
REGULAMIN
KOMISJI DS. SPECJALIZACJI ZAWODOWEJ INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW

1. Komisja  -  KSZIT  -  jest  stałym  organem  Stowarzyszenia  Inżynierów  i 
Techników
Górnictwa  członka  Federacji  Stowarzyszeń  Naukowo-Technicznych  -  Naczelnej
Organizacji Technicznej, powołanym na podstawie § 5 ust. l Uchwały Nr 14 Rady
Krajowej FSNT NOT z dnia 28 czerwca 2005 r.

2. Podstawowe zadania Komisji określone są w § 5 ust. 2 w/w Uchwały.
Szczegółowy  tryb  postępowania  przy  nadawaniu  stopni  specjalizacji  zawodowej  
inżynierów i techników określony jest w załączniku Nr 3 do tej Uchwały NOT.

3. Komisja w swojej działalności kieruje się postanowieniami Uchwały oraz Wytycznymi
Głównej  Komisji  do  Spraw  Specjalizacji  Zawodowej  FSNT  NOT,  dbając  w 
imieniu
Stowarzyszenia  Inżynierów  i  Techników  Górnictwa  o  prawidłowe  i  rzetelne 
prowadzenie
specjalizacji  zawodowej  inżynierów  i  techników  oraz  postępowanie  w  sprawach
nadawania inżynierom i technikom stopni specjalizacji.

4. W skład Komisji  wchodzą:  przewodniczący,  dwóch wiceprzewodniczących  oraz  7 -
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członków, którzy są powołani przez Zarząd Główny SITG.
Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie.

5. Sekretarzem  Komisji  jest  pracownik  Biura  Zarządu  Głównego  powołany  przez 
Sekretarza
Generalnego  SITG.  Sekretarz  Komisji  współpracuje  z  przewodniczącym  Komisji
w  przygotowaniu  zebrań,  opracowuje  projekty  rocznych  sprawozdań  z  działalności
Komisji  i  jest  odpowiedzialny  za  sprawna  obsługę  techniczno-organizacyjną 
Komisji
przez Biuro ZG SITG.

6. Komisja  może  działać  poprzez  powołane  przez  siebie  Prezydium  -  w  skład,  
którego
wchodzą  przewodniczący  i  wiceprzewodniczący  Komisji  oraz  dwóch  członków, 
wybranych na zebraniu plenarnym Komisji spośród jej członków.

7. Prezydium Komisji:

a) przedstawia plenarnemu posiedzeniu wnioski, dotyczące zadań wymienionych w § 
5
ust. 2 Uchwały Nr 14 Rady Krajowej NOT,

b) podejmuje decyzje w sprawach rozpatrywanych odwołań inżynierów i techników 
od
decyzji komisji,

c) przedkłada raz w roku plenarnemu posiedzeniu projekt sprawozdania z działalności  
za
rok ubiegły.

8. Zadaniem  przewodniczącego  Komisji  -  lub  w  jego  zastępstwie 
wiceprzewodniczącego
Komisji  -  jest  przygotowywanie  i  zwoływanie  -  w  miarę  potrzeby  -  plenarnego



posiedzenia  Komisji  bądź  Prezydium,  przewodniczenie  ich  obradom  oraz 
reprezentowanie
Komisji na zewnątrz.

9. Postanowienia Komisji  i  jej Prezydium w formie uchwał,  wytycznych lub zaleceń,
podejmowane  są  w  jawnym  głosowaniu  o  ile  nie  zostanie  podjęta  decyzja  o 
tajnym
głosowaniu  -  zwykłą  większością  głosów  (za  i  przeciw)  przy  obecności
przewodniczącego  lub  jego  zastępcy  oraz  co  najmniej  połowy  członków.  Przy 
równej
liczbie głosów za i przeciw decyduje głos przewodniczącego zebrania.

10. W  plenarnym  posiedzeniu  komisji  uczestniczą  jej  stali  członkowie  i  sekretarz 
Komisji
oraz osoby zaproszone przez przewodniczącego.

11. Wprowadza się opłatą na pokrycie kosztów przewodu specjalizacyjnego w wysokości
1600 zł.
Ustala się, że dla członków SITG z co najmniej 5 - letnim stażem opłata może być 
obniżona do 50% w/w kwoty.
Wniosek w tej sprawie przedkładają Zarządy Oddziałów SITG w zależności od oceny  
aktywności członka SITG.

12. Opłatę na pokrycie kosztów przewodu specjalizacyjnego wnosi ubiegający się o stopień 
specjalizacji w Zarządzie Głównym SITG na wyodrębniony fundusz Komisji.

13. Ustala  się  wynagrodzenie  dla  recenzenta  dokonującego  oceny  osiągnięć  twórczych
kandydata w wysokości 300 zł.

14. Przewodniczący  Komisji  przedkłada  Prezydium  ZG  SITG  coroczne  sprawozdanie
z działalności Komisji.

15. Wydatki związane z działalnością Komisji, pokrywane są na podstawie przedstawionego
przez Komisję rocznego preliminarza, zatwierdzonego przez Sekretarza Generalnego
SITG.


