S TAT U T
Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
w Polsce
/tekst jednolity/
I. Postanowienia ogólne
§1
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń naukowotechnicznych i używa nazwy Naczelna Organizacja Techniczna, w skrócie FSNT-NOT.
§2
FSNT-NOT ma osobowość prawną.
§3
FSNT-NOT prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Siedzibą władz naczelnych
jest m. st. Warszawa.
§4
Godłem FSNT-NOT jest stylizowane koło zębate o 10 zębach z umieszczonym w środku napisem NOT.
§5
1. W FSNT-NOT działają terenowe jednostki organizacyjne.
2. Terenowe jednostki organizacyjne mogą uzyskać osobowość prawną na podstawie niniejszego statutu i uchwały
Rady terenowej jednostki organizacyjnej. O podjętej uchwale Rada powiadamia Zarząd Główny.
3. Każda jednostka organizacyjna FSNT-NOT działa na podstawie i zgodnie z niniejszym statutem.
II. Cele i sposoby ich realizacji
§6
Celem FSNT-NOT jest:
1) współpraca, integrowanie i wzajemne wspomaganie się stowarzyszeń członkowskich w realizacji ich zadań rozwijaniu
zainteresowań i zaspokajaniu potrzeb,
2) obrona interesów członkowskich stowarzyszeń oraz wspomaganie ich statutowych działań,
3) oddziaływanie na rozwój edukacji, nauki, techniki i gospodarki,
4) kształtowanie etyki korzystania z zasobów i środowiska naturalnego zgodnie z zasadami zrównoważonego
rozwoju,
5) działanie na rzecz podnoszenia statusu inżynierów i techników oraz ochrony ich pozycji zawodowej.
§7
FSNT-NOT realizuje swoje cele przez:
1) reprezentowanie członków FSNT-NOT z ich upoważnienia,
2) prezentowanie wspólnych poglądów i problemów w odniesieniu do kierunków i warunków rozwoju
edukacji, nauki, techniki i gospodarki oraz statusu inżyniera i technika,
3) współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi,
4) organizowanie wspólnych, interdyscyplinarnych imprez technicznych, gospodarczych i kulturalnych oraz
organizowanie i prowadzenie usług na potrzeby członkowskich stowarzyszeń,
5) współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami oraz organizacjami naukowymi, technicznymi i
gospodarczymi,
6) działalność wydawniczą i informacyjną,
7) sprawowanie opieki nad zabytkami techniki i kultury technicznej,
8) prowadzenie działalności szkoleniowej oraz nadawanie specjalizacji zawodowej inżynierów i techników o zasięgu
krajowym i zagranicznym,
9) wspomaganie działań mających na celu nadawanie uprawnień zawodowych,
10) zakładanie oraz prowadzenie domów i klubów technika, ośrodków doskonalenia kadr, bibliotek, ośrodków postępu
technicznego, muzeów i domów pracy twórczej,
11) przestrzeganie etyki zawodowej,
12) przeznaczenie dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej na cele statutowe.
III. Członkowie, ich prawa i obowiązki
§8
1. FSNT-NOT tworzą członkowie:
1) zwyczajni,
2) nadzwyczajni,
3) wspierający.

2. Członkiem FSNT-NOT może być stowarzyszenie mające osobowość prawną bądź inna osoba prawna lub fizyczna.
3. Członka przyjmuje Rada Krajowa bezwzględną większością głosów, po rozpatrzeniu pisemnej deklaracji podpisanej
przez uprawnione władze kandydata.
4. Członkiem zwyczajnym może być krajowe lub zagraniczne stowarzyszenie naukowo-techniczne, którego tematyczny
zakres działalności nie pokrywa się z działalnością innych członków FSNT-NOT i które zrzesza co najmniej 300
członków - osób fizycznych, chyba że Rada Krajowa w uzasadnionych przypadkach wyrazi zgodę na mniejszą liczbę
członków konkretnego stowarzyszenia,
5. Członkiem nadzwyczajnym może być zrzeszające osoby fizyczne krajowe, zagraniczne lub regionalne stowarzyszenie
naukowe, techniczne bądź naukowo - techniczne, 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. Regulamin przyjmowania członków uchwala Rada Krajowa.
