
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU  „ŚLĄSKIE BUDOWANIE” 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Śląska Izba Budownictwa w Katowicach. 

2. Konkurs organizowany jest przy współpracy: 

❖ państwowych i samorządowych władz województwa śląskiego, 

❖ Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie, 

❖ samorządów gospodarczych i zawodowych oraz organizacji pozarządowych, które utworzyły platformę 

współdziałania „Forum Budownictwa Śląskiego”, 

 

3. Celem Konkursu jest właściwe wykorzystanie wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej 

województwa śląskiego poprzez  publiczną prezentację i promocję: 

❖ ważących i sprawnie zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, 

❖ podmiotów gospodarczych i samorządów terytorialnych, tworzących sprzyjające warunki ich 

przygotowania: terenowo-prawnego, urbanistycznego, geodezyjnego, finansowania i ubezpieczania. 

❖ przedsiębiorstw projektowo-architektonicznych i wykonawczych kontraktów budowlano-

modernizacyjnych, 

❖ podmiotów efektywnie zarządzających nieruchomościami, w tym przekazanych do eksploatacji 

inwestycji. 

 

4. W Konkursie wyróżniane i nagradzane są: 

❖ najlepsze przedsiębiorstwa, instytucje i samorządy terytorialne jako organizacje inwestorskie, 

realizatorzy przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych oraz ich finansowania, a także zarządzania 

nieruchomościami, 

oraz 

❖ osoby indywidualne, kadr kierowniczych przedsiębiorstw, instytucji, samorządów terytorialnych - za 

tworzenie warunków efektywnej ich działalności oraz za osobisty wkład w rozwój województwa 

śląskiego.  
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II. NAGRODY I TYTUŁY 

1. ŚLĄSKA WIELKA NAGRODA BUDOWNICTWA jest nadawana w następujących kategoriach: 

❖ przygotowanie i zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi, 

❖ działalność projektowo-architektonicznej, urbanistycznej i geodezyjnej, 

❖ wykonawstwo robót remontowo-montażowych oraz modernizacyjno-remontowych, 

❖ produkcja urządzeń, konstrukcji i materiałów budowlanych oraz ich obrotu    handlowego, 

❖ zarządzanie nieruchomościami: mieszkaniowymi, użyteczności publicznej i komercyjnej, 

❖ przedsięwzięcia ekologiczne, gospodarki komunalnej i rewitalizacji poprzemysłowej, 

❖ finansowanie i ubezpieczanie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz kontraktów budowlanych, 

❖ osiągnięcia naukowo-szkoleniowych oraz innowacyjno-wdrożeniowe. 

 

2. „AUTORYTET – BUDOWNICTWA  I GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ”  jest nadawany  według następujących 

kryteriów: 

❖ osobiste  tworzenie warunków  dla efektywnego rozwoju przedsiębiorstwa, instytucji, samorządu 
terytorialnego, 

❖ szczególne osiągnięcia w działalności zawodowej, 

❖ twórczy wkład własny w rozwój przedsiębiorczości oraz budownictwa  i gospodarki regionu, 

❖ dotychczasowe nagrody i wyróżnienia, 

❖ rekomendacje społeczne i eksperckie. 

 

3. „OSOBOWOŚĆ BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO” - Tytuł Honorowy wraz z MEDALEM jest nadawany 

wybitnym postaciom tworzącym historię gospodarczą budownictwa regionu i kraju. 

III .ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE. 

1. Do udziału w Konkursie mogą przystąpić: 

❖ przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą – w wymienionych w rozdziale II,  pkt. 1 

kategoriach, niezależnie od charakteru własności zakładu pracy, wielkości, przychodów, zatrudnienia, 

działające na terenie regionu i kraju, a także firmy mające w Polsce swoje oddziały  

i przedstawicielstwa, 

❖ inne podmioty gospodarcze ustanowione na zasadach prawa spółdzielczego, 

❖ samorządy terytorialne miast i powiatów województwa śląskiego i opolskiego, 

❖ samorządy zawodowe i gospodarcze oraz organizacje pozarządowe sektora budownictwa. 
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2. Kandydatów do Konkursu  „Śląskie Budowanie” mogą zgłaszać: 

❖  Prezydent, członkowie Prezydium i Rady Śląskiej Izby Budownictwa, 

❖  Członkowie Kapituły Konkursu Nagród, 

❖  uczestnicy „Forum Budownictwa Śląskiego”, 

❖  osoby prawne – polskie i zagraniczne, 

❖  podmioty gospodarcze, instytucje, stowarzyszenia, 

❖  pracodawcy i pracownicy – uznający, że osiągnięcia ich firmy uprawniają do udziału  w Konkursie. 

