BUDOWLANA FIRMA ROKU, LAURY BUILDERA i POLSKI HERKULES

BUILDER AWARDS

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WYRÓŻNIEŃ
1.

„Wyróżnienie BUDOWLANA FIRMA ROKU, LAURY
BUILDERA i POLSKI HERKULES zwane w dalszej
części regulaminu wyróżnieniami BFR, LB i PH
przyznawane są przez Kapitułę, którą stanowią Rada
Naukowa i Redakcja miesięcznika „Builder”.

2.

Kapituła pracuje pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Naukowej prof. dr hab. inż. Leonarda
Runkiewicza z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki
Warszawskiej, członka Rady Naukowej Instytutu
Techniki Budowlanej.

3.

Wyróżnienia przyznawane są w celu wyłonienia
wyróżniających się firm i osób działających na polskim
rynku budowlanym, promocji tych firm i osób oraz
upowszechniania dobrych praktyk w branży budowlanej.

4.

Wyróżnieniami BFR i LB mogą być nagrodzone
wszystkie działające w Polsce przedsiębiorstwa polskie
i zagraniczne, instytucje, organizacje z szeroko
rozumianej branży budowlanej oraz firmy, instytucje,
organizacje i uczelnie wyższe działające na rzecz
branży budowlanej lub wspierające je swoją wiedzą,
technologiami i usługami, niezależnie od ich struktury
własnościowej, formy organizacyjnej oraz wielkości
przedsiębiorstwa.

5.

Wyróżnienie i statuetka Polski Herkules przyznawana
jest szefom firm, instytucji i organizacji za ich osobiste
i szczególne osiągnięcia, ugruntowaną pozycję w branży
budowlanej oraz innym osobom, które swoją
dotychczasową działalnością wywarły znaczący wpływ
na rozwój polskiego budownictwa, w tym architektury,
nauki i edukacji.

6.

Przy przyznawaniu wyróżnień BFR, LB ocenie podlegać
będą:
1. Pozycja podmiotu w branży oraz osiągnięcia na
jej tle i podmiotów konkurencyjnych.
2. Jakość produktów i usług, dostosowanie ich do
norm i wytycznych oraz potrzeb klientów.
3. Jego rzetelność oraz stabilność w prowadzonej
działalności.
4. Rekomendacje, nagrody i wyróżnienia otrzymane
w danym roku.

7.

Przy przyznawaniu statuetek PH osobom czynnym
zawodowo ocenie podlegać będzie dodatkowo pozycja
firmy, organizacji, instytucji kierowanej przez daną
osobę oraz jej wpływ na rozwój budownictwa w Polsce.
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8.

Wyróżnienia BFR przyznawane są w następujących
kategoriach:
1. Projektant (architektura, konstrukcje) / Biuro
inżynierskie / Biuro architektoniczne.
2. Generalny Wykonawca.
3. Deweloper.
4. Producent materiałów budowlanych.
5. Producent urządzeń i sprzętu budowlanego.
6. Dostawca urządzeń i sprzętu budowlanego.
7. Dystrybutor materiałów budowlanych.

9.

Wyróżnienia LB przyznawane są w następujących
kategoriach:
1. Nauka i edukacja.
2. Organizacje i stowarzyszenia.
3. Produkty IT.
4. Produkty i usługi finansowe.
5. Doradztwo.
6. Inwestycje prywatne.
7. Inwestycje publiczne.
8. Polski Biznes w Budownictwie.
9. Dostawca materiałów budowlanych.
10. Usługi i produkty dla budownictwa.