§9
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego udziału w wyborach do władz FSNT-NOT,
2) udziału swoich przedstawicieli w organach i komisjach kolegialnych powoływanych przez władze FSNT-NOT,
3) korzystania z majątku oraz pomocy organizacyjnej, finansowej i innej, na zasadach ustalonych przez władze FSNTNOT,
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 uchwał Zarządu Głównego w ciągu 30 dni licząc od daty ich ogłoszenia lub
dostarczenia.
2. Członek nadzwyczajny ma prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego
oraz prawa do roszczeń majątkowych wynikających z §31.
3. Członek wspierający ma prawo korzystania z pomocy w zakresie statutowej działalności FSNT-NOT.
§10
l. Członek zwyczajny i nadzwyczajny ma 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 wpłacania kwoty zadeklarowanej w zgłoszeniu.
§11
Utrata członkostwa następuje w przypadku:
1) rezygnacji członka zgłoszonej w formie pisemnej,
2) rozwiązania stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej,
3) wykluczenia na mocy uchwały Rady Krajowej na skutek nie wywiązywania się członka z obowiązków
określonych w niniejszym statucie.
IV. Władze naczelne i organa
§12
1. Władzami naczelnymi FSNT-NOT są:
1) Rada Kraj owa,
2) Zarząd Główny,
3) Główna Komisja Rewizyjna.
2. Organami opiniodawczymi FSNT-NOT są:
1) Komitety Naukowo - Techniczne,
2) Zespoły doradcze powołane do spraw wynikających z potrzeb.
Rada Krajowa
§13
1. Najwyższą władzą jest Rada Krajowa licząca nie więcej delegatów niż dwukrotna liczba członków zwyczajnych FSNT-NOT.
2. W skład Rady Krajowej wchodzą delegaci członkowskich stowarzyszeń o statusie członka zwyczajnego FSNT-NOT:
1) wybierani przez stowarzyszenia zgodnie ze swoim i statutami. Na każdą określoną uchwałą Rady Krajowej
rozpoczętą liczbę członków zarejestrowanych w stowarzyszeniu przysługuje jeden mandat delegata,
2) wybierani przez jednostki organizacyjne po jednym z każdego województwa. Delegata wybierają przedstawiciele
wszystkich terenowych jednostek organizacyjnych mających siedzibę na terenie województwa zgodnie z regulaminem
wyborczym chwalonym przez Radę Krajową.
2a. W skład Rady Krajowej wchodzą także jako honorowi członkowie byli prezesi FSNT-NOT po zakończeniu ich
kadencji.

3.
Rada
Krajowa
każdorazowo
przed
posiedzeniem
sprawozdawczo-wyborczym
określa w uchwale:
1) ogólną liczbę delegatów do Rady Krajowej
2) liczbę delegatów poszczególnych stowarzyszeń 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. 4
pkt. l, 2 i 3
4) regulamin wyborczy delegatów wybieranych w terenowych jednostkach organizacyjnych.
4. Każdy delegat do Rady Krajowej dysponuje jednym głosem z wyjątkiem głosowań w następujących sprawach:
1) rozwiązania FSNT-NOT
2) przyjmowania i wykluczania członków
3) uchwalania kierunkowych zasad finansowania działalności oraz przechodzenia składników majątkowych do
majątku własnego TJO.
W powyższych sprawach każdemu stowarzyszeniu przysługuje jeden głos na każdy rozpoczęty tysiąc członków. Po
podjęciu uchwały wymienionej w ust. 3 stowarzyszenie samodzielnie dokonuje rozdziału przysługujących mu
głosów pomiędzy swoich delegatów i przed posiedzeniem sprawozdawczo-wyborczym Rady Krajowej powiadamia
biuro FSNT. Każde stowarzyszenie przy rozdziale głosów samodzielnie podejmuje decyzje w sprawie uwzględnienia
wybranych przez TJO swoich członków na delegatów do Rady Krajowej. Rozdział głosów może być zmieniony tylko w
przypadku zmiany liczy delegatów stowarzyszenia.
