WROCŁAWSKA RADA
FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH

REGULAMIN KONKURSU
ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA
W DZIEDZINIE TECHNIKI
Zatwierdzony na posiedzeniu Prezydium Wrocławskiej Rady FSNT w dniu 9 lutego 2000 r.

REGULAMIN
Konkurs „Wrocławskiej Rady FSNT NOT” – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki.
§1
Konkurs „Na najlepsze rozwiązania w dziedzinie techniki”, zwany dalej konkursem ma na celu
1. Skierowanie działalności stowarzyszeń naukowo-technicznych i terenowych ogniw
Federacji na pobudzanie techniczno-ekonomicznego rozwoju kraju lub poszczególnych
jego regionów.
2. Inspirowanie twórczych postaw zespołów lub osób oraz promocję i wyróżnianie
wybitnych rozwiązań techniczno-ekonomicznych.
3. Podkreślanie rangi i znaczenia postępu naukowo-technicznego i ekonomicznego dla całej
gospodarki kraju.
§2
1. Nagrody w konkursie przyznawane są za wybitne wdrożone osiągnięcia w szczególności
w dziedzinach:
1) konstrukcji obiektów, maszyn, urządzeń, sprzętu oraz materiałów,
2) procesów technologicznych, kompleksowej mechanizacji i automatyzacji
procesów wytwórczych, zmniejszenia zużycia materiałów, surowców i energii,
3) rozwiązań organizacyjno-ekonomicznych,
4) ochrony środowiska oraz warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Za wybitne osiągnięcie uważa się rozwiązania, nie stosowane dotychczas w kraju, a w
szczególności opatentowane oraz takie, które zapewniają osiągnięcia parametrów
technicznych, techniczno-technologicznych, ekonomicznych i ekologicznych, wyższych
od dotychczas uzyskiwanych w kraju.
§3
Konkurs jest przeprowadzany na szczeblu Wrocławskiej Rady FSNT NOT.
§4
1. Nagrody i wyróżnienia na szczeblu Wrocławskiej Rady FSNT przyznawane są corocznie
za osiągnięcia wdrożone w ciągu roku kalendarzowego, poprzedzającego rok przyznania
nagrody i zgłoszone do Wrocławskiej Rady FSNT do 30 kwietnia danego roku.
2. Przyznanie nagród powinno nastąpić najpóźniej do 30 czerwca każdego roku, natomiast
uroczyste wręczenie przyznanych nagród – do końca danego roku kalendarzowego.
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§5
1. Wszystkie prace, które uzyskały nagrodę I-go lub II-go stopnia w ramach konkursu
Wrocławskiej Rady mogą być zgłaszane na konkurs „Dolnośląskiego Mistrza i
Wicemistrza Techniki”.
2. Przyznanie tytułów, nagród i wyróżnień w konkursie na „Dolnośląskiego Mistrza i
Wicemistrza Techniki” następuje na podstawie odrębnego regulaminu przez
Reprezentację Rad Federacji SNT NOT Dolnego Śląska.
§6
Ustala się następujące rodzaje nagród i wyróżnień:
1. Nagrody i wyróżnienia przyznawane dla twórców przez Wrocławską Radę:
- nagroda I stopnia
- nagroda II stopnia
- wyróżnienie
2. Wyróżnienie dla zakładu pracy, w którym wdrożono nagrodzone rozwiązanie.
§7
W przypadku przyznawania laureatom konkursu nagrody pieniężnej nagroda zespołowa dzielona
jest przez zespół autorski na poszczególnych twórców odpowiednio do procentowego ich udziału
w realizacji nagrodzonego osiągnięcia, przy czym zespół nie może liczyć więcej niż 12 osób.
§8
1. Nagroda może być przyznana tylko osobom, które wniosły twórczy wkład do
nagrodzonego osiągnięcia.
2. Otrzymanie wynagrodzenia lub nagrodzenie zgłoszonego projektu w jakiejkolwiek
formie nie stanowi przeszkody do otrzymania nagrody w konkursie na „Dolnośląskiego
Mistrza i Wicemistrza Techniki”.
