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1.

KRAJOWA RADA EKSPERTÓW
Najwyższa władza Federacyjna. W skład Rady wchodzą członkowie Zarządu Głównego składającego się z prezesów oddziałów terenowych oraz zespół doradców
powoływanych przez Zarząd Główny spośród członków honorowych.

2.

KOMISJA ORZECZNIKÓW TECHNICZNYCH
Niezależny zespół orzeczników technicznych -ekspertów powoływanych przez Zarząd Główny. W skład komisji wchodzą inżynierowie i technicy posiadający
długoletnią praktykę oraz najwyższe umiejętności i kwalifikacje zawodowe pozwalające oceniać zgodność wykonywanych prac z wymogami prawa, normami
technicznymi, zaleceniami producentów i sztuką ciesielsko-dekarską.

3.

KOMITET CERTYFKACYJNY I PODLEGŁE MU BIURA
Centrum zarządzania Federacją. Władza wykonawcza oraz niezależna instytucja nadzorująca i badająca zgodność procedur federacyjnych z wszelkimi działaniami
podejmowanymi zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz Federacji. W szczególności w sprawach : przyjmowania i odwoływanie członków, powoływania i odwoływania
orzeczników technicznych, metodyki opracowywania opinii technicznych, przyznawania certyfikatów wykonawczych, rekomendowania członków oraz firm do
podejmowania działań marketingowych, kontaktów z mediami, pracy biura zarządu i biura handlowego, naruszeń praw autorskich itp..

4.

BIURO ZARZĄDU GŁÓWNEGO
Centrum administrowania Federacją bezpośrednio podległe Komitetowi Certyfikacyjnemu. To miejsce do rzeczywistego i wirtualnego kontaktu z Federacją.

5.

REDAKCJA PORTALU
Zespół redagujący i publikujący na stronach www materiały federacyjne -podległy bezpośrednio Sekretarzowi Generalnemu.

6.

KANCELARIA PRAWNICZA
Instytucja chroniąca dobra i zabezpieczająca pod względem prawnym interesy Federacji działająca poprzez biuro Sekretarza Generalnego

7.

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI OBEDIENCJI ZACHODNIEJ I WSCHODNIEJ
Osoby, które ubiegały się i dopełniły wszystkich czynności wymaganych przez statut federacji do przyjęcia w poczet członków .

8.

CZŁONKOWIE ZESPOŁÓW DORADCZYCH
Osoby wybrane i powołane przez Zarząd Główny –branżowi fachowcy i eksperci, którzy zadeklarowali współpracę z Federacją w szczególności poprzez pracę
w zespołach doradców i Radzie Ekspertów.

9.

SYMPATYCY
To specjalna kategoria pozwalająca osobom innych grup zawodowych nie związanych z lożami a respektujących i zainteresowanych statutowymi celami Federacji
uczestniczyć w jeż życiu na zasadach członkostwa zwyczajnego.

POZIOMY DOSTĘPU DO MATERIAŁÓW POUFNYCH
To nic innego jak obszary kompetencji wewnątrz organizacji. Kluczową jest tutaj zasada iż wszelkie struktury wewnątrz federacyjne oraz ich działania wynikają nie
z nałożonych na członków obowiązków a wyłącznie z chęci do pracy na rzecz Federacji. W ten sposób wytwarzane i gromadzone dla potrzeb Federacji zasoby takie jak :
publikacje, materiały szkoleniowe, schematy organizacyjne, bazy danych itp.. choć niematerialne są dobrami o znacznej wartości a więc dostępne na podstawie ściśle
ustalonych procedur. Głównym kryterium dostępności jest więc współmierność wniesionej pracy bądź wniesienie stosownej opłaty. Tak więc poziomy dostępu zabezpieczają
zarówno niematerialną /w sensie autorstwa i praw niezbywalnych/ jak i materialną /w sensie praw zbywalnych/ ochronę tych zasobów.
WYCIĄG ZE STATUTU
§1
Celem Stowarzyszenia jest :
a) Edukacja, promocja i kultywowanie tradycji rzemiosła
b)

Tworzenie standardów branżowych

c)

Wspieranie i organizowanie przedsięwzięć związanych z propagowaniem nowoczesnych technologii.

d)

Integracja środowisk technicznych na rzecz rozwoju branży.

e)

Efektywny rozwój podmiotów działających w branży dekarskiej, blacharskiej i ciesielskiej w tym zwiększanie ich konkurencyjności,

f)

Organizowanie życia koleżeńskiego członków stowarzyszenia

§2
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
a)

Wspieranie i współudział w pracach naukowych i badawczych

b)

Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i pokazów

c)

Tworzenie i realizacja projektów edukacyjnych, naukowo - badawczych i biznesowych.

d)

Działalność publicystyczną i propagandową

e)

Tworzenie i wspieranie projektów legislacyjnych dotyczących celów stowarzyszenia

f)

Współpraca z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi

g)

Tworzenie standardów, procedur i reguł branżowych , współdziałanie na rzecz zapewnienia wysokich standardów jakości świadczonych usług oraz powoływanie
orzeczników technicznych.

h)

Opiniowanie i certyfikowanie, udzielanie pełnomocnictw, upoważnień i rekomendacji związanych z realizacja celów stowarzyszenia

i)

Popularyzacje wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków

j)

Współpraca z resortami, urzędami i organizacjami — także pozarządowymi — zainteresowanymi działalnością stowarzyszenia

k)

organizowanie i ułatwianie współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia

