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STATUT 

Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 

Naczelnej Organizacji Technicznej 

 

PREAMBUŁA 

 

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna jest 

dobrowolnym związkiem stowarzyszeń o charakterze naukowo-technicznym. Nawiązując do 

sięgającej XIX wieku tradycji polskich stowarzyszeń technicznych, tworzonych w kraju i na 

emigracji w celu wspierania patriotycznych dążeń Polaków i uczestnictwa w budowie fundamentów 

gospodarczej pomyślności Polski po jej odrodzeniu, działa obecnie na rzecz dalszego 

cywilizacyjnego rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej wspierając twórczy wysiłek polskich 

inżynierów i techników. 

 

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna aktywnie 

uczestniczy w międzynarodowych wspólnotach i organizacjach inżynierskich. Jest polskim 

członkiem europejskiej federacji narodowych stowarzyszeń inżynierów ENGINEERS EUROPE  

i Światowej Federacji Organizacji Inżynierskich WFEO, reprezentując polskie środowisko 

techniczne. Rozwija współpracę z polonijnymi Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi, 

integrując polską społeczność techniczną w kraju i poza jego granicami. 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 
§ 1. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń 

o charakterze naukowo-technicznym, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.  

– Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1393 z późn zm.), zwanej dalej „Prawem  

o stowarzyszeniach” i używa nazwy: „Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 

Naczelna Organizacja Techniczna”, w skrócie „FSNT-NOT” oraz może używać nazwy 

skróconej: „Naczelna Organizacja Techniczna”, w skrócie „NOT”.  

 

§ 2. W zakresie swoich celów statutowych FSNT-NOT reprezentuje zbiorowe interesy 

stowarzyszeń członkowskich i środowiska technicznego wobec społeczeństwa i organów 

władzy publicznej. 

 

§ 3. 1. Wykonując zadania w zakresie podnoszenia poziomu zawodowego polskich inżynierów  

i ułatwiania ich mobilności, FSNT-NOT weryfikuje i potwierdza, wymagane w ramach 

wewnętrznego systemu potwierdzania, kwalifikacje i umiejętności. 

 2. FSNT-NOT upowszechnia w polskim środowisku inżynierskim certyfikat Inżyniera 

Europejskiego (EUR ING) oraz weryfikuje i opiniuje wnioski o nadanie tego tytułu 

kierowane do ENGINEERS EUROPE przez czynnych zawodowo inżynierów 

zamieszkałych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 4. FSNT-NOT ma osobowość prawną.  

 

§ 5. Siedzibą władz naczelnych FSNT-NOT jest m. st. Warszawa.  
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§ 6. FSNT-NOT prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a dla właściwego 

realizowania swych celów może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej.  

 

§ 7. 1. Godłem FSNT-NOT jest stylizowane koło zębate o dziesięciu zębach z umieszczonym  

w środku napisem NOT, którego wizerunek stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu. 

 2. Organem prasowym FSNT-NOT jest powstały w 1866 roku „Przegląd Techniczny - 

Gazeta Inżynierska”. 

 

§ 8. 1. Jednostkami organizacyjnymi FSNT-NOT są: 

1) terenowe jednostki organizacyjne, w skład których mogą wchodzić lokalne ośrodki; 

2) inne jednostki organizacyjne.   

 2. W przypadkach uzasadnionych, na terenie nie objętym działaniem którejkolwiek terenowej 

jednostki organizacyjnej, Zarząd Główny FSNT-NOT może utworzyć zdolne do 

samofinansowania swej działalności lokalne ośrodki FSNT-NOT na zasadach określonych 

w § 42 i § 43. W takim przypadku kompetencje i obowiązki terenowej jednostki 

organizacyjnej wobec tak powołanego ośrodka wykonuje Zarząd Główny FSNT-NOT. 

 3. Jednostki organizacyjne FSNT-NOT działają na podstawie i zgodnie z niniejszym 

Statutem FSNT-NOT, zwanym dalej Statutem. 

 

§ 9. 1. Terenowa jednostka organizacyjna jest powoływana - na wspólny wniosek co najmniej 

trzech członkowskich Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - uchwałą Rady Krajowej 

FSNT-NOT, w której określa się nazwę, siedzibę oraz teren działania terenowej jednostki 

organizacyjnej.  

 2. Terenową jednostkę organizacyjną, o której mowa w ust. 1, tworzą oddziały lub inne 

ogniwa statutowe terenowych struktur organizacyjnych co najmniej trzech stowarzyszeń 

członkowskich działających na danym terenie.  

 3. Terenowe jednostki organizacyjne mogą przyjmować regulaminy wewnętrzne dotyczące - 

w ramach postanowień Statutu - szczegółowej organizacji i sposobu działania tych 

jednostek z zastrzeżeniem § 8 ust. 3.  

 

§ 10. Terenowa jednostka organizacyjna może uzyskać osobowość prawną na podstawie uchwały 

Zarządu Głównego FSNT-NOT podjętej na wniosek Rady tej jednostki. 

 

§ 11. 1. Terenowa jednostka organizacyjna może być rozwiązana na podstawie uchwały Rady 

Krajowej podjętej na wniosek Rady terenowej jednostki organizacyjnej lub na wniosek 

Zarządu Głównego, w każdym z niżej wymienionych przypadków: 

1) zaprzestania działalności; 

2) prowadzenia działalności niezgodnej z przepisami prawa lub postanowieniami Statutu 

bądź uchwałami i postanowieniami władz naczelnych FSNT-NOT; 

3) trwałej utraty zdolności finansowania swojej działalności.  

 2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, w odniesieniu do terenowych jednostek organizacyjnych 

mających osobowość prawną określa w szczególności: 

1) szczegółowe warunki likwidacji, przy czym Zarząd Główny powołuje likwidatora 

jednostki, którego zadaniem jest przeprowadzenie procedury likwidacyjnej, w tym 

uregulowanie zobowiązań jednostki z jej majątku;  

2) przeznaczenie majątku likwidowanej jednostki po uregulowaniu zobowiązań.  
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 3. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku likwidacji terenowej jednostki 

organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.  

 

§ 12. 1. Lokalne ośrodki FSNT-NOT są tworzone na zasadach i w trybie określonych w § 42-43. 

 2. W celu realizacji celów statutowych Zarząd Główny FSNT-NOT może powołać inne 

jednostki organizacyjne w granicach dopuszczonych przepisami prawa i postanowieniami 

niniejszego Statutu.  

 

 

II. CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI  

 
§ 13. Celami FSNT-NOT są:  

1) współpraca, integrowanie i wzajemne wspomaganie się stowarzyszeń członkowskich  

w realizacji ich zadań, rozwijaniu zainteresowań i zaspokajaniu potrzeb środowiska 

polskich inżynierów i techników;  

2) obrona interesów stowarzyszeń członkowskich, jak również wspomaganie ich 

statutowych działań;  

3) inicjowanie, prowadzenie i wspieranie przedsięwzięć w zakresie rozwoju nauki, techniki, 

gospodarki, innowacji, edukacji, kultury i ekologii;  

4) kształtowanie etyki korzystania z zasobów i środowiska naturalnego zgodnie z zasadami 

zrównoważonego rozwoju;  

5) wspieranie i upowszechnianie wiedzy specjalistycznej w dziedzinie nauk technicznych,  

jak również w zakresie teorii i praktyki zarządzania projektami, w tym innowacyjnymi;  

6) działanie na rzecz podnoszenia prestiżu i poziomu zawodowego oraz statusu inżynierów  

i techników oraz ochrony ich pozycji zawodowej;  

7) dbałość o dorobek i tradycje polskiej myśli naukowej i technicznej oraz gospodarczej; 

8) upowszechnianie wiedzy i umiejętności technicznych w społeczeństwie, w tym wśród 

młodzieży i seniorów; 

9) dbałość o przestrzeganie wysokich standardów zawodów technicznych. 