4a. Honorowi członkowie Rady Krajowej, o których mowa w ust. 2a, dysponują po jednym głosie we wszystkich
sprawach należących do kompetencji Rady Krajowej.
5. Kadencja delegatów wybranych przez stowarzyszenia jest zgodna z okresem mandatu delegata stowarzyszenia.
Kadencja delegatów wybranych przez terenowe jednostki organizacyjne jest czteroletnia.
§14
l. Do zakresu działania Rady Krajowej należy:
1) uchwalanie zmian statutu,
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,
4) podejmowanie uchwał w sprawie organizacji Kongresów Techników Polskich,
5) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania oraz rozwiązywania terenowych jednostek organizacyjnych z
uwzględnieniem
przepisów
§ 22,
6) uchwalanie kierunkowych zasad finansowania działalności,
7) uchwalanie rocznego budżetu i przyjmowanie sprawozdania finansowego,
8)
powoływanie
i
rozwiązywanie
komitetów
naukowo-technicznych,
jako
organów
międzystowarzyszeniowych, w celu rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów związanych z edukacją,
nauką, techniką i gospodarką oraz zespołów doradczych stosownie do potrzeb,
9) uchwalanie regulaminów: Rady Krajowej, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, komitetów naukowotechnicznych i innych regulaminów określonych w statucie oraz regulaminu przyznawania odznaczeń,
tytułów i odznak honorowych FSNT-NOT,
10)
rozpatrywanie
przygotowanych
przez
Zarząd
Główny
rocznych
sprawozdań
z
działalności FSNT-NOT i sporządzanych przez Główną Komisję Rewizyjną ocen rocznej działalności oraz
podejmowanie uchwały dotyczącej corocznego absolutorium dla Zarządu Głównego,
11) rozpatrywanie przedstawianych przez komitety naukowo-techniczne spraw dotyczących zasadniczych problemów
edukacji, nauki, techniki i gospodarki oraz wniosków przedstawianych przez zespoły doradcze,
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 sprawach nie uregulowanych statutem.
2. Posiedzenia Rady Krajowej powinny odbywać się co najmniej dwa razy w roku. Tryb zwoływania i prowadzenia
obrad określa regulamin Rady Krajowej.
3. Na pisemny wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub 1/5 liczby członków FSNT- NOT, bądź 1/3 liczby delegatów Rada
Krajowa powinna odbyć nadzwyczajne posiedzenie w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku. Nadzwyczajne
posiedzenie Rady Krajowej rozpatruje sprawy określone we wniosku.

§15
l. Rada Krajowa, spośród kandydatów zgłoszonych przez SNT członków zwyczajnych FSNT-NOT, wybiera:
1) Zarząd Główny w składzie: prezes, 5 wiceprezesów i sekretarz generalny,
2) Główną Komisję Rewizyjną w składzie: przewodniczący oraz 6-8 członków.
2. Kadencja Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. Nieudzielenie absolutorium Zarządowi
Głównemu skraca jego kadencję.
3. Funkcje prezesa FSNT-NOT i przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej mogą być pełnione przez tych
samych działaczy nie dłużej niż przez 2 kolejne kadencje.
4. W przypadku zmniejszenia się składu osobowego Zarządu Głównego lub Głównej Komisji Rewizyjnej ich skład ulega
uzupełnieniu w drodze wyborów przeprowadzanych według zasad określonych w § 27.
Zarząd Główny
§16
1. Zarząd Główny kieruje działalnością zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami Rady Krajowej oraz reprezentuje
FSNT-NOT na zewnątrz.
