
.................................. dnia .......................... r. 

..................................................... 
  pieczątka  Koła SIMP 

..................................................... 
       nr   rejestracyjny  ZO SIMP 

..................................................... 
nr   rejestracyjny  ZG SIMP

Kategoria osiągnięcia: 
Zarząd  Główny  SIMP 

 w Warszawie 

ZGŁOSZENIE   

do XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Zarządu Głównego SIMP na 

„NAJLEPSZE OSIĄGNIĘCIE TECHNICZNE 2018 ROKU”. 

1. Zgłaszający  ....................................................................................................................

   .......................................................................................................................................... 

2. Tytuł osiągnięcia  ............................................................................................................

   .......................................................................................................................................... 

   .......................................................................................................................................... 

3. Charakterystyka osiągnięcia i główne parametry: ...........................................................

     ........................................................................................................................................ 

     ........................................................................................................................................ 

     ........................................................................................................................................ 

4. Osiągnięcie wdrożono w roku ...................... w ...............................................................

     ........................................................................................................................................ 

5. Sposób i zakres wdrożenia, wielkość produkcji itp.

     ........................................................................................................................................ 

     ........................................................................................................................................ 

   .......................................................................................................................................... 

6. Efekty wymierne i niewymierne uzyskane w wyniku zastosowania osiągnięcia:

    ......................................................................................................................................... 

     ........................................................................................................................................ 

     ........................................................................................................................................ 

   .......................................................................................................................................... 
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7. Innowacyjność osiągnięcia, otrzymane patenty, wzory użytkowe, atesty, certyfikaty,     

projekty racjonalizatorskie itp. (załączyć do zgłoszenia)       ...........................................  

    ......................................................................................................................................... 

     ........................................................................................................................................ 

   .......................................................................................................................................... 

 

8. Oddziaływanie osiągnięcia na środowisko (energooszczędność, zmniejszenie ilości 

odpadów itp.). 

    ......................................................................................................................................... 

    .........................................................................................................................................  

    ......................................................................................................................................... 

   .......................................................................................................................................... 

 
9. Autorzy osiągnięcia 
 

 
Lp. 

Tytuł naukowy, 
zawodowy 

 
Nazwisko i imię 

Przy-
należność 
do SNT 

% udział 
w osiąg- 
nięciu 

 
Podpis 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

 

10. Załączniki do zgłoszenia  (dokumentacja techniczna, filmy, opinie itp.). 
 

- zał. nr 1 Opinia techniczna osiągnięcia. 

- zał. nr 2  ......................................................................................................... 

- zał. nr 3  ......................................................................................................... 

- zał. nr 4  ......................................................................................................... 

 
 
 
 
.....................................        ......................................           ......................................... 
         Prezes  Koła SIMP             pieczęć  firmowa                 prezes/dyrektor firmy  

   stosującej osiągnięcie 
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich z 
siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 14a, 00-050 Warszawa, tel. 22 8271768, adres e-mail: simp@simp.pl. Pani/Pana 
dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z organizacją konkursu oraz w celu archiwizacji. Podstawę 
prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. zgoda osoby, której dane 
dotyczą. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 
momencie poprzez wysłanie informacji na wskazany powyżej adres siedziby administratora danych lub adres email. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. Dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe 
będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu a także przez okres archiwizacji zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie 
danych jest dobrowolne. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wzięcie udziału w 
konkursie.     

 

OŚWIADCZENIE 
 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Mechaników Polskich z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 14a, 00-050 Warszawa,  moich danych 
osobowych zawartych w zgłoszeniu udziału w konkursie w celach związanych z udziałem w konkursie.  

     

1. …………………………………………..  

2. …………………………………………..  

3. …………………………………………..  

4. …………………………………………..  

5. …………………………………………..  

6. …………………………………………..  

            (Data i podpisy autorów osiągnięcia)          
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