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REGULAMIN KONKURSU 

MISTRZ TECHNIKI POMORZA 

 

eliminacje do konkursu ogólnopolskiego MISTRZ TECHNIKI FSNT-NOT 

 

 

Organizatorem konkursu jest Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej 

Organizacji Technicznej w Gdańsku. 
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§ 1 

CEL KONKURSU 

Konkurs ma na celu promowanie rozwoju innowacyjnej gospodarki regionu Pomorza poprzez: 

1. inspirowanie zespołów lub osób do podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć, 

2. wyróżnianie i promowanie twórców wdrożonych, innowacyjnych rozwiązań i przedsięwzięć technicznych, 

3. promocję i utrwalanie dorobku twórców techniki. 

§ 2 

PRZEDMIOT KONKURSU 

Tematyka konkursu obejmuje innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne wdrożone w ostatnich latach, 

dotyczące m.in.: 

 konstrukcji maszyn, urządzeń i aparatów, 

 procesów technologicznych i metod wytwarzania, 

 systemów i procesów technologicznych uwzględniających oszczędności w zużyciu materiałów i energii, 

 ochrony środowiska, 

 ergonomii i bezpieczeństwa pracy. 

Za osiągnięcia uważa się rozwiązania nowatorskie, a w szczególności chronione prawnie przez Urząd Patentowy 

(wynalazki, wzory użytkowe lub wzory przemysłowe itp.). 

§ 3 

ZASADY UCZESTNICTWA 

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

 przedsiębiorstwa, 

 zakłady projektowe, 

 uczelnie lub jednostki badawczo-rozwojowe, 

 instytucje, 

 organizacje pozarządowe. 

2. Zespół autorski nie może liczyć więcej niż 7 osób. 

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

 otrzymanie wynagrodzenia z tytułu zgłoszenia rozwiązania jako projekt wynalazczy (wynalazek, wzór 

użytkowy, wzór przemysłowy lub projekt racjonalizatorski),  

 otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w innym konkursie technicznym. 

§ 4 

ORGANIZACJA  KONKURSU 

1. Konkurs jest organizowany co 2 lata. 

2. Organizatorem konkursu jest Pomorska Rada FSNT NOT w Gdańsku.   

3. Komisję Konkursową powołuje Zarząd Pomorskiej Rady.  

W skład Komisji Konkursowej wchodzą: 

 specjaliści z dorobkiem w dziedzinie nauk technicznych, 

 praktycy legitymujący się wdrożeniami, patentami i podobnymi osiągnięciami o wymiernych  efektach 

ekonomicznych, 

 przedstawiciele instytucji wspierających rozwój innowacji, nauki i techniki, 

 przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych. 

4. W skład Komisji wchodzi członek PR FSNT NOT oraz wytypowani przedstawiciele Stowarzyszeń 

Naukowo- Technicznych PR FSNT NOT.  

5. Osoby będące współautorami prac ubiegających się o przyznanie nagrody w konkursie nie mogą 

uczestniczyć w ocenie i decyzji o przyznaniu nagród.  

6. W razie potrzeby Komisja może zlecać ekspertom spoza komisji sporządzenie opinii odnośnie nadesłanej 
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pracy.  

7. Z przebiegu pracy Komisji Konkursowej sporządzany jest protokół, który podpisuje przewodniczący i 

sekretarz komisji.  

8. Decyzje Komisji Konkursu „Mistrz Techniki Pomorza”, związane z przydziałem i podziałem nagród, 

zatwierdza Zarząd Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku.  

9. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

§ 5 

KATEGORIE  KONKURSOWE 

Nagrody w konkursie będą przyznawane w następujących kategoriach: 

1. Innowacyjne rozwiązania techniczne. 

2. Innowacyjne rozwiązania organizacyjne. 

§ 6 

ZGŁOSZENIE  DO  KONKURSU 

Prace konkursowe w wersji pisemnej i elektronicznej należy składać w Biurze PR FSNT-NOT przy ul. Rajskiej 6, 

80-850 Gdańsk; tel. 58 321 84 84; e-mail: projekty@gdansk.enot.pl. 

Dokumentacja zgłoszonej pracy powinna zawierać: 

− Zgłoszenie (zgodnie z załącznikiem), 

− opis rozwiązania, 

− rysunki i fotografie, 

− kopie patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe i wzory przemysłowe lub dokumentacji zgłoszeniowej 

do Urzędu Patentowego, jeżeli rozwiązanie było zgłaszane do Urzędu Patentowego  

− uzasadnienie, na czym polega innowacyjność i nowoczesność proponowanego rozwiązania, 

− opinie branżowych rzeczoznawców, recenzentów, biegłych, itp., 

− datę i miejsce wdrożenia, 

− wykaz uzyskanych efektów ekonomicznych i ekologicznych – potwierdzonych przez stosującego, 

− określenie zakresu treści informacji na temat zgłoszonego opracowania, którą organizator może podać do 

publicznej wiadomości, 

− oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zespołu autorskiego. 

 

W przypadku stwierdzenia niekompletności nie rejestruje się zgłoszonej pracy i zwraca ją wnioskodawcy w celu ich 

usunięcia. 

§ 7 

NAGRODY 

1. Ustala się następujące tytuły i wyróżnienia: 

 Mistrz Techniki Pomorza w danej kategorii, 

 wyróżnienie w danej kategorii. 

 

2. Mistrz Techniki Pomorza otrzymuje dyplom oraz statuetkę „Mistrz Techniki Pomorza”. 

3. Laureaci wyróżnienia „Mistrz Techniki Pomorza” w danej kategorii otrzymują dyplomy. 

4. W uzasadnionych przypadkach Komisja Konkursowa może nie przyznać tytułu „Mistrz Techniki Pomorza” 

lub wyróżnień w danej kategorii. 

5. Najlepsze rozwiązania nagrodzone w Konkursie Mistrza Techniki Pomorza będą kierowane do udziału w 

ogólnopolskim konkursie o tytuł Mistrza Techniki FSNT NOT organizowanego przez Zarząd Główny FSNT 

NOT w Warszawie. 

 