2. Zarząd Główny upoważnia uchwałą zarządy poszczególnych terenowych jednostek organizacyjnych do reprezentowania
FSNT-NOT wobec władz rządowych i samorządowych województw oraz władz samorządowych powiatów i
gmin. W uchwałach należy uwzględniać obowiązujący podział administracyjny kraju oraz strukturę organizacyjną
FSNT-NOT.
3. Prezes FSNT-NOT organizuje i kieruje pracami Zarządu Głównego.
§17
Do obowiązków i uprawnień Zarządu Głównego należy:
1) wykonywanie zadań wynikających ze statutu oraz uchwał i regulaminów uchwalonych przez Radę Krajową,
2) koordynowanie wspólnej działalności członków dla realizacji celów statutowych,
3) przedstawianie opinii oraz wniosków dotyczących edukacji, nauki, techniki i gospodarki,
4) delegowanie przedstawicieli do organizacji krajowych i zagranicznych oraz rekomendowanie przedstawicieli do organów
państwowych i samorządowych,
5) realizowanie współpracy z organami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
6) powoływanie i rozwiązywanie wspólnych komisji członkowskich stowarzyszeń jako organów doradczych i roboczych
Zarządu Głównego do rozwiązywania wewnętrznych problemów FSNT-NOT oraz uchwalanie ich regulaminów,
7) zarządzanie majątkiem i finansami,
8) opracowywanie rocznych budżetów i sprawozdań z ich wykonania,
9) uchwalanie systemu rachunkowości w FSNT-NOT,
10) zatwierdzanie budżetów i sprawozdań finansowych agend, biura FSNT-NOT i terenowych jednostek
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej,
11) powoływanie i likwidacj a j ednostek działalności gospodarczej,
12) wykonywanie uprawnień wspólnika w powołanych spółkach prawa handlowego, w których FSNT-NOT jest
udziałowcem,
13) nabywanie i zbywanie nieruchomości z zastrzeżeniem § 29 ust. 5, 6 i 7
14) występowanie z wnioskami o nadanie orderów, odznaczeń oraz nagród państwowych, resortowych innych,
15) nadawanie odznak honorowych na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Krajową,
16) ustalanie zadań i organizacji biura FSNT-NOT,
17) zawieszanie sprzecznych z prawem, statutem i uchwałami władz naczelnych FSNT-NOT uchwał władz terenowych
jednostek organizacyjnych i uchylanie takichuchwał władz pozostałych jednostek organizacyjnych.
Główna Komisja Rewizyjna
§18
1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym FSNT-NOT.
2. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu zastępcę przewodniczącego i sekretarza, którzy łącznie z
przewodniczącym stanowią prezydium komisji.
§19
Do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) wykonywanie, co najmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności FSNT-NOT pod względem celowości,
prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwałami Rady Krajowej,
2) na wniosek Zarządu Głównego podejmowanie 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 Zarządu
Głównego,

4) składanie Radzie Krajowej rocznych sprawozdań ze swej działalności.
§20
Główna Komisja Rewizyjna ma prawo: 1) żądania wyjaśnień w sprawach dotyczących całokształtu działalności FSNTNOT, delegowania swoich przedstawicieli do uczestniczenia z głosem doradczym w zebraniach wszystkich władz,
organów, agend i terenowych jednostek organizacyjnych.
Sekretarz Generalny
§21
1. Sekretarz Generalny jest członkiem Zarządu Głównego i pracownikiem etatowym zarządzającym biurem FSNTNOT. W stosunku do pracowników tego biura Sekretarz Generalny dokonuje, za pracodawcę, czynności z
zakresu prawa pracy zgodnie z przepisami kodeksu pracy.
2. Sekretarz Generalny pełni obowiązki na podstawie regulaminu, który określa kompetencje i zadania związane z realizacją
zadań
statutowych
oraz
zasady
dysponowania funduszami, podpisywania oświadczeń, dokumentów i korespondencji. Regulamin ten stanowi
integralną część regulaminu Zarządu Głównego wymienionego w§ 14 ust. l pkt9.
