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KRAJOWY KONKURS

VI EDYCJA

dla Młodych Profesjonalistów 2021

Drodzy Młodzi Profesjonaliści,

Mamy przyjemność ogłosić VI edycję Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów 2021.

Konkurs ma na celu wyróżnić osoby, które w przyszłości staną się liderami naszej branży, a także promować zawód Inży-
niera Konsultanta jako bardzo różnorodną i atrakcyjną ścieżkę kariery.

Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy Młodzi Profesjonaliści, czyli aktywnie zawodowo osoby, które w 2021 roku nie
mają ukończonego 40 roku życia.

Ponieważ otwieramy się na wszystkich Młodych Profesjonalistów, warto zaznaczyć, że aby wziąć udział w konkursie nie
trzeba być członkiem SIDiR!

Nadesłane prace konkursowe będą oceniane przez Kapitułę Konkursową w skład której będą wchodzić wybitni polscy
inżynierowie, inżynierowie konsultanci i naukowcy.

W konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody: 1 500 zł za zajęcie pierwszegomiejsca, 1 000 zł za zajęcie drugiegomiej-
sca, 500 zł za zajęcie trzeciegomiejsca.

Ponadto, zdobywcy wszystkich trzech nagrodzonych miejsc będą mogli opublikować swoje prace w formie artykułu na
łamach biuletynu Konsultant orazbędąmieć zapewniony darmowywstęp na najbliższą OgólnopolskąKonferencję SIDiR.

Ale na tym nie koniec! Wszystkie trzy nagrodzone prace będą miały zagwarantowane miejsce wśród pię-
ciu prac, które SIDiR ma prawo zgłosić do przyszłorocznej edycji międzynarodowego konkursu EFCA Future
Leaders 2022.

Czekamy naWasze zgłoszenia do dnia 31.10.2021 r.

Publikacja wyników Konkursu odbędzie się do dnia 30.11.2021 r. na stronie internetowej Stowarzyszenia Inżynierów Do-
radców i Rzeczoznawców.

Miło Nam poinformować, że tegoroczną edycję Konkursu objęli: patronatem honorowym Polska Izba Inżynierów Budow-
nictwa, patronatemmedialnym Sensowna Praca dla InżynierówBudownictwa, patronatem naukowymWydział Inżynierii
Lądowej Politechniki Krakowskiej.
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Chcielibyśmy, aby Krajowy Konkurs dla Młodych Profesjonalistów na stałe zagościł w kalendarzu branżowych wydarzeń
i stał się jedną z platform promocji młodych talentów.

Nasi Patroni od wielu lat promują największe imprezy związane z branżą budowlaną, dlatego objęcie patronatem przez
znaczące instytucje w Naszym środowisku tego wydarzenia jest dla Nas zaszczytem i dowodem prestiżu Konkursu.

WYNIKI V EDYCJI

WVedycji KonkursuKapituła Konkursowaskładająca sięz wybitnychpolskich inżynierówbudownictwa, inżynierówkon-
sultantów, naukowców oraz członków Zarządu SIDiR przyznała wyróżnienie Panu Łukaszowi Wieruszewskiemu Project
Leader w Skanska Property Poland.

Dodatkowo praca konkursowa została doceniona przez ZarządSIDiR, przyznając nagrodę specjalną wwysokości 3000 zł.

W zgłoszonejpracy konkursowejautor opisałswój wkład i zastosowanie innowacyjnego rozwiązania i aplikacjiAutodesk
BIM360 na projekcie budowy biurowca Green 2Day realizowanego na zlecenie Skanska Property Poland. Budynek biuro-
wy Green2Day powstał weWrocławiu na terenach dzielnicyŚródmieście przy Szczytnickiej 11. Budowa obiektu biurowe-
go wystartowała jesienią 2015 i dobiegła końca w 23 miesiące. Powierzchnia biurowa tego sześciopiętrowego budynku
wynosi 18 tys. metrów kwadratowych.

Zapraszamy!
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REGULAMIN

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady organizacji V edycji
ogólnopolskiego konkursu pod nazwą „Krajowy
Konkurs dla Młodych Profesjonalistów” zwany
dalej „Konkursem”.

2. Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski.
3. Organizatorem Konkursu, jest Stowarzyszenie

Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (dalej
SIDiR) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Trę-
backiej 4, KRS 0000140272.

