REGULAMIN
Nagrody im. Jerzego Buzka
za nowatorstwo w dziedzinie nauki, techniki i produkcji odlewniczej

§ 1.
W celu nagradzania i wyróżnienia tych odlewników, którzy spośród pracującej braci
odlewniczej są najlepsi i którzy wyróżniają się inwencją twórczą, odwagą myśli i
umiłowaniem zawodu, ustanawia się nagrodę im. Jerzego Buzka.
§ 2.
1. Nagroda im. Jerzego Buzka jest nagrodą pieniężną, dwustopniową, przyznawaną osobom
fizycznym za wybitne osiągnięcia z dziedziny teorii i praktyki odlewnictwa z okazji
Walnego Zjazdu Delegatów STOP.
2. Nagrodę można przyznać pośmiertnie.
3. Nagrodę przyznaje się wyłącznie członkom Stowarzyszenia Technicznego Odlewników
Polskich, posiadających co najmniej 1 roczny staż stowarzyszeniowy.
§ 3.
.Nagrodę I stopnia przyznaje się za oryginalne prace z dziedziny teorii procesów
odlewniczych.
Nagrodę II stopnia przyznaje się za prace i osiągnięcia o dużym znaczeniu praktycznym,
oparte o znane zasady teoretyczne.
§ 4.
1. Ilość nagród danego stopnia zostaje ustalona każdorazowo przez Zarząd Główny STOP.
2. W danym roku jedna osoba nie może otrzymać dwóch nagród z różnych tytułów
ustalonych regulaminami Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich.
3. Nagrody nie można przyznać za prace już uprzednio nagradzane przez SNT oraz za prace,
które uzyskały nagrodę państwową, nagrodę ministra lub inną równorzędną.
§ 5.
Nagrodę im. Jerzego Buzka przyznaje Zarząd Główny STOP w tajnym głosowaniu na
wniosek Komisji Nagród, której tryb działania ustala odrębny regulamin.

§ 6.
1. Komisja Nagród kieruje się w swoich ustaleniach następującymi kryteriami:
 nowość tematyki w skali krajowej i światowej,
 poziom naukowy i techniczny,
 kompleksowość rozwiązania,
 zakres zastosowania,
 aktualny stopień wykorzystania wyników pracy,
 forma opracowania.
2. Komisja Nagród może nie wnioskować żadnej nagrody, ewentualnie tylko nagrodę I lub
II stopnia.
3. Komisja Nagród może wnioskować umowną ilość nagród przyznawanych na poszczególne
stopnie z zachowaniem ogólnej kwoty zatwierdzonej przez Zarząd Główny.
§ 7.
Uchwałą Zarządu Głównego STOP o przyznawaniu nagród wraz ze szczegółowym
uzasadnieniem decyzji ogłasza się podczas Walnego Zjazdu Delegatów oraz w Przeglądzie
Odlewnictwa.

