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O P O L S K A  

O K R Ę G O W A  

I Z B A  

I N Ż Y N I E R ÓW   

BUDOWNICTWA 

   

 

REGULAMIN KONKURSU 
 

Art. 1.  [Cel Konkursu] 

Konkurs organizowany jest co roku w celu wyłonienia zgodnie z kryteriami Konkursu 

wyróżniających się obiektów budowlanych zrealizowanych na terenie województwa 

opolskiego oraz prezentacji i promocji uczestników procesu inwestycyjnego.  

 

Art. 2.  [Przedmiot Konkursu] 

Przedmiotem Konkursu są zrealizowane obiekty budowlane, zgodnie z ustawą Prawo 

budowlane: nowo projektowane lub istniejące, podlegające odbudowie, rozbudowie, 

nadbudowie lub przebudowie, zakończone nie później niż do końca pierwszego kwartału 

roku pokonkursowego. 

 

Art. 3. [Organizatorzy Konkursu] 

1. Organizatorami głównymi Konkursu jest Polski Związek Inżynierów i Techników 

Budownictwa Oddział w Opolu (zwany dalej PZITB O.Opole) oraz Opolska Okręgowa 

Izba Inżynierów Budownictwa w Opolu (zwana dalej OPL OIIB) przy udziale: 

a) Polskiego Związku Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Opolu, 

b) Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Opolu. 

2. Do udziału w organizacji Konkursu mogą zostać zaproszone inne stowarzyszenia  

lub organizacje działające w sektorze budownictwa. 

 

Art. 4. [Patronat Konkursu] 

1. Patronat honorowy pełnią: 

a) Wojewoda Opolski, 

b) Marszałek Województwa Opolskiego. 

2. Patronat merytoryczny pełnią: 

a) Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, 

b) Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, 

c) Okręgowy Inspektor Pracy w Opolu, 

d) Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków. 
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Art. 5. [Komitet Organizacyjny] 

1. Organizatorzy główni Konkursu – ich prezydia powołują Komitet Organizacyjny, w skład 

którego wchodzą przedstawiciele organizatorów, a w razie potrzeby specjaliści 

zewnętrzni oraz przedstawiciele instytucji wspomagających.  

2.  Komitet podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 

jego członków. 

3. Komitet wybiera ze swojego grona: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz 

sekretarza.  

4. Pracami Komitetu kieruje przewodniczący. 

5. Głównymi zadaniami Komitetu są: 

 coroczna organizacja Konkursu, 

 opracowanie harmonogramu prac, 

 ustalanie preliminarza kosztów Konkursu zatwierdzonego przez Zarząd Oddziału 

PZITB w Opolu, 

 wstępna kwalifikacja zgłoszonych obiektów do odpowiednich kategorii, 

 powoływanie zespołów oceniających zgłoszone obiekty. 

6. Komitet Organizacyjny powołuje Komisję Konkursową, składającą się z przedstawicieli 

organizatorów, w razie potrzeby innych specjalistów oraz przedstawicieli instytucji 

wspomagających. 

7. Obsługę administracyjną Komitetu Organizacyjnego prowadzi PZITB Oddział Opole. 

 

Art. 6. [Komisja Konkursowa] 

1. Komisja Konkursowa wybiera ze swojego grona: przewodniczącego, wiceprzewodniczą-

cego oraz sekretarza.  

2. Pracami Komisji Konkursowej kieruje przewodniczący. 

3. Zadaniem Komisji Konkursowej jest: 

a) ocena formalna dokumentów zgłoszonych do Konkursu, 

b) wizytacja oraz ocena obiektów zgłoszonych do Konkursu wg ustalonych kryteriów 

Konkursu, 

c) przygotowanie materiałów promocyjnych oraz informacyjnych Konkursu, 

d) przedstawienie wyników Komitetowi Organizacyjnemu Konkursu. 

4. Obsługę administracyjną Komisji Konkursowej prowadzi OPL OIIB. 

 

Art. 7. [Zgłoszenie do Konkursu] 

1. Zgłoszenia do Konkursu mogą dokonywać uczestnicy procesu inwestycyjnego, osoby 

fizyczne lub prawne, mające swoją siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

W szczególności zgłoszenia dokonują: 
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a) inwestorzy, 

b) jednostki przygotowujące inwestycję do realizacji, np. inwestor zastępczy, 

inżynier kontraktu,  

c) wykonawcy, 

d) organy samorządu terytorialnego. 

2. Jednostki wymienione w art.7 pkt.1 mogą wspólnie zgłaszać obiekty do Konkursu. 

3. Zgłoszenie na deklaracji przystąpienia do Konkursu (zał. nr 1) wraz z podstawowymi 

danymi technicznymi i charakterystyką obiektu (zał. nr 2) oraz dowodem wpłaty 

wpisowej należy przesłać na adres Komitetu Organizacyjnego: 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Opolu 

ul. Katowicka 50/p.57, 45-061 Opole 

z dopiskiem: Budowa Roku Opolszczyzny. 

 

Art. 8. [Zasady udziału w Konkursie] 

1. Zgłoszenie do Konkursu obiektu powinno nastąpić do końca 30 kwietnia roku 

pokonkursowego. 

2. Jednostka zgłaszająca obiekt do konkursu powinna wcześniej poinformować o tym 

jednostki biorące udział w procesie inwestycyjnym. 

3. Zgłoszenie do Konkursu jest zarazem deklaracją udostępnienia członkom Komisji 

Konkursowej dokumentacji budowy oraz zapewnienia możliwości dokonania wizji 

lokalnej zgłoszonego obiektu. 