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest sporządzenie „Deklaracji Zgłoszeniowej” – według wzorów 

stanowiących załączniki nr 1 i 2 do „Regulaminu”, wraz z dokumentacją konkursową i przesłanie jej pod 

adresem Śląskiej Izby Budownictwa w Katowicach przy ul. Szeligiewicza 20/lok. I. Obsługę administracyjną 

Konkursu zapewnia Biuro Izby, które przekazuje zgłoszone „Deklaracje” do oceny Kapitule Konkursu. 

4. „Deklaracje Zgłoszeniowe” wraz z dokumentacją konkursową – stanowiącą uzasadnienie wniosku, 

powinny być zgłoszone do Biura Izby i Sekretarza Kapituły w terminie ustalonym przez Biuro Izby za dany 

rok.  

5. Kandydatów do Tytułu Honorowego – „OSOBOWOŚĆ BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO” wraz  

z MEDALEM – rekomendują  Kapitule Konkursu: 

❖ samorządy zawodowe i gospodarcze budownictwa, 

❖ stowarzyszenia i instytucje reprezentujące środowiska budowlane regionu śląskiego. 

Rekomendacja powinna zawierać indywidualne uzasadnienie wskazujące na szczególny wkład  

w tworzenie historii gospodarczej regionu – poprzez złożenie „Wniosku” według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 3 do niniejszego „Regulaminu”. 

 

IV. ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD I TYTUŁÓW. 

 

1. Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa powołuje Kapitułę Konkursu oraz Sekretarza Kapituły, który 

koordynuje przygotowanie i przebieg poszczególnych etapów jej prac. 

2. W skład Kapituły Konkursu  wchodzą osoby reprezentujące: 

❖ Władze wojewódzkie, 

❖ Politechnikę Śląską, 

❖ Politechnikę Częstochowską, 

❖ uczestników „Forum Budownictwa Śląskiego”: 

− Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, 

− Katowicki Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, 

❖ oraz eksperci  w poszczególnych kategoriach Nagród, 

❖ i przedstawiciele Prezydium i Rady Śląskiej Izby Budownictwa. 
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3. Kapituła Konkursu składa się z 8 – 12 osób.  

4. Kapituła Konkursu po otrzymaniu zarejestrowanej przez Sekretarza „Deklaracji Zgłoszeniowych”, dokonuje 

ich szczegółowej oceny, przeprowadza konsultacje, dokonuje ewentualnych wizytacji firm. Na tej 

podstawie, na posiedzeniu końcowym, zajmuje stanowisko w sprawie przyznania Nagród.  

 

5. Decyzja członków Kapituły o przyznaniu Nagrody podejmowana jest w trybie głosowania jawnego. 

6. Na wniosek co najmniej jednego członka Kapituły może być zarządzone głosowanie tajne. 

7. Ilość nagród przyznanych przez Kapitułę Konkursu  jest ograniczona i przedstawia się następująco: 

❖ ŚLĄSKA WIELKA NAGRODA BUDOWNICTWA – każdorazowo określa Kapituła, jednak nie więcej niż 

dwóch Laureatów w każdej Kategorii, 

❖ „AUTORYTET BUDOWNICTWA I GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ” – każdorazowo określa Kapituła, 

❖ „OSOBOWOŚĆ BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO” - Tytuł Honorowy wraz z Medalem – każdorazowo 

określa Kapituła, przyjmując, że nie powinna ona przekroczyć w każdym roku 3 Laureatów. 

