REGULAMIN KONKURSU
„PRZEGLĄD OSIĄGNIĘĆ
TECHNICZNYCH TORUNIA”

Organizatorem Konkursu jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych
NOT Rada Toruńska przy współudziale Regionalnej Agencji Poszanowania Energii w
Toruniu oraz Izby Przemysłowo – Handlowej w Toruniu pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Torunia
Obsługę informacyjną sprawują:
- prasa
- radio
- telewizja
- portale miejskie
§1
Konkurs ma na celu:
1. popularyzację zastosowanych wdrożeń technicznych i organizacyjnych
charakteryzujących się:
- nowoczesnością i innowacyjnością opracowań i wdrożeń technicznych,
- oszczędnością zużycia materiałów i energii,
- poprawą organizacji pracy mającej wpływ na bezpieczeństwo pracy i środowiska.
2. promocję miasta Torunia i miejscowych firm.
§2
1. Konkurs obejmuje nowoczesne opracowania, powstałe na terenie Torunia w zakresie:
- konstrukcji maszyn, urządzeń, aparatów i technologii
- rozwiązań urbanistycznych, architektonicznych i budowlanych
- procesów technologicznych i metod produkcyjnych
- systemów i procesów dotyczących poszanowania materiałów i energii
- ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko
- techniczno-organizacyjnych usprawnień i poprawy efektywności produkcji
- logistyki racjonalizującej gospodarkę materiałowo-energetyczną
- ergonomii poprawiającej bezpieczeństwo pracy
- ograniczeń zanieczyszczeń, bądź chroniące środowisko.
- opracowań o charakterze naukowym wdrażanych na skalę laboratoryjną oraz wybitnych
projektów innowacyjnych.
2. Za nowe i wybitne uważa się rozwiązania dotychczas nie stosowane, w szczególności
opatentowane, zapewniające osiągnięcie efektów wyższych od dotychczas uzyskiwanych
w kraju i porównywalne z odpowiednimi osiągnięciami zagranicznymi.
3. W konkursie mogą uczestniczyć znane rozwiązania w kraju, opracowane po raz
pierwszy na terenie miasta Torunia.
4. W konkursie biorą udział rozwiązania wdrożone w roku, za który przyznaje
się nagrody.
§3
1. Zgłoszenie wniosku do udziału w konkursie dokonać mogą działające na terenie
Torunia :
- przedsiębiorstwa
- zakłady projektowe
- uczelnie i jednostki badawczo rozwojowe
- instytucje np. jednostki samorządu terytorialnego, banki itp.
- organizacje pozarządowe
- osoby fizyczne
2. Zgłoszenia dokonuje się na karcie zgłoszenia stanowiącej załącznik do niniejszego

regulaminu.
3. Dokumentacja pracy winna zawierać :
- zgłoszenie
- opis rozwiązania
- rysunki i fotografie
- kopie patentów, wzorów użytkowych lub wzorów przemysłowych
- opinie recenzentów jednostek naukowo-badawczych itp.
- wykaz uzyskanych efektów potwierdzony przez stosującego
- określenie zakresu informacji, którą organizator może podać do publicznej
wiadomości.
4. Prace indywidualne i zbiorowo-zespołowe rozpatrywane są wspólnie.
5. Zespół autorski nie może liczyć więcej niż 7 osób.
6. Zgłoszenia prac wdrożonych w ubiegłym roku przyjmowane są w biurze FSNT NOT RT
w Toruniu ul. Piernikarska 6 87-100 Toruń do dnia 30 kwietnia roku bieżącego.
7. Prawidłowość i kompletność zgłoszenia sprawdza Sekretarz Komisji
Konkursowej.
8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Sekretarz Komisji Konkursowej
bezzwłocznie powiadamia o tym reprezentanta zgłoszonej pracy, prosząc o usunięcie wad
zgłoszenia.
§4
1. Zgłoszone prace podlegają dwustopniowej ocenie:
- przez zespół branżowy właściwego Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego
- przez Komisję Konkursową Rady Toruńskiej FSNT NOT w Toruniu
2. Zespoły branżowe powołane są przez Zarządy Oddziałów SNT.
3. Przewodniczący Komisji Konkursowej powołany zostaje na okres kadencji Rady przez
Zarząd Rady Toruńskiej FSNT NOT i proponuje do składu Komisji:
- sekretarza
- przedstawicieli różnych SNT
- specjalistów
Zarząd Rady Toruńskiej FSNT NOT zatwierdza jej skład. Prezydent m.Torunia, Regionalna
Agencja Poszanowania Energii oraz Izba Przemysłowo – Handlowa mogą wyznaczyć
swojego reprezentanta do Komisji Konkursowej.
4. Członkami Zespołów branżowych i Komisji Konkursowej nie mogą być autorzy prac.
5. Zespół branżowy ma prawo żądać od wnioskodawcy uzupełnienia dokumentacji pracy
oraz umożliwienia zapoznania się z funkcjonowaniem rozwiązania.
6. Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z pracami oraz rozpatrzeniu opinii i wniosków
Zespołów branżowych ostatecznie ocenia prace i sporządza wniosek o przyznanie nagród
i wyróżnień.
W głosowaniu biorą udział członkowie Komisji Konkursowej zatwierdzonej przez Zarząd
Rady Toruńskiej FSNT NOT i przedstawicieli współorganizatorów konkursu.
Głosowanie komisji jest tajne.
§5
1. Prace oceniane są w trzech grupach przedsiębiorstw:
- małe – zatrudniające do 50 pracowników
- średnie – zatrudniające do 200 pracowników
- duże – zatrudniające powyżej 200 pracowników
2. Kryteria oceny zgłoszonych prac:
- poziom techniczny rozwiązania
- oryginalność (patenty, wzory użytkowe, sprzedane licencje)
- efektywność wdrożenia

