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Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Organizatorem konkursu „DOM Z KLIMATEM – NAJLEPSZY ZREALIZOWANY PROJEKT”,
zwanego dalej „Konkursem”, jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska, zwane dalej
„Organizatorem”.
2. Konkurs jest skierowany do podmiotów:
1) architektów/zespołów projektowych (autorów oraz zespołów autorskich) – tj. osób
posiadających prawo wykonywania zawodu architekta (posiadających uprawnienia
budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz będących członkami Izby
Architektów RP) lub zespołów, w których składzie znajduje się min. jedna taka osoba,
posiadająca prawa autorskie do projektu architektonicznego zgłaszanej inwestycji, zwanych
dalej „Architektem”,
2) inwestorów – tj. podmiotów gospodarczych/podmiotów publicznych będących właścicielem
zgłaszanego budynku/zespołu budynków – w przypadku zgłoszeń do kategorii
„budynek/zespół budynków użyteczności publicznej”, zwanych dalej „Inwestorem”,
3) wykonawców – tj. podmiotów, które na zlecenie inwestora lub generalnego wykonawcy
realizowały zadanie w zakresie kompleksowej budowy inwestycji, zwanych dalej
„Wykonawcą”
- zwanych dalej „Uczestnikami”.
3. Celami Konkursu są:
1) promocja i upowszechnianie rozwiązań stosowanych w budownictwie, które są
zrównoważone i sprzyjają ochronie klimatu, w tym w szczególności rozwiązań
innowacyjnych;
2) wzrost świadomości społeczeństwa na temat budownictwa przyjaznego klimatowi;
3) promocja technologii wykorzystujących drewno i jego konstrukcyjne pochodne jako materiał
budowlany.
4. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie zrealizowanych inwestycji (tj. inwestycji
oddanych do użytkowania), które zostały zaprojektowane i wzniesione w sposób odpowiedzialny
klimatycznie, w trosce o przyszłość kraju i jego zasoby, a także całą planetę. Nagroda/-y specjalna/-e
zostanie/-ą przyznana/-e inwestycji/inwestycjom wykonanym w konstrukcji drewnianej.
5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 888 i 1301).
6. Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360).
7. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Konkurs jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
9. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
10. 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.
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Sekretariat i Jury Konkursu
§2
Za przeprowadzenie Konkursu, przyjmowanie i weryfikację formalną wniosków konkursowych,
a także kontakt z Uczestnikami i potencjalnymi Uczestnikami, odpowiedzialny jest Sekretariat
Konkursu.
Sekretariat Konkursu mieści się w siedzibie firmy APLAN MEDIA spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Wróblewskiego 18, kod pocztowy 93-579.
Z Sekretariatem Konkursu można kontaktować się̨ za pomocą̨ poczty elektronicznej pod adresem:
konkurs@domzklimatem.gov.pl lub telefonicznie pod numerem: 503 474 476, w godzinach 8-16.
Informacje związane z Konkursem dostępne są także na stronie internetowej Konkursu:
www.domzklimatem.gov.pl – w zakładce Konkurs.
Wyboru nagrodzonych inwestycji dokona Jury Konkursu.
Skład Jury Konkursu:
1) Przewodniczący:
arch. Magdalena Pios, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich;
2) Członkowie:
a) dr. inż. Jerzy Kwiatkowski, Narodowa Agencja Poszanowania Energii,
b) Tomasz Perkowski, Unihouse SA,
c) Iwona Staruchowicz, Ministerstwo Klimatu i Środowiska;
3) Sekretarz: Paula Wasiak.