V. Terenowe jednostki organizacyjne
§22
1. Terenową jednostkę organizacyjną, zwaną dalej TJO, tworzą działające na tym terenie oddziały stowarzyszeń naukowotechnicznych w liczbie co najmniej trzech.
2. Terenowa jednostka organizacyjna jest powoływana na postawie uchwały Rady Krajowej, która określa jej nazwę,
siedzibę oraz teren działania.
3. Terenowa jednostka organizacyjna może być rozwiązana na postawie uchwały Rady Krajowej na wniosek Rady
terenowej jednostki organizacyjnej, albo na wniosek Zarządu Głównego po stwierdzeniu zaprzestania
działalności lub działalności niezgodnej z niniejszym statutem, bądź trwałej utraty zdolności samofinansowania.
Uchwała określa przeznaczenie majątku po uregulowaniu zobowiązań.
4. Władzą terenowej jednostki organizacyjnej jest Rada, organem wykonawczym - Zarząd, a organem kontrolnym
- Komisja Rewizyjna.
5. W skład Rady TJO wchodzą delegaci oddziałów SNT. Delegaci są wybierani zgodnie z postanowieniami własnych
statutów po jednym z każdego oddziału SNT oraz dodatkowo delegaci według uchwały Rady z uwzględnieniem
zasady proporcjonalności do liczby członków w oddziałach SNT.
6. Rada, spośród kandydatów zgłoszonych przez oddziały SNT, wybiera zgodnie z zasadami określonymi w §
27 prezesa i członków Zarządu, przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej oraz uchwala regulaminy
dotyczące władz i organów TJO.
7. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
§23
Do zadań Rady terenowej jednostki organizacyjnej należy w szczególności:
1) inicjowanie współpracy i działań między stowarzyszeniowych w celu realizacji zadań statutowych oraz uchwał władz i
organów statutowych FSNT-NOT,
2) reprezentowanie środowiska inżynierów i techników wobec władz administracji rządowej, samorządowej,
organizacji i stowarzyszeń oraz rekomendowanie swoich przedstawicieli do tych organów,
3) rozpatrywanie rocznych planów i budżetów oraz ich zatwierdzanie z uwzględnieniem przepisów § 17 pkt 10,
4) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności oraz podejmowanie uchwały w sprawie corocznego
absolutorium dla Zarządu. Nieudzielenie absolutorium skraca kadencję,
5) zarządzanie własnym i użytkowanym majątkiem oraz prowadzenie działalności gospodarczej w celu finansowania
działalności statutowej i utrzymania majątku oraz jego rozwoju,
6) powoływanie i likwidacja jednostek działaności gospodarczej oraz wykonywanie uprawnień wspólnika w
powołanych spółkach prawa handlowego, w których TJO mająca osobowość prawną jest udziałowcem,
7) uchwalanie regulaminów wewnętrznych zgodnych z niniejszym statutem.
§24
1. Zatrudnianie i zwalnianie ze stanowiska dyrektora biura TJO następuje na podstawie uchwały Rady podjętej na wniosek
Zarządu po zasięgnięciu opinii Zarządu Głównego.
2. Zarząd TJO określa kompetencje i udziela niezbędnych pełnomocnictw dyrektorowi biura.
3. Na szczegółowo uzasadniony wniosek Zarządu Głównego Rada TJO podejmuje, bez zbędnej zwłoki, działania w celu
zwolnienia dyrektora biura TJO.
§25
Do zadań Komisji Rewizyjnej terenowej jednostki organizacyjnej należy:
1) dokonywanie, co najmniej raz w roku, kontroli i oceny całokształtu działalności Zarządu TJO i jej biura,
2) składanie Radzie TJO wniosków z kontroli oraz rocznych sprawozdań ze swej działalności,
3) wnioskowanie do Rady TJO w sprawie dotyczącej corocznego absolutorium dla Zarządu.

§26
1. Lokalne ośrodki FSNT-NOT mogą być tworzone na wniosek miejscowych statutowych jednostek organizacyjnych co
najmniej trzech członkowskich stowarzyszeń.