- znaczenie gospodarczo-społeczne (np. zwiększenie ilości miejsc pracy)
- znaczenie rozwiązania dla eksportu
- inne priorytetowe zagadnienia przyjęte przez Komisję.
3. Zespoły branżowe i Komisja Konkursowa mają prawo do ustalenia wewnętrznej
procedury oceniania prac zapewniającej obiektywizm werdyktu.
4. Protokoły Zespołów branżowych i Komisji Konkursowej podpisują ich Przewodniczący i
Sekretarz.
§6
1. Komisja Konkursowa wnioskuje o przyznanie nagrody I i II stopnia oraz wyróżnień.
Nagrody i wyróżnienia mogą być pieniężne lub rzeczowe.
2. W uzasadnionych przypadkach Komisja Konkursowa może nie wnioskować o nagrody
któregoś stopnia lub wyróżnień lub przyznanie dwóch równorzędnych nagród.
3. Wniosek Komisji Konkursowej podlega zatwierdzeniu przez Zarząd FSNT NOT Rady
Toruńskiej.
4. Laureaci nagrody I stopnia otrzymują:
- jednostka składająca pracę – STATUETKĘ z napisem: „Nagroda Prezeydenta m.Torunia
i Rady Toruńskiej FSNT NOT za rok ….” oraz dyplom
- członkowie zespołu nagrodzonej pracy – DYPLOMY.
5. Laureaci nagrody II stopnia otrzymują:
- jednostka składająca pracę – DYPLOM
- członkowie zespołu nagrodzonej pracy – DYPLOMY.
6. Laureaci wyróżnień otrzymują:
- jednostka składająca pracę – DYPLOM
- członkowie zespołu nagrodzonej pracy – DYPLOMY.
§7

Nie przyznaje się nagród za całokształt działalności naukowo-technicznej dla jednej
osoby ani zespołu. Nie są nagradzane osoby, które uczestniczyły w realizacji tematu
jedynie z tytułu nadzoru pełnionego z racji zajmowanego stanowiska, jak również osoby
wykonujace prace pomocnicze jak kreślarze, recenzenci itp.

§8
1. Podsumowanie konkursu i uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień powinno odbywać
się w trakcie trwania Toruńskich Dni Techniki i Dni Torunia.
2. Prace uczestniczące w konkursie „Przegląd Osiągnięć Technicznych miasta Torunia”
mogą być zgłaszane do innych konkursów o zasięgu regionalnym lub ogólnopolskim.
3. W szczególnych przypadkach niezgodności zgłoszenia z Regulaminem Konkursu
Zarząd Rady Toruńskiej FSNT NOT na wniosek zespołu autorskiego może dopuścić pracę
do udziału w konkursie. Decyzja musi zapaść przed rozpoczęciem oceny prac
konkursowych.
4. Decyzje Zarządu Rady Toruńskiej FSNT NOT w sprawach związanych z przebiegiem
konkursu są ostateczne.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje z dniem zatwierdzenia i anuluje wszystkie
obowiązujące do tej pory regulaminy.
6. Regulamin przyjęty został przez Zarząd Rady Toruńskiej NOT w dniu 13 marca 2013r.
Przewodniczący Rady Toruńskiej NOT
mgr inż. Andrzej Krawulski
Toruń, dnia 13 marca 2013r.

