Załącznik do uchwały nr 72/XXV
Rady Krajowej FSNT-NOT
z dnia 20.01.2020 r.

Regulamin
przyznawania Odznak Honorowych
Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
§1
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna (FSNTNOT) przyznaje odznaki honorowe:
a) Srebrną Odznakę Honorową NOT,
b) Złotą Odznakę Honorową NOT,
c) Diamentową Odznakę Honorową NOT.
§2
Odznaki Honorowe NOT mogą być przyznawane osobom fizycznym i prawnym
wyróżniającym się aktywną pracą w SNT, FSNT-NOT i jej jednostkach organizacyjnych lub
działających na ich rzecz.
§3
Srebrna Odznaka Honorowa NOT może być przyznana
1. członkowi SNT, który spełnia jeden z warunków:
a) ma przynajmniej od 3 lat odznakę honorową macierzystego SNT (w przypadku
dwustopniowej odznaki- srebrną) i w tym okresie wyróżniał się działalnością
w jednostkach organizacyjnych FSNT-NOT lub SNT,
b) nie ma honorowej odznaki macierzystego SNT, ale przez co najmniej ostatnie 5 lat
wyróżniał się kreatywnością i aktywną działalnością społeczną w jednostkach
organizacyjnych FSNT-NOT,
c) nie ma honorowej odznaki macierzystego SNT, ale przez co najmniej ostatnie 5 lat
wyróżniał się kreatywnością oraz aktywną działalnością w dziedzinie rozwoju techniki,
osiągnięciami w wynalazczości, innowacji lub edukacji technicznej,
d) nie ma honorowej odznaki macierzystego SNT, ale ma indywidualną lub zbiorową
nagrodę I stopnia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki w konkursach
organizowanych przez FSNT-NOT lub organy władzy państwowej oraz samorządowej.
2. osobie fizycznej będącej obywatelem Polski lub innego państwa (nie będącej członkiem
SNT), która spełnia jeden z warunków:
a) wyróżnia się znaczącymi osiągnięciami we współpracy z FSNT-NOT, SNT lub z ich
jednostkami organizacyjnymi,
b) została wyróżniona za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki: nagrodą państwową
lub nagrodą I stopnia w konkursach organizowanych przez FSNT-NOT, lub organy
władzy państwowej i samorządowej,

c) wyróżnia się kreatywnością, osiągnięciami w ruchu wynalazczym, w działalności
innowacyjnej.
3. osobie prawnej polskiej lub zagranicznej za zasługi we współpracy z FSNT-NOT lub SNT.
§4
Złota Odznaka Honorowa NOT może być przyznana
1. członkowi SNT, który spełnia jeden z warunków:
a) ma przynajmniej od 3 lat Srebrną Odznakę Honorową NOT i odznakę honorową
macierzystego SNT (złotą lub jednostopniową) i w tym okresie wyróżniał się
działalnością społeczną w jednostkach organizacyjnych FSNT-NOT lub SNT,
b) nie ma honorowej odznaki macierzystego SNT, ale ma przynajmniej od 5 lat Srebrną
Odznakę Honorową NOT i przez co najmniej ostatnich 5 lat wyróżniał się działalnością
w jednostkach organizacyjnych FSNT-NOT lub w dziedzinie rozwoju techniki,
wynalazczości, innowacyjności, edukacji technicznej oraz promocji techniki i jej
twórców,
c) otrzymał tytuł Mistrza Techniki, lub został wyróżniony za wybitne osiągnięcia w
dziedzinie techniki: nagrodą państwową lub nagrodą I stopnia w konkursach
organizowanych przez TJO FSNT-NOT lub organy władzy samorządowej.
2. terenowym jednostkom organizacyjnym FSNT-NOT za wybitne osiągnięcia w działalności
statutowej.
3. osobie fizycznej będącej obywatelem Polski lub innego państwa (nie będącej członkiem
SNT), która spełnia jeden z poniższych warunków:
a) wyróżnia się znaczącymi osiągnięciami we współpracy z FSNT-NOT, SNT lub z ich
jednostkami organizacyjnymi,
b) została wyróżniona za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki: nagrodą państwową
lub nagrodą I stopnia w konkursach organizowanych przez FSNT-NOT, TJO FSNTNOT lub organy władzy samorządowej,
c) wyróżnia się osiągnięciami w ruchu wynalazczym lub w działalności innowacyjnej.
4.

osobie prawnej polskiej lub zagranicznej za zasługi we współpracy z FSNT-NOT lub SNT.
§5