4. Zgłoszenie obiektu do Konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem zgłaszającego, że 

przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie i majątkowe do dokumentacji 

obiektu, w szczególności do dokumentacji fotograficznej i przeniesieniem tych praw  

na organizatorów Konkursu. 

5. Realizując wymagania Rozporządzenia 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 

(tzw. RODO), osoba upoważniona w imieniu Zgłaszającego do Konkursu podpisuje tzw. 

Klauzulą informacyjną wraz z Oświadczeniem w zakresie danych osobowych według 

wzoru określonego w załączniku nr 3. 

 

Art. 9. [Tryb oceny zgłoszonych obiektów] 

1. Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja Konkursowa. 

2. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w trzech etapach: 

a) Etap 1: postępowanie formalne polegające na analizie wniosku, klasyfikacji 

obiektu do odpowiedniej kategorii Konkursu oraz powiadomieniu jednostki 
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zgłaszającej, w terminie do 30 dni, o wyniku postępowania i przyjętych terminach 

organizacyjnych, 

b) Etap 2: analiza dokumentów przesłanych przez zgłaszającego oraz wstępna 

ocena obiektu budowlanego przed wizją lokalną, 

c) Etap 3: procedura finałowa - szczegółowa analiza informacji o obiekcie 

wynikająca z wizji lokalnej oraz podjęcie oceny końcowej. 

3. Komisja Konkursowa powinna zakończyć wszystkie prace do dnia 31 sierpnia. 

 

Art. 10. [Kryteria oceny] 

1. Sposób przygotowania, prowadzenia i organizacja procesu inwestycyjnego. 

2. Zastosowane rozwiązania materiałowo-technologiczne oraz konstrukcyjno-budowlane. 

3. Sposób wykorzystania nowych technologii, rozwiązań technicznych i zastosowanych 

materiałów budowlanych. 

4. Wpływ oddziaływania obiektu na środowisko, otoczenie inwestycji, potrzeby lokalne  

oraz rozwój regionu. 

5. Kultura przeprowadzonego procesu budowlanego oraz jakość wykonania robót. 

6. Działania organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia. 

 

Art. 11. [Fundusz Konkursu / Opłaty] 

1. Fundusz Konkursu pochodzi z opłat uczestników oraz dotacji instytucji wspomagających 

i sponsorów. 

2. Koszty postępowań konkursowych pokrywane są z funduszu Konkursu, na podstawie  

zatwierdzonego przez ZO PZITB w Opolu preliminarza kosztów ustalonego przez 

Komitet Organizacyjny. 

3. Opłata wpisowa – organizacyjna za czynności wstępne wynosi 300 złotych + 23% VAT.  

4. Zgłaszający jest zobowiązany do dokonania opłaty konkursowej w terminie dwóch 

tygodni od otrzymania decyzji o zakwalifikowaniu obiektu do Etapu 2. Opłaty są zależne 

od całkowitej wartości inwestycji (brutto) i wynoszą: 

a) przy wartości do 2 mln zł - opłata 1 000 zł + 23% VAT, 

b) przy wartości do 5 mln zł - opłata 1 500 zł + 23% VAT, 

c) przy wartości do 10 mln zł - opłata 2 500 zł + 23% VAT, 

d) przy wartości do 20 mln zł - opłata 4 000 zł + 23% VAT, 

e) przy wartości ponad 20 mln zł - opłata 5 000 zł + 23% VAT. 

5. Wpłaty za uczestnictwo w Konkursie należy dokonać na konto PZITB Oddział Opole: 

Santander Bank Polska S.A. O.Opole 87 1090 2138 0000 0005 5600 0773 

PZITB Oddział w Opolu,  NIP: 754-00-21-481 

z dopiskiem: Budowa Roku Opolszczyzny. 

6. Opłaty konkursowe nie podlegają zwrotowi. 
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Art. 12 [Laureaci Konkursu / Nagrody] 

1. Oceniane przez Komisję Konkursową obiekty w ustanowionych przez Komitet 

Organizacyjny kategoriach obiektów są wyróżniane nagrodą „Budowa Roku 

Opolszczyzny” - dyplom i statuetka. 

2. Komisja Konkursowa może przyznać dodatkowo nagrody specjalne lub wyróżnienia. 

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

4. Nagrody i wyróżnienia są wręczane laureatom Konkursu uroczyście, w czasie Dnia 

Budowlanych, organizowanego przez Opolską Okręgowa Izbę Inżynierów Budownictwa.  

 

Art. 13 [Postanowienia końcowe] 

1. Regulamin Konkursu Budowa Roku został przyjęty uchwałą nr 103/XI/2018 Zarządu 

Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Opolu w dniu 29 

listopada 2018 roku.  

2. Regulamin Konkursu Budowa Roku został przyjęty uchwałą nr 31/IV/R/2018 Okręgowej 

Rady Opolskiej Izby Inżynierów Budownictwa w dniu 29 listopada 2018 roku.  

3. Regulamin obowiązuje od dnia uchwalenia. 

 

 

 

 

  Wiceprzewodniczący ZO PZITB w Opolu          Sekretarz Okręgowej Rady OPL OIIB 

 

   dr inż. Wiesław Baran                                                   inż. Halina Kaniak 

 

 

 

 

     Przewodniczący ZO PZITB w Opolu       Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB 

 

dr hab. inż. Dariusz Bajno                    dr hab. inż. Adam Rak 

 