4. Nadzór merytoryczny na Konkursem będzie
sprawować Kapituła Konkursowa.

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

§ 2
Patronat Konkursu

1. Patronat honorowy objęła Polska Izba Inżynie-
rów Budownictwa z siedzibą w Warszawie, ul.
Mazowiecka 6/8.

2. Patronat medialny Sensowna Praca dla Inżynie-
rów Budownictwa.

3. Patronat naukowy objął Wydział Inżynierii Lądo-
wej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Krakowie, ul.Warszawska 24.

4. Wybór patronów każdorazowo podlega akcep-
tacji organizatorów Konkursu.

§ 3
Cel Konkursu

1. Konkurs ma na celu wyróżnienie osób, które
w przyszłości staną się liderami naszej branży,
a także promowanie zawodu Inżyniera Kon-
sultanta jako bardzo różnorodnej i atrakcyjnej
ścieżki kariery.

§ 4
Zasady Konkursu

1. Udział w Konkursie mogą wziąć wszyscy Młodzi
Profesjonaliści, czyli aktywne zawodowo osoby,
które w 2020 roku nie mają ukończonego 40
roku życia.

2. Aby wziąć udział w Konkursie, nie trzeba być
członkiem SIDiR.

3. Biorąc udział w Konkursie, autorzgłoszenia po-
twierdza, że posiada wszelkie wymagane zgody
osób i podmiotów trzecich, i nie narusza we-
wnętrznych zasad zachowania poufności obo-
wiązujących w firmach realizujących opisywany
przez siebie Projekt.

4. Do zgłoszenia należy załączyć zgodę na prze-
twarzanie swoich danychosobowych na potrze-
by przeprowadzenia Konkursu.

5. Nadesłane zgłoszenia będą przechowywane
przez okres 3 lat od daty ogłoszenia wyników
Konkursu.

6. Wypełnienie zgłoszenia i przesłanie na adres
biuro@sidir.pl jest równoznaczne z akceptacją
postanowień niniejszego Regulaminu.

7. Zgłoszenia, które nie będą spełniały warunków
opisanych w niniejszym Regulaminie, nie będą
dopuszczone do Konkursu.

§ 5
Prace konkursowe

1. Przesłanie pracy konkursowej jest równoznacz-
ne z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz
wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich
danych osobowych.

2. Konkurs przewidziany jest dla osób, które wnio-
sły ciekawy wkład w projekt nad którym praco-
wały lub aktualnie pracują, w zakresie swojej
specjalności.
Może to być np.:
– nowatorskie rozwiązanie w projektowaniu

lub realizacji robót budowlanych, które za-
owocowało poprawą parametrów wykonania
projektu w zakresie czasu, ochrony środo-
wiska, bezpieczeństwa, zrównoważonego
rozwoju, kosztów realizacji lub utrzymania
obiekt;

– zaproponowanie zmiany kolejności wykona-
nia robót, dobranie technologii i nadzór nad
realizacją, dzięki czemu projekt udało się
skończyć przed czasem

– opracowanie lub zaproponowanie wyboru
technologii, dzięki której projekt udało się
zrealizować bezpieczniej i która w przyszło-
ści ułatwi eksploatację obiekt;

– zaproponowanie zmiany w projekcie, któ-
ra przyniosła wymierne korzyści w postaci
oszczędności w utrzymania.

3. Pracę konkursową należy opracować zgodnie
z formularzem stanowiącymzgłoszenie do Kon-
kursu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejsze-
go Regulaminu.

4. Praca musi być jednego autorstwa i nie może
naruszać praw autorskich osób trzecich.

§ 6
Ocena prac

1. Ocenę prac konkursowych i wyłonienie laure-
atów Konkursu przeprowadza Kapituła Konkur-
sowa.

2. Spośród zgłoszeń nadesłanych w terminie
i spełniających wszystkie warunki niniejszego
regulaminu, Kapituła Konkursowawybierze trzy
zgłoszenia, którym przyznane zostanąmiejsca.

3. Nadesłane zgłoszenia będą oceniane pod ką-
tem:
– dotychczasowych osiągnięć kandydata, bio-

rąc poduwagę wiek i doświadczeniezawodo-
we,

– zakresu oryginalności i innowacyjności,
– aktualności i wagi problemu,
– przydatności praktycznej opisanego rozwią-

zania,
– poprawności merytorycznej zgłoszenia.