Zasady udziału w Konkursie
§ 3.
1. Do Konkursu należy zgłaszać zrealizowane inwestycje (budynek mieszkalny jednorodzinny lub
osiedle domów jednorodzinnych, budynek wielorodzinny, budynek użyteczności publicznej lub
zespół takich budynków), których rozwiązania techniczne przyczyniają się do ochrony klimatu.
2. Konkurs podzielony jest na 3 kategorie:
1) Kategoria I „Budynek mieszkalny jednorodzinny” (rozumiany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88 )), w ramach której
mogą się zgłaszać:
a) Architekt,
b) Wykonawca;
2) Kategoria II „Budynek wielorodzinny/osiedle domów jednorodzinnych” (osiedle domów
jednorodzinnych lub budynek/budynki wielorodzinne definiowane jako zespół, gdzie są ponad
4 mieszkania), w ramach której mogą się zgłaszać:
a) Architekt,
b) Wykonawca;
3) Kategoria III „Budynek/zespół budynków użyteczności publicznej”, w ramach której mogą się
zgłaszać:
a) Architekt,
b) Inwestor,
c) Wykonawca.
3. Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie poniższych kryteriów formalnych (niespełnienie
któregokolwiek z kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem wniosku konkursowego):
1) wniosek został złożony w terminie, tj. do 19 września 2022 roku;
2) wniosek został złożony we wskazanej w niniejszym regulaminie formie;
3) zgłaszający należy do grup Uczestników wskazanych w ust. 2;
4) inwestycja została oddana do użytkowania w 2020, 2021 lub 2022 roku;
5) inwestycja została zrealizowana w Polsce.
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4. Zgłaszający powinien uzyskać następujące zgody, których posiadanie na okoliczność udziału
w Konkursie potwierdza w formularzu zgłoszeniowym:
1) zgoda Inwestora na podanie jego danych oraz informacji o lokalizacji budynku (dotyczy Kategorii
II i III 1);
2) zgoda Architekta na podanie jego danych;
3) zgoda Wykonawcy na podanie jego danych.
5. Do Konkursu mogą być zgłaszane również inwestycje, które zostały nagrodzone lub wyróżnione
innymi nagrodami.
Sposób zgłaszania udziału w Konkursie
§ 4.
1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest złożenie wniosku konkursowego, składającego się
z wypełnionego załącznika nr 1 do regulaminu, będącego formularzem zgłoszeniowym, oraz
wypełnionego załącznika nr 2 do regulaminu, stanowiącego tzw. opis rozwiązań odpowiedzialnych
klimatycznie oraz wymaganej dokumentacji rysunkowej i opisowej oraz fotograficznej zgodnie
z ust. 2.
2. Wymagana dokumentacja rysunkowa i opisowa oraz fotograficzna musi zawierać:
1)
Część rysunkową: czytelne rysunki architektoniczno-budowlane zgłoszonego/zgłoszonych
budynku/budynków, w tym:
a) projektu zagospodarowania terenu inwestycji,
b) wszystkich rzutów budynku,
c) charakterystycznych przekrojów pokazujących konstrukcję budynku, zastosowane materiały
i warstwy w przegrodach budowlanych,
d) elewacji.
Zakłada się, że w przypadku zgłoszeń, w których jest więcej niż jeden budynek, przedstawiona
dokumentacja rysunkowa (rzuty, przekroje, elewacje) dotyczyć będzie jednego, wybranego,
charakterystycznego budynku, natomiast całość założenia będzie pokazana na projekcie
zagospodarowania terenu inwestycji;
2)
Część opisową:
a) ogólny opis inwestycji wg decyzji zgłaszającego (może być to pierwsza część opisu
z dokumentacji sporządzonej na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę), zawierający m.in.:
informacje dotyczące rozwiązań funkcjonalno-użytkowych oraz materiałowo-technicznych, w tym
układu konstrukcyjnego, posadowienia, izolacji termicznych, oraz wyciąg z projektowanej
charakterystyki energetycznej, w tym podstawowe wskaźniki, parametry przegród przeziernych
i nieprzeziernych, udział poszczególnych źródeł energii,
b) odpowiedzi na pytania zawarte w załączniku nr 2 do regulaminu – tzw. opisie rozwiązań
odpowiedzialnych klimatycznie;
3)
Dokumentację fotograficzną sporządzoną wg decyzji zgłaszającego. Pożądane fotografie
powinny pokazywać stan finalny inwestycji (architektura) oraz rozwiązania prośrodowiskowe
i odpowiedzialne klimatycznie (mile widziane fotografie z realizacji inwestycji).
3. Załącznik nr 1 do regulaminu należy pobrać na stronie internetowej Konkursu
www.domzklimatem.gov.pl – w zakładce Konkurs, wypełnić, wydrukować, podpisać własnoręcznie
i zeskanować do pliku pdf, albo elektronicznie (podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym), zapisując w pliku pdf. Wypełniony załącznik nr 1 i 2 do regulaminu wraz
z dokumentacją rysunkową, opisową oraz fotograficzną należy przesłać na adres mailowy:

