
 

 

 

POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA 
ODDZIAŁ  W  BIAŁYMSTOKU 

 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2,  15-950 Białystok, 
tel./fax.: +48 85 742 04 81, tel.: +48 881 996 223 

e-mail: pzitb@bialystok.enot.pl www.pzitb.bialystok.pl 

 

 

Oddział PZITB w Białymstoku  

Podlaski Urząd Wojewódzki 

Urząd Miejski w Białymstoku 

Politechnika Białostocka  

Okręgowy Inspektorat Pracy  

Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Białymstoku 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego  

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
 
 

zapraszają do udziału  
 

w 
 

 

Konkursie  

BUDOWA ROKU 2017 - 2018 
w Regionie Północno – Wschodnim 

 
 
 

PATRONAT MEDIALNY 
 

PRZEGLĄD BUDOWLANY 
 (miesięcznik ogólnopolski) 

TVP Oddział BIAŁYSTOK  
TV BIAŁYSTOK 

POLSKIE RADIO BIAŁYSTOK 
BIULETYN INFORMACYJNY  

(kwartalnik Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  
oraz Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów) 

KURIER PORANNY  
NEWSLETTER POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 

RADIO „AKADERA” 
Nieruchomości Podlaskie  

(miesięcznik regionalny) 

  Podlaskie Agro 
(miesięcznik regionalny) 

Zdrowy Białystok 
 (magazyn regionalny)



WARUNKI KONKURSU 
 
 

1. CEL KONKURSU 
 
Celem Konkursu jest wyłonienie obiektów budowlanych, na których osiągnięto 
wyróżniające się wyniki realizacyjne. Konkurs stanowi promocję Wykonawców, 

Inwestorów i Projektantów. 

 
2. PRZEDMIOT KONKURSU 
 
Przedmiotem Konkursu są obiekty budowlane lub procesy inwestycyjne (również 
remontowe, modernizacyjne, itp.) wszystkich rodzajów budownictwa, zrealizowane             
w latach 2017 - 2018. 

 
W Konkursie wyróżnia się następujące grupy:  
 
• Grupa I  Budownictwo mieszkaniowe  
• Grupa II  Budownictwo przemysłowe (hale produkcyjne, magazyny, itp.) 
• Grupa III  Budownictwo inżynieryjne (oczyszczalnie ścieków, itp.)  
•  Grupa IV          Obiekty użyteczności publicznej (szkoły, urzędy, szpitale, muzea,   

archiwa, obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty handlowe i us ługowe) 
• Grupa V  Obiekty zabytkowe 
• Grupa VI Rozbudowa i modernizacja obiektów oraz wnętrz (w tym również 
                        remonty kapitalne) 
• Grupa VII Obiekty infrastruktury komunikacyjnej (drogi, mosty, wiadukty, itp.) 

 

W ramach powyższych grup Sąd Konkursowy może wydzielić dodatkowo kategorie 

uszczegóławiające rodzaje inwestycji 

 
3. ZASADY UCZESTNICTWA 
       
3.1.  Zgłoszenia do Konkursu mogą dokonywać jednostki uczestniczące w procesie 

inwestycyjnym: 
 

� Inwestorzy lub inne jednostki przygotowujące inwestycję do realizacji 
� Projektanci architektury obiektu 
� Projektanci konstrukcji obiektu 
� Wykonawcy robót budowlano - montażowych, 
� Podwykonawcy robót budowlano - montażowych 

 
3.2.  Zgłaszający do Konkursu powinien (przed zgłoszeniem) powiadomić o swoim   

zamiarze główne jednostki uczestniczące w procesie inwestycyjnym. 
 
3.3.  Nagrody i wyróżnienia są wręczane jednostkom zgłaszającym. 
 



3.4.  Zgłoszenia do Konkursu dokonuje się wg wzorów określonych w załącznikach Nr 1 
        i Nr 2 do niniejszych „Warunków Konkursu”. 

 

3.5.  Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z zobowiązaniem do zapewnienia  
wizytującym Sędziom Sądu Konkursowego możliwości szczegółowych oględzin 
obiektu budowlanego, a także do udostępnienia pełnej dokumentacji technicznej,  
w tym dotyczącej organizacji i przebiegu całego procesu inwestycyjnego       
(w przypadku zgłoszenia procesu inwestycyjnego). 

