
 

 

Regulamin 

konkursu wiedzy technicznej „Nowoczesny inżynier 2022” 

organizowanego przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa 

 

 

§ 1. Informacje ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu wiedzy technicznej pod nazwą „Nowoczesny inżynier 2022” 

(dalej: Konkurs) jest Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz zaproszone 

do współudziału  Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa (dalej: Izba). 

2. Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy prawnej i technicznej niezbędnej  

do prawidłowego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

3. Udział w Konkursie może wziąć każdy członek Izby (dalej: Uczestnik),  

z wyłączeniem członków Organów Izby i członków Jury, który ma opłacone składki 

członkowskie i aktywował swoje konto na portalu Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

4. Konkurs obejmuje wiedzę z obszaru przepisów następujących aktów prawnych: 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 

r. poz. 2351 z późn. zmianami),  

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, 

c) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 06.09.2021 r.  

w sprawie prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki. 

 

5. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

a. Etap I – test składający się z pytań jednokrotnego wyboru na platformie 

internetowej konkursu, udostępnionej przez Izbę, wypełniany przez 

Uczestników w dowolnej lokalizacji, po zalogowaniu na platformę 

internetową konkursu za pomocą loginu (nr członkowski) i hasła nadanego 

przez Izbę. 



 

 

b. Etap II – test składający się z pytań jednokrotnego wyboru na platformie 

internetowej konkursu, przez Uczestników w dowolnej lokalizacji,  

po zalogowaniu na platformę internetową konkursu za pomocą loginu  

(nr członkowski i hasła nadanego przez Izbę – nowego na II Etapie konkursu) 

dla Uczestników Etapu I, którzy uzyskali nie mniej niż 70% punktów możliwych 

do zdobycia, tj. nie mniej niż 21 punktów z 30 punktów możliwych  

do zdobycia.  

6. W przypadku uzyskania w Etapie I minimalnej liczby punktów tj. 21 punktów  

z 30 punktów możliwych do zdobycia, przez mniej niż 10 Uczestników Konkursu, 

odstępuje się od przeprowadzenia Etapu II Konkursu. 

7. Przewiduje się nagrodzenie dziesięciu Uczestników Etapu II Konkursu, którzy uzyskali 

największą liczbę punktów w trakcie Etapu II Konkursu (nie sumujemy punktów 

uzyskanych podczas Etapu I i Etapu II). 

8. W przypadku uzyskania przez Uczestników Etapu II Konkursu jednakowej liczby 

punktów, o kolejności zajęcia miejsc nagradzanych decyduje liczba punktów 

uzyskanych podczas Etapu I Konkursu. 

9. W przypadku zajęcia ex aequo przez dwóch lub więcej Uczestników Konkursu, 

miejsca nagradzanego, Izba zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki. 

Dogrywka będzie miała formę elektroniczną, podobnie jak Etap I i Etap II konkursu. 

10. W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 6 niniejszego Regulaminu, nagradza się 

Uczestników Etapu I, którzy uzyskali największą liczbę punktów, lecz nie mniej niż  

21 punktów z 30 punktów możliwych do zdobycia. Przepis § 1 pkt 9 niniejszego 

Regulaminu stosuje się.  

11. Izba udostępni swoim członkom na swojej stronie internetowej szkoleniową wersję 

testu, celem zapoznania się z zakresem wymaganej wiedzy, zasadami konkursu  

i obsługą platformy internetowej Konkursu, jaka będzie obowiązywała w Etapie I i II 

Konkursu oraz ewentualnych dogrywkach. Korzystanie ze szkoleniowej wersji testu 

będzie anonimowe. 

12. Etap I Konkursu będzie trwał całą dobę (udostępnienie konkursu poprzez platformę 

internetową w dniu 03 grudzień 2022 r. od godz. 08.00 do 04 grudzień 2022  

do godz.8.00), Etap II Konkursu w dniu 7 styczeń 2023 r. od godz. 8.00 do dnia 8 

styczeń 2023 do godz. 8.00. 



