REGULAMIN KONKURSU „INŻYNIER ROKU”
dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach.
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu pod nazwą INŻYNIER ROKU jest Śląska Okręgowa Izba Inżynierów
Budownictwa /ŚlOIIB/ z siedzibą w Katowicach Giszowcu ul. Adama 1b.
2. Regulamin określa cele konkursu, kategorie, warunki uczestnictwa i procedurę.
3. Konkurs adresowany jest do członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i dotyczy
obiektów zaprojektowanych lub zrealizowanych na terenie kraju.
4. Celem konkursu jest:
 promocja osiągnięć twórców nowoczesnych, ciekawych technicznie rozwiązań w projektach
budowlanych oraz nowoczesnych rozwiązań techniczno - technologicznych procesu realizacji
budowy, dobrej organizacji i jakości robót,
 nawiązanie i zacieśnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, inwestorami, wykonawcami
i kadrą inżynieryjno - techniczną, stosującymi nowe techniki i technologie budowlane, a
osobami pełniącymi samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (projektanta, kierownika
budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego) – członkami ŚlOIIB.
5. Koszty organizacji konkursu pokrywane są ze środków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa i ze środków pozyskanych od sponsorów.
§2
Kategorie konkursu
1. Konkurs przeprowadzony jest w trzech kategoriach:
a) kategoria 1 – PROJEKTANT ROKU;
b) kategoria 2 – KIEROWNIK BUDOWY ROKU;
c) kategoria 3 – INSPEKTOR NADZORU ROKU.
2. Tytuł „Inżynier Roku” może być przyznany dla następujących obiektów:
a) obiekty kubaturowe i inne inżynierskie,
b) obiekty liniowe ( infrastruktura).
§3
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Zgłaszać do konkursu można wyłącznie osoby, które są czynnymi członkami ŚlOIIB w Katowicach
i brały czynny udział przy realizacji obiektu budowlanego.
2. Dopuszcza się zgłoszenie do konkursu zespołu projektowego (w kategoria 1), grupy składającej się z
kierownika budowy + kierowników robót (kategoria 2), zespołu inspektorów nadzoru
inwestorskiego (kategoria 3), którzy brali czynny udział przy realizacji, w pewnej części tego samego
obiektu budowlanego.
3. Z udziału w konkursie wyłączeni są członkowie Komisji Konkursowej.
4. Każdy uczestnik Konkursu może być zgłoszony tylko w jednej kategorii.
5. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie wniosku w formie pisemnej w jednym egzemplarzu
wg wymogów określonych w n/n regulaminie § 4 Wymagania formalne dotyczące zgłoszenia.

6. Wnioski należy składać w siedzibie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach
przy ulicy Adama 1 lub Placówkach Terenowych ŚlOIIB lub drogą elektroniczną - mailową.
7. Podpisane wniosku zgłoszeniowego jest równoważne ze zgodą na przyjęcie zasad Konkursu
zawartych w niniejszym regulaminie oraz wyrażeniem zgody na przedstawienie wyników konkursu
do publikacji w „Informatorze ŚlOIIB”, na stronie internetowej ŚlOIIB i FACEBOOK ŚlOIIB bez
dodatkowych opłat.
8. Zgłoszenia do konkursu mogą dokonywać:
 członek lub grupa członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 stowarzyszenia naukowo - techniczne,
 instytucje, przedsiębiorcy, inwestorzy uczestniczący w procesie budowlanym zgłoszonego do
konkursu obiektu lub projektu.
9. Do wniosku zgłoszenia należy dołączyć zgodę kandydata lub kandydatów na uczestnictwo w
konkursie wyrażoną w formie pisemnej
§4

Wymagania formalne dotyczące zgłoszenia
Wymagania dotyczące poszczególnych kategorii określone są w wnioskach i obejmują:
1. W kategorii 1 :
a) krótki opis technicznych rozwiązań z uzasadnieniem wniosku dotyczącego projektu,
b) dokumentację fotograficzną lub kopie istotnych rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym i
wykonawczym,
c) kopię pozwolenia na budowę (jeżeli zostało wydane),
d) inne dokumenty, np. opinia zamawiającego o projekcie, opinia realizatora obiektu.
2. W kategorii II:
a) opis obiektu, wskazanie podstawowych parametrów technicznych, daty uzyskania pozwolenia na
budowę,
b) krótki opis technicznych rozwiązań z uzasadnieniem wniosku dotyczącego obiektu, zastosowanej
technologii itp.,
c) dokumentację fotograficzną zrealizowanego obiektu,
d) kopię decyzji na użytkowanie lub inny dokument poświadczający zakończenie budowy,
e) inne dokumenty, np. opinia użytkownika lub inwestora.
3. W kategorii inspektor nadzoru inwestorskiego lub grupa inspektorów nadzoru inwestorskiego:
a) opis obiektu, wskazanie podstawowych parametrów technicznych, daty uzyskania pozwolenia
na budowę,
b) krótki opis technicznych rozwiązań z uzasadnieniem wniosku dotyczącego obiektu,
zastosowanej technologii itp.,
c) dokumentację fotograficzną zrealizowanego obiektu,
d) kopię decyzji na użytkowanie lub inny dokument poświadczający zakończenie budowy,
e) inne dokumenty, np. opinia użytkownika.
§5
Terminy
1.

Wnioski zgłoszeniowe (w formie pisemnej) należy składać lub nadsyłać w terminie od 1 kwietnia
do 30 września roku następnego niż ten rok, za który konkurs został ogłoszony.

2.

Wyłonienie zwycięzców zostanie dokonane przez Komisję Konkursową w terminie do 31
października.
Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi do końca danego roku.

3.

§6
Rozstrzygnięcie konkursu
1.
2.

W każdej kategorii zostanie wybrany i nagrodzony jeden zwycięzca.
Za zwycięstwo w Konkursie przewidziane są statuetki lub dyplom „Inżynier Roku” w każdej z trzech
kategorii i w każdym z dwóch rodzaju obiektów wymienionych w § 6 pkt.2.
3. W przypadku przyznania tytułu zespołowego „Inżynier Roku” statuetki lub dyplom otrzymuje
każdy z członków wyróżnionego zespołu.
4. Wyboru dokona Komisja Konkursowa w pięcioosobowym składzie, powołana na kadencję Komisja
Konkursowa może powołać do współpracy ekspertów spośród członków.
5. Rozstrzygnięcie konkursu przez Komisję Konkursową jest ostateczne i nie przysługuje od niego
odwołanie.
6. Rada ŚlOIIB może dodatkowo, na wniosek Komisji Konkursowej, przyznać nagrodę pieniężną
laureatowi konkursu w wysokości do 3.000 zł lub nagrody rzeczowe.
7. Od zdobytej nagrody należy uiścić podatek zgodnie z ustawą o podatku dochodowym
od osób fizycznych ( w przypadku przyznania nagrody pieniężnej) .
8. Za zdobyte nagrody nie przysługuje inny ekwiwalent.
9. Zwycięzca nie ma prawa do scedowania nagrody na inną osobę.
10. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o zdobytej nagrodzie drogą mailową lub drogą pocztową listem
poleconym (w przypadku braku potwierdzenia otrzymania maila) do dwóch tygodni po terminie
rozstrzygnięcia Konkursu.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy w danym roku.
12. Zwycięzcy konkursu zostaną przedstawieni w Informatorze ŚlOIIB, FACEBOOK-u ŚlOIIB oraz na
stronie www.slk.piib.org.pl.