8. O wynikach podjętych decyzji i dokonanych wyborach wraz z uzasadnieniami, Kapituła informuje  

w protokole, w którym ogłasza swój werdykt. Każdy Laureat dostaje zawiadomienie od Biura Izby o 

wynikach Konkursu.  

 

V. NADAWANIE NAGRÓD I UPRAWNIENIA ICH LAUREATÓW. 

1. Nagrody wraz z Tytułami za dany rok wręczane są podczas obchodów Śląskiego Dnia Budowlanych oraz 

dorocznej, uroczystej Gali Budownictwa. Gala organizowana jest w renomowanych miejscach 

publicznych, z udziałem reprezentujących Sejm i Senat RP, Parlament Europejski, wojewódzkie władze 

państwowe i samorządowe, prezydentów, starostów, burmistrzów samorządów terytorialnych oraz 

krajowych i regionalnych samorządów zawodowych i gospodarczych sektora budownictwa.  

2. Laureaci Nagród i Tytułów mają prawo do upowszechniania informacji o ich uzyskaniu we wszystkich 

materiałach informacyjnych i reklamowych, akcjach promocyjnych, imprezach targowych  

i wystawienniczych.  

3. Opłaty rejestracyjne przystąpienia do konkursu „Śląskie Budowanie” oraz pakiet promocji publicznej jego 

Laureatów stanowi załącznik nr 4. 

 

VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin zatwierdza oraz wszelkie zmiany jego zapisów wprowadza Prezydium Śląskiej Izby 

Budownictwa w porozumieniu z członkami Kapituły Konkursu. 
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Załącznik nr 1 
 

............................................................. 
    (Pieczątka Firmy) 

 
 
 

D E K L A R A C J A    Z G Ł O S Z E N I O W A   nr 1 

przystąpienia do Konkursu „ŚLĄSKIE BUDOWANIE”  
o uzyskanie 

 

ŚLĄSKIEJ  WIELKIEJ NAGRODY  BUDOWNICTWA  
dla przedsiębiorstw, instytucji, samorządów terytorialnych 

 
Niniejszym deklaruję (deklarujemy) przystąpienie do Konkursu „Śląskie Budowanie” o nadanie 
ŚLĄSKIEJ WIELKIEJ NAGRODY BUDOWNICTWA. 
 
1. Nazwa i adres przedsiębiorstwa/instytucji/samorządu terytorialnego zgłaszającej kandydaturę do 

Śląskiej Wielkiej Nagrody Budownictwa. (niepotrzebne skreślić) : 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 
2. Imię i nazwisko oraz adres wraz z numerem telefonu  osoby upoważnionej do reprezentowania 

oraz kontaktu  z Sekretarzem Kapituły: przedsiębiorstwa/instytucji/ samorządu terytorialnego 
(niepotrzebne skreślić ): 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 
3. Pełna nazwa przedsiębiorstwa/instytucji/samorządu terytorialnego/inwestycji wnioskowanego do 

Śląskiej Wielkiej Nagrody Budownictwa wraz z uzasadnieniem (skrót, wersja rozszerzona do 
załączenia): 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

       
4. Materiały dodatkowe jako uzasadnienie wniosku dla prac Kapituły Nagród oraz dla prezentacji 

publicznej w trakcie Gali Budownictwa: opis przedsiębiorstwa lub inwestycji, rekomendacje, 
nagrody i wyróżnienia, historia, dokumentacja fotograficzna. 
 

Jednocześnie oświadczam/oświadczamy, że zapoznałem się/zapoznaliśmy się z „Regulaminem”  przyznawania nagród   
i zobowiązuję się/zobowiązujemy się do jego przestrzegania.  
 
