
REGULAMIN 
REGIONALNEGO KONKURSU 
„OSIĄGNIĘCIA W TECHNICE 
I W OCHRONIE ŚRODOWISKA” 
 
 
§ 1 
1.Organizatorem Konkursu jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych 
NOT Rada Toruńska przy współudziale: 
– Regionalnej Agencji Poszanowania Enrrgii w Toruniu 
– Izby Przemysłowo – Handlowej w Toruniu, 
– Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. 
–  
2. Instytucje wspierające : 
– Urząd Marszałkowski 
– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
– Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
 
3. Sponsorami konkursu mogą być osoby prawne i fizyczne. 
4. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Marszałek Województwa Kujawsko- 
Pomorskiego. 
5. Patronat Medialny sprawują: 
- prasa regionalna 
- radio regionalne 
- telewizja regionalna 
§ 2 
Konkurs ma na celu: 
1. popularyzację zastosowanych wdrożeń technicznych i organizacyjnych 
charakteryzujących się : 
- nowoczesnością i innowacyjnością opracowań bezpośrednio dających 
zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko 
- oszczędnością zużycia materiałów i energii, oryginalnością rozwiązań projektowych i 
konstrukcyjnych, poprawą organizacji pracy mającej wpływ na bezpieczeństwo pracy i 
środowiska, 
2. inspirowanie działań związanych z wdrożeniem: 
- operacyjnych programów ochrony środowiska województwa i gmin 
- programów optymalizacyjno modernizacyjnych w zakresie ochrony środowiska, 
wykorzystania energii w przemyśle, gospodarce komunalnej i 
transporcie 
- rozwiązań związanych z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych 
- nowoczesnych technologii 
§ 3 
1. Konkurs obejmuje nowoczesne wdrożenia : 
- systemów i procesów dotyczących poszanowania materiałów i energii 
- ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko 
- konstrukcji maszyn, urządzeń i aparatów 
- rozwiązań urbanistycznych, architektonicznych i budowlanych 
- procesów technologicznych i metod produkcyjnych 
- techniczno-organizacyjne, usprawniające zarządzanie i efektywność 
produkcji 



- logistyczne i racjonalizujące gospodarkę materiałowo-energetyczną 
- ergonomiczne, komunikacyjne oraz poprawiające bezpieczeństwo pracy 
- opracowania o charakterze naukowym wdrażane na skalę laboratoryjną oraz wybitne 
projekty innowacyjne. 
2. Do konkursu mogą być zgłaszane rozwiązania opracowane lub wdrożone na 
terenie Regionu Kujawsko - Pomorskiego, w szczególności opatentowane lub 
zgłoszone do ochrony w Urzędzie Patentowym, zapewniające osiągnięcie efektów 
wyższych od dotychczas uzyskiwanych w kraju i porównywalne z odpowiednimi 
osiągnięciami zagranicznymi. 
3. W konkursie biorą udział rozwiązania wdrożone w roku, za który przyznaje 
się nagrody. 
4. Otrzymanie wynagrodzenia z tytułu zgłoszenia rozwiązania za projekt wynalazczy 
(wynalazek, wzór użytkowy wzór przemysłowy lub projekt racjonalizatorski) 
nie eliminuje tematu do ubiegania się o nagrodę w konkursie. 
§ 4 
Nie przyznaje się nagród za całokształt działalności naukowo-technicznej dla 
jednej osoby lub zespołu. 
§ 5 
1. Zgłoszenie pracy do udziału w konkursie dokonać mogą działające na terenie 
Regionu Kujawsko– Pomorskiego. : 
- przedsiębiorstwa 
- zakłady projektowe 
- uczelnie i jednostki badawczo rozwojowe 
- instytucje np. jednostki samorządu terytorialnego, banki itp. 
- organizacje pozarządowe 
- osoby fizyczne 
2. Dokumentacja zgłoszonej pracy powinna zawierać : 
- zgłoszenie 
- opis rozwiązania 
- rysunki i fotografie 
- kopie patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe i wzory przemysłowe lub 
dokumentacji zgłoszeniowej do Urzędu Patentowego 
- opinie rzeczoznawców, recenzentów, biegłych itp. 
- wykaz uzyskanych efektów ekonomicznych i ekologicznych, potwierdzonych 
przez stosującego 
- określenie zakresu informacji, którą organizator może podać do publicznej 
wiadomości. 
3. Prace indywidualne i zespołowe rozpatrywane są wspólnie z uwzględnieniem 
możliwości realizacyjnych w szczególności zgłoszonych przez osoby fizyczne. 
4. Zespół autorski nie może liczyć więcej niż 7 osób. 
5. Zgłoszenia prac wdrożonych i opracowanych w ubiegłym roku przyjmowane są w Biurze 
FSNT NOT RT w Toruniu ul. Piernikarska 6 87-100 Toruń. 
6. Prawidłowość i kompletność zgłoszenia sprawdza Przewodniczący Komisji 
Konkursowej. 
7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Przewodniczący Komisji Konkursowej 
bezzwłocznie powiadamia o tym reprezentanta wnioskodawcy i ustala 
sposób usunięcia wad zgłoszenia. 
§ 6 
1. Zgłoszone prace podlegają ocenie przez Komisję Konkursową. 
2. Siedzibą Komisji Konkursowej jest Toruń, ul. Piernikarska 6. 
3. Przewodniczącego Komisji Konkursowej powołuje Zarząd Rady Toruńskiej 
FSNT NOT na czas trwania kadencji Rady. 