 
3.6.  Zgłaszający uiszczają opłatę wpisową w wysokości: 

� 1 600 zł + 23% podatku VAT od obiektu budowlanego o nakładach 
inwestycyjnych do 1,5 mln zł 

� 2 000 zł + 23% podatku VAT od obiektu budowlanego o nakładach 
inwestycyjnych do 5 mln zł 

� 3 500 zł + 23% podatku VAT od obiektu budowlanego o nakładach 
inwestycyjnych do 10 mln zł 

� 5 000 zł + 23% podatku VAT od obiektu budowlanego o nakładach 
inwestycyjnych do 50 mln zł 

� 7 500 zł + 23% podatku VAT od obiektu budowlanego o nakładach 
inwestycyjnych powyżej 50 mln zł 

 
4.  ORGANIZACJA KONKURSU 
 
4.1.  Przebiegiem prac konkursowych kieruje Komitet Organizacyjny, powołany przez 

Zarząd Oddziału PZITB w Białymstoku spośród członków Stowarzyszenia oraz 
instytucji współorganizujących i sponsorujących. 

 
4.2.  Komitet Organizacyjny powołuje Sąd Konkursowy, zatwierdza regulamin jego    

pracy oraz dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na nagrody i koszty 
Konkursu, popularyzuje Konkurs, a także jego Laureatów. 
 
W skład Sądu Konkursowego wchodzą przedstawiciele organizatora oraz instytucji 

współorganizujących Konkurs. 

 
4.3.  Sędziowie Sądu Konkursowego wizytują i oceniają obiekty budowlane oraz  proces 

inwestycyjny wg kryteriów zawartych w punkcie 5. „Warunków Konkursu”. 

 
4.4.  W każdej grupie (kategorii) budownictwa przewiduje się przyznanie: 

� złotej statuetki 
� srebrnej statuetki 
� brązowej statuetki 
� dyplomu uznania 
� Grand Prix Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego 

 
5. KRYTERIA OCENY 

 
Ocena obiektów uczestniczących w Konkursie obejmuje następujące elementy: 



 
� organizację przebiegu robót, 
� rozwiązania techniczne i technologiczne - poziom ich nowoczesności  
      i innowacyjności, 
� jakość robót: formy organizacyjne zapewnienia jakości prowadzonych robót 
      i udokumentowanie robót zanikających oraz odbiorów częściowych, 
� efektywność rzeczową i jakościową poniesionych nakładów finansowych  
      i rzeczowych; 
� bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia, 
� nowoczesność rozwiązań urządzeń transportu bliskiego wspomagających osoby 

niepełnosprawne w samodzielnym poruszaniu się. Za spełnienie tego kryterium 
zostanie przyznane  Grand Prix Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego. 

 
Szczegółowe kryteria oceny opracowuje Sąd Konkursowy. 

 
Możliwe jest stosowanie dodatkowych kryteriów oceny i przyznawanie nagród 
specjalnych oraz wyróżnień na wniosek ich fundatorów. 

 
 
6.  TRYB DOKONYWANIA OCENY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 
6.1.  Postępowanie jest trzystopniowe: 
 

Etap I - formalne rozpatrzenie dokumentów przesłanych przez zgłaszających    
biekt budowlany do Konkursu; 

 
Etap II - wstępna ocena obiektu budowlanego na podstawie analizy posiadanych 

dokumentów oraz wizji lokalnej;   
 

Etap III - (finał) ocena obiektu budowlanego i szczegółowa analiza posiadanych 
dokumentów  (łącznie z przekazaniem i rozliczeniem realizacji obiektu 
budowlanego lub inwestycji) oraz wniosków wynikających z wizji 
lokalnych. 

 
 
6.2.  Dla  każdego  z obiektów  budowlanych  zgłoszonych do  Konkursu  jest prowadzona 

   ewidencja i arkusz ocen. 
 