 

§ 14. FSNT-NOT realizuje swoje cele poprzez główną działalność statutową, którą jest::  

1) reprezentowanie FSNT-NOT i ogółu stowarzyszeń członkowskich wobec władz 

państwowych, organów administracji rządowej i samorządowej, korporacji i organizacji 

pracodawców oraz związków zawodowych, izb gospodarczych i ich związków oraz 

innych organizacji pozarządowych;  

2) prezentowanie poglądów środowiska naukowo-technicznego i problemów dotyczących 

kierunków i warunków rozwoju edukacji, nauki, techniki i gospodarki oraz poziomu 

zawodowego i statusu inżyniera i technika;  

3) organizowanie wspólnych, interdyscyplinarnych imprez technicznych, gospodarczych  

i kulturalnych;  

4) działalność wydawniczą i informacyjną, organizowanie wymiany informacji z dziedziny 

techniki, organizacji i zarządzania przez organizowanie wystaw i przeglądów oraz 

wydawanie książek, biuletynów, czasopism, materiałów szkoleniowych oraz innych 

wydawnictw o charakterze naukowo-technicznym i edukacyjnym;  
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5) utrzymywanie na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach 

wewnętrznego systemu potwierdzania kwalifikacji i umiejętności oraz nadawanie w 

ramach tego systemu tytułu Eksperta Naczelnej Organizacji Technicznej (Ekspert NOT) 

w zakresie interdyscyplinarnym w stosunku do przedmiotu działalności statutowej 

członkowskich stowarzyszeń - na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę 

Krajową; 

6) podejmowanie i wspomaganie działań mających na celu nadawanie uprawnień 

zawodowych; 

7) uczestniczenie w systemie uznawania kwalifikacji zawodowych w specjalizacjach 

technicznych obcokrajowców w Polsce i Polaków za granicą;  

8) inicjowanie i organizowanie certyfikacji wyrobów, usług i osób;  

9) prowadzenie doradztwa i rzeczoznawstwa na rzecz przedsiębiorstw, instytucji i innych 

podmiotów oraz osób fizycznych;  

10) sprawowanie opieki merytorycznej nad zabytkami techniki i kultury technicznej;  

11) zakładanie oraz prowadzenie wraz z ponoszeniem niezbędnych nakładów na ich 

utrzymanie Domów i Klubów Technika, ośrodków doskonalenia kadr, bibliotek, 

ośrodków postępu technicznego i domów pracy twórczej;  

12) tworzenie funduszy celowych i ich obsługa finansowa;  

13) prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej na rzecz dzieci, młodzieży  

i dorosłych oraz upowszechnianie kształcenia ustawicznego, w tym organizowanie  

i prowadzenie szkół ponadpodstawowych o profilu zawodowym oraz szkół wyższych;  

13a) prowadzenie działalności aktywizującej społecznie seniorów; 

14) organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć upowszechniających wiedzę i osiągnięcia  

w dziedzinach naukowo-technicznych, takich jak: olimpiady, konkursy, plebiscyty itp.   

15) współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami oraz organizacjami 

naukowymi, technicznymi i gospodarczymi; 

16) współpracę z instytucjami, przedsiębiorstwami, szkołami wyższymi, instytutami 

badawczymi, samorządami zawodowymi oraz organizacjami pozarządowymi, 

działającymi w dziedzinie techniki, promocji wynalazczości, przedsiębiorczości  

i innowacyjności;  

17) współpracę i realizowanie zadań zleconych przez organy administracji rządowej lub 

organy samorządu terytorialnego i ich agendy;  

18) organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych we 

wszystkich dziedzinach techniki, w tym w zakresie ekologii i jakości produkcji;  

19) wykonywanie działalności na rzecz gospodarki energetycznej, w tym prowadzenie 

szkoleń i stwierdzanie na podstawie odrębnych przepisów kwalifikacji osób zajmujących 

się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych; 

20) upowszechnianie i dążenie do przestrzegania zasad etyki zawodowej.  

 

§ 15. 1. FSNT-NOT w ramach celów i sposobów ich realizacji poprzez główną działalność 

statutową określonych w niniejszym Statucie, może prowadzić działalność pożytku 

publicznego w sferze zadań publicznych wymienionych w art.4 ust.1 pkt 2, 3, 4, 5a, 7, 8, 

10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 22a, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32a i 33 ustawy z dnia 

24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 

1327, ze zm.). 
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 2. Zakres działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego określają: uchwała Rady 

Krajowej w odniesieniu do działalności prowadzonej przez Zarząd Główny i podlegające 

mu bezpośrednio jednostki organizacyjne oraz uchwały rad terenowych jednostek 

organizacyjnych mających osobowość prawną w odniesieniu do działalności prowadzonej 

przez te jednostki.  

 3. FSNT-NOT może prowadzić wyodrębnioną rachunkowo lub organizacyjnie i rachunkowo 

działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,  

a dochód z niej służy realizacji celów statutowych. 

 

 

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI  

 
§ 16. 1. FSNT-NOT tworzą członkowie:  

1) zwyczajni; 

2) nadzwyczajni;  

3) wspierający.  

 2. Członkiem FSNT-NOT może być stowarzyszenie mające osobowość prawną bądź  

w zakresie, o którym mowa w ust. 6 inna osoba prawna lub osoba fizyczna.  

 3. Członka przyjmuje Rada Krajowa bezwzględną większością głosów, po rozpatrzeniu 

deklaracji podpisanej przez kandydata - w odniesieniu do osób prawnych przez statutowo 

umocowany jego organ. 

 4. Członkiem zwyczajnym może być krajowe lub zagraniczne stowarzyszenie o charakterze 

naukowo-technicznym, którego tematyczny zakres działalności nie pokrywa się  

z działalnością innych członków FSNT-NOT i które zrzesza co najmniej 200 członków - 

osób fizycznych, chyba że Rada Krajowa w uzasadnionych przypadkach wyrazi zgodę na 

kandydata zrzeszającego mniejszą liczbę członków.  

 5. Członkiem nadzwyczajnym może być - zrzeszające osoby fizyczne - krajowe, zagraniczne 

lub regionalne stowarzyszenie naukowe, techniczne bądź o charakterze naukowo-

technicznym, które nie spełnia warunków ustalonych w ust. 4.  

 6. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana 

działalnością FSNT-NOT i wspierająca ją materialnie.  

 7. Szczegółowy tryb przyjmowania członków określa regulamin uchwalony przez Radę 

Krajową.  

 

§ 17. 1. Członek zwyczajny ma prawo do:  

1) czynnego i biernego udziału w wyborach do władz FSNT-NOT;  

2) udziału swoich przedstawicieli we władzach i zespołach wspomagających FSNT-NOT 

z głosem stanowiącym, odpowiednio do postanowień niniejszego Statutu;  

3) korzystania z majątku oraz pomocy, w szczególności organizacyjnej, na zasadach 

ustalonych przez władze FSNT-NOT;  

4) korzystania z pomocy FSNT-NOT w zakresie realizacji własnych celów statutowych 

oraz innych uprawnień wynikających z niniejszego Statutu;  

5) odwołania się do Rady Krajowej od dotyczących go uchwał Zarządu Głównego w 

ciągu 30 dni, licząc od daty ich ogłoszenia lub doręczenia.  
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 2. Prawo do czynnego i biernego udziału w wyborach, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz 

prawo do głosu stanowiącego wynikające z ust. 1 pkt 2, ulegają zawieszeniu uchwałą  

Zarządu Głównego w razie zalegania przez członka zwyczajnego z wykonaniem 

obowiązków określonych w § 18 ust. 1 pkt 3. Zawieszenie powyższych praw obowiązuje 

do czasu pełnego wykonania zaległych obowiązków. 