 

 

 

 

§ 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie 

 

1. Izba prześle swoim członkom, którzy przekazali Izbie swój adres e-mail, informację – 

zaproszenie do udziału w Konkursie. 

2. Izba zamieści na swojej stronie internetowej ogłoszenie o Konkursie i zasadach jego 

przeprowadzenia. 

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: 

nowoczesnyinzynier@slk.piib.org.pl w terminie do dnia 30.11.2022 r.  

4. Izba po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w § 2 pkt 3 niniejszego Regulaminu, 

zweryfikuje prawo udziału członka Izby w Konkursie, a jako potwierdzenie tego prawa 

przekaże, w terminie do dnia 02.12.2022 r., informację zwrotną zawierającą link  

do platformy internetowej Konkursu oraz hasło na wskazany adres  

e-mail Uczestnika i udostępni Uczestnikowi udział w Etapie I Konkursu w terminie 

wskazanym w § 1 pkt 12 niniejszego Regulaminu. 

 

§ 3. Zasady Etapu I Konkursu 

 

1. Etap I Konkursu polega na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na pytania w formie 

testu składającego się z pytań jednokrotnego wyboru, który zostaje udostępniony  

na platformie internetowej Konkursu w terminie wskazanym w § 1 pkt 12 niniejszego 

Regulaminu. 

2. Uczestnik po zalogowaniu się na platformę internetową Konkursu przystępuje  

do Konkursu poprzez naciśnięcie przycisku „Start”. Uczestnik może przystąpić  

do Konkursu jednokrotnie. 

3. Naciśnięcie przycisku „Start” na platformie internetowej Konkursu oznacza 

zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu oraz przystąpienie do Etapu I 

Konkursu. 

4. Pytania i proponowane odpowiedzi są jednakowe dla wszystkich Uczestników, jednak 

każdy Uczestnik otrzymuje zarówno pytania, jak i odpowiedzi w zmienianej, losowo 

ułożonej  kolejności. 



 

 

5. Na rozwiązanie testu Etapu I przewiduje się  60 minut. Czas liczony jest od momentu 

naciśnięcia przycisku „Start” na platformie internetowej Konkursu. Po upływie limitu 

czasu dostęp do Konkursu jest blokowany. 

6. Etap I składa się z 30 pytań. 

7. Odpowiedź na pytanie polega na odznaczeniu przez Uczestnika jednej z trzech 

propozycji odpowiedzi (A, B, C). 

8. Za prawidłową odpowiedź na pytanie Uczestnik Etapu I zdobywa 1 punkt,  

za nieprawidłową odpowiedź Uczestnik otrzymuje 0 (zero) punktów. 

9. Uczestnik Etapu I w wyznaczonym limicie czasu może pomijać pytania (pozostawiając 

bez odpowiedzi), wracać do poprzednich pytań, poprawiać odpowiedzi. 

10. Bezpośrednio po zakończeniu testu Etapu I Uczestnik otrzymuje informację zwrotną  

o liczbie zdobytych punktów. 

 

§ 4. Zasady Etapu II Konkursu 

 

1. Etap II Konkursu polega na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na pytania w formie 

testu składającego się z pytań jednokrotnego wyboru, który zostaje udostępniony  

na platformie internetowej Konkursu w terminie wskazanym w § 1 pkt 12 niniejszego 

Regulaminu. 

2. Uczestnik po zalogowaniu się na platformę internetową Konkursu przystępuje  

do Konkursu poprzez naciśnięcie przycisku „Start”. Uczestnik może przystąpić  

do Konkursu jednokrotnie. 

3. Naciśnięcie przycisku „Start” na platformie internetowej Konkursu oznacza 

zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu oraz przystąpienie do Etapu II 

Konkursu. 

4. Pytania i proponowane odpowiedzi są jednakowe dla wszystkich Uczestników, jednak 

każdy Uczestnik otrzymuje zarówno pytania, jak i odpowiedzi w zmienianej, losowo 

ułożonej kolejności. 

