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Regulamin konkursu  

na najlepszą pracę dyplomową – „Prefabrykacja w budownictwie” organizowanego przez Betard Sp. 

z o.o. 

 

1. Organizatorem konkursu jest Betard sp. z o.o. z siedzibą w Długołęce, ul. Polna 30, 55-095 Długołęka, 

KRS: 0000366275, NIP: 8961508815. 

2. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu stosowania prefabrykacji w budownictwie oraz 

promowanie autorów prac dyplomowych, którzy w swoich pracach wykazali się posiadaniem znacznej 

wiedzy technicznej oraz pomysłowością i umiejętnością stosowania nowoczesnych rozwiązań. 

3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.betard.pl/aktualności/konkurs. 

4. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która jest studentem ostatniego roku studiów 

inżynierskich oraz magisterskich Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej 

i przygotowuje się do egzaminu dyplomowego w sesji zimowej oraz letniej roku akademickiego 

2022/2023, a następnie zda egzamin dyplomowy i ukończy studia w roku akademickim 2022/2023 i obroni 

pracę dyplomową na jeden z tematów wymienionych w  Załączniku nr 1 do Regulaminu – Wykaz tematów 

– zastrzeżeniem możliwości rozszerzenia listy tematów stosownie do postanowień punktu 18. 

5. Minimalna liczba prac biorących udział w konkursie, konieczna do rozstrzygnięcia konkursu – 5 

6. W konkursie wezmą udział osoby, które dokonają czynności opisanych w niniejszym punkcie oraz w 

punktach 7 i 8 w wyznaczonych tam terminach.  

W celu wyrażenia woli wzięcia udziału w konkursie należy przesłać wiadomość za pomocą poczty 

elektronicznej na adres: m.moczko@betard.pl w terminie do 01.08.2023 r. wraz z Załącznikami: 

a. wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym, którego wzór jest udostępniony na stronie internetowej 

Organizatora; 

b. Oświadczeniem promotora o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, którego wzór 

jest udostępniony na stronie internetowej Organizatora. 

7. Ponadto, w celu wzięcia udziału w konkursie, osoba, która wykonała czynności, opisane w punkcie 

poprzednim, powinna przesłać: 

a. Konspekt pracy dyplomowej, spełniający wymogi, określone w Regulaminie – w formie elektronicznej 

na adres m.moczko@betard.pl 

b. Zaświadczenie z Uczelni potwierdzające, że na podstawie zgłoszonej do Konkursu pracy został nadany 

tytuł magistra lub inżyniera oraz potwierdzenie uzyskanej oceny z obrony, 

c. pracę dyplomową w postaci, która była przyjęta do obrony (prace należy wysłać w wersji papierowej 

wraz z załącznikami na adres: Betard Sp. z o.o. ul. Polna 30 , 55-095 Długołęka oraz w wersji cyfrowej 

wraz z załącznikami w formacie Word/pdf na adres email m.moczko@betard.pl 

Wymienione wyżej dokumenty należy przesłać do dnia 01.08.2023. 

8. Konspekt pracy dyplomowej należy sporządzić w formie elektronicznej. Maksymalna liczba znaków:  

10.000, czcionka Arial, wielkość liter 10. W treści Konspektu należy zawrzeć:  

– uzasadnienie wyboru tematu wraz z argumentacją, dlaczego praca powinna zostać nagrodzona, 

– krótki opis i charakterystykę wybranego tematu oraz wartość, jaką stanowi dla przemysłu,  

- wybrane rysunki oraz rozdział, który według uczestnika konkursu zasługuje na największą uwagę. 

9. Skład Kapituły Konkursowej:  

- prof. dr hab. inż.  Krzysztof Schabowicz  

- prof. dr hab. inż. Tomasz Trapko 

- mgr inż. Mateusz Moczko  

- mgr inż. Hubert Woźniakowski 

- mgr inż. Łukasz Andrzejewski  
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10. Wysokość nagród: 

- 1 miejsce – 5 000 zł 

- 2 miejsce – 3 000 zł 

- 3 miejsce – 2 000 zł  

11. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni do dnia 10.11.2023 r. Organizator zastrzega sobie możliwość 

wyłonienia Laureatów konkursu w późniejszym terminie, w szczególności w wypadku, w którym liczba lub 

obszerność zgłoszonych na Konkurs prac powodują, że ich ocena wymaga znacznego nakładu pracy 

Kapituły. Informacja o przyznaniu nagród zostanie przesłana drogą elektroniczną do uczestników 

konkursu oraz umieszczona na stronie internetowej Organizatora. 

12. Ocena prac dyplomowych odbywać się będzie według następujących kryteriów: 

a) innowacyjność zaproponowanych rozwiązań w zakresie prefabrykacji 

b) stopień skomplikowania tematu 

c) pomysłowość, nieszablonowe podejście do stworzenia pracy dyplomowej 

d) przejrzystość zgłoszonej pracy 

Wyłonienie laureatów nastąpi w wyniku dwuetapowych obrad Kapituły. W pierwszym etapie kapituła oceni 

poszczególne prace przy uwzględnieniu wyżej wskazanych kryteriów. W drugim etapie nastąpi dyskusja 

i głosowanie nad przyznaniem nagród. We wszelkich sprawach, w których nie uda się osiągnąć 

jednomyślności, decyzje podejmowane będą większością głosów obecnych członków Kapituły.  