4. Kapituła Konkursowa będzie kładła szczególny
nacisk na aspekty innowacyjności i umiejęt-
ność komunikacji.

5. Prace konkursowe będą oceniane w systemie
opartym na systemie dwóch kopert – informa-
cja z danymi osobowymi autora zostanie przez
Kapitułę Konkursową otwarta dopiero po oce-
nie pracy konkursowej.

§ 7
Kapituła Konkursowa

1. Kapituła Konkursowa będzie stała i składać
się z wybitnych polskich inżynierów budownic-
twa, inżynierów konsultantów, naukowców oraz
członków Zarządu SIDiR.

2. Pracami Kapituły Konkursowej będzie kierować
Przewodniczący Kapituły Konkursowej, a pod
jego nieobecnośćWiceprzewodniczący Kapitu-
ły Konkursowej.

3. Skład Kapituły Konkursowej będzie dostępny
na stronie internetowej www.sidir.pl.

4. Kapituła Konkursowa ma prawo odstąpienia od
przyznania nagród poszczególnych prac kon-
kursowych.

5. Kapituła Konkursowa ma prawo do wyróżnienia
specjalnego lub dodatkowego prac konkurso-
wych.

6. Rozstrzygnięcia Kapituły Konkursowej są osta-
teczne i nie podlegają zaskarżeniu.

§ 8
Terminy

1. Zgłoszenia do udziału w Konkursie należy nad-
syłać drogą mailową na adres biuro@sidir.pl
w terminie do dnia 31 października 2021 roku.
W tytule maila należy napisać „Krajowy Konkurs
dla Młodych Profesjonalistów 2021”.

2. W związku z COVID-19 ogłoszenie wyników na-
stąpi do dnia 30 listopada 2021 roku na stronie
internetowej SIDIR.

3. Organizator Konkursu w uzgodnieniu z Kapitu-
łą Konkursową może bez podawania przyczyn
zmienić termin w pkt. 2, o czym powiadomi na
stronie internetowej www.sidir.pl oraz na por-
talach społecznościowych.

4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w Biu-
letynie Konsultant, przesłane do członków SI-
DiR drogą mailową oraz podane do publicznej
wiadomości za pośrednictwem strony interne-
towej i portalach społecznościowych.

§ 9
Nagrody

1. Trzem najwyżej ocenionym procom konkurso-
wym zostaną przyznanemiejsca,za zajęcie któ-
rych dla autorów przewidziano nagrody.

2. Za zajęcie pierwszego miejsca przewidziany
jest dyplom wraz z nagrodą pieniężną w wy-
sokości 1 500 zł, możliwość publikacji pracy
w formie artykułu w Biuletynie Konsultant oraz
darmowy wstęp na najbliższą ogólnopolską
konferencję SIDiR.

3. Za zajęcie drugiego miejsca przewidziany jest dy-
plomwraz z nagrodą pieniężną wwysokości 1 000
zł, możliwość publikacji pracy w formie artykułu
w Biuletynie Konsultant oraz darmowy wstęp na
konferencję ogólnopolską konferencję SIDiR.

4. Za zajęcie trzeciego miejsca przewidziany jest
dyplom wraz z nagrodą pieniężną w wysokości
500 zł, możliwość publikacji pracy w formie ar-
tykułu w Biuletynie Konsultant oraz darmowy
wstęp na ogólnopolską konferencję SIDiR.

5. Dodatkowo wszystkie trzy zgłoszenia będą miały
zagwarantowanemiejscewpiątce prac konkyrso-
wych, które SIDiRmożeprzesłać na przyszłorocz-
ną edycję konkursu EFCA Future Leaders
2022. Warunkiem będzie spełnienie
przez autorów nagrodzonych zgłoszeń ewentu-
alnych dodatkowych wymagań stawianych przez
EFCA (European Federation of Engineering Con-
sultancy Associations), mogących się wiązać
z koniecznością edycji przesłanego zgłoszenia.
W tegorocznej edycji EFCA Future Leaders
2021 było to m.in. załączenie swoje-
goCV i referencji od pracodawcy i klienta.

6. Kwota podana w punkcie 1,2 i 3 niniejszego pa-
ragrafu jest kwotą netto i zostanie wypłacona
autorowi nagrodzonych zgłoszeń po uprzednim
naliczeniu i odprowadzeniu przez SIDiR zry-
czałtowanego podatku dochodowego od osób
fizycznych.
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