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                                                                                              Załącznik nr 1  

do Uchwały Okręgowej Rady   

                                                                                                               nr 5/90/21 z dn. 22.02.2021 r. 

 
 

REGULAMIN  KONKURSU 

„PRYMUS  BUDOWNICTWA” 
KUJAWSKO – POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

             

§ 1 

 

1. Celem Konkursu jest:  

a) nagradzanie członków Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby   Inżynierów 

Budownictwa, wzorowo wykonujących samodzielne   funkcje techniczne                              

w budownictwie, 

b) promowanie osiągnięć członków Okręgowej Izby, których praca  wykracza poza 

ustalone standardy,  

c) wyróżnianie osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne, wprowadzających 

innowacyjne i efektywne rozwiązania w budownictwie.  

 

§ 2 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest członkostwo w KUP OIIB oraz       

wykonywanie samodzielnych funkcji  technicznych przy projektowaniu i budowie 

budynków oraz budowli na terenie kraju. 

2. Honorowy tytuł „PRYMUS  BUDOWNICTWA” Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa nadawany jest corocznie, za udział  w realizacji obiektów 

budowlanych oddanych do użytku w roku poprzedzającym  nadanie tytułu.  

2a. W przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej, stanu 

wojennego lub stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w rozumieniu 

przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, dopuszcza 

się nadanie tytułu  „PRYMUS  BUDOWNICTWA” za realizację obiektów budowlanych 

oddanych do użytku w okresie dwóch lat poprzedzających nadanie tytułu „PRYMUS  

BUDOWNICTWA”. 

3. Tytuł nadawany będzie w  kategoriach: 

a. projektant, 

b. kierownik budowy, 

c. inspektor nadzoru inwestorskiego. 

4. Tytuł  „PRYMUS  BUDOWNICTWA” Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa w poszczególnych kategoriach, przyznaje Kapituła powołana przez 

organizatorów.  

5. Zastrzega się możliwość nie przyznania w danym roku, tytułu w poszczególnych 

kategoriach. 

 

§ 3 

 

1. Kandydatów do konkursu wraz z uzasadnieniem, zgłaszają: 

       a) przedsiębiorcy, instytucje i organizacje, 

       b) członkowie KUP OIIB. 

2. Zgłoszenie powinno obejmować: 

a) opis obiektu z określeniem podstawowych parametrów technicznych, 
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b) wskazanie terminu rozpoczęcia i zakończenia budowy, 

c) krótkie uzasadnienie z opisem  nowatorskich rozwiązań mających wpływ na realizację 

inwestycji i ochronę środowiska, 

d) ewentualne uzyskane nagrody w konkursach z zakresu budownictwa, 

e) pisemną zgodę kandydata na udział w konkursie. 

3. Termin zgłoszenia kandydatów do udziału w konkursie ustala się w okresie  1.01.-31.05. 

następnego roku po zrealizowaniu obiektu. Zgłoszenia w formie pisemnej kierować należy 

do siedziby Biura KUP OIIB, 85-030 Bydgoszcz, ul. K. Gotowskiego 6.  

 

§ 4 

 

1. Podstawowymi kryteriami wyłaniania kandydatów do tytułu są: 

a) innowacyjność rozwiązań projektowych i wykonawczych,  

b) kompleksowość rozwiązań projektowych lub wysoka jakość wykonawstwa 

budowlanego, 

c) wyróżniająca organizacja procesu budowlanego i efektywne przestrzeganie zasad 

bezpiecznego budowania, 

d) walory ekonomiczne i ekologiczne inwestycji. 

 2. Szczegółowe kryteria dla kategorii określonych w § 2 ust.3 może określić Kapituła 

Konkursu. 

 

§ 5 

 

1. Ocenę zgłoszeń i wybór laureatów przeprowadzi Kapituła Konkursu 

    w terminie do dnia 30 sierpnia. 

2. Kapitułę konkursu w trzyosobowym składzie powołuje Rada KUP OIIB. 

3. Laureaci wybierani są w głosowaniu jawnym. Honorowy tytuł „PRYMUS 

BUDOWNICTWA”  Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

uzyskuje kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów. Każdemu członkowi kapituły 

przysługuje jeden głos. 

4. Ogłoszenie osób uhonorowanych tytułem „PRYMUS  BUDOWNICTWA” Kujawsko-

Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa następuje podczas corocznych 

obchodów Dnia Budowlanych w Bydgoszczy lub podczas innej uroczystości 

zaakceptowanej przez Radę Okręgową  Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

 

§ 6  

 

Laureaci „Konkursu” otrzymują honorowy tytuł i statuetkę „PRYMUS BUDOWNICTWA” 

Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.  

       

 

                Sekretarz                                                           Przewodniczący 

      

      Okręgowej Rady Izby                                              Okręgowej Rady Izby  

 mgr inż. Kazimierz Chojnacki                                      mgr inż. Renata Staszak  

 

 

 

 