6.3.  Komitet Organizacyjny w porozumieniu z Firmami, które  zgłosiły obiekty budowlane 
do   Konkursu,   organizuje    imprezy   prezentujące    uczestników   Konkursu   oraz 
promujące jego Laureatów przez: 

 
� informacje   i   konferencje   prasowe,    z    możliwością    prezentacji    

materiałów    promocyjnych 
� specjalne    wydawnictwo  (folder    okolicznościowy),  informujące   o   wynikach 

Konkursu 

� publikacje prasowe i programy w radio i TV 



 
7. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 
 

Zgłoszenie do Konkursu obiektów na których w trakcie ich realizacji wystąpiły 
wypadki ze skutkiem śmiertelnym nie będą przyjmowane. 

 
Zgłoszenie do Konkursu powinno nastąpić 30 kwietnia 2019 r. dla: 
 - obiektów budowlanych lub procesów inwestycyjnych  zrealizowanych w 2017 r.                      
i przekazanych do użytkowania nie później niż w I kwartale 2018 r.  
- obiektów budowlanych lub procesów inwestycyjnych  zrealizowanych w 2018 r.                 
i przekazanych do użytkowania nie później niż w I kwartale 2019 r. 

 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu przyjmowania zgłoszeń do 
Konkursu w uzasadnionych przypadkach. 

 
Zgłoszenie powinno zawierać: 

 
� Deklarację przystąpienia do Konkursu  
� Podstawowe dane charakteryzujące przedmiot zgłoszenia  
 „Budowa Roku 2017 - 2018” – wzór – załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 

 

� Dowód wpłaty wpisowego. 
 

Zgłoszenie należy przesłać na adres głównego Organizatora Konkursu: 
 

POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA 
ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU 

 

15-950 Białystok, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 
z dopiskiem: 

 

„Budowa Roku 2017 - 2018” 
 

Wpłaty za uczestnictwo w Konkursie należy dokonać na konto: 
 

PKO BP S. A. I O/Białystok   
nr konta: 

57 1020 1332 0000 1802 0025 9416 
 

Poniżej zamieszczamy formularze zgłoszeniowe (zał. Nr 1 i Nr 2). 
                                                              

 
 

 
 
 



ZAŁĄCZNIK NR 1 
 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU PZITB 
BUDOWA ROKU 2017 - 2018  w Regionie Północno - Wschodnim 

 
Niniejszym deklaruję (deklarujemy) przystąpienie do Konkursu PZITB BUDOWA  ROKU 

2017 – 2018  w Regionie Północno - Wschodnim i zgłaszamy realizację: 
� obiektu budowlanego, 
� całego procesu inwestycyjno-budowlanego, 
� poszczególnych etapów procesu inwestycyjnego, 
� innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych, 

 
 
……………………………………………………………………………………………… 

(przedmiot zgłoszenia i adres) 

 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Przedmiotowa realizacja zalicza się do 1 z poniżej wymienionych grup (właściwe 
zaznaczyć): 
 

� Grupa I Budownictwo mieszkaniowe  
� Grupa II Budownictwo przemysłowe (hale produkcyjne, magazyny, itp.) 
� Grupa III Budownictwo inżynieryjne (oczyszczalnie ścieków, itp.)  
� Grupa IV     Obiekty użyteczności publicznej (szkoły, urzędy, szpitale, muzea,          

archiwa, obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty handlowe i usługowe) 
� Grupa V Obiekty zabytkowe 
� Grupa VI Rozbudowa i modernizacja obiektów oraz wnętrz (w tym również 

     remonty kapitalne) 
� Grupa VII Obiekty infrastruktury komunikacyjnej (drogi, mosty, wiadukty, itp.) 

 
Zgłaszającym jest inwestor, inwestor zastępczy, generalny realizator inwestycji, generalny 
wykonawca, główny wykonawca, deweloper, organizator, biura projektowe, inni     
                                                          (niepotrzebne skreślić) 

 

 
……………………………………………………………………………………………… 

(nazwa, adres, numer telefonu, e-mail) 

……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 



Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami Konkursu i zobowiązujemy  
się do ich przestrzegania. 