 3. Członek nadzwyczajny ma prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego 

prawa wyborczego i prawa do głosu stanowiącego oraz z wyjątkiem praw majątkowych 

wynikających z § 45 ust. 2.  

 4. Członek wspierający ma prawo korzystania z pomocy w zakresie statutowej działalności 

FSNT-NOT.  

  

§ 18. l. Członek zwyczajny i członek nadzwyczajny mają obowiązek:  

1) przestrzegania i realizacji postanowień statutu FSNT-NOT; 

2) realizowania uchwał władz FSNT-NOT;  

3) wnoszenia wpisowego i rocznej składki członkowskiej zgodnie z uchwałami Rady 

Krajowej.  

 2. Członek wspierający ma obowiązek dokonywania świadczeń, w szczególności wpłacania 

kwot zadeklarowanych w zgłoszeniu.  

 

§ 19. Utrata członkostwa następuje w przypadku:  

1) rezygnacji członka zgłoszonej w formie pisemnej;  

2) utraty osobowości prawnej;  

3) wykluczenia na mocy uchwały Rady Krajowej na skutek niewywiązywania się członka  

z obowiązków określonych w niniejszym Statucie; 

4) śmierci członka wspierającego będącego osobą fizyczną.  

 

 

 

IV. WŁADZE, ORGANY KONTROLNE I ZESPOŁY WSPOMAGAJĄCE 

 

 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 20. 1. Na władze i organy kontrolne FSNT-NOT składają się naczelne władze i organ kontroli 

oraz na szczeblu lokalnym władze i organy kontrolne terenowych jednostek 

organizacyjnych. 

 2. Kadencja władz i organów kontrolnych FSNT-NOT oraz delegatów terenowych jednostek 

organizacyjnych wynosi 4 lata, z zastrzeżeniem § 31. W razie przeprowadzenia wyborów 

uzupełniających, wyboru dokonuje się na czas do końca kadencji danej władzy. 

  

§ 21. 1. Wybory delegatów terenowych jednostek organizacyjnych, władz i organów kontrolnych 

oraz uzupełnianie ich składu, a także udzielanie absolutorium wymagają głosowania 

tajnego.  
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 2. W wyborach mogą kandydować tylko członkowie stowarzyszeń będących członkami 

zwyczajnymi FSNT-NOT. 

 3. Wybory są ważne, jeśli bierze w nich udział co najmniej połowa osób uprawnionych do 

głosowania.  

 4. Delegatami i członkami władz zostają kandydaci, którzy w wyborach otrzymali kolejno 

największą liczbę głosów, ale więcej niż połowę ważnych głosów osób biorących udział  

w wyborach. Przy równej liczbie głosów przeprowadza się w tym zakresie powtórne 

głosowanie. W przypadku powtórzenia się równej liczby głosów, o wyborze kandydata 

decyduje dłuższy staż członkowski w stowarzyszeniu. 

 5. Łączenie funkcji delegata do Rady Krajowej z pełnieniem funkcji członka Zarządu 

Głównego jest niedopuszczalne. 

 6. Rada Krajowa może wprowadzić głosowanie przy użyciu odpowiednich środków 

technicznych zapewniających prawidłowość głosowania, w tym jego tajność i udział  

w głosowaniu wyłącznie osób uprawnionych.  

 

§ 22. 1. Uchwały władz i organów FSNT-NOT zapadają bezwzględną większością głosów 

ważnych przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz, jeżeli 

dalsze postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej.  

 2. Uchwały Rady Krajowej i Rad terenowych jednostek organizacyjnych, a także uchwały 

ogólnego zebrania lokalnych ośrodków, w przypadku braku wystarczającej liczby 

obecnych na posiedzeniu zwołanym w pierwszym terminie mogą być podjęte na 

posiedzeniu zwołanym w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych – z wyjątkiem 

uchwał  

w sprawach dotyczących wyborów władz FSNT-NOT i w sprawach, o których mowa  

w § 25 ust. 6 i § 49. 

  

§ 23. Władzami naczelnymi FSNT-NOT są:  

1) Rada Krajowa;  

2) Zarząd Główny;  

a organem kontroli wewnętrznej jest Główna Komisja Rewizyjna.  

 

§ 24. 1. Zespołami wspomagającymi władz naczelnych FSNT-NOT są:  

1) komitety naukowo-techniczne - jako zespoły międzystowarzyszeniowe mające na celu 

rozwiązywanie interdyscyplinarnych problemów związanych z edukacją, nauką, 

techniką i gospodarką;  

2) komisje - powołane do prowadzenia spraw wynikających z potrzeb Rady Krajowej;  

3) zespoły doradcze - powołane do wsparcia Zarządu Głównego w sprawach 

wynikających z jego potrzeb i zakresu działania;  

4) zespoły zadaniowe - powołane do realizacji określonych prac wynikających  

z doraźnych potrzeb Zarządu Głównego.  

 2. Czas i zakres działania zespołów wspomagających, o których mowa w ust. 1, określają 

władze właściwe do ich powołania. 
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2. WŁADZE NACZELNE  

 

Rada Krajowa  

 

§ 25. 1. Rada Krajowa jest najwyższą władzą FSNT-NOT.  

 2. Rada Krajowa liczy, z zastrzeżeniem ust. 4, nie więcej delegatów niż dwukrotna liczba 

członków zwyczajnych FSNT-NOT. W jej skład wchodzą delegaci stowarzyszeń 

członkowskich o statusie członka zwyczajnego FSNT-NOT i terenowych jednostek 

organizacyjnych FSNT-NOT:  

1) wybierani przez stowarzyszenia członkowskie zgodnie z ich statutami, przy czym na 

każdą, określoną uchwałą Rady Krajowej, rozpoczętą liczbę członków 

zarejestrowanych w stowarzyszeniu przysługuje jeden mandat delegata;  

2) wybierani przez terenowe jednostki organizacyjne po jednym z każdego województwa, 

przy czym delegata wybierają przedstawiciele wszystkich terenowych jednostek 

organizacyjnych mających siedzibę na terenie danego województwa na zasadach  

i w trybie określonych w regulaminie wyborczym, który uchwala Rada Krajowa.  

 3. Delegaci tracą mandat w przypadku wyboru na funkcję, o której mowa w § 21 ust. 5 oraz 

w razie odwołania, odpowiednio przez stowarzyszenie członkowskie lub terenowe 

jednostki organizacyjne z obszaru województwa upoważnione łącznie do wyboru delegata.  

 4. W skład Rady Krajowej wchodzą, także ponad limit wynikający z ust. 2, Honorowi Prezesi 

FSNT-NOT.  

