
Niniejszy materiał został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Ministerstwo Klimatu i Środowiska. 

PYTANIA DO KONKURSU NA NAJLEPSZY PROJEKT PROKLIMATYCZNEGO DOMU 

1. PYTANIE: Szanowni Państwo, zwracam się z pytaniem odnośnie § 6 ust. 5 regulaminu 
konkursu, czy we fragmencie "Uczestnicy powinni w szczególności zadbać o zapisanie plików 
graficznych bez warstw i bez opisów warstw." chodzi o to, że na grafice warstwy 
konstrukcyjne/wykończeniowe mają być niepodpisane?
ODPOWIEDŹ: Plansza przed zapisaniem w formacie pdf/jpg/bmp, wykonywana w programie 
graficznym powinna zostać pozbawiona warstw celem zmniejszenia ciężaru pliku.

2. PYTANIE: Szanowni Państwo, Uprzejmie zwracam się z pytaniem odnośnie części graficznej 
konkursu Projekt proklimatycznego domu. Czy jest dozwolone umieszczenie krótkiego opisu na 
planszy? Byłabym bardzo wdzięczna za odpowiedź.
ODPOWIEDŹ: Tak, jest dozwolone. Uczestnik może umieścić inne informacje, które są 
istotne, w tym opis.

3. PYTANIE: Dzień dobry, bardzo dziękuję za odpowiedź. Czy do konkursu należy się wcześniej 
zgłosić, czy wysłać skany wszystkich dokumentów dopiero wraz z pracą konkursową?
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z &4 ust.3 dokumenty zgłoszeniowe w formie zeskanowanej należy 
wysłać razem z Pracą Konkursową.

4. PYTANIE: Jak uzyskać 6 cyfrowy nr identyfikacyjny, którą jak rozumiem należy umieścić na 
planszy konkursowej i w opisie technicznym?
ODPOWIEDŹ: 6 cyfrowy kod jest wymyślany przez Uczestnika

5. PYTANIE: Dzień dobry, mam pytanie odnośnie konkursu dla studentów i dyplomantów na 
najlepszy projekt proklimatycznego domu jednorodzinnego. Czy można wziąć udział konkursie 
będą studentem studiów I stopnia (inżynierskich) architektury krajobrazu? Na co dzień zajmuję 
się budową domów pasywnych, stąd moje pytanie, bo temat jest mi bardzo bliski. 
ODPOWIEDŹ: co najmniej jeden z Uczestników Konkursu musi być studentem lub 
dyplomantem wyższych studiów I i II-stopnia albo studiów jednolitych wydziałów 
kształcących architektów lub inżynierów budownictwa. Zatem student studiów I stopnia 
(inżynierskich) architektury krajobrazu może wystartować jedynie w zespole z drugim 
Uczestnikiem spełniającym ten wymóg.

6. PYTANIE: Chciałabym zadać pytanie dotyczące rozwiązań wykorzystanych w projekcie domu 
proklimatycznego. Chodzi mi mianowicie o stopień "realności" projektowanego budynku. Czy 
akceptowane jest wykorzystanie bardzo innowacyjnych i jeszcze nie do końca używanych 
technologii oraz form najbardziej eliminujących utratę ciepła (np. kształt budynku jako kula -
brak mostków termicznych), które mogłyby być problematyczne jeśli chodzi o samą 
technologię wykonania i konstrukcję oraz byłyby bardzo  kosztowne,  czy  raczej  trzymać  się 
pomysłów również przyjaznych środowisku jednak bardziej realnych w wykonaniu?
ODPOWIEDŹ: Celem konkursu jest m.in. upowszechnianie rozwiązań w budownictwie 
będących odpowiedzią na aktualny kryzys klimatyczny. Nie wyklucza to rozwiązań bardzo 
innowacyjnych, czy nawet kosztownych, powinny być jednak możliwe do zrealizowania.

7. PYTANIE: Szanowni Państwo, Piszę z pytaniem odnośnie drużyn startujących, czy jeżeli ja 
studiuję architekturę na politechnice poznańskiej, natomiast mój znajomy energetykę również 
na politechnice poznańskiej, to czy możemy razem wziąć udział?
OODPOWIEDŹ: TAK. Uzasadnienie (w przypadku studentów): Co najmniej jeden z 
Uczestników Konkursu musi być studentem uczelni wyższych studiów I i II-stopnia albo 
studiów jednolitych wydziałów kształcących architektów, drugi Uczestnik może być 
studentem uczelni wyższych studiów I i II-stopnia albo studiów jednolitych wydziałów 
kształcących w zawodach, w których możliwa jest interdyscyplinarna współpraca z 
architektami lub inżynierami budownictwa. 


