
Załącznik nr 1 
Do Uchwały nr 7/R/2016 

 
Nagroda Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

za najlepszą pracę dyplomową wykonaną na Politechnice Gdańskiej  
w tematyce: 

- konstrukcje budowlane i inżynierskie (w tym obejmującą problematykę wyburzeniową) 
- inżynieria transportowa (drogi, koleje i mosty) 

- instalacje sanitarne 
- instalacje elektryczne i telekomunikacja 

 
 

Celem ustanowienia nagrody Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa jest wyróżnienie Autorów najlepszych 
prac dyplomowych (inżynierskich i magisterskich), którzy zrealizowali swoje prace w tematyce odpowiadającej 
specjalnościom uprawnień budowlanych nadawanych przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.  
 
 

Regulamin nagrody 
ustanowionej w roku 2015,  

obowiązujący w kadencji 2014-2018 Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 
 

FUNDATOR  
1. Fundatorem Nagród jest Pomorska Izba Inżynierów Budownictwa. Fundator ustanawia 4 nagrody za prace 
dyplomowe w kategorii: 
-konstrukcje budowlane i inżynierskie (włącznie z tematyką wyburzeniową),  
-inżynieria transportowa (drogi, koleje, mosty), 
-instalacje sanitarne, 
-instalacje elektryczne i telekomunikacja. 
 

2. Fundator jakim jest Pomorska Izba Inżynierów Budownictwa jest organem Polskiej Izby Inżynierów powołanej 
do działania zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r (tekst pierwotny Dz. U. 2001 r. nr. 5 poz. 42 – tekst 
jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 932). 
 

NAGRODA 
1. Nagrodę przyznaje Przewodniczący Rady Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa, na wniosek Kapituły 
Nagrody powołanej do nominowania prac spośród zgłoszonych prac dyplomowych obronionych na Politechnice 
Gdańskiej w danym roku kalendarzowym.  
 

2. W konkursie mogą uczestniczyć prace dyplomowe obronione na Wydziałach Inżynierii Lądowej i Środowiska 
(WILiŚ), Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji (ETI) oraz Elektrotechniki i Automatyki (EiA) Politechniki 
Gdańskiej. 
 

3. Nagroda ma formę dyplomu Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa i związanej z jego przyznaniem nagrody 
pieniężnej w wysokości 1.500,00 zł. netto. 
 

4. W szczególnych przypadkach Przewodniczący Rady, na wniosek Kapituły Nagrody może przyznać pracom 
dyplomowym w każdej z czterech kategorii po jednym wyróżnieniu. Wyróżnienia mają formę dyplomu 
Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa i związanej z jego przyznaniem nagrody pieniężnej w wysokości 500,00 
zł. netto. 
 
5. Kwota nagrody w przypadku pracy wspólnej zostaje podzielona w równych częściach na autorów pracy 
dyplomowej. Kwota wyróżnienia, w przypadku pracy wspólnej, zostaje zwielokrotniona o ilość jej autorów. 
 

KONKURS  
W konkursie mogą uczestniczyć prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie, wykonane w ramach studiów 
stacjonarnych oraz niestacjonarnych które:  
a) zostały obronione w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym przyznawana jest nagroda,  



b) uzyskały ostateczną ocenę co najmniej bardzo dobrą,  

c) dotyczą rozwiązań inżynierskich charakteryzujących się wysokim stopniem innowacyjności oraz uwzględniają 
zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych.  
 

KAPITUŁA NAGRODY POIIB  
1. Przewodniczącym Kapituły jest każdorazowo Przewodniczący Rady Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa.  
 

2. Honorowym Przewodniczącym Kapituły i jej pełnoprawnym członkiem jest każdorazowo urzędujący Dziekan 
Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. 
3. Honorowymi członkami kapituły są każdorazowo urzędujący Dziekan Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i 
Informatyki oraz Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.    
 

4. Sekretarza Kapituły pełniącego jednocześnie funkcje Koordynatora Branżowego powołuje Przewodniczący 
Rady Pomorskiej Inżynierów Budownictwa będący jednocześnie Przewodniczącym Kapituły. Przynależność 
członkowska do Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz członkostwo w Radzie Pomorskiej Izby 
Inżynierów są warunkami koniecznymi, aby zostać powołanym na stanowisko Sekretarza lub Zastępcy Sekretarza 
Kapituły.  
 

5. Pozostałych członków Kapituły w danej kadencji Pomorskiej Izby Inżynierów powołuje urzędujący 
Przewodniczący Rady Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa.  
 