5. Na rozwiązanie testu Etapu II przewiduje się  60 minut. Czas liczony jest od momentu 

naciśnięcia przycisku „Start” na platformie internetowej Konkursu. Po upływie limitu 

czasu dostęp do Konkursu jest blokowany. 

6. Etap II składa się z 30 pytań. 



 

 

7. Odpowiedź na pytanie polega na odznaczeniu przez Uczestnika jednej z trzech 

propozycji odpowiedzi (A, B, C). 

8. Za prawidłową odpowiedź na pytanie Uczestnik Etapu II zdobywa 1 punkt,  

za nieprawidłową odpowiedź Uczestnik otrzymuje 0 (zero) punktów. 

9. Uczestnik Etapu II w wyznaczonym limicie czasu może pomijać pytania 

(pozostawiając bez odpowiedzi), wracać do poprzednich pytań, poprawiać 

odpowiedzi. 

10. Bezpośrednio po zakończeniu testu Etapu II Uczestnik otrzymuje informację zwrotną  

o liczbie zdobytych punktów.  

11. Przewodniczący Jury informuje Uczestników Etapu II Konkursu o ilości zdobytych 

punktów niezwłocznie po podliczeniu ilości punktów zdobytych przez wszystkich 

Uczestników i zakończeniu prac Jury w terminie 7 dni od zakończenia Etapu II 

konkursu. W przypadku konieczności przeprowadzenia dogrywki, informację o ilości 

punktów zdobytych przez wszystkich Uczestników podawaną przez 

Przewodniczącego Jury może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do przeprowadzenia 

dogrywki.  

 

§ 5. Reklamacje 

 

1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo reklamacji. Reklamacja powinna 

zawierać opis przedmiotu reklamacji oraz jej uzasadnienie. Reklamacje należy składać 

w terminie 3 dni  od dnia zakończenia danego Etapu Konkursu. Reklamacje należy 

przesłać pocztą elektroniczną na adres: nowoczesnyinzynier@slk.piib.org.pl 

posługując się adresem e-mail członka Izby podanym przy zgłoszeniu do Konkursu,  

w celu identyfikacji Uczestnika Konkursu. 

2. Reklamacje składane po terminie wskazanym w § 5 pkt 1 niniejszego Regulaminu  

nie będą rozpatrywane. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Jury konkursu w terminie 3 dni od dnia ich 

otrzymania. Decyzja Jury rozstrzygająca reklamację jest ostateczna. 

 

 

§ 6. Ogłoszenie wyników 



 

 

 

1. Oficjalne ogłoszenie wyników Etapu I Konkursu nastąpi po rozpatrzeniu 

ewentualnych reklamacji o których mowa § 5 niniejszego Regulaminu, lecz nie 

później niż do dnia 12 stycznia 2023 r., poprzez opublikowanie danych osobowych 

Uczestników zakwalifikowanych do Etapu II Konkursu, na stronie internetowej Izby 

oraz poprzez ich poinformowanie za pomocą poczty elektronicznej na adres podany 

przy zgłoszeniu do Konkursu oraz telefonicznie. 

2. Oficjalne ogłoszenie ostatecznych wyników Konkursu nastąpi podczas wydarzeń 

ŚlOIIB. 

3. Ostateczna lista nagrodzonych Uczestników Konkursu zostanie opublikowana  

na stronie internetowej Izby, na tablicy informacyjnej Izby oraz na łamach 

Informatora Izby. 

 

§ 7. Nagrody 

 

1. Izba przewiduje następujące nagrody i dyplomy, z zastrzeżeniem przepisów  

§ 1 pkt 8 ÷10 niniejszego Regulaminu: 

a. za zajęcie I miejsca – 3.000,00 zł, 

b. za zajęcie II miejsca – 2.500,00 zł, 

c. za zajęcie III miejsca – 2.000,00 zł, 

d. za zajęcie IV miejsca – 1.000,00 zł, 

e. za zajęcie V miejsca – 1.000,00 zł. 

2. Nagroda będzie udzielona w formie przelewu na konto podane przez uczestnika 

konkursu. 