1

Dla Kategorii I nie jest wymagane podanie lokalizacji; w przypadku podania lokalizacji w kategorii I zgoda
jest wymagana.
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konkurs@domzklimatem.gov.pl (w przypadku plików powyżej 25 Mb dopuszczone jest przesłanie
linków do cyfrowych miejsc przechowywania plików).
Wniosek konkursowy może zostać podpisany wyłącznie przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Uczestnika.
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wniosków konkursowych, przez bezpośredni
kontakt z Uczestnikiem na każdym etapie Konkursu.
Złożenie wniosku konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika wszystkich
warunków niniejszego regulaminu oraz oświadczeniem, że opisana inwestycja oraz projekty
architektoniczne będące jej podstawą są wolne od wad prawnych, a w szczególności nie naruszają
praw osób trzecich, a także że spełniają wszelkie wymogi wynikające z niniejszego regulaminu.
Złożenie wniosku konkursowego jest też równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na
nieodpłatne rozpowszechnianie i wykorzystanie treści zawartych we wniosku konkursowym, w tym
opisu inwestycji, dokumentacji opisowej i fotograficznej do celów promocyjnych.
W przypadku, gdy wniosek konkursowy nie jest kompletny, Sekretariat Konkursu wezwie do
uzupełnienia wniosku drogą elektroniczną. Uzupełniony wniosek konkursowy powinien być
kompletny i zostać przekazany zgodnie z ust. 3 w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania do
uzupełnienia.
Brak uzupełnienia wniosku w terminie wskazanym w ust. 8 skutkuje odrzuceniem wniosku.
Materiały nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi.
Zasady udzielenia licencji
§ 5.

1. Z chwilą pozytywnej oceny formalnej wniosku konkursowego, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1,
Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, 5-letniej i niewyłącznej licencji do części wniosku
konkursowego obejmującej opis inwestycji, dokumentację opisową i fotograficzną na następujących
polach eksploatacji:
1) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci
komputerowych, w każdym możliwym rodzaju zapisu oraz każdą możliwą techniką;
2) wystawianie lub publiczna prezentacja (na ekranie), w tym podczas seminariów i konferencji;
3) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych;
4) publikacja, nagrywanie, rozpowszechnianie za pomocą̨ 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;
5) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym – udostępnianie w Internecie i innych mediach cyfrowych.
2. Każdy Uczestnik, z chwilą pozytywnej oceny formalnej wniosku konkursowego, udziela
Organizatorowi bezpłatnego zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań opisu
inwestycji, dokumentacji opisowej i fotograficznej, o których mowa w ust. 1, sporządzonych przez
Organizatora lub dla Organizatora, w zakresie i na polach eksploatacji określonych w ust. 1.
3. Licencja i zezwolenie, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmują korzystanie i rozpowszechnianie opisu
inwestycji, dokumentacji opisowej i fotograficznej, o których mowa w ust. 1, lub ich opracowań,
zarówno w całości, jak i części, bez ograniczeń terytorialnych.
4. Licencja i zezwolenie, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmuje prawo udzielenia sublicencji na rzecz
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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Zasady i kryteria dokonywania oceny wniosków konkursowych
§ 6.
Ocena wniosków konkursowych przebiega w dwóch etapach:
1) ocena formalna – dotycząca zgodności zgłoszenia z wymogami zawartymi w niniejszym
regulaminie dokonywana przez Sekretariat Konkursu;
2) ocena merytoryczna – dokonywana przez członków Jury Konkursu, na podstawie przesłanych
materiałów.
Ocena merytoryczna jest dokonywana w oparciu o następujące kryteria merytoryczne:
1) atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych;
2) trafność rozwiązań związanych z neutralnością klimatyczną, w tym przede wszystkim:
a) zapewnienie efektywności energetycznej,
b) zastosowanie odnawialnych źródeł energii, eliminacja źródeł nieodnawialnych,
c) rozwiązania pozwalające utrzymać w budynku komfortowy mikroklimat przez cały rok,
d) niski ślad węglowy zaproponowanych materiałów (zastosowanie materiałów naturalnych
i odnawialnych),
e) zastosowanie technologii i materiałów ponownie użytych („reuse”, „recykling”),
f) zmniejszenie ilości odpadów w całym cyklu życia budynku,
g) zastosowane rozwiązania w kontekście mitygacji zmian klimatu oraz adaptacji do ich skutków
środowiska naszego życia, w tym m.in. kwestie związane z uzyskaniem jak największej
powierzchni biologicznie czynnej, ochroną bioróżnorodności i gromadzeniem deszczówki
(retencją wody);
3) w przypadku Nagrody Specjalnej dla budynku wykonanego w technologii drewnianej – zasadność
wykorzystania drewna.
Lista powyższych kryteriów merytorycznych nie oznacza, że w każdej inwestycji powinny znaleźć się
wszystkie wymienione rozwiązania. Inwestycje mogą zawierać tylko wybrane rozwiązania, których
efektem będzie inwestycja przyjazna klimatowi.
Członkowie Jury Konkursu dokonują oceny wniosków konkursowych na podstawie doświadczenia
oraz eksperckiej wiedzy.
Jury Konkursu wybiera listę zwycięzców Konkursu oraz w uzasadnionych przypadkach także
wyróżnień.
Z przebiegu posiedzenia Jury Konkursu sporządza się protokół.
Decyzje Jury Konkursu nie stanowią decyzji administracyjnych w rozumieniu przepisów Kodeksu
postępowania administracyjnego.
Od decyzji Jury Konkursu nie przysługuje odwołanie.
Członkowie Jury Konkursu oraz Sekretariatu Konkursu przy dokonywaniu oceny wniosków
konkursowych zobowiązani są do zachowania bezstronności i poufności.