6. Kandydatów na członków Kapituły proponuje Sekretarz Kapituły. Przewodniczący Branżowych Zespołów 
Kwalifikacyjnych muszą być członkami Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz członkami Rady 
Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa, natomiast osoby uczestniczące w pracach poszczególnych 
Branżowych Zespołów Kwalifikacyjnych muszą być czynnymi członkami Pomorskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa. 
 

7. Praca w ramach struktur Kapituły Nagrody ma charakter społeczny i nie wiąże się z uzyskaniem jakiejkolwiek 
gratyfikacji finansowej oraz innej formy wynagrodzenia.  
 

NABÓR ZGŁOSZEŃ: 
1. Procedura naboru zgłoszeń jest następująca: 

a) zgłoszenia z poszczególnych Wydziałów Politechniki Gdańskiej składane są w Dziekanacie Wydziału Inżynierii 
Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej przez Opiekunów prac dyplomowych. Razem ze zgłoszeniem 
składana jest kopia pracy i kopia ocen Opiekunów i Recenzentów,  

b) zgłoszone prace dyplomowe przekazywane są do Biura Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie prace 
dyplomowe poddawane są wstępnej kwalifikacji w ramach prac tzw. Branżowych Zespołów Kwalifikacyjnych,         

c) informacja o rozpoczęciu naboru jest przekazywana Dziekanom Wydziałów Politechniki Gdańskiej przez 
Sekretarza Kapituły Nagrody w terminie do dnia 1 marca każdego roku, natomiast przekazywanie zgłoszeń do 
konkursu następuje w terminie do dnia 15 kwietnia,  

e) informacja o rozpoczęciu naboru jest rozpowszechniana wśród studentów Wydziałów Inżynierii Lądowej 
i Środowiska (WILiŚ), Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (ETI) oraz Elektrotechniki i Automatyki (EiA) 
Politechniki Gdańskiej najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru, w formie plakatów lub wpisów na stronach 
internetowych lub przy wykorzystaniu innych narzędzi informacyjno-promocyjnych Politechniki Gdańskiej oraz 
Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa.  
 

 
PRACA KAPITUŁY NAGRODY POIIB (procedura):  
1. Praca Kapituły Nagrody przebiega według następujących procedur:  
a) posiedzenia Branżowych Zespołów Kwalifikacyjnych obywają się nie później niż do dnia 15 maja, 

b) posiedzenie Kapituły, na którym ustala się listę i ranking prac nominowanych do nagrody, odbywa się nie 
później niż w dniu 1 czerwca,  

c) przed posiedzeniem Kapituły wstępna kwalifikacja prac dyplomowych odbywa się w Branżowych Zespołach 
Kwalifikacyjnych pracujących w kategoriach: 

-budowlanej: w zakresie konstrukcji budowlanych i inżynierskich (włącznie z tematyką wyburzeniową), 

-budowlanej: w zakresie inżynierii transportowej (drogowa, kolejowa, mostowa)  

-instalacje, urządzenia i sieci sanitarne, 

-instalacje elektryczne i telekomunikacja. 



d) posiedzenie Kapituły odbywa się w pomieszczeniach Biura Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub 
innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Kapituły Nagrody, 

e) termin posiedzenia wyznacza Przewodniczący Kapituły Nagrody, informacja o dacie i miejscu posiedzenia 
przekazywana jest członkom Kapituły, Dziekanom oraz Promotorom i Opiekunom, jak również Autorom 
zgłoszonych prac, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem,  

e) w pierwszej (jawnej i ogólnodostępnej) części posiedzenia Kapituły Autorzy zgłoszonych, wstępnie 
zakwalifikowanych przez Branżowe Zespoły Kwalifikacyjne prac przedstawiają ich główne założenia i osiągnięcia, 
prezentacje Autorów mogą być uzupełniane komentarzami Opiekunów i Promotorów prac dyplomowych,  

f) podczas drugiej (niejawnej) części posiedzenia, Kapituła podejmuje decyzję dotyczącą list rankingowych 
zgłoszonych prac dla każdej z kategorii,  
g) liczba prac nominowanych do nagrody jest nie większa niż 1 na każdą kategorie,   
h) decyzje Kapituły podejmowane są w wyniku tajnego głosowania: w ramach głosowania dotyczącego ustalenia 
rankingu prac, każdy członek Kapituły przypisuje miejsca rankingowe wszystkim zgłoszonym pracom,  
i) ranking wypadkowy powstaje w wyniku zsumowania miejsc rankingowych przypisanych poszczególnym 
pracom przez wszystkich członków Kapituły,  
j) w przypadku, gdy kilka prac uzyskało jednakową sumę, a rozstrzygnięcie co do kolejności w tej specjalności  
prac ma wpływ na listę i ranking prac nominowanych, przeprowadza się dodatkowe głosowanie obejmujące 
tylko te prace,  
k) ranking nominowanych prac jest przedstawiany Przewodniczącemu Rady Pomorskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa nie później niż w dniu 10 czerwca.  
 