 
4. W Komisji Konkursowej: 
Mogą  uczestniczyć przedstawiciele pozostałych współorganizatorów konkursu oraz   
przedstawiciele instytucji wspierających. Nie mogą uczestniczyć autorzy prac. 
5. Tryb opiniowania zgłoszonych opracowań i pracy Komisji Konkursowej 
określa Przewodniczący. 
Z przebiegu pracy Komisji Konkursowej należy sporządzić protokół, który 
podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Rady Toruńskiej FSNT NOT. 
Protokóły Komisji Konkursowej podpisuje Przewodniczący Komisji i Sekretarz. 
6. Kryteriami oceny zgłoszonych prac są : 
- poziom techniczny rozwiązania 
- innowacyjność -oryginalność (patenty, prawa ochronne na wzory użytkowe i 
przemysłowe, zgłoszenia do Urzędu Patentowego oraz zawarte umowy licencyjne 
itp.). 
- efekty ekonomiczne. 
- znaczenie gospodarczo-społeczne 
- efekty ekologiczne w pracach z zakresu ochrony środowiska i poszanowania 
energii 
- związek z operacyjnymi programami: 
- ochrony środowiska województwa lub gminy 
-optymalizacyjno-modernizacyjnych firm i instytucji w zakresie ochrony 
środowiska, wykorzystania energii w przemyśle, gospodarce ko 
munalnej i transporcie. 
- pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. 
 
7. Komisja Konkursowa ma prawo zażądać od wnioskodawcy uzupełnienia dokumentacji, 
dodatkowych informacji na temat zgłoszonej pracy oraz umożliwienia 
zapoznania się z funkcjonowaniem rozwiązania. 
8. Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z pracami oraz po rozpatrzeniu opinii 
branżowych i ekspertów,ocenia prace i sporządza wniosek o przyznanie nagród i 
wyróżnień. 
Komisja Konkursowa ma prawo do ustalania wewnętrznej procedury ostatniego 
etapu oceny, w tym do ustalania grup tematycznych do oddzielnej klasyfikacji 
W części posiedzenia Komisji Konkursowej dotyczącej głosowania i podejmowaniu 
decyzji o przyznaniu nagród biorą udział tylko członkowie Komisji Konkursowej. 
Głosowanie komisji jest tajne. 
§ 7 
1. Komisja Konkursowa może przyznać nagrody I i II stopnia oraz wyróżnienia. Nagrody i 
wyróżnienia mogą być pieniężne lub rzeczowe. 
2. W uzasadnionych przypadkach Komisja Konkursowa może: 
- nie wnioskować o przyznanie nagród któregoś stopnia lub wyróżnień 
- wnioskować o przyznanie równorzędnych nagród lub nagród specjalnych 
3. Laureaci nagród i wyróżnień otrzymują dodatkowo dyplomy. 
4. Podział puli nagród pieniężnych dla zespołów laureatów powinien uwzględniać 
kategorię uzyskanych nagród (otrzymanych punktów w klasyfikacji ocen). 
5. Podział nagrody pieniężnej dla członków zespołu powinien być zgodny z procentowym 
udziałem określonym w zgłoszeniu. 
6. Komisja może wydzielić z puli nagród kwotę na nagrody specjalne. 
7. Przydział nagród zatwierdza Zarząd Rady Toruńskiej FSNT NOT 
§ 8 
1. Podsumowanie konkursu i uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbywa się 
w czwartym kwartale danego roku. 



2. Niniejszy Regulamin obowiązuje z dniem zatwierdzenia i anuluje wszystkie 
obowiązujące do tej pory regulaminy. 
3. Regulamin przyjęty został przez Zarząd Rady Toruńskiej NOT w dniu 11.12.2012r. 
 
 
 
 
 
      Przewodniczący Rady Toruńskiej NOT 
       mgr inż. Andrzej Krawulski 
 
Toruń, dnia 01.10.2013r. 


