
KRYTERIA OCENY W KONKURSIE 
„POLSKA ODLEWNIA KWALIFIKOWANA” 

 
 

Oznaczenie 
kryterium OPIS KRYTERIUM Max ilość 

punktów UWAGI 

1 2 3 4 
 

KRYTERIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE 
PKT 30 

 

I Wdrażanie nowej, trudnej pod względem technologicznym, 
produkcji   

a Podjęcie nowej produkcji, trudnej technologicznie – krótki opis   

b % w stosunku do całości produkcji   

II  Wprowadzanie do eksploatacji nowego wyposażenia  
o wyższych potencjalnie możliwościach realizacji procesów 

technologicznych 

  

a Topienie metalu   

b Formowanie   

c Wykonywanie rdzeni   

d Zalewanie   

e Wybijanie   

f Oczyszczanie   

g Wykończanie   

h Kontrola jakości   

III Wydajność pracy (w ostatnich trzech latach)   

a Ilość ton sprzedanych odlewów na 1 zatrudnionego   

b Wartość sprzedanych odlewów na 1 zatrudnionego   

IV Posiadane certyfikaty lub podjęte działania zmierzające  
do ich uzyskania   

a System tradycyjny   

b Wg wymagań norm ISO 9000   

V Posiadane nagrody, wyróżnienia, godła, medale   

a Regionalne   

b Ogólnokrajowe   

c Międzynarodowe   



KRYTERIA EKONOMICZNE 
PKT 35 

 

I Rentowność firmy (za ostatnie trzy lata)   

II Zyskowność firmy (zysk netto/majątek trwały) w %   

III Ocena bieżącej płynności finansowej (środki obrotowe 
ogółem do zobowiązań bieżących) w %   

IV Poniesione nakłady inwestycyjne (w tym na zakupy)   

a Odniesienie do wielkości kosztów   

b Udział środków własnych w nakładach inwestycyjnych   

V Wielkość eksportu jako % wartości sprzedaży (za ostatnie 
trzy lata) 

  

 
KRYTERIA EKOLOGICZNE 

PKT 25 
 

I Tendencje poprawy warunków ekologicznych  
(w ostatnich trzech latach)   

a Zmiany wartości NDS całkowite   

b Zmiany wartości NDS chwilowe   

II Udział odpadów w odniesieniu do 1 tony dobrych odlewów 
(kg, %)   

III Udział wykorzystywanych (regeneracja, recycling) odpadów 
stałych w odniesieniu do ogółu odpadów   

IV Udział zwolnień chorobowych  z tytułu chorób zawodowych 
w odniesieniu do ogółu zwolnień chorobowych   

V Plany w zakresie ekorozwoju zakładu   

 
INNE KRYTERIA 

PKT 10 
 

I Członkostwo w Odlewniczej Izbie Gospodarczej   

II Aktywność w działalności Stowarzyszenia Technicznego 
Odlewników Polskich   

a Posiadanie i aktywność koła zawodowego STOP   

b Finansowe wspieranie STOP (dotacje, składka)   

 
 
UWAGI: 

1. Niniejsze kryteria są wypełniane przy każdorazowym ubieganiu się przez odlewnie o tytuł I i II stopnia 