 5. Rada Krajowa każdorazowo przed posiedzeniem sprawozdawczo-wyborczym określa  

w uchwale:  

1) ogólną liczbę delegatów do Rady Krajowej, z zastrzeżeniem ust. 4; 

2) liczbę delegatów poszczególnych stowarzyszeń członkowskich z zachowaniem 

proporcji do liczby członków zarejestrowanych w stowarzyszeniu na koniec roku 

kalendarzowego poprzedzającego to posiedzenie, od których stowarzyszenie wniosło 

składkę do FSNT-NOT;  

3) liczbę głosów przysługujących każdemu stowarzyszeniu w głosowaniach dotyczących 

spraw wymienionych w ust. 6;  

4) regulamin wyborczy delegatów wybieranych w terenowych jednostkach 

organizacyjnych; 

5) termin posiedzenia sprawozdawczo-wyborczego oraz skład komisji wyborczej.  

 6. Każdy delegat do Rady Krajowej dysponuje jednym głosem, z wyjątkiem głosowań  

w sprawach:  

1) rozwiązania FSNT-NOT;  

2) przyjmowania i wykluczania członków;  

3) uchwalania zasad finansowania działalności oraz zasad i trybu przechodzenia 

składników majątkowych między majątkiem własnym FSNT-NOT a majątkiem 

własnym terenowych jednostek organizacyjnych. 

 7. W sprawach, o których mowa w ust. 6, każdemu stowarzyszeniu przysługuje jeden głos na 

każdą rozpoczętą liczbę 500 członków. Po podjęciu uchwały, o której mowa w ust. 5 pkt 3, 

stowarzyszenie członkowskie samodzielnie dokonuje rozdziału przysługujących mu 

głosów pomiędzy swoich delegatów i przed posiedzeniem sprawozdawczo-wyborczym 

Rady Krajowej powiadamia o tym rozdziale Biuro FSNT-NOT. 
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 8. Każdy z Honorowych Prezesów FSNT-NOT dysponuje jednym głosem we wszystkich 

sprawach należących do kompetencji Rady Krajowej.  

  

§ 26.  l. Do zakresu działania Rady Krajowej należy:  

1) uchwalanie zmian Statutu FSNT-NOT;  

2) przyjmowanie i wykluczanie członków oraz ustalanie wysokości wpisowego i składek 

członkowskich;  

3) ustalanie kierunków i programów działania FSNT-NOT oraz określanie stanowiska  

w zasadniczych sprawach dotyczących edukacji, nauki, techniki i gospodarki z 

zakresu statutowego działania FSNT-NOT;  

4) podejmowanie uchwał w sprawie organizacji Kongresów Techników Polskich;  

5) powoływanie i rozwiązywanie terenowych jednostek organizacyjnych; 

6) uchwalanie zasad finansowania działalności obowiązujących w FSNT-NOT;  

7) uchwalanie rocznego budżetu i zatwierdzanie rocznego łącznego sprawozdania 

finansowego;  

8)  rozpatrywanie i przyjmowanie przygotowanych przez Zarząd Główny rocznych 

sprawozdań z działalności FSNT-NOT oraz sporządzanych przez Główną Komisję 

Rewizyjną sprawozdań z działalności własnej i ocen rocznej działalności Zarządu 

Głównego, a także podejmowanie uchwał dotyczących corocznego absolutorium dla 

poszczególnych członków Zarządu Głównego; 

9) powoływanie i rozwiązywanie komitetów naukowo-technicznych oraz komisji;  

10) uchwalanie regulaminów: 

a) Rady Krajowej oraz jej zebrania sprawozdawczo-wyborczego, Zarządu Głównego, 

Głównej Komisji Rewizyjnej i komitetów naukowo-technicznych, 

b) nadawania honorowych tytułów, odznak, medali i innych wyróżnień FSNT-NOT,  

c) nadawania tytułu Eksperta NOT, 

d) pozostałych regulaminów należących do kompetencji Rady Krajowej;  

11) rozpatrywanie przedstawianych przez komitety naukowo-techniczne i komisje spraw 

dotyczących zasadniczych problemów edukacji, nauki, techniki i gospodarki; 

12) podejmowanie uchwał o przystąpieniu i wystąpieniu z organizacji krajowych  

i zagranicznych;  

13) uchylanie sprzecznych z prawem, statutem, uchwałami Rady Krajowej oraz interesami 

FSNT-NOT uchwał Zarządu Głównego i władz terenowych jednostek organizacyjnych;  

14) podejmowanie uchwał w innych sprawach dotyczących FSNT-NOT, jeżeli Statut nie 

przewiduje w odniesieniu do nich właściwości innych władz; 

15) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Głównego wniesionych przez 

stowarzyszenia członkowskie lub terenowe jednostki organizacyjne.  

 2. Posiedzenia zwyczajne Rady Krajowej powinny odbywać się co najmniej dwa razy w roku 

kalendarzowym. Tryb zwoływania i prowadzenia obrad określa regulamin Rady Krajowej, 

z uwzględnieniem ust. 3.  

 3. W celu przygotowania i przeprowadzenia posiedzeń Rady Krajowej wybiera ona na okres 

jednego roku ze swojego składu Prezydium Rady Krajowej złożone z przewodniczącego  

i dwóch wiceprzewodniczących. Na ostatnim posiedzeniu w danym roku Rada Krajowa 

wybiera skład Prezydium na następny rok. 
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 4. O terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad posiedzenia Rady Krajowej Zarząd 

Główny powiadamia wszystkich delegatów oraz Honorowych Prezesów FSNT-NOT  

w każdy skuteczny sposób, co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia. 

 5. Na pisemny wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub 1/5 liczby członków zwyczajnych 

FSNT-NOT bądź 1/3 liczby delegatów do Rady Krajowej Zarząd Główny powinien 

zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady Krajowej w terminie jednego miesiąca od dnia 

złożenia wniosku. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Krajowej rozpatruje sprawy określone 

we wniosku. Zarząd Główny może zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady Krajowej 

także z własnej inicjatywy.  

5a. Zarząd Główny FSNT-NOT: 

1) w porozumieniu z Prezydium Rady Krajowej FSNT-NOT może podjąć decyzję  

o przeprowadzeniu posiedzenia Rady Krajowej z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej. 

2) o podjętej decyzji co do sposobu przeprowadzenia posiedzenia Rady Krajowej 

informuje członków Rady Krajowej najpóźniej na dwa tygodnie przed ustalonym 

terminem posiedzenia.  

3) zapewnia podczas głosowań na zebraniach Rady Krajowej przeprowadzanych  

z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej spełnianie co najmniej 

wymagań określonych w art. 10 ust. 1c ustawy z 07.04.1989 r. Prawo o 

stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) oraz tajność głosowania w sprawach, 

co do których zarządzono głosowanie tajne.  

 6. W uznaniu zasług byłego Prezesa FSNT-NOT Rada Krajowa może podjąć uchwałę  

o nadaniu tytułu Honorowego Prezesa FSNT-NOT. 

 

§ 27. l. Rada Krajowa, spośród kandydatów zgłoszonych przez członków zwyczajnych  

FSNT-NOT, wybiera:  

1) Zarząd Główny w składzie 7 członków: Prezesa FSNT-NOT i 6 pozostałych członków 

Zarządu Głównego FSNT-NOT;  

2) Główną Komisję Rewizyjną w składzie 7 członków: Przewodniczącego i 6 pozostałych 

członków Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT-NOT.  

 2. Zarząd Główny FSNT-NOT i Główna Komisja Rewizyjna FSNT-NOT dokonują 

ukonstytuowania na pierwszym swoim posiedzeniu. 

 3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Głównego ani 

pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. 

 4. Nie może być członkiem Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej osoba skazana 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwo skarbowe. 

