
Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady DOIIB Nr 70/R/2021 z dnia 31.05.2021 r. 

R E G U L A M I N 
KONKURSU  INŻYNIER  ROKU 

dla członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
 

I. Postanowienia ogólne 

1.Dolnośląska Izba Inżynierów Budownictwa ustanawia konkurs Inżynier Roku. 

2.Regulamin określa cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie i procedurę. 

3.Konkurs obejmuje tylko członków DOIIB i dotyczy obiektów zrealizowanych w kraju lub 

poza jego granicami. 

4.W konkursie mogą być przyznawane tytuły, nagrody oraz wyróżnienia. 

5.Tytuły Inżyniera Roku nadawane są corocznie, za pełnienie samodzielnej funkcji 

technicznej na obiekcie oddanym do użytkowania w ciągu roku poprzedzającego rok ich 

przyznania i na którym zakończono roboty budowlane  w ciągu roku poprzedzającego rok ich 

przyznania. 

6.Koszty konkursu pokrywane są ze środków DOIIB. 

 

II. Cele konkursu 

1.Promocja inżynierów zrzeszonych w DOIIB. 

2.Promocja osiągnięć twórców innowacyjnych rozwiązań. 

3.Nawiązanie, zacieśnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami stosującymi innowacyjne 

techniki i technologie a projektantami, kierownikami budów i inspektorami nadzoru 

inwestorskiego. 

  

III. Kategorie konkursu 

1.Tytuł Inżynier Roku przyznawany będzie w następujących kategoriach: 

    - Projektant 

    - Kierownik budowy lub kierownik robót 

    - Inspektor nadzoru inwestorskiego 

2.Zastrzega się możliwość nie przyznania nagrody i tytułu w danym roku w poszczególnych 

kategoriach. 

 

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1.Kandydat musi być członkiem DOIIB niezawieszonym w trakcie rozpatrywania zgłoszenia. 

2.Kandydat nie może być członkiem Kapituły konkursu Inżynier Roku. 

3.Kandydatem może być również zespół członków DOIIB, który zrealizował jeden, ten sam 

obiekt (zespół projektantów, kierownik budowy z kierownikami robót, inspektor nadzoru 

inwestorskiego z branżowymi inspektorami nadzoru).  



4.Dopuszcza się zgłoszenie kandydata tylko w jednej kategorii i tylko na podstawie jednego 

wykonanego obiektu budowlanego. Dotyczy to również członków zgłoszonych zespołów. 

5.Kandydatów mogą zgłaszać: 

    1) członek DOIIB własną kandydaturę 

    2) członek izby lub grupa członków izby 

    3) instytucje, przedsiębiorcy, inwestorzy 

6.W przypadkach 5.2) oraz 5.3) do zgłoszenia należy dołączyć zgodę kandydata (w 

przypadku zespołu – zgody wszystkich zgłoszonych członków zespołu)  na uczestnictwo w 

konkursie, wyrażoną w formie pisemnej. 

 

V. Termin i miejsce zgłaszania kandydatów 

1.Kandydatów do konkursu za dany rok można zgłaszać od 1 stycznia do 30 czerwca 

następnego roku. 

2.Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej, na adres siedziby DOIIB.  

 

VI. Wymagania formalne zgłoszenia dotyczące zrealizowanego przez kandydata 

obiektu budowlanego 

1.Numer członkowski kandydata. 

2.Opis obiektu, wskazanie podstawowych parametrów technicznych, daty uzyskania Decyzji 

pozwolenia na budowę lub zgłoszenia przyjętego bez sprzeciwu przez organ administracji 

architektoniczno-budowlanej oraz daty dopuszczenia do użytkowania. W przypadku 

załączenia dokumentów chronionych prawami autorskimi wymagana jest pisemna zgoda 

autorów tych dokumentów. 

3.Krótki opis technicznych rozwiązań ze wskazaniem na nowatorskie rozwiązania z 

załączoną dokumentacją fotograficzną w postaci minimum 2 zdjęć obiektu w jednym z 

formatów:  jpg, tiff, png i minimalnej rozdzielczości 300 dpi z podaniem ich autora oraz 

pisemną zgodą autora na publikację zdjęć w materiałach opracowanych przez DOIIB lub na 

zlecenie i za zgodą DOIIB (do wykorzystania  np. w prezentacji na Gali Inżynierskiej, w 

czasopiśmie DOIIB „Budownictwo Dolnośląskie”, w TV internetowej DOIIB itp.) W przypadku 

prezentacji wizerunku osoby niezbędna jest jej pisemna zgoda na publikację. Oprócz 

dokumentacji fotograficznej można przedłożyć dokumentację filmową.  

4.Podanie czasu realizacji obiektu (niezależnie od dat podanych w rozdziale VI pkt.2) 

5.Wpływ na środowisko w trakcie realizacji oraz użytkowania. 