Zasady przyznawania nagród
§7
1. W każdej z kategorii Jury Konkursu przyzna dowolną liczbę nagród, może też nie przyznać żadnej.
Jury Konkursu może również przyznać wyróżnienia.
2. Dodatkowo Jury Konkursu może przyznać dowolną liczbę Nagród Specjalnych dla inwestycji
wykonanych w konstrukcji drewnianej.
3. Nagrodzeni w 3 kategoriach oraz Nagrodą Specjalną Uczestnicy, zwani dalej „Laureatami”,
otrzymują:
1) statuetkę;
2) dyplom;
3) publikację informacji o nagrodzonej albo wyróżnionej inwestycji na stronie internetowej
Konkursu: www.domzklimatem.gov.pl
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4) symboliczne nagrody rzeczowe.
Wyróżnieni otrzymują dyplom.
Sposób dostarczenia nagród zostanie ustalony między Sekretariatem Konkursu a Nagrodzonymi
i Wyróżnionymi.
Nagrody rzeczowe, o których mowa w ust. 3 pkt 4, możliwe do przyznania w Konkursie mają łączną
wartość do 1000 zł.
Nagrody 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. 2
Każdemu z nagrodzonych Uczestników przyznana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna
w wysokości 11,1111% brutto wartości nagrody 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. 3
Wszystkie nagrody przyznane w Konkursie osoby prawne lub jednostki organizacyjne podlegające
rozliczeniu podatkowemu jak osoby prawne powinny traktować jako przychód. Do rozliczenia
podatkowego nagrody stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
w brzmieniu aktualnym na dzień przekazania nagrody. Osoby prawne lub jednostki organizacyjne
podlegające rozliczeniu podatkowemu jak osoby prawne są zobowiązane samodzielnie rozliczyć
podatek dochodowy w zależności od swojej formy opodatkowania. 4

Przetwarzanie danych osobowych
§ 8.
1. Przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją Konkursu, odbywać się będzie
zgodnie z rozporządzeniem 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. Podanie danych osobowych we wniosku konkursowym (załącznik nr 1) ma charakter dobrowolny,
jednakże w przypadku, gdy Uczestnik odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie
danych osobowych dla potrzeb realizacji Konkursu, wniosek konkursowy nie jest rozpoznawany
i podlega usunięciu.
3. Organizator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające adekwatny stopień
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych.
Postanowienia końcowe
§ 9.
Konkursem dostępne są na

1. Informacje związane z
stronie internetowej Konkursu:
www.domzklimatem.gov.pl.
2. Uczestnicy mogą zwracać się do Organizatora o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące
wyjaśnienia postanowień niniejszego regulaminu. Komunikacja między Organizatorem
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 niniejszego regulaminu.
Stosuje się w przypadku, gdy nagrodzona zostanie osoba fizyczna.
Stosuje się w przypadku, gdy nagrodzona zostanie osoba fizyczna.
4
Stosuje się w przypadku, gdy nagrodzone zostaną osoby prawne lub jednostki organizacyjne podlegające rozliczeniu
podatkowemu jak osoby prawne.
2

3
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3. Treść 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
niniejszego regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie z ważnych powodów
modyfikacji postanowień niniejszego regulaminu, jak również do odwołania Konkursu w całości lub
w części bez podawania przyczyny. 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 5 lat
od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, z zastrzeżeniem § 8 pkt 7.
6. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

KONKURS „DOM Z KLIMATEM – NAJLEPSZY ZREALIZOWANY PROJEKT”

8