 5. Mandat członka Zarządu Głównego albo Głównej Komisji Rewizyjnej wygasa w razie: 

1) złożenia pisemnej rezygnacji 

2)  odwołania przez Radę Krajową w przypadku: 

 a) niemożliwości pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, 

b) wystąpienia okoliczności, o których mowa, odpowiednio, w ust. 3 i 4.  
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 6. W przypadku zmniejszenia się składu osobowego Zarządu Głównego lub Głównej Komisji 

Rewizyjnej, ich skład ulega uzupełnieniu w drodze wyborów przeprowadzanych  

z odpowiednim zastosowaniem § 21.  

 

Zarząd Główny 

 

§ 28. 1. Zarząd Główny kieruje działalnością zgodnie ze Statutem, regulaminami i uchwałami 

Rady Krajowej oraz reprezentuje FSNT-NOT na zewnątrz zgodnie z postanowieniami  

§ 29.  

 2. Prace Zarządu Głównego organizuje i kieruje nimi Prezes FSNT-NOT.  

 3. W razie nieobecności Prezesa jego zadania wykonuje członek Zarządu Głównego  

FSNT-NOT upoważniony w tym celu przez Prezesa. Członkowie Zarządu Głównego  

FSNT-NOT mogą działać w zastępstwie Prezesa na podstawie udzielonych przez niego 

upoważnień, z uwzględnieniem odpowiednich postanowień regulaminu Zarządu 

Głównego. 

 4. Zarząd Główny może powierzyć jednemu ze swoich członków pełnienie funkcji stale 

urzędującego członka Zarządu Głównego. Stale urzędujący członek Zarządu Głównego 

jest zatrudniany w FSNT-NOT za wynagrodzeniem. 

 5. W celu zapewnienia obsługi FSNT-NOT, w tym Rady Krajowej, Zarządu Głównego, 

Głównej Komisji Rewizyjnej, zespołów wspomagających FSNT-NOT i terenowych 

jednostek organizacyjnych Zarząd Główny może zatrudniać pracowników tworzących 

Biuro FSNT-NOT. 

 

§ 29. 1. FSNT-NOT reprezentują i składają oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków 

majątkowych dotyczących majątku własnego FSNT-NOT, w tym zaciągania zobowiązań 

majątkowych, z zastrzeżeniem § 47: 

1) działający wspólnie dwaj członkowie Zarządu Głównego; 

2) inne osoby, w tym członkowie zarządów jednostek organizacyjnych niemających 

osobowości prawnej, indywidualnie lub łącznie, w zakresie określonym 

w pełnomocnictwie udzielonym przez Zarząd Główny z uwzględnieniem 

odpowiednich postanowień regulaminu Zarządu Głównego.  

 2. Umowy między FSNT-NOT a członkami Zarządu Głównego zawiera w imieniu  

FSNT-NOT przedstawiciel Głównej Komisji Rewizyjnej wybrany przez nią spośród jej 

członków.  

 3. Stale urzędujący członek Zarządu Głównego, a w przypadku jego braku Prezes  

FSNT-NOT, dokonuje w imieniu FSNT-NOT jako pracodawcy w stosunku do 

pracowników Biura FSNT-NOT czynności z zakresu prawa pracy, zgodnie z przepisami 

Kodeksu Pracy.  

 4. Korespondencja niezawierająca oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków  

FSNT-NOT może być podpisywana przez upoważnionych przez Zarząd Główny 

pracowników Biura FSNT-NOT oraz kierowników jednostek organizacyjnych  

FSNT-NOT. 

 5. Zarząd Główny może upoważnić uchwałą zarządy jednostek organizacyjnych do 

reprezentowania FSNT-NOT wobec organów administracji rządowej i samorządowej  

w określonych sprawach.  
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§ 30. 1. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:  

1) wykonywanie zadań wynikających z niniejszego Statutu oraz uchwał i regulaminów 

uchwalonych przez Radę Krajową;  

2) koordynowanie wspólnej działalności członków FSNT-NOT dla realizacji celów 

statutowych;  

3) przedstawianie w imieniu FSNT-NOT opinii oraz wniosków dotyczących edukacji, 

nauki, techniki i gospodarki, a w szczególności odnoszących się do innowacyjności, 

przedsiębiorczości i kultury technicznej; 

4) przedstawianie w imieniu FSNT-NOT uwag i opinii do projektów ustaw, rozporządzeń, 

programów krajowych i innych dokumentów skierowanych do FSNT-NOT w celu 

konsultacji lub poddanych ogólnym konsultacjom społecznym; 

5) delegowanie przedstawicieli do organizacji krajowych i zagranicznych oraz 

rekomendowanie przedstawicieli do organów państwowych i samorządowych;  

6) realizowanie współpracy z organami państwowymi i samorządowymi oraz 

organizacjami krajowymi i zagranicznymi;  

7) powoływanie i rozwiązywanie zespołów doradczych i zespołów zadaniowych oraz 

ustalanie zasad ich działania i uchwalanie regulaminów;  

8) uchwalanie, z uwzględnieniem § 3: 

a) stosownych regulacji w zakresie podnoszenia poziomu zawodowego polskich 

inżynierów i ułatwiania ich mobilności, weryfikacji i potwierdzania wymaganych w 

ramach wewnętrznego systemu kwalifikacji i umiejętności, 

b) postępowania wewnętrznego w sprawie przyznania przez ENGINEERS EUROPE 

certyfikatu Inżyniera Europejskiego,  

c) innych regulaminów dotyczących ogólnopolskich przedsięwzięć organizowanych 

przez FSNT-NOT, takich jak olimpiady, konkursy, plebiscyty itp., niezastrzeżonych 

do kompetencji Rady Krajowej;  

9) zarządzanie majątkiem i finansami FSNT-NOT;  

10) opracowywanie rocznych budżetów i sprawozdań finansowych oraz innych 

sprawozdań przewidzianych przez przepisy prawa;  

11) ustalanie zasad rachunkowości FSNT-NOT;  

12) zatwierdzanie budżetów i sprawozdań finansowych Biura FSNT-NOT oraz jednostek 

organizacyjnych niemających osobowości prawnej;  

13) powoływanie i likwidacja jednostek działalności gospodarczej;  

14) wykonywanie uprawnień wspólnika w spółkach prawa handlowego, w których  

FSNT-NOT jest wspólnikiem; 

15) nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości, z zastrzeżeniem § 47;  

16) występowanie z wnioskami o nadanie orderów, odznaczeń oraz nagród państwowych  

i innych nagród;  

17) nadawanie honorowych tytułów, odznak, medali i innych wyróżnień FSNT-NOT  

na podstawie regulaminów uchwalonych przez Radę Krajową;  

18) ustalanie zadań i organizacji Biura FSNT-NOT;  

19) zawieszanie i uchylanie sprzecznych z prawem, statutem lub uchwałami władz 

naczelnych FSNT-NOT, uchwał władz i organów terenowych jednostek 

organizacyjnych i pozostałych jednostek organizacyjnych; 
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20) podejmowanie uchwał w innych sprawach należących do kompetencji Zarządu 

Głównego. 

 2. W przypadku sprzeczności interesów FSNT-NOT z interesami członka Zarządu Głównego 

lub z interesami osoby pozostającej z członkiem Zarządu Głównego w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu bądź w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa, 

członek Zarządu Głównego obowiązany jest powstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu 

takiej sprawy. 

 

§ 31. Nieudzielenie absolutorium członkowi Zarządu Głównego skraca jego kadencję z dniem 

podjęcia decyzji o odmowie udzielenia absolutorium.  

