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REGULAMIN

Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa

§ 1

Postanowienia ogólne.

1. Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa zwany dalej

Odziałem jest jednostką organizacyjną Stowarzyszenia.

2. Oddział jest powoływany uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia

Inżynierów i Techników Pożarnictwa, który ustala jego siedzibę.

3. Oddział prowadzi swoją działalność w oparciu o Statut SITP i niniejszy

Regulamin.

4. Oddział prowadzi swoją działalność w oparciu o społeczną aktywność swoich

członków oraz współpracę z przedstawicielami członków wspierających.

5. Oddział może tworzyć Koła

6. Władzami Oddziału są:

1) Walne Zebranie Członków Oddziału lub Zebranie Delegatów Kół

(w Oddziałach liczących powyżej stu członków),

2) Zarząd Oddziału,

3) Komisja Rewizyjna Oddziału,

4) Sąd Koleżeński Oddziału.

7. Kadencja władz Oddziału trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu

tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków

Oddziału lub Zebrania Delegatów Kół.

§ 2

Zakres działalności Oddziału SITP

1. Do zakresu działalności Oddziału należy realizacja statutowych celów SITP,

a w szczególności:

1) szerzenie wiedzy i postępu technicznego w ochronie przeciwpożarowej,

2) organizowanie różnorakich form dokształcania i doskonalenia zawodowego

swoich członków oraz kształtowanie etyki zawodowej,
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3) rozwijanie idei działalności stowarzyszeniowej wśród inżynierów, techników

i sympatyków pożarnictwa,

4) organizowanie pomocy koleżeńskiej wśród swoich członków,

5) integracja środowiska.

2. Zadania, o których mowa powyżej Oddział realizuje poprzez:

1) współpracę z jednostkami organizacyjnymi PSP, NOT, pokrewnymi

organizacjami oraz uznanymi autorytetami działającymi na rzecz ochrony

przeciwpożarowej,

2) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie różnorakich form działalności

szkoleniowej i popularyzatorskiej z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

3) kształtowanie odpowiednich warunków dla rozwoju problematyki inżynierii

bezpieczeństwa pożarowego,

4) organizowanie konferencji naukowo-technicznych, seminariów, sympozjów,

odczytów, wystaw, wyjazdów naukowo-technicznych,

5) przez wymianę doświadczeń i informacji zawodowych i środowiskowych,

6) organizowanie działalności integrującej środowisko.

3. Oddział prowadzi działalność finansową na podstawie i w zakresie określonym

szczegółowo „Instrukcją finansową SITP”.

§ 3

Władze Oddziału SITP

1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału

lub Zebranie Delegatów Kół.

2. Walne Zebranie Członków Oddziału lub Zebranie Delegatów Kół może być

zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Walne Zebranie Członków Oddziału lub Zebranie Delegatów Kół zwołuje

Zarząd Oddziału w roku w którym odbywa się Zebranie Delegatów Oddziałów,

lecz nie później niż 5 miesięcy przed jego terminem.

4. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału, biorą udział z głosem stanowiącym

członkowie Oddziału a z głosem doradczym zaproszeni goście, w tym

przedstawiciele członków wspierających.
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5. W Zebraniu Delegatów Kół, z głosem stanowiącym, biorą udział delegaci Kół

wybrani na Walnych Zebraniach Członków Kół, według klucza wyborczego

uchwalanego każdorazowo przez Zarząd Oddziału z uwzględnieniem zasady

proporcjonalności, według listy członków na koniec roku poprzedzającego

termin zwyczajnego Zebrania Delegatów Kół.

6. WWalnym Zebraniu Delegatów Kół, biorą udział z głosem doradczym:

a) członkowie ustępujących władz Oddziału, którzy nie zostali wybrani

delegatami na Walnych Zebraniach Kół,

b) przedstawiciele członków wspierających,

c) zaproszeni goście.