3. Od wartości poszczególnych nagród zostanie pobrany zryczałtowany podatek 

dochodowy z tytułu wygranej w Konkursie w wysokości 10 % wygranej zgodnie  

z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst 

jednolity Dz.U.2021.1128 z późn. zmianami). 

4. Nagrodzony Uczestnik jest zobowiązany podać dane niezbędne do uregulowania 

podatku dochodowego, najpóźniej w momencie odbioru nagrody.  

5. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo przeniesienia prawa  

do otrzymania nagrody na inną osobę. 



 

 

6. Nagrodzeni Uczestnicy zostaną powiadomieni o zdobytej nagrodzie za pomocą poczty 

elektronicznej na adres podany przy zgłoszeniu do Konkursu oraz listem poleconym  

w terminie 14 dni od dnia opublikowania  ostatecznych wyników Konkursu na stronie 

internetowej Izby. 

 

§ 8. Szkoleniowa wersja testu 

 

1. Izba udostępni swoim członkom na swojej stronie internetowej szkoleniową wersję 

testu, celem zapoznania się z zakresem wymaganej wiedzy, zasadami Konkursu  

i obsługą platformy internetowej Konkursu, jaka będzie obowiązywała w Etapie I 

Konkursu. Korzystanie ze szkoleniowej wersji testu będzie anonimowe. 

2. Szkoleniowa wersja testu jest jednolita dla wszystkich korzystających i dostępna  

na stronie internetowej Izby po zalogowaniu na platformę internetową Konkursu  

za pomocą jednolitego dla wszystkich członków Izby loginu: anonim oraz hasła: 

anonim. 

3. Bezpośrednio po zakończeniu szkoleniowej wersji testu członek Izby otrzymuje 

informację zwrotną o ilości zdobytych punktów. Platforma internetowa konkursu 

umożliwia również przejrzenie pytań i proponowanych odpowiedzi wraz  

z oznaczeniem odpowiedzi zaznaczonych przez członka Izby oraz odpowiedzi 

prawidłowych i błędnych. 

 

§ 9. Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody  

na przetwarzanie przez Izbę ich danych osobowych w celu zorganizowania  

i przeprowadzenia Konkursu, a także ogłoszenia wyników, wydania nagród  

i rozpoznania reklamacji, jak również w celach archiwalnych w związku z ustawą  

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983r. 

(Dz.U.2019.553., z późn. zm.), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym 

ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity 

Dz.U.2019.1781, z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 20169/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 



 

 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dalej RODO). Administratorem 

tak zebranych danych osobowych jest Śląska Okręgowa Izba Inżynierów 

Budownictwa (NIP 9542423635)  

z siedzibą w Katowicach (40-467) przy ul. Adama 1b (dalej Administrator), kontakt: 

nowoczesnyinżynier@slk.piib.org.pl  

2. Administrator informuje, że Uczestnikowi przysługuje, w zakresie i na zasadach 

określanych przez RODO, prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem że cofnięcie zgody uniemożliwia wzięcie 

udziału w konkursie. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału  

w Konkursie. 

4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku 

przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w tym w szczególności 

obowiązku przechowywania dokumentów wynikającego z ustawy o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983r. (Dz.U.2019.553, z późn. zm.). 

5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, jednak mogą być 

udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych 

na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie zawartych przez administratora 

umów, przy czym podmioty takie przetwarzają dane na podstawie umowy  

z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

7. Każdy Uczestnik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania,  

iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa. 

8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  

w tym również w formie profilowania. 

9. Uczestnicy zgadzają się, w przypadku uzyskania kwalifikacji do Etapu II Konkursu oraz 

w przypadku zajęcia nagrodzonego miejsca, na opublikowanie ich danych osobowych 

mailto:in%C5%BCynier@slk.piib.org.pl


 

 

na stronie internetowej Izby, na tablicy ogłoszeniowej Izby, a także na łamach 

Informatora Izby. 

 

 

 

 

§ 10. Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Jury Konkursu. 

Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu i jest 

dostępny dla Uczestników w siedzibie Izby oraz na stronie internetowej 

www.slk.piib.org.pl  