2. Decyzję o przyznaniu nagrody oraz ewentualnych wyróżnień podejmuje Przewodniczący Rady Pomorskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa w terminie do dnia 15 czerwca.  
 

3. Obsługę administracyjną konkursu prowadzi Biuro Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa.  
 

4. Ze strony Politechniki Gdańskiej obsługą konkursu zajmuje się Dziekanat Wydziału Inżynierii Lądowej 
i Środowiska jako jednostka administracyjna wspomagająca Biuro Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa w 
pracach związanych z przyznaniem nagrody dla studentów (absolwentów) Politechniki Gdańskiej.  
 
WRĘCZENIE NAGRODY I WYRÓŻNIEŃ 
1. Nagrodę oraz ewentualne wyróżnienia wręcza Przewodniczący Rady Pomorskiej Izby Inżynierów lub osoby 
przez niego upoważnione na inauguracji roku akademickiego Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, Wydziału 
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Wydziału Elektrotechniki i Automatyki lub na uroczystym posiedzeniu 
Senatu Politechniki Gdańskiej. 
 
PREZENTACJE POKONKURSOWE 

1. Po zakończeniu konkursu nagrodzona praca oraz ewentualne prace wyróżnione mogą być zaprezentowane w 
siedzibie Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub w Politechnice Gdańskiej. 
2. Szczegóły dotyczące sposobu i czasu prezentacji ustalają upoważnieni przedstawiciele Pomorskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa, w tym członkowie Kapituły Nagrody oraz Politechniki Gdańskiej. 
3. Prace złożone do konkursy, w tym także wersje papierowe prac dyplomowych, są odbierane przez osoby 
aplikujące o nagrodę w siedzibie Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Prace, które nie zostaną odebrane 
przez zainteresowane osoby będą archiwizowane w siedzibie Izby przez okres 3 lat, a po tym okresie zostaną 
one zutylizowane.  
 
 
  



KAPITUŁA NAGRODY W KADENCJI 2014-2018   

Przewodniczący Kapituły 

Franciszek Jacek Rogowicz    -Przewodniczący Rady Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

 

Honorowy Przewodniczący Kapituły  

Krzysztof Wilde                            -Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG 

 

Honorowi członkowie Kapituły  

Jerzy Wtorek                                -Dziekan Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG 

Janusz Nieznański                       -Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG 

 

Sekretarz Kapituły 

Maciej Niedostatkiewicz       - członek Rady Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

                                                              
 

Członek Kapituły     

Jan Kurylczyk                           - członek Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa    

 
                                                             
   

Przewodniczący Zespołu Kwalifikacyjnego branża: budownictwo-konstrukcje budowlane 

Marek Zackiewicz             -członek Rady Pomorskiej  Izby Inżynierów Budownictwa 

                                                                          

Zbigniew Wilk                          - członek Pomorskiej  Izby Inżynierów Budownictwa 

Jerzy Siemiński                        - członek Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

 

Przewodniczący Zespołu Kwalifikacyjnego branża: budownictwo-inżynieria transportowa 

Krzysztof Żółtowski                 -członek Rady Pomorskiej  Izby Inżynierów Budownictwa  

Romuald Nietupski                - członek Rady Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

Leszek Lewiński                                - członek Pomorskiej  Izby Inżynierów Budownictwa 

 

Przewodniczący Zespołu Kwalifikacyjnego branża: instalacje sanitarne 

Piotr Korczak                            -Zastępca Przewodniczącego Rady Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa    

Agnieszka Makałowska          - członek Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

Marcin Surowiec                     - członek Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

 

Przewodniczący Zespołu Kwalifikacyjnego branża: elektryka i telekomunikacja 

Piotr Zimniak                           - członek Rady Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

Sławomir Kucharski                -członek Pomorskiej  Izby Inżynierów Budownictwa 

Piotr Horyd                              - członek Pomorskiej  Izby Inżynierów Budownictwa 
 

 


