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KRAJOWY KONKURS

VII EDYCJA

dla Młodych Profesjonalistów 2022

Drodzy Młodzi Profesjonaliści,

Mamy przyjemność ogłosić VII edycję Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów 2022.

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

Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy Młodzi Profesjonaliści, czyli aktywne zawodowo osoby, które w 2022 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 złożoną z wybitnych polskich inżynierów,
inżynierów konsultantów, naukowców oraz członków Zarządu SIDiR.

Najlepsza praca konkursowa zostanie nagrodzona kwotą 5.000 zł.

Ponadto, zdobywca nagrody będzie mógł opublikować swoją pracę w formie artykułu na łamach Biuletynu Konsultant oraz
będzie miał zapewniony darmowy wstęp na X edycję Konferencji SIDiR.

Ale na tym nie koniec. Nagrodzona praca będzie miała zagwarantowanemiejsce wśród pięciu prac, które SIDiR ma prawo
zgłosić do przyszłorocznej edycji międzynarodowego konkursu EFCA Future Leaders 2023.

Czekamy naWasze zgłoszenia do dnia 31.10.2022 r.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w trakcie X edycji Konferencji SIDiR wWarszawie (listopad 2022 r.).

Miło Nam poinformować, że tegoroczną edycję Konkursu objęli: patronatem honorowym Polska Izba Inżynierów
Budownictwa, patronatemwspierającym Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, patronatemmedialnym
Inżynier Budownictwa orazWydawnictwo Inżynieria, patronatem naukowymWydział Inżynierii Lądowej Politechniki
Krakowskiej.



WYNIKI VI EDYCJI

WVI edycji Konkursu, która odbyła się w 2021 r., zwyciężył Pan Bartosz Majda, Kierownik Budowy w firmie STRABAG Sp. z
o.o.

W zgłoszonej pracy konkursowej autor opisał swój wkład w projekt o nazwie Projekt i budowa Autostrady A1 Tuszyn.
Zadanie to, realizowane na podstawie umowy z Zamawiającym, którym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad, Oddział w Łodzi, pod nadzorem Ayesa Polska Sp. z o.o. obejmuje swym zakresem projekt i budowę autostrady
A1 składającej się z dwóch jezdni posiadających po trzy pasy ruchu, budowę węzła „Radomsko”, trzechmiejsc obsługi
podróżnych, jednegomostu, pięciu wiaduktów drogowych, dziesięciu wiaduktów autostradowych oraz jednego przejścia
dla dużych zwierząt zlokalizowanego nad autostradą.

Innowacyjnością w tym projekcie było wspólne podejście Wykonawcy, Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu oraz Nadzoru
Budowy do zagadnienia prowadzenia robót budowlanych pod ruchemw taki sposób, by na bieżąco dostosowywać
możliwości ruchu publicznego do zmieniającej się w trakcie budowy infrastruktury, przy zapewnieniu bezpieczeństwa
pracownikom budowy oraz samej możliwości prowadzenia prac. Efekt podjętych działań to znacząca poprawa
bezpieczeństwa ruchu oraz bezpieczeństwa osób pracujących na budowie, a ponadto skrócenie czasu przejazdu przez
budowany odcinek przy jednoczesnym zminimalizowaniu występowania zdarzeń drogowych powodujących zatory, co
pozwoliło całkowicie wyeliminować utrudnienia w ruchu generowane przez budowę. Działanie takie było pierwszym tego
rodzaju rozwiązaniem na czynnej budowie pod ruchem.
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Zapraszamy

Grzegorz Piskorz

Członek Zarządu
Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców
Przewodniczący Grupy Młodych Profesjonalistów SIDiR
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REGULAMIN

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady organizacji VII
edycji ogólnopolskiego konkursu pod nazwą
"Krajowy Konkurs dla Młodych Profesjonalistów"
zwany dalej "Konkursem".
2. Konkurs ma charakter otwarty.
3. Organizatorem Konkursu, jest Stowarzyszenie
Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (dalej
SIDiR) z siedzibą w Warszawie przy ulicy
Trębackiej 4.
4. Nadzór merytoryczny na Konkursem będzie
sprawować Kapituła Konkursowa.
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

§ 2
Cel Konkursu

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

§ 3
Zasady Konkursu

1. Udział w Konkursie mogą wziąć wszyscy
Młodzi Profesjonaliści, czyli aktywne zawodowo
osoby, które w 2022 roku nie mają
ukończonego 40 roku życia.
2. Aby wziąć udział w Konkursie, nie trzeba być
członkiem SIDiR.
3. Biorąc udział w Konkursie, autor zgłoszenia
potwierdza, że posiada wszelkie wymagane
zgody osób i podmiotów trzecich i nie narusza
wewnętrznych zasad zachowania poufności
obowiązujących w firmach realizujących
opisywany przez siebie projekt.
4. Do zgłoszenia należy załączyć zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych na
potrzeby 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.