 
 
 

 
 

………………………………………….                       ………………………………………………………………………………… 
     data, pieczątka imienna firmy                                        Podpis (podpisy) osoby (osób)upoważnionych do reprezentacji firmy               
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Załącznik nr 1 (cz. 2) 
 
 
 
Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, 
informujemy, że w związku z wypełnieniem i podpisaniem deklaracji wyrażają Państwo zgodę na administrowanie tych 
danych przez Śląską Izbę Budownictwa z siedzibą Katowicach (40-074), ul. Szeligiewicza 20 lok. I, e-mail: 
izbabud@izbabud.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia przez Izbę działań związanych  
z przeprowadzeniem i promocją Konkursu „Śląskie Budowanie” w okresie jego trwania oraz po jego zakończeniu w celu 
zamieszczenia wyników Konkursu i promocji Laureatów w specjalnym wydawnictwie czasopisma Izby „Forum 
Budownictwa Śląskiego” oraz na stronie internetowej www.izbabud.pl. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia 
udzielonej zgody. Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich 
danych osobowych narusza przepisy prawa. Podanie danych jest dobrowolne, choć wymagane do uczestnictwa  
w Konkursie. 
  

 
 
 
 
 

………………………………………….                       ……………………………………………………………………………………… 
     data, pieczątka imienna firmy                                        Podpis (podpisy) osoby (osób), których dane zamieszczone są w deklaracji  
                                                                                                          i których dane będą przetwarzane przez Śląską Izbę Budownictwa            
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Załącznik nr 2 
 

 
……......................................................... 
               (Pieczątka Firmy) 
 
 

DEKLARACJA  ZGŁOSZENIOWA nr 2 

przystąpienia do Konkursu „ŚLĄSKIE BUDOWANIE” 

o uzyskanie 

Nagrody  i Tytułu „AUTORYTET BUDOWNICTWA I GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ” 
dla osób indywidualnych, kadr kierowniczych przedsiębiorstw, instytucji, samorządów  terytorialnych 

 
Niniejszym deklaruję (deklarujemy) przystąpienie do Konkursu „Śląskie Budowanie” 
o nadanie Nagrody i Tytułu „AUTORYTET BUDOWNICTWA I GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ” 
 
1. Nazwa i adres osoby zgłaszanej do Nagrody i Tytułu „Autorytet Budownictwa i Gospodarki 

Śląskiej”  (niepotrzebne skreślić):  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do zgłaszania kandydatury oraz 
reprezentowania i kontaktu z Sekretarzem Kapituły:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Imię i nazwisko osoby zajmującej kierownicze stanowisko: przedsiębiorstwa/instytucji/ 
samorządu terytorialnego, wnioskowanej do uhonorowania Tytułem „Autorytet Budownictwa  
i Gospodarki Śląskiej” wraz z uzasadnieniem (skrót, wersja rozszerzona do załączenia): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Materiały dodatkowe jako uzasadnienie wniosku dla prac Kapituły Nagród oraz dla prezentacji 
publicznej w trakcie Gali Budownictwa: rekomendacja, nagrody i wyróżnienia, biografia 
zawodowa, dokumentacja fotograficzna. 

 
Jednocześnie oświadczam/oświadczamy, że zapoznałem się/zapoznaliśmy się z „Regulaminem”  przyznawania nagród   
i zobowiązuję się/zobowiązujemy się do jego przestrzegania. 
  

 
 
 

………………………………………….                       ………………………………………………………………………………… 
     data, pieczątka imienna firmy                                              podpis (podpisy) osoby (osób) upoważnionych do reprezentacji            
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Załącznik nr 2 (cz. 2) 
 
 
Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, 
informujemy, że w związku z wypełnieniem i podpisaniem deklaracji wyrażają Państwo zgodę na administrowanie tych 
danych przez Śląską Izbę Budownictwa z siedzibą Katowicach (40-074), ul. Szeligiewicza 20 lok. I, e-mail: 
izbabud@izbabud.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia przez Izbę działań związanych  
z przeprowadzeniem i promocją Konkursu „Śląskie Budowanie” w okresie jego trwania oraz po jego zakończeniu w celu 
zamieszczenia wyników Konkursu i promocji Laureatów w specjalnym wydawnictwie czasopisma Izby „Forum 
Budownictwa Śląskiego” oraz na stronie internetowej www.izbabud.pl. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia 
udzielonej zgody. Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich 
danych osobowych narusza przepisy prawa. Podanie danych jest dobrowolne, choć wymagane do uczestnictwa  
w Konkursie. 
  

