
Załącznik do uchwały Zarządu RF SNT NOT ZM nr 10/2021 

Regulamin Konkursu Mistrza Techniki NOT  

"Zagłębia Miedziowego" 

za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki 

 

§ 1 

Przyznanie tytułów i wyróżnień w konkursie Mistrza Techniki NOT Zagłębia Miedziowego 

za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki ma na celu: 

1. Pobudzenie techniczno-ekonomicznego rozwoju regionu, 

2. Promocję osiągnięć twórców innowacyjnych rozwiązań, 

3. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez podnoszenie świadomości 

na temat procesu innowacji, 

4. Zacieśnianie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami stosującymi innowacyjne 

techniki i technologie, zainteresowanymi ich wdrożeniem a przedstawicielami sfery 

naukowo-badawczej. 

§ 2 

1. Tematyka konkursu obejmuje innowacyjne rozwiązania technologiczne  

i organizacyjne wdrożone w ostatnich latach, dotyczące itp.: 

– konstrukcji maszyn, urządzeń i aparatów, 

– procesów technologicznych i metod wytwarzana, 

- systemów i procesów technologicznych uwzględniających oszczędności w zużyciu 

materiałów i energii, 

- ochrony środowiska, 

- ergonomii i bezpieczeństwa pracy. 

2. Za osiągnięcia uważa się rozwiązania nowatorskie, a w szczególności chronione 

prawem przez Urząd Patentowy (wynalazki, wzory użytkowe lub wzory przemysłowe 

itp.). 

3. Z ubiegania się o nagrodę zgłoszonej pracy nie eliminuje: 

- otrzymanie wynagrodzenia z tytułu zgłoszenia rozwiązania jako patent wynalazczy  

( wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy lub projekt racjonalizatorski) 

- otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w innym konkursie technicznym. 

4. Autorami prac mogą być zespoły autorskie lub osoby fizyczne reprezentujące: 

- przedsiębiorstwa, 

- zakłady projektowe, 

- uczelnie lub jednostki badawczo-rozwojowe, 

- instytucje, 

- organizacje pozarządowe.  

 

§ 3 
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Federacja może ustalić tematykę wiodącą, mającą na celu ukierunkowanie twórczej inwencji 

środowisk technicznych oraz problematykę społecznie najważniejszą w danym okresie. 

§ 4 

1. Ustala się następujące rodzaje tytułów i wyróżnień: 

a) Tytuł Mistrza Techniki NOT Zagłębia Miedziowego, 

b) Tytuł Wicemistrza Techniki NOT Zagłębia Miedziowego, 

c) Wyróżnienia. 

2. Najlepsze rozwiązania nagrodzone w Konkursie Mistrza Techniki NOT Zagłębia 

Miedziowego mogą być kierowane do udziału w konkursie o tytuł Dolnośląskiego 

Mistrza Techniki organizowanego przez Reprezentację Rad FSNT NOT Dolnego 

Śląska oraz Ogólnopolski Konkurs Mistrza Techniki organizowany przez ZG FSNT-

NOT, na wniosek twórców rozwiązania (firm zgłaszających rozwiązanie) 

§ 5 

1. Nagrody w konkursie Mistrza Techniki NOT Zagłębia Miedziowego przyznawane  

są za osiągnięcia w dziedzinach wymienionych w § 2. 

2. Otrzymanie wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie za projekt wynalazczy nie stanowi 

przeszkody do przyznania nagrody w konkursie Mistrza Techniki NOT Zagłębia 

Miedziowego. 

3. Nagroda przyznawana jest autorowi lub zespołowi autorskiemu, przy czym zespół nie 

może liczyć więcej niż 9 osób. 

§ 6 

1. Zgłoszenia do  konkursu Mistrza Techniki NOT Zagłębia Miedziowego składane  

są na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

2. Dokumentacja zgłoszonej pracy powinna zawierać: 

a) zgłoszenie o którym mowa w § 7 pkt 1 regulaminu 

b) opis rozwiązania; 

c) rysunki i fotografie; 

d) kopie patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe i wzory przemysłowe 

lub dokumentacji zgłoszeniowej do Urzędu Patentowego, jeżeli rozwiązanie 

było zgłaszane do Urzędu Patentowego; 

e) uzasadnienie na czym polega innowacyjność i nowoczesność proponowanego 

rozwiązania; 

f) opinie branżowych rzeczoznawców, recenzentów, biegłych, itp., 

g) datę i miejsce wdrożenia, 

h) wykaz uzyskanych efektów ekonomicznych i ekologicznych – potwierdzonych 

przez stosującego, 

i) określenie zakresu treści informacji na temat zgłoszonego opracowania, którą 

organizator może podać do publicznej wiadomości, 

j) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zespołu 

autorskiego. 
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3. Prawidłowość i kompletność zgłoszenia sprawdza Sekretarz Komisji Konkursowej.                  

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości nie rejestruje się zgłoszonej pracy                                  

i zwraca wnioskodawcy w celu ich usunięcia. 