7. Mandaty delegatów zachowują ważność do następnego Walnego Zebrania

Członków Oddziału lub Zebrania Delegatów Kół.

8. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału lub

Zebrania Delegatów Kół, Zarząd Oddziału zawiadamia członków lub delegatów

co najmniej 21 dni przed terminem rozpoczęcia Zebrania.

9. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału lub Zebrania Delegatów Kół

podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy

liczby delegatów w pierwszym terminie, zaś bez względu na liczbę obecnych

w drugim terminie. W przypadku równości głosów decyduje głos

przewodniczącego Zebrania.

10. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału lub Zebrania Delegatów Kół

dotyczące wniosków do Walnego Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów

Oddziałów o zmianę statutu oraz do Zarządu Głównego o likwidację Oddziału,

zapadają większością 2/3 głosów delegatów, w obecności co najmniej połowy

osób uprawnionych do głosowania.

11. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału lub Zebrania Delegatów

Kół należy:

1) uchwalenie kierunków działalności Oddziału, zgodnie z postanowieniami

Statutu i uchwałami władz SITP,

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału,

Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału,
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3) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału, na wniosek

Komisji Rewizyjnej Oddziału,

4) wnioskowanie do Zarządu Głównego o wystąpienie do Zebrania

Delegatów Oddziałów o przyznanie członkostwa honorowego SITP

członkowi oddziału; wniosek powinien zostać uzasadniony,

5) uchwalanie regulaminu zebrania,

6) określenie liczby członków Zarządu Oddziału, wybór Prezesa Oddziału oraz

pozostałych członków Zarządu Oddziału, ich zastępców, członków Komisji

Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału i ich zastępców. Walne

Zebranie Członków Oddziału lub Zebranie Delegatów Kół może w tajnym

głosowaniu zmienić tryb wyboru prezesa – poprzez wybór prezesa spośród

członków Zarządu Oddziału.

7) wybór delegatów na Zebranie Delegatów Oddziałów według klucza

wyborczego uchwalanego każdorazowo przez Zarząd Główny oraz

przedstawicieli do władz NOT.

12. Wybory, o których mowa powyżej odbywają się w głosowaniu jawnym lub

tajnym, zależnie od uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału lub

Zebrania Delegatów Kół. Głosowanie tajne odbywa się na żądanie co najmniej

połowy uprawnionej do głosowania liczby osób.

13. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału lub Nadzwyczajne

Zebranie Delegatów Kół może być zwoływane z inicjatywy Zarządu

Głównego, Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału lub na

wniosek co najmniej połowy członków Oddziału.

14. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału lub Nadzwyczajne Zebranie

Delegatów Kół jest zwoływane przez Zarząd Oddziału z powiadomieniem

Zarządu Głównego w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad

sprawami, dla których zostało zwołane.

15. O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

Członków Oddziału lub Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów Kół, Zarząd

Oddziału zawiadamia delegatów co najmniej na 14 dni przed terminem

zwołania Zebrania.
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16. Obradami Walnego Zebrania Członków Oddziału lub Zebrania Delegatów Kół

kieruje Prezydium wybrane odpowiednio spośród członków lub delegatów kół,

w składzie: przewodniczący, jeden lub dwóch zastępców oraz jeden lub

dwóch sekretarzy.

17. Obrady są prowadzone na podstawie regulaminu przyjętego przez Walne

Zebranie Członków Oddziału lub Zebranie Delegatów Kół.

§ 4

Zarząd Oddziału.

1. Zarząd Oddziału składa się z 5 do 11 członków, w tym Prezesa Oddziału.

2. Zarząd Oddziału odpowiedzialny jest przed Walnym Zebraniem Członków

Oddziału lub Zebraniem Delegatów Kół i przed Zarządem Głównym za swoją

działalność.