 

§ 32. 1. Prezes oraz inni członkowie Zarządu Głównego FSNT-NOT mogą otrzymywać doraźnie 

wynagrodzenie za dodatkowe zadania wykonywane w związku z pełnioną funkcją  

na podstawie umowy cywilno-prawnej. 

 2. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, a także wynagrodzenie stale 

urzędującego członka Zarządu Głównego, zgodnie z wnioskiem Zarządu Głównego ustala 

Główna Komisja Rewizyjna. 

 

Główna Komisja Rewizyjna 

 

§ 33. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej FSNT-NOT.  

 

§ 34. Do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy:  

1) wykonywanie, co najmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności Zarządu 

Głównego FSNT-NOT i jednostek organizacyjnych FSNT-NOT szczebla centralnego pod 

względem celowości, prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa, 

postanowieniami Statutu i uchwałami Rady Krajowej;  

1a) podejmowanie na wniosek Zarządu Głównego lub z własnej inicjatywy kontroli 

terenowych jednostek organizacyjnych FSNT-NOT, przy współudziale Komisji 

Rewizyjnej w danej terenowej jednostce organizacyjnej. 

2) podejmowanie na wniosek Zarządu Głównego decyzji o wyborze biegłego rewidenta  

do badania łącznego sprawozdania finansowego;  

3) przedstawianie na zebraniach Rady Krajowej oceny działalności Zarządu Głównego  

i zgłaszanie wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli oraz wniosku 

dotyczącego corocznego absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Głównego;  

4) składanie Radzie Krajowej rocznych sprawozdań ze swej działalności; 

5) współpraca z Komisjami Rewizyjnymi terenowych jednostek organizacyjnych  

i członkowskich stowarzyszeń.  

 

§ 35. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo:  

1) żądania od Zarządu Głównego przedstawienia dokumentów i wyjaśnień w sprawach 

dotyczących całokształtu działalności FSNT-NOT;  

2) delegowania swoich przedstawicieli do uczestniczenia z głosem doradczym w zebraniach 

wszystkich władz, organów i jednostek organizacyjnych.  

3) żądania od Zarządów kontrolowanych TJO przedstawienia dokumentów i wyjaśnień  

w sprawach dotyczących działalności kontrolowanych TJO. 
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3. WŁADZE I ORGANY KONTROLNE TERENOWYCH JEDNOSTEK 

ORGANIZACYJNYCH  

 

§ 36. 1. Władzami terenowej jednostki organizacyjnej są: Rada i Zarząd, a organem kontroli 

wewnętrznej jest Komisja Rewizyjna.  

 2. W skład Rady terenowej jednostki organizacyjnej wchodzą delegaci miejscowych 

oddziałów lub innych ogniw terenowych struktur organizacyjnych członkowskich 

Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych działających na terenie określonym dla działania 

danej terenowej jednostki organizacyjnej. Delegaci są wybierani zgodnie z 

postanowieniami statutów swoich stowarzyszeń, po jednym z każdego stowarzyszenia 

członkowskiego, oraz mogą być dodatkowo wybrani delegaci w liczbie określonej w 

uchwale Rady terenowej jednostki organizacyjnej z uwzględnieniem zasady 

proporcjonalności do liczby członków czynnych w oddziałach lub innych ogniwach 

terenowych struktur organizacyjnych stowarzyszeń członkowskich na terenie działania 

danej terenowej jednostki organizacyjnej.  

 3. Rada terenowej jednostki organizacyjnej, działając zgodnie z zasadami określonymi  

w § 21 ust.1-4 i 6, wybiera spośród kandydatów zgłoszonych przez miejscowe oddziały 

lub inne ogniwa terenowych struktur organizacyjnych stowarzyszeń członkowskich: 

1) Prezesa i 2-6 członków Zarządu; 

2) Przewodniczącego i 2-6 członków Komisji Rewizyjnej. 

  3a. Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej terenowej jednostki organizacyjnej powinien 

odzwierciedlać różnorodność oddziałów lub innych ogniw terenowych struktur 

organizacyjnych stowarzyszeń naukowo-technicznych działających na terenie działania 

danej terenowej jednostki organizacyjnej. 

   4. Do władz terenowych jednostek organizacyjnych stosuje się postanowienia § 20-22,  

a nadto stosuje się odpowiednio: 

1) do Rady terenowej jednostki organizacyjnej -§25 ust. 4 i 8, §26 ust. 2, 4, 5, 5a i 6; 

2) do Zarządu -§26 ust. 4, 5 i 5a, §27 ust. 2-6, §28 ust. 2-5, §30 ust. 2, §31, §32; 

3) do Komisji Rewizyjnej -§26 ust. 5 i 5a, §27 ust. 2-6; 

- z uwzględnieniem dalszych postanowień tego rozdziału. 

 5. Rada terenowej jednostki organizacyjnej może uchwalić regulaminy wewnętrzne, 

dotyczące władz terenowej jednostki organizacyjnej zgodne ze Statutem. 

   6. Rada terenowej jednostki organizacyjnej może powoływać własne zespoły wspomagające, 

do których stosuje się odpowiednio postanowienia § 24 ust. 1 i 2. 

 7. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych dotyczących 

majątku własnego terenowej jednostki organizacyjnej mającej osobowość prawną, w tym 

zaciągania zobowiązań majątkowych, z zastrzeżeniem § 47, upoważnieni są działający 

wspólnie dwaj członkowie jej Zarządu. Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej może 

udzielić innej osobie lub osobom pełnomocnictwa ogólnego bądź do czynności 

określonego rodzaju lub do poszczególnej czynności. 

 8. Umowy z członkami Zarządu terenowej jednostki organizacyjnej mającej osobowość 

prawną w jej imieniu zawiera przedstawiciel Komisji Rewizyjnej wybrany przez nią 

spośród jej członków.  

§ 37. Do zadań i kompetencji Rady terenowej jednostki organizacyjnej należy:  

1) inicjowanie współpracy i działań międzystowarzyszeniowych w celu realizacji zadań 

statutowych oraz uchwał władz i organów FSNT-NOT;  
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2) reprezentowanie środowiska inżynierów i techników wobec lokalnych władz 

administracji rządowej i samorządowej oraz lokalnych organizacji i stowarzyszeń, jak 

również rekomendowanie przedstawicieli do tych organów;  

3) rozpatrywanie rocznych planów i budżetów oraz ich zatwierdzanie;  

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności, a w jednostkach mających 

osobowość prawną rocznego sprawozdania finansowego, oraz podejmowanie uchwały  

w sprawie corocznego absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu, przy 

zastosowaniu odpowiednio postanowienia § 31;  

5) ustalanie zakresu prowadzonej działalności gospodarczej w celu finansowania 

działalności statutowej i utrzymania majątku oraz jego rozwoju; 

6) ustalanie szczegółowych zasad zarządzania majątkiem własnym i majątkiem 

przekazanym do używania oraz zasad prowadzenia działalności gospodarczej  

w uzgodnieniu z Zarządem Głównym; 

7) wyrażanie zgody na powoływanie, przystępowanie do istniejących i likwidację jednostek 

działalności gospodarczej oraz spółek prawa handlowego w uzgodnieniu z Zarządem 

Głównym; 

8) uchwalanie pozostałych regulaminów wewnętrznych zgodnych ze Statutem; 

9) nadawanie tytułu Honorowego Prezesa terenowej jednostki organizacyjnej.   