 
KIEROWNIK BUDOWY                                                           KIEROWNIK 
      

                                                                                        JEDNOSTKI ZGŁASZAJĄCEJ 
 
…………………………… 
  Imię i nazwisko (podpis)                                                            

                                                                                                           ………………………………… 
                                                                  Imię i nazwisko (podpis) 
                                                                                                                               (Pieczątka Firmy) 

                             
DATA ………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ZAŁĄCZNIK NR 2 
 

 
PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJĄCE OBIEKT BUDOWLANY 

 
 
 
1. Nazwa obiektu budowlanego, inwestycji …………………………………………..... 
 
     ………………………………………………………………………………………. 
 
2. Adres obiektu budowlanego, telefon, fax, e-mail……………………………………. 

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

3. Nazwy jednostek finansujących……………………………………………………… 
 

     ……………………………………………………………………………………….. 
 
4. Nazwa i adres jednostek, uczestników procesu inwestycyjnego (pełniona funkcja,  

 
    pełna nazwa oraz adres): 
 
     -  inwestor ……………………………………………………………………………. 
 
     - inwestor zastępczy ………………………………………………………………… 
 
    - generalny wykonawca ……………………………………………………………… 
 
    -  główny wykonawca………………………………………………………………… 
 
    -  deweloper …………………………………………………………………………... 
 
    -  organizator …………………………………………………………………………. 
 
    -  biura projektowe…...……………………………………………………………….. 
 
    -  inni………………………………………………………………………………….. 
 
 
5. Nazwa i adres jednostki projektującej ……………………………………………...... 
 
     ………………………………………………………………………………………… 
 
6. Imię i nazwisko oraz tytuł zawodowy generalnego (głównego) projektanta: 
    



    architektury ………………………………………………………………………….. 
 
    konstrukcji …………………………………………………………………………… 
 
7. Imię i nazwisko oraz tytuł zawodowy kierownika budowy oraz nazwa jednostki,  
 
    którą reprezentuje: 
      
     …………………………………………………………………………….………… 
 
8. Imię i nazwisko oraz tytuł  zawodowy  inspektora  nadzoru  inwestorskiego oraz nazwa  
 
    jednostki, którą reprezentuje: 
 
    ……………………………………………………………………………………….. 
 
    ……………………………………………………………………………………….. 
 
UWAGA:   w punktach  od 6  do 8  należy podać  nazwiska, zgodne z tablicą informacyjną 
                    i dziennikiem budowy oraz zmiany, jeśli nastąpiły w trakcie budowy. 
 
9.  Nakłady (koszt robót budowlano - montażowych z wartością wbudowanych wyrobów,  
      
     bez kosztów urządzeń technologicznych) …………………….zł  

 
(poziom cen: 2016 r. – dla obiektów zgłaszanych za 2017 rok; 2017 r. – dla obiektów 
zgłaszanych za 2018 rok) 

 
10. Termin rozpoczęcia inwestycji ………………………………………………………. 
                                                                    (miesiąc)                                                  (rok) 
 
 

11. Planowany termin zakończenia inwestycji …………………………………………… 
                                                                                                          (miesiąc)                               (rok) 

 
12. Charakterystyka techniczna obiektu budowlanego: 
 
12.1. Funkcja obiektu……………………………………………………………………… 
 
12.2. Powierzchnia działki budowlanej (m2) ……………………………………………... 
 
12.3. Powierzchnia zabudowy (m2) ……………………………………………………….. 
 
12.4. Kubatura budynków (m3) …………………………………………………………… 
 
12.5. Powierzchnia użytkowa (m2) ……………………………………………………….. 
 



13. Podstawowe argumenty uzasadniające zgłoszenie obiektu do Konkursu: 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
14. Imię i nazwisko oraz numer  telefonu  pracownika,  z którym  należy kontaktować się 
     
      w sprawach związanych ze zgłoszeniem obiektu do Konkursu 

 
 
      …………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
                                                          KIEROWNIK JEDNOSTKI ZGŁASZAJĄCEJ 
                                                           OBIEKT BUDOWLANY DO KONKURSU 

 
 
 
 
…………………………..                         ……………………………………….. 
        ( pieczątka Firmy)                                                                      Imię i nazwisko (podpis) 

 
 
 
 
 
Data zgłoszenia: …………………………………… 
 
         
 

 
 
 
 
 
 

 