Diamentowa Odznaka Honorowa NOT może być przyznana członkowi SNT, który spełnia
następujące warunki:
a) ma co najmniej 20 letni staż członkowski w jednym lub więcej SNT należących do
FSNT-NOT,
b) od co najmniej 8 lat ma Złotą Odznakę Honorową NOT i w tym okresie wyróżniał się
działalnością w jednostkach organizacyjnych FSNT-NOT.
§6
1. Upoważnionymi do składania wniosków o przyznanie honorowych odznak NOT są:
a) delegaci do Rady Krajowej FSNT-NOT,

b) Członkowie Zarządu Głównego FSNT-NOT,
c) Główna Komisja Rewizyjna FSNT-NOT,
d) Zarządy Główne SNT,
e) Zarządy TJO– tylko dla członków SNT działających w jednostkach organizacyjnych
FSNT-NOT, w uzgodnieniu z właściwymi terenowo zarządami oddziałów SNT oraz
dla osób prawnych i osób fizycznych nie będących członkami SNT.
2. Wnioski o przyznanie honorowych odznak NOT należy składać na formularzu
stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu w Biurze Zarządu Głównego FSNTNOT.
3. Wniosek powinien zawierać następujące dane dotyczące kandydata:
a) wykaz pełnionych funkcji w FSNT-NOT i SNT,
b) wykaz form aktywności i osiągnięć w działalności w ramach SNT i w strukturachjednostkach organizacyjnych FSNT-NOT,
c) wykaz osiągnięć w dziedzinie techniki, wynalazczości, edukacji technicznej oraz
promowania techniki i jej twórców,
d)

opinię oddziału macierzystego stowarzyszenia,

e)

informację o zgodzie kandydata na przetwarzanie danych osobowych.

4. Wnioski o przyznanie honorowych odznak NOT powinny być złożone przynajmniej 30 dni
przed planowanym terminem posiedzenia Komisji Wyróżnień FSNT-NOT.
5. Terminy planowanych posiedzeń Komisji Wyróżnień FSNT-NOT będą podawane na
stronie internetowej www.enot.pl.
6. Dane osobowe zawarte we wnioskach o przyznanie honorowych odznak NOT podlegają
przetwarzaniu wyłącznie w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia wniosku przez Komisję
Wyróżnień FSNT-NOT oraz Zarząd Główny FSNT-NOT z zachowaniem przepisów
o ochronie danych osobowych. Dane te nie podlegają udostępnieniu innym podmiotom.
§7
1. Złożone wnioski są:
a) sprawdzane pod względem formalnym (kompletność danych, daty, podpisy, załączniki,
opłaty itp.) przez Prezydium Komisji Wyróżnień FSNT-NOT,
b) opiniowane pod względem merytorycznym przez :
- Prezydium Komisji Wyróżnień FSNT-NOT – w odniesieniu do Złotej i Srebrnej
Odznaki Honorowej,
- zebranie plenarne Komisji Wyróżnień FSNT-NOT- w odniesieniu do Diamentowej
Odznaki Honorowej.
2. Honorowe Odznaki NOT przyznaje Zarząd Główny FSNT-NOT, po zapoznaniu się z opinią
Komisji Wyróżnień, podejmując stosowne uchwały.
3. W wyjątkowych sytuacjach, Prezes FSNT-NOT ma prawo przyznać honorowe odznaki
NOT bez opinii Komisji Wyróżnień FSNT-NOT.
4. Potwierdzeniem przyznania Honorowej Odznaki NOT jest - podpisana przez Prezesa
FSNT-NOT lub osobę upoważnioną - legitymacja wręczana wyróżnionemu wraz
z odznaką.

5. W przypadku zagubienia legitymacji lub odznaki, Biuro Zarządu Głównego FSNT-NOT na
wniosek zainteresowanego wydaje duplikat.
§8
1. Do wręczania honorowych odznak NOT upoważnieni są:
a) członkowie Rady Krajowej,
b) Prezes i członkowie Zarządu Głównego FSNT-NOT,
c) Prezesi i członkowie Prezydium Zarządów Głównych SNT,
d) Prezesi i członkowie Zarządów TJO FSNT-NOT.
2. Wręczanie honorowych odznak NOT powinno mieć charakter uroczysty. Wskazane jest,
aby wyróżnionym wręczać odznaki w środowisku ich działalności społecznej.
3. Okazją do wręczania honorowych odznak NOT są:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Kongresy Techników Polskich,
Zebrania Rady Krajowej,
Walne Zjazdy Delegatów i Walne Zgromadzenia Delegatów Oddziałów SNT,
Konferencje sprawozdawczo-wyborcze Rad TJO FSNT-NOT,
Jubileusze pracy społecznej lub zawodowej,
Regionalne Dni Techniki,
inne ważne wydarzenia w/lub z udziałem FSNT-NOT lub SNT.
§9

Utrata honorowej odznaki NOT 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 honorowej
odznaki NOT.
§ 10
1. Wzór wniosku o przyznanie odznaki honorowej NOT stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
2. Upoważnia się Zarząd Główny FSNT-NOT do dokonywania w razie potrzeby zmian we
wzorze wniosku o przyznanie odznaki honorowej NOT zgodnych z niniejszym Regulaminem.

Regulamin został przyjęty na posiedzeniu Rady Krajowej FSNT-NOT w dniu 20.01.2020 r.

Załącznik
Wzór wniosku o przyznanie Odznaki Honorowej NOT