6. Opcjonalnie dodatkowe dokumenty potwierdzające działania kandydata np.: opinia 

inwestora, opinia zamawiającego, opinia realizatora, opinia użytkownika itp. 

7.Informacje, o których mowa w pkt. 2 do 6 mają wpływ na ocenę kandydata. 

8.Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu 

 



VII. Etapy konkursu 

1.Po wpłynięciu zgłoszeń Kapituła podejmuje decyzję o jednoetapowym lub dwuetapowym  

sposobie rozstrzygnięcia konkursu. 

2.Przy jednoetapowym sposobie rozstrzygnięcia konkursu Kapituła wybiera zwycięzców 

konkursu i nadaje tytuły Inżyniera Roku oraz przyznaje wyróżnienia. 

3.Przy dwuetapowym sposobie rozstrzygnięcia konkursu wybór laureatów przebiega 

następująco: 

    1) w pierwszym etapie Komisje obwodowe (opisane w  rozdziale IX) dokonują  wyboru  

nominowanych do II etapu konkursu spośród kandydatów zgłoszonych z danego obwodu, 

przy czym nominację do II etapu może otrzymać jeden kandydat w każdej kategorii, na 

każde rozpoczęte 500 członków danego obwodu wyborczego, 

    2) w drugim etapie Kapituła wybiera, spośród nominowanych przez Komisje obwodowe, 

zwycięzców konkursu i nadaje tytuły Inżyniera Roku oraz przyznaje wyróżnienia, 

    3) Komisje Obwodowe dokonują wyboru nominowanych w terminie 30 dni od upływu 

terminu zgłaszania kandydatów. 

4. W trakcie oceny otrzymanych zgłoszeń członkowie Kapituły mają prawo przeprowadzić 

rozmowę ze zgłoszonymi kandydatami w siedzibie Izby lub na zrealizowanych budowach. 

Termin spotkania powinien być wcześniej uzgodniony z kandydatami. 

5.Termin rozstrzygnięcia konkursu upływa z dniem 31 sierpnia.  

 

VIII. Kapituła 

1.Kapituła jest komisją wyboru Inżyniera Roku. 

2.Kapituła działa w składzie co najmniej  7 - osobowym. 

3.W skład Kapituły wchodzą wybrani przez Radę DOIIB członkowie DOIIB. 

4.Kapituła, spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego. 

5.Kapituła może powołać do współpracy ekspertów oraz dotychczasowych laureatów 

Konkursu. 

6. Po wpłynięciu zgłoszeń członkowie Kapituły składają pisemne oświadczenia o braku 

powiązań ze zgłoszonymi kandydatami oraz nie uczestniczeniu w procesie projektowania i 

realizacji obiektów, które zostały zgłoszone przez kandydatów. W przypadku wystąpienia 

takich powiązań członek Kapituły zostaje wykluczony z prac Kapituły w danej edycji 

konkursu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. 

7.O rozstrzygnięciu konkursu Kapituła zawiadamia niezwłocznie Prezydium Rady DOIIB.  

8.Rozstrzygnięcie konkursu przez Kapitułę jest ostateczne i nie przysługuje od niego 

odwołanie. 

 

       



IX. Komisje obwodowe 

1.Kapituła, w przypadku o którym mowa w rozdziale VII pkt. 3, może powołać Komisje 

obwodowe w porozumieniu z delegatami obwodu wyborczego właściwego dla zgłoszonego 

do konkursu członka izby. Przez obwód wyborczy rozumie się obwód ustalony dla potrzeb 

wyboru delegatów na Zjazd DOIIB.  

2.Komisje obwodowe działają w składzie do 5 osób. 

 

X. Tytuły i nagrody. 

1.Tytuł „Inżyniera Roku” zostaje przyznany za zajęcie pierwszego miejsca w danej kategorii. 

2.Inżynier Roku otrzymuje statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 zł brutto. 

W przypadku, gdy Inżynierem Roku zostanie zespół (zgodnie z rozdziałem IV pkt 2) nagroda 

jest dzielona pomiędzy członków zespołu zgodnie ze zgłoszeniem do konkursu. 

3.Kapituła może przyznać tylko po jednym wyróżnieniu w każdej z kategorii konkursu 

(zgodnie z rozdziałem III pkt 1). Wyróżniony otrzymuje miniaturę statuetki. 

4.Tytuły i nagrody wręczane są przez Przewodniczącego Rady DOIIB wraz z 

Przewodniczącym Kapituły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu KONKURSU INŻYNIER ROKU 

 

1. IMIĘ I NAZWISKO ZGŁASZANEJ OSOBY    

lub CZŁONKÓW ZGŁASZANEGO ZESPOŁU ze wskazaniem kierownika 

zespołu:    ……………………………………………………………………...……....... 

………………………………………………………………………….………..…………

…………………………………………………………………….……………..………… 

NUMERY EWIDENCYJNE  DOŚ/…………………………………….……………….. 

NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO, E-MAIL: ………………………….….… 

…………………………………………………………………………………..….………

PEŁNIONA FUNKCJA (projektant, kierownik budowy, inspektor nadzoru 

inwestorskiego): ……………………………………………………………..……..….… 

2. OPIS OBIEKTU 

2.1. adres obiektu…………………………….…………………………………….……. 

2.2. rodzaj obiektu (biurowiec, budynek mieszkalny itp.): ………….…………..…… 

………………………………………………………………………………….……

………..…………………………………………………………………………….…   

2.3. podstawowe parametry obiektu (powierzchnia, wysokość , kubatura itp.): 

……………………………………………………………...……………………… 

………………………………………………………...…………………………… 

………………………………………………………………...……………………… 

2.4.data uzyskania pozwolenia na budowę: ……………………….………………… 

2.5. data uzyskania pozwolenia na użytkowanie: …………………….……………… 

2.6. inwestor (opcjonalnie) : …………………………………………….......…………. 

 

3. OPIS TECHNICZNYCH  ROZWIAZAŃ  

(w tym np.: 

• rozwiązania projektowe: przyjęte modele obliczeniowe, fundamenty, stropy, słupy, podciągi 

itp. 

• rozwiązania konstrukcyjne – budowa:  zastosowane materiały, technologia wykonywania robót 

itp.) 

……………………………………………………………….……………….……………. 

…………………………………………….………………………..………………………

…..………………………………………………………….………………….....………

………………..……………………………………….…………………………………. 



Nowatorskie rozwiązania:  

………………………….…………………….……………………………………...……..  

………………………………………………………………….…………….…………….

.………..……………………………………………………………….………….……….. 

 

4. CZAS REALIZACJI  (w tygodniach): …………………………..……….…………..…. 

 

5. WPŁYW OBIEKTU  NA ŚRODOWISKO 

(w tym np.: czy była wykonana karta informacyjna przedsięwzięcia? 

• czy pracowano w dzień czy w nocy też; 

• czy obiekt posiada certyfikat np. LEED; 

• czy woda deszczowa jest retencjonowana; 

• czy zastosowano separatory do oczyszczania wód opadowych ( parkingi); 

• czy obiekt podłączony jest do miejskiej sieci cieplnej, czy posiada własną kotłownię;  

• oddziaływanie hałasu w trakcie budowy;  

• oddziaływanie hałasu w tracie eksploatacji obiektu, czy zastosowano urządzenia do jego 

ograniczenia  np. tłumiki, wibroizolatory; 

• zagospodarowanie odpadów w trakcie realizacji przedsięwzięcia np. prowadzenie segregacji 

odpadów i przekaz firmie posiadającej koncesję na odbiór odpadów; 

• zagospodarowanie ziemi z wykopów np. czy ziemia z wykopów została wykorzystana do 

niwelacji terenu;  

• inne) 

…………………………………………………………….……………………………….. 

…………………………………………………….……………………………………….. 

……………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………….………………….. 

………………………………………………………………….………………………….. 

 

Wrocław, dnia ……………………………. 

 

………………………………………… 
                                                                                                                                                        (podpis) 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu KONKURSU INŻYNIER ROKU 

Oświadczenie składane na podstawie rozdziału VIII pkt. 6 Regulaminu konkursu 
Inżynier Roku dla członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

Ja niżej podpisany(a): 

 

Imię (imiona)  ............................................................................................................................................ 

 

Nazwisko ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nr członkowski DOŚ/……/…………./….. 

 

Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia, oświadczam że: 

 

1. nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem 

związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z Kandydatem opisanym w rozdziale IV 

Regulaminu konkursu Inżynier Roku, jego zastępcą prawnym lub członkami organów 

zarządzających lub organów nadzorczych podmiotu w którym Kandydat realizował obiekt 

opisany w rozdziale I pkt. 5 Regulaminu konkursu Inżynier Roku; 

2. przed upływem 3 lat od dnia 30 czerwca br. nie pozostawałem(am) w stosunku pracy lub 

zlecenia z podmiotem w którym Kandydat realizował obiekt opisany w rozdziale I pkt. 5 

Regulaminu konkursu Inżynier Roku i nie byłem(am) członkiem organów zarządzających lub 

organów nadzorczych podmiotu w którym Kandydat realizował obiekt opisany w rozdziale 

I pkt. 5 Regulaminu konkursu Inżynier Roku; 

3. nie pozostaję z żadnym Kandydatem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności; 

4. nie zostałem(am) prawomocnie skazany(a) za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych. 

Wrocław, dnia ……………………………. 

………………………………………… 
                                                                                                                                         (podpis) 

 
 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia, oświadczam że 

w związku z zaistnieniem okoliczności, o której mowa w pkt .......... (wskazać odpowiedni punkt z listy 

wskazanej powyżej), podlegam wyłączeniu z niniejszej edycji konkursu Inżynier Roku. 

Wrocław, dnia ……………………………. 

………………………………………… 
                                                                                                                                              (podpis) 