3. Nie przyznaje się nagród – w rozumieniu niniejszego regulaminu - za całokształt
działalności naukowo-technicznej jednej osoby lub zespołu.
§9
1. W celu przygotowania wniosków i propozycji przyznania nagród, Wrocławska Rada
FSNT powołuje Komisję ds. Nagród i Konkursów.
2. Do podstawowych zadań i uprawnień tej Komisji należy m.in.:
1) popularyzowanie idei konkursu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki,
upowszechnianie nagrodzonych osiągnięć oraz śledzenie wyników ich wdrażania,
2) zbieranie i weryfikowanie wniosków oraz przedstawianie Radzie FSNT NOT
propozycji przyznania nagród i wyróżnień,
3) ewentualne występowanie do Wrocławskiej Rady FSNT NOT z własnymi
wnioskami o przyznanie nagród,
4) wnioskowanie w sprawach ogłaszania i organizowania konkursów,
5) typowanie kandydatów do tytułu „Dolnośląskiego Mistrza i Wicemistrza
Techniki”,
6) współdziałanie z Wrocławską Radą FSNT NOT przy organizowaniu imprez
związanych z wręczeniem tytułów, nagród i wyróżnień konkursowych.
3. W skład Komisji ds. Nagród i Konkursów wchodzą:
1) przedstawiciel Wrocławskiej Rady FSNT NOT,
2) po jednym przedstawicielu stowarzyszeń naukowo-technicznych zrzeszonych w
Federacji i działających na terenie Wrocławskiej Rady.
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Do składu komisji może być zaproszony również przedstawiciel lokalnej administracji
państwowej i samorządowej.
§ 10
Upoważnionymi do przedstawiania Komisji ds. Nagród i Konkursów wniosków o przyznawanie
nagród w konkursie są:
- koła zakładowe stowarzyszeń naukowo-technicznych zrzeszonych w Federacji w porozumieniu
z kierownictwem zakładu, na terenie którego działają,
- zarządy oddziałów stowarzyszeń naukowo-technicznych zrzeszonych w Federacji,
- inni, w tym przede wszystkim kierownictwa zakładów pracy, indywidualni twórcy lub zespoły
twórców itp.
§ 11
1. Wnioski o przyznanie nagrody w konkursie składane są na formularzach pn. „Wniosek o
przyznanie nagrody NOT za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki w roku …”, które
wnioskodawcy otrzymają w Dziale Organizacyjnym Wrocławskiej Rady.
2. Do wniosku o przyznanie nagrody należy dołączyć:
1) rysunki, schematy, fotografie, odbitki patentów lub zgłoszeń patentowych,
prawnie potwierdzone wyciągi z umów na sprzedane licencje itp.,
2) opinie recenzentów, właściwych instytutów naukowych, laboratoriów, ośrodków
badawczo-rozwojowych, zakładów produkcyjnych, użytkowników i właściwych
kół stowarzyszeń naukowo-technicznych,
3) opinie ZO stowarzyszeń naukowo-technicznych.
3. Uzasadnienie wniosku winno zawierać:
- opis osiągnięcia
- datę i miejsce wdrożenia
- efekty (naukowe, techniczne, ekonomiczne, społeczne) uzyskane w wyniku
praktycznego wykorzystania zgłoszonego do nagrody osiągnięcia.
§ 12
Osoby ubiegające się o przyznanie nagrody w konkursie nie mogą uczestniczyć w pracach
organów upoważnionych do opiniowania lub decydowania o przyznaniu nagrody w danym roku
kalendarzowym.
§ 13
Decyzje Prezydium Wrocławskiej Rady FSNT NOT w zakresie przyznania nagród i wyróżnień
w konkursie są ostateczne.
§ 14
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Prezydium Wrocławskiej
Rady FSNT NOT.

Przewodniczący
Komisji Konkursów i Nagród
Prof. dr inż. Kazimierz Banyś

Sekretarz

Zdzisław Kardasz
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Przewodniczący

Witold Koprowicz