2. Nazwę, siedzibę, strukturę organizacyjną oraz zasady gospodarki finansowej ośrodków określa w uchwale Rada TJO.
VI. Przepisy wspólne
§27
1. Wszystkie wybory delegatów i władz oraz uzupełnianie ich składu są tajne.
2. W wyborach mogą kandydować tylko członkowie stowarzyszeń o statusie członka zwyczajnego.
3. Łączenie płatnego zatrudnienia w administracji FSNT-NOT z mandatem delegata Rady Krajowej i Rady terenowej
jednostki organizacyjnej jest niedopuszczalne.
4. Wybory są ważne, jeśli bierze w nich udział co najmniej połowa osób uprawnionych.
5. Delegatami i członkami władz zostaj ą kandydaci, którzy w wyborach otrzymali kolejno największą liczbę głosów, ale
więcej niż połowę głosów osób biorących udział w wyborach. Przy równej liczbie głosów należy przeprowadzić w
tym zakresie powtórne głosowanie. W przypadku powtórzenia się równej liczby głosów o wyborze decyduje dłuższy
staż członkowski w stowarzyszeniu.
§28
1. Uchwały władz FSNT-NOT zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby
członków tych władz, z wyjątkiem spraw określonych w ust. 2 i 3 oraz w uchwalonych przez Radę Kraj ową regulaminach
poszczególnych władz naczelnych.
2. Uchwały dotyczące zmian w statucie, na wniosek ZarząduGłównego lub Głównej Komisji Rewizyjnej, są
podejmowane
większością
2/3
głosów
przy
obecności
co
najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Rady Krajowej.
3. Uchwały dotyczące rozwiązania się FSNT-NOT, na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych, są
podejmowane większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady Krajowej.
VII. Majątek
§29
1. Majątek FSNT-NOT powstaje z:
1) wpisowego, składek i wpłat członków,
2) dochodów z własnej działalności,
3) darowizn, spadków, zapisów,
4) dotacji celowych,
5) ofiarności publicznej.
2. Majątek FSNT-NOT składa się z majątku własnego oraz z majątku własnego TJO mających osobowość prawną.
Zasady przechodzenia składników majątkowych z majątku własnego do majątku własnego TJO, które uzyskały
osobowość prawną określa uchwałą Rada Krajowa. Sprawy dotyczące poszczególnych składników majątkowych
regulują
umowy
zawierane
między
Zarządem
Głównym
a
Zarządami
TJO
mających
osobowość prawną. Sporne sprawy rozstrzyga Rada Krajowa na wniosek jednej ze stron.
3. Majątek FSNT-NOT według stanu na dzień 9.05.1990 r. stanowi wspólną własność stowarzyszeń naukowotechnicznych, będących w tym dniu członkami FSNT-NOT (wykaz w załączniku). Majątek powstały po dniu
9.05.1990 r. stanowi wspólną własność wszystkich członków zwyczajnych. Majątek ten jest niepodzielny w
czasie istnienia Federacji, utrata członkostwa nie uprawnia do roszczeń majątkowych. Udział w majątku FSNT-NOT
poszczególnych stowarzyszeń naukowo-technicznych o statusie członka zwyczajnego jest proporcjonalny do iloczynu
liczby lat przynależności do FSNT-NOT i uśrednionej liczby członków stowarzyszenia ze wszystkich lat
przynależności.
4. Majątkiem własnym zarządza Zarząd Główny oraz Zarządy TJO, w których władaniu znajdują się składniki tego
majątku. Majątkiem własnym TJO mającej osobowość prawną zarządza jej Zarząd. Zarząd Główny oraz Zarządy
TJO mających osobowość prawną mogą powierzyć wykonywanie funkcji zwykłego zarządu własnym majątkiem
jednostkom organizacyjnym użytkującym ten majątek oraz podmiotom gospodarczym powołanym w tym celu.
