
REGULAMIN 
 

Konkursu otwartego 
 na  

Wyróżnienie „Polska Odlewnia Kwalifikowana”  
ustanowionego przez Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich 

 
 

§1 
Celem zwiększenia zainteresowania zarządów krajowych odlewni oraz członków Stowarzyszenia Technicznego 

Odlewników Polskich pracujących w odlewniach, uzyskaniem przez nie najwyższych standardów technicznych, 

ekonomicznych i w dziedzinie ochrony środowiska – ustanawia się konkurs otwarty na Wyróżnienie „Polska 

Odlewnia Kwalifikowana” 

 

 

§2 

Wyróżnienie, o którym mowa w §1 jest dwustopniowe. Na I stopień wyróżnienia swoje wnioski o jego nadanie 

mogą składać odlewnie krajowe, bez względu na statut własności oraz wartość produkcji.  

O wyróżnienie tytułem „Polska Odlewnia Kwalifikowana - II stopnia” mogą występować odlewnie, które 

trzykrotnie uzyskały I stopień Wyróżnienia „Polska Odlewnia Kwalifikowana”. 

Wnioski należy przesyłać do kapituły Konkursu „Polska Odlewnia Kwalifikowana” w Zarządzie Głównym 

Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich za pośrednictwem odpowiednich pod względem lokalizacji 

odlewni – Zarządów Oddziałów STOP oraz wnieść opłatę na pokrycie kosztów postępowania konkursowego na 

konto ZG STOP. Kwota ta nie podlega zwrotowi w przypadku nieotrzymania wyróżnienia. Wysokość opłaty 

ustalana jest corocznie i podana jest do wiadomości Oddziałów STOP. 

 

 

§3 

Konkurs jest rozstrzygany każdego roku w listopadzie, a zgłoszenie wniosków powinno nastąpić do dnia  

30. października danego roku. Ogłoszenie wyników Konkursu następuje w czasie obchodów Ogólnopolskiego 

Dnia Odlewnika. 

 

 

§4 

Liczba przyznanych tytułów „Polska Odlewnia Kwalifikowana” w danej edycji rocznej zależy od decyzji 

Kapituły Konkursu.  

 

 

§5 

Tytuł „Polska Odlewnia Kwalifikowana” – I stopnia jest wyróżnieniem ważnym przez 3 lata od daty nadania. 

Tytuł ten może być nadany trzykrotnie. Do każdorazowego przedłużenia tego tytułu stosuje się pełną procedurę 

kwalifikacyjną, tak jak przy pierwszym postępowaniu. 

 



§6 

 

Tytuł „Polska Odlewnia Kwalifikowana” – II stopnia jest nadawany odlewni na jej wniosek, po trzykrotnym 

otrzymaniu tytułu I stopnia i jest ważny przez 6 kolejnych lat, licząc od daty jego przyznania. Tytuł ten może 

być przedłużany wielokrotnie.  

 

 

§7 

Tytuł „Polska Odlewnia Kwalifikowana” może być używany przez odlewnie w okresie na jaki został przyznany. 

Odlewnia, która uzyskała ten tytuł może, na oficjalnych dokumentach, w reklamach i publikacjach, używać 

pełnej nazwy wyróżnienia oraz zastrzeżonego znaku wyróżnienia. W tym przypadku odlewnia jest zobowiązana 

podawać pełną informację tzn. Odlewnia XY wyróżniona tytułem „Polska Odlewnia Kwalifikowana” –  

X stopnia nadanym w roku …. na okres 3 lat.  

 

 

§8 

Skład Kapituły Konkursu „Polska Odlewnia Kwalifikowana” jest powoływany każdego roku przez Zarząd 

Główny Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, przed rozpatrywaniem przyjętych wniosków. 

 

 

§9 

Kapituła może nie przyznać żadnego tytułu „Polska Odlewnia Kwalifikowana” w danej edycji rocznej. 

 

 

§10 

Odlewnia, która uzyskała po raz pierwszy I stopień tytułu „Polska Odlewnia Kwalifikowana” otrzymuje 

okolicznościową statuetkę oraz dyplom nadania tego wyróżnienia. Kolejne wyróżnienia tego stopnia 

honorowane są dyplomem.  

Odlewnia, która otrzymała po raz pierwszy II stopień tytułu „Polska Odlewnia Kwalifikowana” otrzymuje złotą 

okolicznościową statuetkę oraz dyplom. Kolejne wyróżnienia II stopnia honorowane są dyplomem.  

 

 

§11 

Rozstrzygniecie konkursu „Polska Odlewnia Kwalifikowana” jest każdorazowo publikowane w „Przeglądzie 

Odlewnictwa”. 

 

 

§12 

Załącznikiem do niniejszego Regulaminu są „Kryteria oceny w konkursie – „Polska Odlewnia Kwalifikowana” 


