
 

Załącznik do uchwały nr 61 /XXIV Rady Krajowej FSNT-NOT 

z dnia 12 grudnia 2015 

 

Regulamin 

nadawania Medalu im. inż. Piotra Stanisława Drzewieckiego  
 

§ 1 

Medal im. inż. Piotra Stanisława Drzewieckiego jest wyróżnieniem honorowym FSNT-NOT 

ustanowionym uchwałą Rady Krajowej FSNT -NOT z dnia 22.06.2009 r. 

   

§ 2 
Medal może być nadany: 

1.  za wyróżniającą aktywną  pracę i szczególne osiągnięcia w realizowaniu zadań statutowych w 

strukturach organizacyjnych FSNT NOT lub SNT,  

2. za szczególnie wyróżniające wspieranie  działalności jednostek organizacyjnych SNT  

lub FSNT-NOT,  

3. za szczególnie wybitne osiągnięcia i zasługi w rozwoju nauki,  techniki i gospodarki    

narodowej, 

4.  za wybitne osiągnięcia i zasługi we współpracy z polskimi środowiskami technicznymi. 

 

§ 3 

Medal może być nadany tylko osobie fizycznej: 

1. członkom SNT (zrzeszonym w FSNT-NOT), którzy posiadają przynajmniej od 15 lat  złotą  

odznakę  honorową NOT i w tym okresie spełniali jeden z wymogów określonych w § 2, 

2.    osobie będącej obywatelem Polski (nie będącej członkiem SNT) 

- szczególnie wyróżniającej się przez okres co najmniej 10 lat w dzialaniach na rzecz  

FSNT-NOT  i SNT, 

- za wybitne i powszechnie uznane osiągnięcia i zasługi w rozwoju techniki,  

- za wybitne osiągnięcia i zasługi we współpracy z polskimi środowiskami technicznymi   

3.    obywatelom obcych państw za wybitne zasługi we współpracy z polskimi środowiskami 

technicznymi. 

§ 4 
 

1. Upoważnionymi do składania wniosków o nadanie Medalu są:                                                                                 

-  Zarząd Główny FSNT-NOT,                                                                                                                         

-  Zarządy Główne SNT i TJO. 

2. Wnioski o nadanie Medalu należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu. 

3.  Wniosek o nadanie Medalu powinien być złożony przynajmniej 60 dni przed planowanym 

terminem posiedzenia. 

4. Terminy planowanych posiedzeń Komisji Odznaczeń i Konkursów FSNT-NOT będą 

podawane na stronie internetowej www.not.org.pl i www.enot.pl. 

5. Dane osobowe zawarte we wnioskach o nadanie Medalu podlegają przetwarzaniu wyłącznie 

w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia wniosków przez Komisję Odznaczeń i Konkursów oraz 

Zarząd Główny FSNT-NOT z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. 

Dane te nie podlegają udostępnieniu innym podmiotom. 

 

§ 5 
1.  Złożone wnioski są: 

http://www.not.org.pl/


a) sprawdzane pod względem formalnym (kompletność danych, daty, podpisy, załączniki, 

itp.) przez Prezydium Komisji Odznaczeń i Konkursów FSNT-NOT, 

b) opiniowane pod względem merytorycznym przez  zebranie plenarne Komisji Odznaczeń 

i Konkursów FSNT NOT. 

2. Medal nadaje Zarząd Główny FSNT-NOT podejmując stosowne uchwały. 

3. W wyjątkowych sytuacjach na wniosek Prezesa FSNT-NOT Zarząd Główny FSNT-NOT ma 

prawo nadać Medal bez opinii Komisji Odznaczeń i Konkursów FSNT-NOT. 

4. Potwierdzeniem nadania Medalu jest dyplom (zał. 2) podpisany przez Prezesa FSNT-NOT, 

który jest wręczany wyróżnionemu razem z Medalem. 

5. W przypadku zagubienia dyplomu lub Medalu Biuro Zarządu Głównego FSNT-NOT na 

wniosek zainteresowanego wydaje odpłatnie duplikat. 

 

§ 6 
1. Medal z dyplomem należy wręczyć w uroczysty sposób na posiedzeniu Rady Krajowej  

 FSNT-NOT lub na innych uroczystościach związanych z działalnością FSNT-NOT lub SNT. 

 

2.     Do wręczania Medalu upoważnieni są: 

 - Prezes FSNT-NOT lub z jego upoważnienia:  

 członkowie Zarządu Głównego FSNT-NOT, 

 członkowie Rady Krajowej, 

 Prezesi SNT. 

 

§ 7 
Utrata Medalu następuje w przypadku: 

a) prawomocnego wyroku sądu powszechnego skazującego osobę wyróżnioną na karę  

  pozbawienia praw publicznych, 

b) prawomocnego wyroku Sądu Koleżeńskiego SNT o pozbawieniu prawa do Medalu.  

 

§ 8 
 

1. Rejestr nadanych Medali prowadzi Biuro ZG FSNT- NOT  z zachowaniem przepisów 

ustawy o ochronie danych osobowych. 

 

2. Wnioskodawca w oparciu o wniosek przygotowuje notkę biograficzną wyróżnionego wg.   

uzgodnionego wzoru. 

 

3. Zarząd Główny FSNT- NOT przedkłada okresowo Radzie Krajowej FSNT- NOT informacje 

o przyznanych Medalach i notki biograficzne wyróżnionych. 

 

4. Upoważnia się Zarząd Główny FSNT-NOT do dokonywania w razie potrzeby zmian we 

wzorze wniosku o nadanie medalu zgodnych z niniejszym Regulaminem. 
 

5. Regulamin niniejszy został zatwierdzony w dniu 12 grudnia 2015 r.  przez Radę Krajową 

FSNT-NOT. 

 

 

 

 

Załącznik nr 1  - wzór wniosku o nadanie Medalu im. inż. Piotra Stanisława Drzewieckiego 

Załącznik nr 2 - wzór dyplomu      
 