 
 
 
 
 

………………………………………….                       ……………………………………………………………………………………… 
     data, pieczątka imienna firmy                                        podpis (podpisy) osoby (osób), których dane zamieszczone są w deklaracji  
                                                                                                          i których dane będą przetwarzane przez Śląską Izbę Budownictwa            
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Załącznik nr 3 
............................................................. 

    (Pieczątka Firmy) 
 

WNIOSEK 

o nadanie Tytułu Honorowego 

 „OSOBOWOŚĆ BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO” wraz z Medalem 

dla wybitnych postaci tworzących historię gospodarczą budownictwa regionu 
 
 

1. Nazwa i adres osoby zgłaszanej do nadania Tytułu Honorowego „OSOBOWOŚĆ BUDOWNICTWA 
ŚLĄSKIEGO” wraz z Medalem: 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 
2. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do zgłaszania kandydatury oraz 

reprezentowania i kontaktu z Sekretarzem Kapituły: 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

 
3. Imię i nazwisko osoby, zajmującej kierownicze stanowisko przedsiębiorstwa/instytucji/ samorządu 

terytorialnego kandydata do nadania Tytułu Honorowego "Osobowość Budownictwa Śląskiego” 
wraz z Medalem wraz z uzasadnieniem wniosku zawierającym wskazanie znaczącego wkładu  
w rozwój sektora budownictwa regionu, tworzenie jego pozytywnego wizerunku oraz tożsamości 
regionalnej. (skrót, wersja rozszerzona do załączenia): 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

       
4. Informacje o dotychczasowej działalności, wybitnych osiągnięciach, wyróżnieniach kandydata do 

Tytułu Honorowego. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Materiały dodatkowe jako uzasadnienie wniosku, dla prac Kapituły Nagród oraz dla prezentacji 
publicznej w trakcie Gali Budownictwa: rekomendacje, nagrody i wyróżnienia, biografia 
zawodowa, dokumentacja fotograficzna. 
 

Jednocześnie oświadczam/oświadczamy, że zapoznałem się/zapoznaliśmy się z „Regulaminem”  przyznawania nagród   
i zobowiązuję się/zobowiązujemy się do jego przestrzegania. 
  

 

 
………………………………………….                       ………………………………………………………………………………… 
     data, pieczątka imienna firmy                                        Podpis (podpisy) osoby (osób)upoważnionych do reprezentacji firmy               
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Załącznik nr 3 (cz. 2) 
 
 
Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, 
informujemy, że w związku z wypełnieniem i podpisaniem deklaracji wyrażają Państwo zgodę na administrowanie tych 
danych przez Śląską Izbę Budownictwa z siedzibą Katowicach (40-074), ul. Szeligiewicza 20 lok. I, e-mail: 
izbabud@izbabud.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia przez Izbę działań związanych  
z przeprowadzeniem i promocją Konkursu „Śląskie Budowanie” w okresie jego trwania oraz po jego zakończeniu w celu 
zamieszczenia wyników Konkursu i promocji Laureatów w specjalnym wydawnictwie czasopisma Izby „Forum 
Budownictwa Śląskiego” oraz na stronie internetowej www.izbabud.pl. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia 
udzielonej zgody. Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich 
danych osobowych narusza przepisy prawa. Podanie danych jest dobrowolne, choć wymagane do uczestnictwa  
w Konkursie. 
  

 
 
 
 
 

………………………………………….                       ……………………………………………………………………………………… 
     data, pieczątka imienna firmy                                        Podpis (podpisy) osoby (osób), których dane zamieszczone są w deklaracji  
                                                                                                          i których dane będą przetwarzane przez Śląską Izbę Budownictwa            
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Załącznik nr 4 
 

 

PAKIET PROMOCJI PUBLICZNEJ LAUREATÓW KONKURSU 

„ŚLĄSKIE BUDOWANIE” 

 

„ŚLĄSKA WIELKA NAGRODA BUDOWNICTWA” 
 

dla przedsiębiorstw, instytucji i samorządów terytorialnych jako organizacji inwestorskich, realizatorów 

przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych oraz ich finansowania, a także zarządzania nieruchomościami. 
 

