
REGULAMIN  

Przyznawania Honorowej Nagrody - Stowarzyszenia Inżynierów i 

Techników Metali Nieżelaznych – Statuetki Hutnika  

 
§ 1 

Honorowa nagroda – Statuetka Hutnika przyznawana jest za wybitne zasługi dla 

Branży Metali Nieżelaznych w następujących kategoriach: 

 

1. Inżynierska kreatywność – udokumentowana wdrożonymi patentami, wnioskami 

racjonalizatorskimi lub innymi rozwiązaniami organizacyjno –technicznymi 

przynoszącymi wymierne efekty. 

2. Sztuka Menedżerska – obejmująca efektywne zarządzanie jednostkami organizacyjnymi, 

jak: Wydział, Oddział, Zakład, Przedsiębiorstwo (Spółka), Grupa Kapitałowa, Kombinat, 

Holding i inne. Podstawowe kryteria: wdrożone przedsięwzięcia organizacyjno– 

techniczno – ekonomiczne, w tym procesy restrukturyzacji i prywatyzacji, oraz działania 

dla dobra człowieka (pracownika) jak: problemy socjalne, humanizacja pracy, 

bezpieczeństwo pracy, ochrona środowiska, współdziałanie z organizacją SITMN. 

3. Praca społeczna w strukturach organizacyjnych SITMN. Kryterium efektywna praca 

społeczna w ogniwach SITMN (Sekcja, Komisja, Koło, Zarząd) – udokumentowana 

inicjatywami i realizacją różnych form statutowej działalności: konferencje naukowo – 

techniczne, szkolenia, referaty, odczyty, wycieczki, imprezy towarzyskie, piastowane 

funkcje, współpraca z krajowymi i zagranicznymi bratnimi organizacjami, więź z 

seniorami, działalność na rzecz Zakładu – Branży, prenumerata czasopism technicznych 

(Rudy i Metale Nieżelazne), inne integrujące pracowników Branży Metali Nieżelaznych. 

4. Przyjaciel SITMN – za aktywne wspieranie i propagowanie działalności SITMN (prasa, 

radio, telewizja), uczestnictwo w konferencjach, naradach i spotkaniach, wnoszone opłaty 

członkostwa wspierającego. 

5. W uzasadnionych przypadkach – mogą być ustalane inne kategorie wyróżnień 

 po uchwaleniu przez Zebranie Delegatów SITMN. 

 

§ 2 

Honorowe wyróżnienia w poszczególnych kategoriach jak w § 1 mogą być przyznawane: 

 Kat 1 – Pracownikom Branży Metali Nieżelaznych (zarówno zrzeszonym w ogniwach 

SITMN jak i niezrzeszonym), 

 Kat 2 – Kierownikom jednostek organizacyjnych BMN bez względu na przynależność 

do SITMN, z zastrzeżeniem, że staż pracy na określonym stanowisku kierowniczym 

trwa min. 5 lat, 

 Kat 3 – dotyczy wyłącznie zrzeszonych w ogniwach SITMN, 

 Kat 4 – dotyczy osób fizycznych i prawnych. 

 

§ 3 

Honorowe wyróżnienia jak w § 1 – przyznawane są:  

a. Co 4 lata podczas obrad Zebrania Delegatów SITMN, 

b. W uzasadnionych przypadkach wyjątkiem statuetki platynowej mogą być przyznane 

Uchwałą Zarządu SITMN. 

. 

 

§ 4 

Ustala się 4 rodzaje Statuetek: miedziana, srebrna, złota i platynowa. W każdej kategorii na 

Zebraniu Delegatów SITMN mogą być przyznane nie więcej jak 2 wyróżnienia. Ustala się 

obowiązek zachowania kolejności przyznawania danej osobie ustalonych rodzajów statuetek 



w poszczególnych kategoriach, z tym, że statuetka platynowa może być przyznana z 

uwzględnieniem, co najmniej 30-letniego okresu pracy na rzecz SITMN lub Branży Metali 

Nieżelaznych.                         

 

 

§ 5 

Nominacje do wyróżnień w poszczególnych kategoriach zgłaszają na piśmie (wg. wzoru – 

załącznik numer1) Zarządy Kół SITMN z przedsiębiorstw Branży Metali Nieżelaznych oraz 

Zarząd SITMN – do Kapituły Statuetki Hutnika – na adres Biura Stowarzyszenia Inżynierów 

i Techników Metali Nieżelaznych w Gliwicach. 

 

§ 6 

W skład Kapituły Statuetki Hutnika wchodzą: Prezes SITMN, Dyrektor IMN Gliwice, 

Dziekan (Prodziekan) Wydziału Metali Nieżelaznych AG-H, Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej SITMN. Imienny skład Kapituły ustala Zarząd SITMN na początku każdej 

kadencji. Przewodniczącego Kapituły wybiera się na pierwszym posiedzeniu z grona 

powołanych członków. 

 

§ 7 

Wnioski nominacyjne od Zarządów Kół Zakładowych powinny być zgłaszane w terminie 5 

miesięcy przed ustalonym terminem Zebrania Delegatów SITMN. Wnioski Kół SITMN mogą 

dotyczyć osób z całej Branży Metali Nieżelaznych. Wnioski nominacyjne są jawne. 

 

§ 8 

Kapituła w terminie 1 miesiąca przed ustalonym terminem Zebrania Delegatów SITMN, 

rozpatruje zgłoszone nominacje i podejmuje ostateczne decyzje w sprawie przyznawania 

wyróżnień w poszczególnych kategoriach.  

Z obrad Kapituły sporządzany jest protokół, który zachowuje klauzulę poufności do dnia 

Zebrania Delegatów. 

§ 9 

Na uroczystość wręczenia Honorowych Statuetek Hutnika, Zarząd SITMN zaprasza 

wszystkich nominowanych. Uroczyste ogłoszenie ustaleń Kapituły następuje w pierwszej 

części obrad Zebrania Delegatów. Odczytanie nazwisk osób, którym przyznano wyróżnienia 

jak w § 1 i § 4 dokonuje Przewodniczący Kapituły lub ustalona z Prezydium SITMN inna 

osoba. 

Wręczenia Statuetki dokonuje Prezes SITMN. 

 

§ 10 

Niniejszy regulamin, oraz wszelkie zmiany jego postanowień uchwala Zebranie Delegatów 

SITMN. 

§ 11 

Postanowienie przejściowe. Pierwszą wersję regulaminu z mocą obowiązującą do Zjazdu 

Delegatów SITMN, uchwala Zarząd OMN. 

 

§ 12 

Sprawy organizacyjne związane z wykonaniem statuetki i przebieg procedury (konkursu) 

przyznawania statuetki powierza się Prezydium Zarządu SITMN. 

 

§ 13 

Niniejszy regulamin obowiązuje od:...................................................................... 

 

Projekt opracował Prezes SITMN Józef Zbigniew Szymański. 



 

 

 

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW METALI 

NIEŻELAZNYCH  
 

Załącznik numer 1.                                                                             

Data……………………… 

 

 

KAPITUŁA 

Honorowej Statuetki Hutnika SITMN 

44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 5 

 
ZGŁOSZENIE NOMINACJI DO HONOROWEJ STATUETKI HUTNIKA 

 

1. Imię i Nazwisko osoby zgłaszanej do nominacji 

(data urodzenia, miejsce zamieszkania): 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2. Miejsce pracy: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3. Przebieg pracy zawodowej i społecznej: 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Rodzaj wnioskowanej kategorii statuetki: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4. Uzasadnienie: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

5. Zgłaszający: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

                                                                                         Prezes ( Koła, SITMN) 