§ 4
Prace konkursowe

1. Konkurs przewidziany jest dla osób, które
uczestniczyły lub uczestniczą w realizacji
nowatorskich i ciekawych projektów w zakresie
swojej specjalności, czyli między innymi dla:
- inżynierów,
- inżynierów konsultantów,
- projektantów,
- architektów,
- osób zarządzających kontraktami,
- bądź innych osób,

które w trakcie realizacji ww. projektów
przyczyniły się np. do:

- wprowadzenia rozwiązań technologicznych
poprawiających parametry wykonania projektu,
- optymalizacji czasu realizacji projektu,
- optymalizacji kosztów projektu,

- poprawy organizacji pracy przy realizacji
projektu.
2. Pracę konkursową należy opracować zgodnie
z formularzem stanowiącym zgłoszenie do
Konkursu, który stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
3. Praca musi być jednego autorstwa i nie
może naruszać praw autorskich osób trzecich.

§ 5
Ocena prac

1. Ocenę prac konkursowych i wyłonienie
laureata Konkursu przeprowadza Kapituła
Konkursowa.
2. Spośród zgłoszeń nadesłanych w terminie i
spełniających wszystkie warunki niniejszego
regulaminu, Kapituła Konkursowa wybierze
jedno zgłoszenie, któremu zostanie przyznana
nagroda.
3. Nadesłane zgłoszenia będą oceniane pod
kątem:
- dotychczasowych osiągnięć kandydata, biorąc
pod uwagę wiek i doświadczenie zawodowe,
- zakresu oryginalności i innowacyjności,
- aktualności i wagi problemu,
- przydatności praktycznej opisanego
rozwiązania,
- poprawności merytorycznej zgłoszenia.
4. Kapituła Konkursowa będzie kładła
szczególny nacisk na aspekty innowacyjności i
umiejętność komunikacji.
5. Prace konkursowe będą oceniane w systemie
opartym na systemie dwóch kopert – informacja
z danymi osobowymi autora zostanie przez
Kapitułę Konkursową otwarta dopiero po ocenie
pracy konkursowej.

§ 6
Kapituła Konkursowa

1. Kapituła Konkursowa będzie stała i składać
się będzie z wybitnych polskich inżynierów
budownictwa, inżynierów konsultantów,
naukowców oraz członków Zarządu SIDiR.
2. Pracami Kapituły Konkursowej będzie
kierować Przewodniczący Kapituły Konkursowej,
a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący
Kapituły Konkursowej.
3. Skład Kapituły Konkursowej będzie dostępny
na stronie internetowej www.sidir.pl.
4. Kapituła Konkursowa ma prawo odstąpienia
od przyznania nagród poszczególnych prac
konkursowych.
5. Kapituła Konkursowa ma prawo do
wyróżnienia specjalnego lub dodatkowego prac
konkursowych.
6. Rozstrzygnięcia Kapituły Konkursowej są
ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

§ 7
Terminy

1. Zgłoszenia do udziału w Konkursie należy
nadsyłać drogą mailową na adres biuro@sidir.pl
w terminie do dnia 31 października 2022 roku.
W tytule maila należy napisać „Krajowy Konkurs
dla Młodych Profesjonalistów 2022”.
2. Ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie X
edycji Konferencji SIDiR w Warszawie (listopad
2022 r.).
.

3. Organizator Konkursu w uzgodnieniu z
Kapitułą Konkursową może bez podawania
przyczyn zmienić terminy podane w punktach 1
i 2 powyżej, o czym powiadomi na stronie
internetowej www.sidir.pl oraz na portalach
społecznościowych.
4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w
Biuletynie Konsultant, przesłane do członków
SIDiR drogą mailową oraz podane do publicznej
wiadomości za pośrednictwem strony
internetowej i portali społecznościowych.

§ 8
Nagrody

1. Dla najwyżej ocenionej pracy konkursowej
przewidziano nagrodę w postaci dyplomu wraz
z nagrodą pieniężną w wysokości 5.000 zł,
możliwość publikacji pracy w formie artykułu w
Biuletynie Konsultant oraz darmowy wstęp na X
edycję Konferencji SIDiR.
2. Dodatkowo zgłoszenie będzie miało
zagwarantowane miejsce w piątce prac
konkursowych, które SIDiR może przesłać na
przyszłoroczną edycję konkursu EFCA Young
Professionals Competition 2023. Warunkiem
będzie spełnienie przez autora nagrodzonego
zgłoszeia ewentualnych dodatkowych wymagań
stawianych przez EFCA (European Federation of
Engineering Consultancy Associations),
mogących się wiązać z koniecznością edycji
przesłanego zgłoszenia. W tegorocznej edycji
EFCA Young Professionals Competition 2022
było to m.in. załączenie swojego CV i referencji
od pracodawcy i klienta.
3. Kwota podana w punkcie 1 niniejszego
paragrafu jest kwotą netto i zostanie
wypłacona autorowi nagrodzonego zgłoszenia
po uprzednim naliczeniu i odprowadzeniu przez
SIDiR zryczałtowanego podatku dochodowego
od nagród rzeczowych i pieniężnych.