„AUTORYTET – BUDOWNICTWA I GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ” 
 

dla osób indywidualnych, kadr kierowniczych przedsiębiorstw, instytucji, samorządów terytorialnych – za 

tworzenie warunków efektywnej ich działalności oraz za osobisty wkład w rozwój województwa śląskiego. 
 

Laureaci Konkursu „Śląskie Budowanie” 
 

otrzymują Nagrodę w postaci statuetki według projektu Zbigniewa Brachmańskiego wraz  

z „Dyplomem” oraz uzasadnieniem jej nadania przez Kapitułę Konkursu. Nagrody wręczane są w trakcie 

uroczystej Gali Budownictwa w renomowanych obiektach kultury i sztuki regionu – jako forma publicznej 

reklamy Laureata. W Gali Budownictwa uczestniczy blisko 500 gości – posłów i senatorów RP, przedstawicieli 

Rządu, państwowych i wojewódzkich władz regionu, samorządów terytorialnych oraz przedsiębiorców. 

 

Pełny zakres pakietu promocyjnego „Laureata” Konkursu obejmuje: 
 

❖ przedstawienie osiągnięć Laureata w postaci prezentacji multimedialnej w trakcie Gali 

Budownictwa, a następnie przekazanej wraz z fotorelacją z Gali wszystkim jej Laureatom, 

❖ kolportaż materiałów promocyjnych firmy będącej Laureatem lub zarządzanej przez Laureata 

Nagrody wśród uczestników Gali Budownictwa (ok. 500 osób). 

❖ możliwość ekspozycji planszy wolnostojącej firmy – Laureata, w miejscu i  w dniu odbywającej się 

uroczystej Gali, 

❖ zamieszczenie informacji o Laureatach na stronie internetowej Izby: www.izbabud.pl. 

❖ przekazanie 2 sztuk dwuosobowych lub 4 sztuk jednoosobowych zaproszeń do udziału w 

uroczystej Gali Budownictwa – z możliwością ich zwiększenia – zależnie od konkretnych potrzeb. 

❖ zamieszczenie obszernej relacji z uroczystego nadania Nagród i Tytułów oraz prezentacji o 

Laureacie w specjalnym wydaniu czasopisma „Forum Budownictwa Śląskiego”. Czasopismo 

kolportowane jest do: reprezentujących Parlament RP, członków Rządu, państwowych i 

samorządowych władz wojewódzkich, samorządów zawodowych i gospodarczych krajowego i 

regionalnego budownictwa i gospodarki, największych organizacji budowlanych. 
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Opłata rejestracyjna/weryfikacyjna: 

❖ dla wszystkich podmiotów przystępujących do Konkursu – 1.500 zł + VAT 

Z opłaty rejestracyjnej zwolnione są jednostki i instytucje szkolnictwa nauki i kultury oraz organizacje 

non-profit. Opłatę rejestracyjną uczestnik płaci na podstawie wystawionej faktury VAT z 14-dniowym 

terminem płatności. W uzasadnionych przypadkach organizator może zwolnić uczestnika z wniesienia opłaty 

rejestracyjnej. 

 

Opłata promocyjna stanowiąca pokrycie kosztów organizacji i promocji uroczystości: 

❖ dla firm i instytucji zatrudniających do 9 osób – 2 000 + VAT 

❖ dla firm i instytucji zatrudniających od 10 do 25 osób – 3 000 + VAT 

❖ dla firm i instytucji zatrudniających od 25 do 50 osób – 4 500+ VAT 

❖ dla firm i instytucji zatrudniających powyżej 50 osób – 5 000+ VAT 

Szczegółowy zakres promocji publicznej Laureata i wysokość opłaty promocyjnej – jest uzgadniana  

i stanowi przedmiot „Umowy” zawartej ze Śląską Izbą Budownictwa. 

 

Opłatę promocyjną uczestnik Gali Budownictwa reguluje na podstawie wystawionej faktury VAT  

z 14-dniowym terminem płatności.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

 

 

 

 