 

 

§ 7 

1. Tytuły i wyróżnienia  w konkursie Mistrza Techniki NOT „Zagłębia Miedziowego” 

przyznawane są co roku za osiągnięcia wdrożone w ciągu 2 lat kalendarzowych, 

poprzedzających rok ich przyznawania. 

2. Zgłoszenia do konkursu Mistrza Techniki NOT „Zagłębia Miedziowego” 

przyjmowane są w trybie ciągłym do dnia 30 kwietnia. 

3. Przyznanie nagród w konkursie Mistrza Techniki NOT Zagłębia Miedziowego 

powinno nastąpić najpóźniej do 30 czerwca, natomiast wręczenie przyznanych nagród 

do końca roku kalendarzowego, w którym konkurs jest rozstrzygany. 

4. W przypadku ogłoszenia ogólnokrajowych konkursów, Komisja d.s. konkursu Mistrza 

Techniki NOT Zagłębia Miedziowego w imieniu Rady Federacji będzie kwalifikowała 

złożone wnioski. 

§ 8 

1. Zarząd Rady Federacji SNT NOT zatwierdza regulamin i powołuje Komisję ds. 

konkursu Mistrza Techniki NOT Zagłębia Miedziowego, w tym Przewodniczącego 

Komisji Konkursowej oraz Sekretarza Komisji Konkursowej. 

2.  W skład Komisji d.s. konkursu Mistrza Techniki NOT Zagłębia Miedziowego 

powołuje się co najmniej jednego przedstawiciela Zarządu. 

3. W skład Komisji d.s. konkursu Mistrza Techniki NOT Zagłębia Miedziowego mogą 

również wejść:  

a) Członkowie Rady Federacji SNT NOT, 

b) Przedstawiciel Starosty, 

c) Przedstawiciele Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych zrzeszonych  

w Federacji NOT, działających na terenie województwa, 

d) Inne osoby. 

4. Do podstawowych zadań i uprawnień Komisji należy m.in.:  

a) Zbieranie i weryfikowanie wniosków oraz przedstawianie Radzie Federacji 

SNT NOT propozycji przyznania tytułów i wyróżnień, 

b) Popularyzowanie konkursu Mistrza Techniki NOT Zagłębia Miedziowego  

za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki oraz upowszechnianie 

nagrodzonych osiągnięć, 

c) Wnioskowanie w sprawach ogłoszenia i organizowania konkursów z funduszu 

konkursu Mistrza Techniki NOT Zagłębia Miedziowego, 

d) Występowanie do Rady Federacji SNT NOT z własnymi wnioskami  

o przyznanie tytułów i wyróżnień  w konkursie Mistrza Techniki NOT 

Zagłębia Miedziowego, 

e) Typowanie i opiniowanie wniosków o przyznanie nagród państwowych, 
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f) Współdziałanie z Radą Federacji SNT NOT przy organizowaniu imprez 

związanych z wręczeniem nagród w konkursie Mistrza Techniki NOT 

Zagłębia Miedziowego. 

5. Z przebiegu prac Komisji Konkursowej należy sporządzić protokoły, które podpisuje 

Przewodniczący i Sekretarz.  

6. Tytuły, wyróżnienia i nagrody przyznawane są na wniosek Komisji d.s. konkursu 

Mistrza Techniki NOT Zagłębia Miedziowego przez Radę Federacji SNT NOT ZM. 

§ 9 

1. Ustala się opłatę wpisową za uczestnictwo w konkursie Mistrza Techniki NOT 

Zagłębia Miedziowego, która winna uiszczona być w terminie 21 dni od dnia złożenia 

wniosku. 

2. Wysokość opłaty wpisowej wynosi:  

a) uczelnie wyższe – 1 000,00 zł + VAT, 

b) małe przedsiębiorstwa – 2 500,00 zł + VAT, 

c) średnie przedsiębiorstwa – 3 300 zł + VAT, 

d) jednostki administracji rządowej i samorządowej, jednostki naukowo – 

badawcze i inne – 3 000,00 zł + VAT 

e) duże przedsiębiorstwa – 4 500 zł + VAT, 

f) szkoły zwolnione są z opłaty 

3. W przypadku zgłoszenia rozwiązania do konkursu o tytuł Dolnośląskiego  lub/i 

Ogólnopolskiego Mistrza Techniki wysokość opłat wpisowych ustala  

się jak w punkcie 2 § 9. 

§ 10 

Osoby będące współautorami prac ubiegających się o przyznanie nagrody w konkursie 

Mistrza Techniki NOT Zagłębia Miedziowego nie mogą uczestniczyć w pracach organów 

upoważnionych do wnioskowania, opiniowania lub decydowania  o przyznaniu nagrody w 

danym roku kalendarzowym. 

§ 11 

Decyzja Rady Federacji w zakresie przyznawania tytułów, wyróżnień i nagród jest ostateczna. 

§ 12 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r. 


