaminem konkursu. 

3. Oświadczam/Oświadczamy, że w Karcie Zgłoszenia zostali wymienieni wszyscy Uczestnicy 
Konkursu w celu prawidłowego ustalenia autorskich praw majątkowych. 

4. Oświadczam/Oświadczamy, że w wypadku nagrodzenia albo wyróżnienia Pracy Konkursowej, 
z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu udzielam/udzielamy Organizatorowi nieodpłatnej, 
bezterminowej i niewyłącznej licencji do Pracy Konkursowej z prawem do udzielania sublicencji 
na następujących polach eksploatacji: 

1) obrót oryginałem lub egzemplarzami, na których Pracę Konkursową utrwalono, 
korzystanie i rozporządzanie w całości lub dowolnie wybranymi fragmentami Pracy 
Konkursowej;  

2) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci 
komputerowych, w każdym możliwym rodzaju zapisu oraz każdą możliwą techniką; 

3) wystawianie lub publiczna prezentacja (na ekranie), w tym podczas seminariów i 
konferencji; 

4) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach 
audio-wizualnych i komputerowych; 

5) publikacja, nagrywanie, rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą̨ wizji lub 
fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemna, nadawanie za 
pośrednictwem satelity, transmisję komputerową (sieć szerokiego dostępu, Internet) 
łącznie z utrwalaniem w pamięci elektronicznej; 

6) publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym – udostępnianie w Internecie 
i innych mediach cyfrowych.  

5. Oświadczam/Oświadczamy, że przy tworzeniu Pracy Konkursowej nie zostały naruszone prawa 
autorskie osób trzecich, w tym majątkowe i osobiste, tak w zakresie merytorycznym, jak i 
wykorzystanych narzędzi do jej opracowania, ani inne prawa własności intelektualnej 
przysługujące osobom trzecim, oraz że przysługują mi/nam wszystkie prawa autorskie do Pracy 
Konkursowej. 

6. Oświadczam/oświadczamy że nie jestem/jesteśmy pracownikiem/pracownikami Organizatora 
lub Sekretariatu Konkursu, osobą zatrudnioną/osobami zatrudnionymi przez Organizatora lub 
Sekretariat Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkiem/członkami 
rodzin pracowników i osób zatrudnionych przez Organizatora lub Sekretariat Konkursu na 
podstawie umów cywilnoprawnych.  
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Klauzula informacyjna dotycząca zbierania danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Klimatu i Środowiska z siedzibą w 
Warszawie ul. Wawelska 52/54, 00-922; 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy jest pod adresem email 
inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl; 

3) Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji Konkursu dla studentów i 
dyplomantów na najlepszy projekt proklimatycznego domu jednorodzinnego na podstawie 
udzielonej zgody3 , w celu potrącenia i odprowadzenia podatku dochodowego na podstawie ustawy 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z 
późn. zm.) oraz w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów na podstawie ustawy z 
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach4;  

4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty, z którymi Ministerstwo zawarło umowy 
na świadczenie usług informatycznych i pocztowych, Sekretariat Konkursu oraz Sąd Konkursowy;  

5) Pana/Pani dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 3 lat od dnia ogłoszenia wyników 
Konkursu; 

6) Posiada Pani/Pan prawo do: 
a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz uzyskania ich kopii,  
b) sprostowania danych osobowych,  
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;  

7) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu 
cofnięcia zgody należy wysłać maila na adres: inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl i 
konkurs@domzklimatem.gov.pl; 

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych w zakresie wymaganym przez 
administratora skutkuje pozostawieniem Zgłoszenia bez rozpoznania. 

 

  

                                                      
3 Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r.  
4 Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. 

mailto:inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl
mailto:konkurs@domzklimatem.gov.pl
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IV. 
DANE KORESPONDENCYJNE 

 
Jako niżej podpisany / podpisani Uczestnik Konkursu / Uczestnicy Konkursu* biorący 
wspólnie udział w Konkursie oświadczam / oświadczamy*, iż wszelką korespondencję 
należy kierować na adres: 
*niepotrzebne skreślić 
 
 
……………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko 
 
………………………………………………………………………………………. 
Adres 
 
………………………………………………………………………………………. 
Telefon 
 
………………………………………………………………………………………. 
E-mail 
 
Jako niżej podpisany / podpisani Uczestnik Konkursu / Uczestnicy Konkursu biorący wspólnie 
udział w Konkursie oświadczam / oświadczamy*, iż wszelkie dane i informacje podane w 
niniejszej Karcie Zgłoszenia oraz wszelkie złożone oświadczenia są zgodne z prawdą. 
*niepotrzebne skreślić 

 
 
 
…………………………    ……………………………………………  
 (miejscowość i data)                                              (czytelny podpis Uczestnika Konkursu)  
      
 

……………………………………………  
                                                  (czytelny podpis Uczestnika Konkursu, biorącego wspólnie udział w Konkursie)  
 

……………………………………………  
                                           
                                                       (czytelny podpis Uczestnika Konkursu, biorącego wspólnie udział w Konkursie)  
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu dla studentów i dyplomantów na 
najlepszy projekt proklimatycznego domu jednorodzinnego 

 
Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w Konkursie 

 
Przystępując do konkursu p.t. KONKURS DLA STUDENTÓW I DYPLOMANTÓW NA NAJLEPSZY PROJEKT 

PROKLIMATYCZNEGO DOMU JEDNORODZINNEGO 

 
W przypadku Uczestnika samodzielnie biorącego udział w Konkursie: 
jako niżej podpisany Uczestnik oświadczam, że jestem studentem lub dyplomantem uczelni wyższej 
studiów I i II-stopnia albo studiów jednolitych wydziałów kształcących architektów lub inżynierów 
budownictwa, który skończył ww. studia w 2021 r. albo skończy lub skończył w 2022 r. 
 
