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i Biegłych Sądowych 

 

 

 W  imieniu organizatorów  Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku                    

& Budowa XXI w.” składam na  ręce Pana Prezesa jeszcze raz  szczególne podziękowania                 

za sprawowanie patronatu merytorycznego nad minioną edycją oraz wsparcie w pracach Jury 

Konkursowego przez prof. Jerzego Obolewicza. Jednocześnie zwracam się z  prośbą o objęcie 

patronatem merytorycznym przez Stowarzyszenie 27. edycji Konkursu organizowanego 

nieprzerwanie od 1996 roku. 

  Celem konkursu jest promocja oraz  wyłonienie najlepszych wyróżniających się                      

szczególnymi walorami przedsięwzięć budowlanych oraz  propagowanie i wspieranie działań 

dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa minionych pokoleń.  Mogą być to budynki              

różnego typu - mieszkalne, hotelarskie, przemysłowe, sportowe, sakralne i zabytkowe, ale też 

mosty, drogi czy całe obszary poddane rewitalizacji oraz nowe obiekty. 

 Ponad ćwierć wieku prezentujemy dokonania samorządów, które nie do poznania 

zmieniły wsie, miasteczka, miasta, oraz powiaty i województwa - pokazuje to jak                             

w kalejdoskopie zmieniającą się Polskę. Ogólnopolski Otwarty Konkurs „Modernizacja Roku 

& Budowa XXI w.” jest przeznaczony dla inwestorów, wykonawców i projektantów, o udział 

w rywalizacji ubiegają się nie tylko osoby fizyczne, ale też izby, powiaty, urzędy miasta, 

instytucje i deweloperzy. 

         Nagrody po wnikliwej analizie przyznaje niezależne Jury złożone z 36 fachowców,             

profesorów politechnik, przedstawicieli ministerstw, PINB którzy wizytują  obiekty startujące 

w Finale Konkursu. Nagrody przyznają również ministerstwa sprawujące patronat,                 

marszałkowie województw, Izby Budowlane   oraz  Związek Powiatów Polskich za                         

wyróżniające się obiekty w regionach. Komisja Konkursowa nagradza między innymi, jakość 

stosowanych materiałów, nowoczesność, rezultaty ekologiczne, efektywność procesów                 

technologicznych, perfekcyjne wykonanie, przemyślane projekty i świadome inwestycje. 

       

 

 



 

 

 Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenia nagród odbywa się tradycyjnie od lat na Zamku 

Królewskim w Warszawie - Muzeum Rezydencji Królów i Rzeczypospolitej. Wrześniowej Gali 

towarzyszył koncert muzyki filmowej Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. 

Szeroka relacja filmowa i fotograficzna dostępna jest na stronie Konkursu w aktualnościach 

oraz na You Tube/modernizacjaroku.   

 W 26. edycji, największego tego typu przedsięwzięcia w Polsce, wystratowało 510 

obiektów, jest to grupa 1500 inwestorów, firm wykonawczych i architektonicznych. Jury 

osobiście odwiedziło 75 realizacji startujących w finale i wyłoniło najlepsze obiekty 

zrealizowane w kraju. Co roku w uroczystym ogłoszeniu wyników i wręczaniu nagród 

uczestniczy ponad 400 osób: prezydentów miast, burmistrzów, prezesów firm budowlanych, 

biur projektowych, przedstawicieli świata nauki, mediów i  administracji rządowej. 

Proszę o przyjęcie szczególnych wyrazów podziękowania za życzliwość i poparcie dla  

Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”. Mamy nadzieję, że                  

w rozpoczętej 27 Edycji Konkursu nie zabraknie poparcia Polskiego Stowarzyszenia 

Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych. 

 

   Z wyrazami szacunku 

Komisarz  Konkursu, Prezes Stowarzyszenia 

          Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego 

 

                            Roman Pikuła 

 

Załącznik: 

Katalog pokonkursowy 26  edycji Konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


