
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 110/P/2018 

Prezydium Rady Małopolskiej OIIB 

z dnia 6 lutego 2018 r. 

 

 

REGULAMIN 

KONKURSU „MAŁOPOLSKI INŻYNIER BUDOWNICTWA” 

 

§1 

Doceniając rolę zawodu inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego, Rada 

Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podejmuje decyzję 

o kontynuowaniu rozpoczętego w 2009r. KONKURSU, w ramach którego corocznie 

przyznawane są Statuetki „Małopolski Inżynier Budownictwa” za wyróżniającą się 

działalność na rzecz budownictwa. 

 

§2 

 1. Statuetka „Małopolski Inżynier Budownictwa” przyznawana jest inżynierom-członkom 

MOIIB za wyróżniające się osiągnięcia zawodowe w dziedzinie budownictwa  

w poprzednim roku kalendarzowym.  

2. Statuetka „Małopolski Inżynier Budownictwa” może też być przyznana inżynierom  

- członkom PIIB spoza MOIIB za wybitne osiągnięcia zawodowe dotyczące obiektów 

budowlanych oddanych na terenie Małopolski w poprzednim roku kalendarzowym. 

3. Statuetka przyznawana jest w dwóch kategoriach:  

 w zakresie projektowania,  

 w zakresie wykonawstwa.  

 

§3 

1. Zgłoszenia kandydatów do przyznania wyróżnienia w poszczególnych kategoriach dokonują 

współpracujące z MOIIB stowarzyszenia naukowo-techniczne z województwa 

małopolskiego tj. PZITB, SEP, PZITS, SITK RP, ZMRP, SITWM i SITPNiG, 

przewodniczący organów działających w ramach MOIIB oraz inwestorzy z terenu  

woj. małopolskiego.  

2. Zgłaszający mogą przedstawić więcej niż jednego kandydata, którego osiągnięcia wyróżniają 

się w środowisku zawodowym a przebieg pracy zawodowej jest zgodny z postanowieniami 

zawartymi w Kodeksie Etyki członków PIIB.  

3. Zgłoszenia kandydatów zawierające ich krótkie CV oraz opis osiągnięcia zawodowego  

w poprzednim roku kalendarzowym przyjmuje biuro MOIIB w terminie do dnia 30 czerwca 

każdego roku.  
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§4 

1. Kapitułę wyróżnień stanowią członkowie Prezydium Rady MOIIB.  

2. Kapituła wybiera w drodze głosowania tajnego laureatów w dwóch kategoriach statuetek  

w terminie do dnia 30 września każdego roku.  

 

§5 

Wręczenie statuetek „Małopolski Inżynier Budownictwa” wraz z wygłoszeniem laudacji 

dotyczącej osób nagrodzonych następuje w trakcie organizowanych corocznie w jesieni 

Obchodów Dnia Budowlanych.  

 

§6 

  Niniejszy Regulamin określający zasady przyznawania corocznych statuetek „Małopolski 

Inżynier Budownictwa” za wyróżniającą działalność na rzecz budownictwa został 

zmodyfikowany przez Prezydium Rady MOIIB uchwałą nr 110/P/2018 z dnia 06.02.2018 r. 

 


