
Regulamin  

przyznawania Odznak Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich 

 

§ 1 

 

Ustala się odznakę Stowarzyszenia zwyczajną, honorową (złotą), honorową (złotą) z rubinem. 

 

 

§ 2 

 

Odznaka Stowarzyszenia przedstawia kompozycję wycinka koła zębatego z kadzią 

odlewniczą z dziobem oraz wewnątrz koła wzdłuż wieńca napis STOP (skrót nazwy 

Stowarzyszenia). Wielkość odznaki wynosi 14x12 mm. 

Odznaka zwyczajna wykonana jest w kolorze srebrnym. 

Odznaka honorowa jest identyczna co do wyglądu i kształtu jak odznaka zwyczajna z tym, że 

wykonana jest w kolorze złotym. 

Odznaka honorowa z rubinem posiada dodatkowo cyrkonię w kolorze czerwonym. 

 

 

§ 3 

 

Odznaka zwyczajna Stowarzyszenia jest zewnętrznym wyrazem przynależności jej 

posiadacza do Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, jest również wyrazem 

zobowiązującym posiadacza do godnego reprezentowania Stowarzyszenia w zakresie 

określonym w statucie. 

 

 

§ 4 

 

Prawo do noszenia zwyczajnej odznaki Stowarzyszenia posiada każda osoba fizyczna, która 

może wykazać się aktualną legitymacją członkowską Stowarzyszenia lub osoby, którym 

odznaka została ofiarowana przez Zarząd Główny. 

 

 

§ 5 

 

Złotą odznakę honorową stowarzyszenia przyznaje się osobom fizycznym, członkom 

Stowarzyszenia: 

1. o stażu nie krótszym niż 5 lat, tytułem wyróżnienia za wybitną działalność organizacyjną i 

statutową, taką jak: 

- organizacja konkursów, konferencji, sympozjów, dni wymiany doświadczeń  

i innych imprez statutowych o podobnym charakterze, 

- działalność propagującą historię odlewnictwa, etykę zawodu, sprzyjającą 

rozwojowi kontaktów towarzyskich, nawiązywaniu koleżeńskiej współpracy, 

- działalność dokumentującą codzienne życie jednostki organizacyjnej 

Stowarzyszenia, zakładu pracy itp., 

- wyróżniający się wkład w rozwiązywanie problemów technicznych, 

organizacyjnych, ekonomicznych poprzez aktywny udział w imprezach 

technicznych Stowarzyszenia lub organizowanych przez FSNT NOT, publikacje  



w czasopismach branżowych, autorstwo lub współautorstwo rozwiązań 

zastosowanych w zakładzie pracy. 

oraz  

 

2. wszystkim członkom o 25-letnim nieprzerwanym okresie przynależności do 

Stowarzyszenia, mającym opłacone składki członkowskie. 

 

Odznakę honorową z rubinem przyznaje się: 

- Członkom Honorowym stowarzyszenia lub członkom posiadającym odznakę 

honorową STOP, wyjątkowo zasłużonym dla stowarzyszenia, wyróżniającym się 

wybitną aktywnością w jego działalności.  

 

Odznakę honorową przyznaje w głosowaniu jawnym Prezydium Zarządu Głównego na 

umotywowany wniosek Zarządu Oddziału, Zarządu Sekcji, Zarządu Komisji działających 

przy Zarządzie Głównym. Odznakę honorową przyznaje się z okazji Walnego Zjazdu 

Delegatów, Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika, znaczącego jubileuszu Oddziału, Sekcji, 

Komisji oraz bardzo ważnego wydarzenia dla działalności stowarzyszeniowej 

 

 

§ 6 

 

Wręczenie odznaki honorowej następuje wraz z legitymacją, uprawniającą do noszenia 

odznaki, którą noszący odznakę winien mieć zawsze przy sobie. 

 

 

§ 7 

 

Imienny rejestr wyróżnionych odznaka honorową prowadzi Sekretariat Zarządu Głównego. 

Do rejestru wpisuje się następujące dane: 

1. imię i nazwisko wyróżnionego, 

2. numer odznaki 

3. datę przyznania odznaki 

 

 

§ 8 

 

Utrata odznaki i unieważnienie legitymacji następuje w razie skazania odznaczonego na karę 

utraty praw publicznych i obywatelskich praw honorowych oraz w przypadku skreślenia 

odznaczonego z listy członków Stowarzyszenia na skutek prawomocnego wyroku Sadu 

Koleżeńskiego. 

 

 

§ 9 

 

Zarząd Główny może pozbawić odznaki honorowej i unieważnić legitymację, jeżeli: 

- nadanie odznaki oparte było na fałszywych danych, 

- postawa społeczna wyróżnionego stała się niewłaściwa. 

 

 

§ 10 



 

W przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzieży odznaki honorowej lub legitymacji, 

wyróżniony obowiązany jest o tym zawiadomić Sekretariat Zarządu Głównego w terminie do 

siedmiu dni. Wydanie nowej odznaki i duplikatu legitymacji może nastąpić dopiero po 

miesiącu od dnia zgłoszenia o zgubieniu, zniszczeniu , kradzieży oraz pisemnego 

oświadczenia, że odznaka lub legitymacja nie znalazła się. 

 