 

§ 38 1. Do zadań i kompetencji Zarządu terenowej jednostki organizacyjnej należy: 

1) wykonywanie zadań wynikających ze Statutu oraz uchwał i regulaminów 

uchwalonych przez Radę Krajową i Zarząd Główny; 

2) koordynowanie wspólnej działalności oddziałów lub innych ogniw terenowych 

stowarzyszeń członkowskich dla realizacji celów statutowych na terenie działania 

terenowej jednostki organizacyjnej; 

3) delegowanie przedstawicieli ze swego terenu do organizacji krajowych  

i zagranicznych oraz rekomendowanie przedstawicieli do lokalnych organów 

państwowych  

i samorządowych; 

4) współpraca z lokalnymi organami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami 

krajowymi i zagranicznymi; 

5) zarządzanie majątkiem i finansami terenowej jednostki organizacyjnej; 

6) opracowywanie rocznych budżetów i sprawozdań finansowych terenowej jednostki 

organizacyjnej oraz innych sprawozdań przewidzianych przez przepisy prawa; 

7) ustalanie zadań i organizacji Biura terenowej jednostki organizacyjnej; 

8) występowanie z wnioskami o nadanie orderów, odznaczeń oraz nagród państwowych  

i innych, a także o nadanie odznaczeń, odznak i tytułów honorowych FSNT-NOT. 

 2. Do zadań i kompetencji Zarządu terenowej jednostki organizacyjnej mającej osobowość 

prawną ponadto należy: 

1) powoływanie i likwidowanie jednostek działalności gospodarczej oraz spółek prawa 

handlowego przy terenowej jednostce organizacyjnej, z zastrzeżeniem § 37 pkt 7;  

2) wykonywanie uprawnień wspólnika w spółkach prawa handlowego, w których 

terenowa jednostka organizacyjna jest wspólnikiem; 

3) nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości, z zastrzeżeniem § 47; 
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§ 39. 1. Zatrudnianie i zwalnianie ze stanowiska dyrektora Biura terenowej jednostki 

organizacyjnej następuje na podstawie uchwały Rady terenowej jednostki organizacyjnej, 

podjętej na wniosek Zarządu terenowej jednostki organizacyjnej po uzyskaniu zgody 

Zarządu Głównego. 

  2. W przypadku nie powołania w terenowej jednostce organizacyjnej stanowiska dyrektora 

Biura, wykonywanie czynności zarządzania majątkiem FSNT-NOT przez członka Zarządu 

terenowej jednostki organizacyjnej wymaga zgody Zarządu Głównego.     

  3. Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej i Zarząd Główny określają zakres obowiązków  

i udzielają niezbędnych pełnomocnictw dyrektorowi Biura lub członkowi Zarządu 

terenowej jednostki organizacyjnej wykonującemu czynności zarządzania majątkiem 

FSNT-NOT. 

  4. Na szczegółowo uzasadniony wniosek Zarządu Głównego Rada terenowej jednostki 

organizacyjnej podejmuje, bez zbędnej zwłoki, działania w celu zwolnienia dyrektora 

Biura terenowej jednostki organizacyjnej.  

 

§ 40. Do zadań Komisji Rewizyjnej terenowej jednostki organizacyjnej należy:  

1) dokonywanie, co najmniej raz w roku, kontroli i oceny całokształtu działalności 

terenowej jednostki organizacyjnej i Zarządu terenowej jednostki organizacyjnej;  

2) składanie Radzie terenowej jednostki organizacyjnej wniosków z kontroli oraz rocznych 

sprawozdań ze swej działalności, a w terenowych jednostkach organizacyjnych mających 

osobowość prawną także przedstawianie Radzie opinii w sprawie rocznego sprawozdania 

finansowego;  

3) wnioskowanie do Rady terenowej jednostki organizacyjnej w sprawie corocznego 

absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu terenowej jednostki organizacyjnej.  

 

§ 41. 1. W przypadku, gdy działalność terenowej jednostki organizacyjnej, w tym również mającej 

osobowość prawną, wykazuje naruszanie przepisów prawa lub postanowień Statutu albo 

uzyskała negatywną ocenę z kontroli przeprowadzonej przez Główną Komisję Rewizyjną, 

Zarząd Główny może podjąć uchwałę o powołaniu zarządu komisarycznego w osobie 

komisarza w tej jednostce na okres niezbędny do usunięcia tych nieprawidłowości, nie 

dłuższy jednak niż dwanaście miesięcy.  

 2. Z dniem powołania zarządu komisarycznego członkowie Zarządu terenowej jednostki 

organizacyjnej zostają odwołani z mocy prawa. Rada podlega zawieszeniu na czas 

istnienia zarządu komisarycznego. 

 3. Zarząd komisaryczny wykonuje zadania i kompetencje Rady oraz Zarządu terenowej 

jednostki organizacyjnej. 

 

 

V.  LOKALNE OŚRODKI 

 

§ 42. 1. Lokalne ośrodki FSNT-NOT mogą być tworzone przez Radę terenowej jednostki 

organizacyjnej mającej osobowość prawną na jej terenie działania na wniosek oddziałów 

lub innych ogniw terenowych struktur organizacyjnych co najmniej dwóch stowarzyszeń 

członkowskich.  
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 2. Nazwę, siedzibę, teren działania, strukturę organizacyjną, podległość organizacyjną oraz 

zasady finansowania tych ośrodków wraz z regulaminem ich działania określa w swej 

uchwale Rada terenowej jednostki organizacyjnej. Rada Krajowa może uchwalić ramowy 

regulamin lokalnych ośrodków FSNT-NOT. 

 3. Lokalne ośrodki działają jako niemające osobowości prawnej wydzielone jednostki  

w ramach terenowej jednostki organizacyjnej, prowadząc wspólną sprawozdawczość  

z terenową jednostką organizacyjną. 

 4. Rozwiązanie lokalnego ośrodka może nastąpić na podstawie uchwały Rady terenowej 

jednostki organizacyjnej w przypadku braku działalności ośrodka bądź prowadzenia 

działalności niezgodnej z niniejszym Statutem lub regulaminem ośrodka.    

 

§ 43. 1. W lokalnym ośrodku organem uchwałodawczym jest ogólne zebranie, a organem 

wykonawczym zarząd.  

 2. W skład ogólnego zebrania wchodzą członkowie stowarzyszeń zrzeszonych w FSNT-

NOT, związani stale z działalnością danego lokalnego ośrodka. Do kompetencji ogólnego 

zebrania należy uchwalanie rocznego programu działalności i wybór zarządu, a także 

wszelkie inne sprawy wniesione pod obrady zebrania.  

 3. Kadencja zarządu wynosi 4 lata. Do kompetencji zarządu należy kierowanie bieżącą 

działalnością lokalnego ośrodka. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych 

przez członków zarządu lokalnego ośrodka wymagane jest pełnomocnictwo udzielone 

przez Zarząd właściwej terenowej jednostki organizacyjnej. 

 4. Funkcję kontrolną w stosunku do lokalnego ośrodka pełni Komisja Rewizyjna właściwej 

terenowej jednostki organizacyjnej.  

 

 

VI. MAJĄTEK  

 
§ 44. Majątek FSNT-NOT powstaje z:  

1) wpisowego, składek i wpłat członków;  

2) dochodów z własnej działalności, w tym działalności gospodarczej;  

3) darowizn, spadków, zapisów;  

4) dotacji celowych;  

5) ofiarności publicznej; 

6) innych dochodów przewidzianych przez przepisy prawa.  