…………………………    ……………………………………………  
 (miejscowość i data)                                         (czytelny podpis Uczestnika Konkursu)            
 
W przypadku Uczestników Konkursu biorących wspólnie udział w Konkursie w ramach zespołu 
dwuosobowego: 
jako niżej podpisani Uczestnicy Konkursu biorący wspólnie udział w Konkursie oświadczamy, że co 
najmniej jeden z Uczestników Konkursu jest studentem lub dyplomantem uczelni wyższych studiów I i 
II-stopnia albo studiów jednolitych wydziałów kształcących architektów lub inżynierów budownictwa, 
który skończył studia w 2021 r. albo skończy lub skończył w 2022 r. 
 
 
 
 
…………………………    ……………………………………………  
 (miejscowość i data)           
                                                                       (czytelny podpis Uczestnika, biorącego wspólnie udział w Konkursie)  
 
 
 

……………………………………………  
                                                                 (czytelny podpis Uczestnika, biorącego wspólnie udział w Konkursie)  
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Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu dla studentów i dyplomantów na 
najlepszy projekt proklimatycznego domu jednorodzinnego 

 
 
 
 
 

KARTA IDENTYFIKACYJNA PRACY KONKURSOWEJ  
 

Praca Konkursowa oznaczona liczbą rozpoznawczą (numer identyfikacyjny) 
 

 
 
 
1. DANE UCZESTNIKA KONKURSU SAMODZIELNIE BIORĄCEGO UDZIAŁ 

W KONKURSIE 
 
Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie: 

Dane Uczestnika Konkursu: 
 
 
……………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko  
 
 
………………………………………………………………………………………. 
Adres  
     
 

 
 
 
………………………………………                          ……………………………………………  
 
(miejscowość i data)                            (czytelny podpis Uczestnika Konkursu) 
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2. DANE UCZESTNIKÓW KONKURSU WSPÓLNIE BIORĄCYCH UDZIAŁ 
W KONKURSIE W RAMACH ZESPOŁU DWUOSOBOWEGO 

 
Uczestnicy Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie: 
1. Dane Uczestnika Konkursu: 

 
……………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko  
 
………………………………………………………………………………………. 
Adres  
 
 

2. Dane Uczestnika Konkursu: 
 
……………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko  
 
………………………………………………………………………………………. 
Adres  
 
 

 
 
 
 
 
 
…………………………    ……………………………………………  
 (miejscowość i data)           
 
 

……………………………………………  
                                                                                               (czytelne podpisy Uczestników Konkursu) 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu dla studentów i dyplomantów na 
najlepszy projekt proklimatycznego domu jednorodzinnego 

 
 
 

TABELE PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW BUDYNKU 
 

Zestawienie powierzchni netto projektowanych pomieszczeń 
nr nazwa pomieszczenia powierzchnia 

(m2) 
ogrzewane O/ 
nieogrzewane N 

UWAGI 

     
     
     
     
     
RAZEM:    

 
 

Podstawowe parametry budynku  
l.p. parametr wartość 

 
jednostka 

1 Powierzchnia całkowita (Pc)  m2 
2 Powierzchnia całkowita kondygnacji nadziemnych (Pcn)  m2 
3 Liczba kondygnacji nadziemnych   
4 Kubatura brutto części ogrzewanej  m3 
5 Powierzchnia netto parter  m2 
6 Powierzchnia netto antresola  m2 
RAZEM:   

 
 

Parametry związane z efektywnością energetyczną i neutralnością klimatyczną 
l.p. parametr wartość  jednostka warstwy przegrody 
 Współczynniki U podstawowych typów 

przegród zewnętrznych (z 
uwzględnieniem mostków termicznych) 

   

1.1 U ściana 1    
1.2 U ściana 2    
2.1 U dach 1    
2.2 U dach 2    
3 U podłoga    
4 U okna     
5 U drzwi    
6 Powierzchnia netto pomieszczeń 

ogrzewanych (Pno) 
   

7 Kubatura brutto części ogrzewanej (Vo)  m3  
8 Powierzchnia przegród zewn. części 

ogrzewanej (A) 
 m2  

9 Współczynnik zwartości A/Vo  m3  
 

l.p. parametr wartość  jednostka źródło ciepła 
1 Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na 

nieodnawialną energię pierwotną EP 
   

2 Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na 
energię użytkową EU 
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