13. Decyzje kapituły konkursowej są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

14. Celem wzięcia udziału w konkursie uczestnik wyraża zgodę w formularzu zgłoszeniowym na 

przetwarzanie danych osobowych, w tym publikowanie imion, nazwisk oraz wizerunku laureatów 

konkursu. Organizator informuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest: BETARD Sp. z o.o z siedzibą w Długołęce, ul. Polna 30, 55-

095 Długołęka, dane kontaktowe – nr tel. 71 315 20 09, e-mail: bok@betard.pl; 

2) Dane osobowe uczestnika konkursu oraz promotora pracy przetwarzane będą w celu 

przeprowadzenia konkursu, w tym w celach marketingowych, oraz celem wykonania obowiązków 

publicznoprawnych związanych z organizacją konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i f RODO. 

3) Dane uczestnika konkursu oraz promotora pracy mogą być udostępniane następującym kategoriom 

odbiorców: 

a) organom władzy publicznej lub podmiotom publicznym uprawnionym do ich uzyskania na 

podstawie przepisów prawa, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną; 

b) użytkownikom strony internetowej Administratora – w celu poinformowania o wynikach konkursu; 

4) Dane uczestnika konkursu oraz promotora pracy nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej; 

5) Dane uczestnika konkursu oraz promotora pracy będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji wyżej wskazanego celu; 

6) Uczestnik konkursu oraz promotor pracy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo 

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

wniesienia sprzeciwu. 

7) Uczestnik konkursu oraz promotor pracy posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 

Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO. 

8) Podanie przez Uczestnika konkursu oraz promotora pracy danych osobowych jest dobrowolne, lecz 

odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych wyłącza możliwość wzięcia udziału w 

konkursie. 

9) Dane uczestnika oraz promotora pracy nie będą podlegały profilowaniu. 

15. Przeprowadzenie Konkursu nie powoduje powstania dodatkowych tj. innych niż wskazane w Regulaminie 

i wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zobowiązań pieniężnych Betard Sp. z o.o. 

wobec jakiegokolwiek podmiotu. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest podanie przez uczestnika 

danych niezbędnych do dokonania przelewu bankowego oraz do wypełnienia przez Organizatora 

ewentualnych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego.  
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16. Przesłane przez uczestników materiały nie podlegają zwrotowi.  

 

17. Betard Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w dowolnym momencie bez podania 

przyczyny. Odwołanie konkursu jest niedopuszczalne, jeżeli w sposób prawidłowy zgłoszono do udziału 

w konkursie 5 prac.  

18. Betard Sp. z o.o. zastrzega umożliwienie dołączenia do konkursu autora pracy dyplomowej, której temat 

znajduje się w zakresie prefabrykacji betonowej, a który nie znajdował się na liście konkursowej.  

19. Betard sp. z o.o. uprawniony jest do zmiany, w tym doprecyzowania postanowień niniejszego regulaminu 

w każdym czasie  – w zakresie nienaruszającym ogólnych zasad konkursu. Zmiana może dotyczyć w 

szczególności składu Kapituły Konkursowej.  
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Załącznik nr 1 

do Regulaminu Konkursu na najlepszą pracę dyplomową - Prefabrykacja w Budownictwie 

 

Tematy prac dyplomowych objętych konkursem*: 

1. Zaprojektowanie przekrycia hali widowiskowo – sportowej z wykorzystaniem prefabrykowanych 

elementów zespolonych – dźwigary sprężone + płyty filigran lub sprężone płyty kanałowe.  

2. Sposoby zakotwienia prefabrykatów balkonowych w wybranych stropach prefabrykowanych typu 

Filigran, stropach gęstożebrowych typu Teriva, Rector oraz sprężonych płyt kanałowych HCU 

3. Trwałość betonu wykorzystywanego w produkcji elementów prefabrykowanych, uwarunkowania 

technologiczne i materiałowe w świetle oceny jego mrozoodporności. Przegląd i porównanie 

metod badań i oceny mrozoodporności betonu.  

4. Badania odporności betonu na oddziaływania typu ściernego na przykładzie betonowej kostki 

brukowej. Porównanie metod badawczych i kryteriów oceny. 

5. Analiza porównawcza wykonania murów oporowych w technologii prefabrykowanych ścian 

pełnych typu „L” oraz ścian zespolonych „podwójny Filigran” z uwzględnieniem aspektu 

finansowego. 

6. Projekt prefabrykowanych przepustów pod drogą wojewódzką z uwzględnieniem przejścia dla 

zwierząt 

7. Studium na temat procesu produkcji prefabrykowanych żelbetowych elementów płytowych z 

wykorzystaniem wybranych elementów BIM. 

8. Studium na temat linii technologicznej do produkcji prefabrykowanych sprężonych dźwigarów 

dachowych. 

9. Opracowanie rodzin dla wybranych elementów prefabrykowanych w programie Autodesk Revit: 

płyty stropowe. 

10. Wpływy strefy przypodporowej w prefabrykowanych słupach żelbetowych na efekty II rzędu 

11. Przydatność technologii BIM w projektowaniu niewielkich budynków wielorodzinnych 

prefabrykowanych 

 

Tematy, które zostały zgłoszone przez Opiekunów: 

Temat nr 1 – dr inż. Wojciech Pawlak 

Temat nr 2 – prof. dr hab. inż. Andrzej Ubysz 

Temat nr 3, 4 – dr inż. Marta Moczko 

Temat nr 5 – dr inż. Michał Musiał 

Temat nr 6 – dr inż. Roman Wróblewski 

Temat nr 7, 8 – dr inż. Mariusz Rejment 

Temat nr 9 – dr inż. Mariusz Szóstak 

Temat nr 10 – dr inż. Marek Maj 

Temat nr 11 – dr inż. Ryszard Antonowicz 

 

mailto:bok@betard.pl