 

§ 45. 1. Majątek FSNT-NOT składa się z majątku własnego oraz z majątku własnego terenowych 

jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną.  

 2. Majątek FSNT-NOT według stanu na dzień 9 maja 1990 r. stanowi wspólną własność 

Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, będących w tym dniu członkami FSNT-NOT, 

których wykaz stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Statutu. Majątek powstały po tym 

dniu stanowi wspólną własność wszystkich członków zwyczajnych. Majątek jest 

niepodzielny  

w czasie istnienia FSNT-NOT, a utrata członkostwa w FSNT-NOT nie uprawnia do 

roszczeń majątkowych. Z tym zastrzeżeniem, udział w majątku FSNT-NOT 

poszczególnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych o statusie członka zwyczajnego 
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jest proporcjonalny do iloczynu liczby lat przynależności do FSNT-NOT i uśrednionej 

liczby członków stowarzyszenia ze wszystkich lat przynależności.  

 3. Rada Krajowa określa zasady i tryb przechodzenia składników majątkowych pomiędzy 

majątkiem własnym FSNT-NOT a majątkiem własnym terenowych jednostek 

organizacyjnych mających osobowość prawną. Przechodzenie poszczególnych składników 

majątkowych następuje w drodze umów zawieranych przez Zarząd Główny z Zarządami 

terenowych jednostek organizacyjnych. Sprawy sporne rozstrzyga Rada Krajowa na 

wniosek jednej ze Stron.  

      4. Zarząd Główny określa zasady i tryb przekazywania składników majątku własnego  

FSNT-NOT do używania terenowym jednostkom organizacyjnym. Przekazywanie 

poszczególnych składników majątkowych następuje w drodze umów zawieranych przez 

Zarząd Główny z Zarządami terenowych jednostek organizacyjnych. Sprawy sporne 

rozstrzyga Rada Krajowa na wniosek jednej ze Stron.  

  

§ 46. 1. Majątkiem własnym FSNT-NOT zarządza Zarząd Główny, jak również Zarządy 

terenowych jednostek organizacyjnych, w których używaniu znajdują się składniki tego 

majątku, przekazane do używania, zgodnie z § 45 ust. 4. 

  2. Majątkiem własnym terenowej jednostki organizacyjnej mającej osobowość prawną 

zarządza jej Zarząd.  

 3. Zarząd Główny oraz Zarządy terenowych jednostek organizacyjnych mających osobowość 

prawną mogą powierzyć wykonywanie funkcji zwykłego zarządu składnikami majątku 

własnego swoim jednostkom organizacyjnym lub za zgodą Rady Krajowej powołanym  

w tym celu podmiotom gospodarczym.  

 

§ 47. 1. Nabywanie nieruchomości przez Zarząd Główny oraz przez terenowe jednostki 

organizacyjne mające osobowość prawną, wymaga uchwały Rady Krajowej.  

 2. Zbywanie, w tym wnoszenie jako wkładu niepieniężnego do spółki prawa handlowego, 

nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego wchodzących w skład majątku 

własnego FSNT-NOT wymaga zgody Rady Krajowej, z tym, że w przypadku 

nieruchomości przekazanej do używania terenowej jednostce organizacyjnej wymagana 

jest również opinia Rady tej jednostki.  

 3. Zarząd Główny może obciążać, przez ustanowienie hipoteki lub innych ograniczonych 

praw rzeczowych, nieruchomość przekazaną do używania terenowej jednostce 

organizacyjnej  

po uzyskaniu opinii Rady tej jednostki. W przypadku niezgodności stanowisk o obciążeniu 

rozstrzyga Rada Krajowa.  

 4. Zbywanie, w tym wnoszenie jako wkładu niepieniężnego do spółki prawa handlowego, 

nieruchomości będącej własnością lub przedmiotem użytkowania wieczystego terenowej 

jednostki organizacyjnej mającej osobowość prawną wymaga zgody Rady tej terenowej 

jednostki organizacyjnej oraz zgody Rady Krajowej.  

 

§ 48. 1. Budżet FSNT-NOT, zatwierdzony przez Radę Krajową, wykonuje Zarząd Główny.  

 2. Budżet terenowej jednostki organizacyjnej mającej osobowość prawną zatwierdza jej 

Rada. Budżet jest wykonywany przez Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej.  
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VII. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE  

 

§ 49. Uchwały w sprawie zmiany Statutu są podejmowane, na wniosek Zarządu Głównego lub 

Głównej Komisji Rewizyjnej, przez Radę Krajową większością 2/3 głosów przy obecności  

co najmniej połowy ogólnej liczby jej członków.  

 

§ 50. 1. Uchwałę w sprawie rozwiązania się FSNT-NOT podejmuje Rada Krajowa na wniosek  

co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych większością 2/3 głosów, przy obecności  

co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady Krajowej, z zastrzeżeniem § 25 ust. 6 pkt 1  

i ust. 7.  

 2. W razie rozwiązania się FSNT-NOT Rada Krajowa, z uwzględnieniem § 45 ust. 2, określa 

cele, na jakie zostanie przeznaczony majątek FSNT-NOT po uregulowaniu zobowiązań.  

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 51. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut FSNT-NOT uchwalony przez 

Radę Krajową w dniu 25 października 2016 r. 

 

 

Załącznik nr 1 - Wizerunek godła FSNT-NOT 

Załącznik nr 2 - Wykaz Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych będących członkami FSNT-NOT  

    według stanu na dzień 9 maja 1990 r. 

 

 

Niniejszy Statut FSNT-NOT został uchwalony przez Radę Krajową FSNT-NOT w dniu                

30 stycznia 2023 r. 

 

 

  Przewodniczący Prezydium 

Rady Krajowej FSNT-NOT 

           Protokólant 

      

         Tomasz Krawczyk           Jerzy Klimczak  
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Załącznik nr 1 

do Statutu FSNT-NOT uchwalonego 

przez Radę Krajową FSNT-NOT  

w dniu 30 stycznia 2023 r. 

 

 

 

Wizerunek godła  

Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych  

Naczelnej Organizacji Technicznej 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Przewodniczący Prezydium 

Rady Krajowej FSNT-NOT 

           Protokólant 

      

         Tomasz Krawczyk           Jerzy Klimczak  
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Załącznik nr 2 

do Statutu FSNT-NOT uchwalonego 

przez Radę Krajową FSNT-NOT  

w dniu 30 stycznia 2023 r. 
 

 

Wykaz  

Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych  

będących członkami FSNT-NOT według stanu na dzień 9 maja 1990 r.  
 
 

1. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) 

2. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem.) 

3. Stowarzyszenie Techników Cukrowników (STC) 

4. Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) 

5. Stowarzyszenie Geodetów Polskich (SGP) 

6. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG) 

7. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemyślu Hutniczego w Polsce (SITPH) 

8. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji (SITK) 

9. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa (SITLiD) 

10. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB) 

11. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) 

12. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego  

i Gazowniczego (SITPNiG) 

13. Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich (STOP) 

14. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa (SITO) 

15. Stowarzyszenie Papierników Polskich (SPP) 

16. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) 

17. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa (SITR) 

18. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZ1TS) 

19. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemyślu Spożywczego 

(SITSpoż.) 

20. Stowarzyszenie Włókienników Polskich (SWP) 

21. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (SITWM) 

22. Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów (PZSWiR) 

 

  Przewodniczący Prezydium 

Rady Krajowej FSNT-NOT 

           Protokólant 

      

         Tomasz Krawczyk           Jerzy Klimczak  