10. Proces oceny podmiotów i przyznawania wyróżnień BFR
i LB jest dwuetapowy.
11. Pierwszy etap ma charakter otwarty. Każda działająca
na polskim rynku firma, instytucja, organizacja i uczelnia
może ubiegać się o wyróżnienie, pod warunkiem
wypełnienia i przesłania na adres redakcji miesięcznika
„Builder” ankiety weryfikacyjnej.
12. Uczestników do pierwszego etapu mogą zgłaszać
również instytucje, inwestorzy i firmy współpracujące ze
zgłoszonym podmiotem np. przy realizacji inwestycji
budowlanych. W takim przypadku zgłoszenie musi
zawierać pisemne uzasadnienie - rekomendację.
13. Kapituła ma prawo nominować do wyróżnienia BFR i LB
firmy, uczelnie i instytucje z pominięciem pierwszego
etapu. W takim przypadku warunkiem udziału firmy
w procedurze przyznawania wyróżnień jest spełnienie
warunków formalnych tj.: przyjęcie nominacji i przesłanie
potwierdzenia oraz wniesienie opłaty regulaminowej.
14. W pierwszym etapie Redakcja miesięcznika „Builder”
dokonuje wstępnej oceny i klasyfikacji zgłoszonych
podmiotów na podstawie ankiet weryfikacyjnych
przesłanych przez ubiegające się o wyróżnienie
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podmioty, rekomendacji oraz na podstawie informacji
zebranych z ogólnie dostępnych źródeł. W oparciu o
wstępną ocenę przyznawane są nominacje.
15. Udział w pierwszym etapie, niezależnie od trybu
zgłoszenia, nie podlega opłacie regulaminowej.
16. Wynik oceny w pierwszym etapie ma charakter
wewnętrzny i nie jest podawany do publicznej
wiadomości.
17. Do drugiego etapu przechodzą wyłącznie podmioty,
które przeszły proces weryfikacyjny oraz spełniły
warunki formalne tj.: przyjęły nominację oraz wniosły
opłatę regulaminową. Z opłaty weryfikacyjnej zwolnione
są podmioty ubiegające się o wyróżnienie LB
w kategoriach nauka i edukacja.

krótkich informacji PR w działach Informacje i Rynek
oraz online w okresie 12 miesięcy.
24. Ogłoszenie i podanie do publicznej wiadomości listy
Laureatów oraz wręczenie wyróżnień ma miejsce
podczas dorocznej „Gali Buildera – Builder Awards”.
Relacja z Gali Buildera wraz z listą Laureatów zostanie
zamieszczona w miesięczniku Builder.
25. Redakcja miesięcznika Builder dla wzmocnienia
społecznego przekazu i promocji wyróżnień może
pozyskiwać do współpracy patronów, instytucje
publiczne, organizacje społeczne oraz podmioty
gospodarcze i media.

19. Kapituła dokonując analizy może prosić podmioty o
przedstawienie dodatkowych informacji.

26. Laureaci wyróżnień mają prawo do nieograniczonego
posługiwania się tytułem, logo, statuetką oraz
certyfikatem (symbolami) we wszystkich prowadzonych
przez siebie działaniach promocyjnych i reklamowych,
a w szczególności do: a) informowania opinii publicznej
o otrzymanym wyróżnieniu. b) wykorzystania znaków
słownych i graficznych Builder Awards w reklamach
zamieszczanych w prasie radiu, TV i internecie oraz
w innych działaniach promocyjnych i PR.

20. Proces przyznawania statuetek PH jest jednoetapowy,
na podstawie nominacji Kapituły. Nominacje Kapituły
mają charakter wewnętrzny i nie są podawane do
publicznej wiadomości. Warunkiem otrzymania
wyróżnienia PH jest przyjęcie nominacji.

27. Obsługę merytoryczną procesu przyznawania wyróżnień
prowadzi Redakcja miesięcznika Builder, obsługę
organizacyjną, finansową i promocję Builder Awards
oraz działania reklamowe na rzecz wyróżnionych
podmiotów prowadzi Builder Corp Sp. z o.o.

18. W drugim etapie Kapituła dokonuje końcowej analizy
zebranych informacji i oceny podmiotów oraz przyznaje
wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.

21. Opłaty regulaminowe wnoszone są przez podmioty,
które przeszły pozytywnie proces weryfikacyjny i przyjęły
nominację do wyróżnienia BFR i LB. W szczególnych
przypadkach podmioty mogą być zwolnione z opłaty
regulaminowej.
22. Wysokość opłat regulaminowych wynosi odpowiednio:
BFR – 10 tys., LB – 6 tys. Do opłat regulaminowych
doliczany jest podatek VAT zgodny z aktualnie
obowiązującą stawką.
23. Opłata regulaminowa pokrywa koszty weryfikacji
podmiotu pod kątem spełniania kryteriów przyznania
wyróżnienia. Obejmuje również działania promocyjne na
rzecz podmiotu w szczególności: a) udział w Gali Builder
Awards, b) prezentację (rozkładówka) w specjalnej
publikacji Builder Leaders Guide, c) prezentację online w
serwisie builderpolska.pl i facebook.com/BuilderPolska,
d) publikację profilu firmy w Builderze przy relacji z Gali
Builder Awards, e) publikację dostarczanych przez firmę

Warszawa, listopad 2021 roku.
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