3. W przypadku powstania wakatu Zarząd Oddziału uzupełnia swój skład spośród

zastępców członków Zarządu Oddziału wybranych na Walnym Zebraniu

Członków Oddziału lub Zebraniu Delegatów Kół, kierując się liczbą głosów

uzyskanych przez nich w wyborach.

4. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona pięcioosobowe Prezydium, w skład

którego wchodzi prezes Oddziału i dwóch wiceprezesów, sekretarz oraz

skarbnik.

5. Prezydium Zarządu Oddziału kieruje działalnością Oddziału w okresie

pomiędzy posiedzeniami Zarządu Oddziału, zgodnie z postanowieniami statutu

i uchwałami władz SITP i jest odpowiedzialne przed Zarządem Oddziału.

6. Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów,

w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równej ilości

głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

7. Uchwały Zarządu Oddziału mogą być podejmowane przy wykorzystaniu

środków przekazu elektronicznego. Zasady podejmowania uchwał w

wymienionym trybie określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny SITP.

8. Uchwały Prezydium Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością

głosów, w obecności co najmniej połowy członków Prezydium, w tym prezesa

lub jednego z wiceprezesów.
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9. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej

jednak niż 4 razy w roku.

10.Posiedzenia Zarządu Oddziału z udziałem przewodniczących kół powinny

odbywać się co najmniej raz na pół roku.

11.Posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału powinny odbywać się nie rzadziej niż

6 razy w roku.

12.Zarząd Oddziału używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku:

„Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa”, z napisem w środku:

„Zarząd Oddziału w ….…..” lub „Zarząd Oddziału ……….”.

§ 5

Kompetencje Zarządu Oddziału

1. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

1) reprezentowanie Oddziału i działanie w jego imieniu,

2) kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu,

uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału lub Zebrania

Delegatów Kół, uchwałami i wytycznymi Zarządu Głównego oraz

regulaminem Oddziału,

3) współdziałanie z Zarządami Oddziałów Stowarzyszeń Naukowo–

Technicznych zrzeszonych w NOT, zgodnie z wytycznymi Zarządu

Głównego SITP,

4) przyjmowanie członków zwyczajnych oraz ich skreślanie (za zaleganie

z opłatą składek członkowskich bądź na wniosek Sądu Koleżeńskiego albo

na wniosek zainteresowanego),

5) powoływanie i rozwiązywanie kół oraz zespołów specjalistycznych,

6) powołanie jednostki gospodarczej (w przypadku gdy Oddział posiada

osobowość prawną),

7) zarządzanie majątkiem Oddziału w ramach uprawnień przyznanych przez

Zarząd Główny,

8) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału lub Zebrania Delegatów

Kół, w tym w trybie nadzwyczajnym,
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9) przyznawanie nagród rzeczowych i dyplomów oraz wnioskowanie o

nadanie odznak honorowych SITP i NOT, dyplomów, odznaczeń i nagród

państwowych i resortowych,

10) zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach zatwierdzonego przez

Zarząd Główny preliminarza Oddziału w ramach specjalnych

pełnomocnictw udzielanych przez Zarząd Główny,

11) koordynowanie zbierania składek członkowskich, opracowywanie planu

pracy i preliminarzy oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Zarządowi

Głównemu, sporządzanie sprawozdań ogólnych i finansowych,

12) organizowanie pomocy koleżeńskiej,

13) przyjmowanie i skreślanie członków wspierających.

2. Oddział jest reprezentowany przez Prezesa Oddziału, a w razie jego nieobecności

przez jednego z wiceprezesów.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Komisja Rewizyjna Oddziału i Sąd Koleżeński działają w oparciu o

postanowienia Statutu i regulaminy zatwierdzone przez Zarząd Główny Uchwałą

Nr 96/06 z dnia 29 czerwca 2006 r.

2. Na podstawie § 27 pkt 6 Statutu SITP niniejszy regulamin został zatwierdzony

przez Zarząd Główny SITP Uchwałą nr 113/16 z dnia 14 października 2016 r.