5. Nabywanie nieruchomości powyżej równowartości 50 tyś. EUR wymaga uchwały Rady Krajowej.
6. Zbywanie oraz wnoszenie aportem do spółek prawa handlowego nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
wymaga zgody Rady Krajowej. Zbywanie nieruchomości, którą zarządza TJO wymaga dodatkowo opinii Rady tej
jednostki.
7. Zarząd Główny nie może obciążać nieruchomości zarządzanej przez terenową jednostkę organizacyjną przez
ustanowienie hipoteki lub innych ograniczonych praw rzeczowych bez uzyskania pozytywnej opinii Rady tej
jednostki. W przypadku niezgodności stanowisk decyzję podejmuje Rada Krajowa.
8. Zbywanie oraz wnoszenie aportem do spółek prawa handlowego nieruchomości będącej własnością lub przedmiotem
użytkowania wieczystego terenowej jednostki organizacyjnej mającej osobowość prawną wymaga zgody Rady
TJO oraz Rady Krajowej.

§30
1. Budżet FSNT-NOT zatwierdzony przez Radę Kraj ową realizuj e Zarząd Główny.
2. Budżet terenowej jednostki organizacyjnej zatwierdza jej Rada z uwzględnieniem przepisów § 17 pkt.10. Budżet
realizuje Zarząd TJO.
3. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych dotyczących majątku własnego z
zastrzeżeniem wynikającym z § 29 ust. 5, 6 i 7, są upoważnieni działający wspólnie dwaj członkowie Zarządu
Głównego oraz w określonym zakresie upełnomocnione przez Zarząd Główny osoby, w tym członkowie zarządów
TJO nie mających osobowości prawnej, których pełnomocnictwo powinno umożliwiać spełnienie § 24 ust. 2 statutu.
4. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych dotyczących majątku własnego TJO mającej
osobowość prawna z zastrzeżeniem wynikającym z § 29 ust. 5, 6 i 8, są upoważnieni działający wspólnie dwaj
członkowie jej Zarządu oraz w określonym zakresie upełnomocnione przez Zarząd osoby.
VIII. Postanowienia końcowe i przepisy przejściowe
§31
Rozwiązanie się FSNT-NOT wymaga uchwały Rady Krajowej, która z uwzględnieniem § 29 ust. 3 określa cele na jakie
zostanie przeznaczony majątek po uregulowaniu zobowiązań.
§32
1. Rada Krajowa, stowarzyszenia naukowo-techniczne i terenowe jednostki organizacyjne uwzględnią wymagania
niniejszego statutu w odniesieniu do wyboru i liczebności delegatów do Rady Krajowej w terminie 6 miesięcy
licząc od daty zarejestrowania zmian w statucie.
2. W okresie jednego roku od daty zarejestrowania zmian w statucie terenowe jednostki organizacyjne przystosują swoją
działalność oraz dokumenty, zasady i warunki wcześniej uzyskanych rejestracji osobowości prawnej zapewniając
zgodność z postanowieniami niniejszego statutu.
3. Stowarzyszenie będące członkiem FSNT-NOT w dniu uchwalenia niniejszych zmian do statutu uzyskuje status członka
zwyczajnego.
Niniejszy tekst jednolity statutu został ustalony przez
Zarząd Główny FSNT-NOT z uwzględnieniem zmian
Statutu uchwalonych przez Radę Krajową FSNT-NOT
W dniu 28 września 1999 r. i w dniu 28 czerwca 2005 r.
Prezes FSNT-NOT
Wojciech Ratyński
Wykaz stowarzyszeń naukowo-technicznych
będących członkami
Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w dniu
9.05.1990 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 Przemysłu 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 Nauko wo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa (SITR)
18. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS)

19. Stowarzyszenie Nauko wo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu
Spożywczego (SITSpoż.)
20. Stowarzyszenie Włókienników Polskich (SWP)
21. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (SITWM)
22. Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów (PZSWiR)

Zmieniony ( 04.06.2007. )

