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REGULAMIN OŚRODKA SZKOLENIA i RZECZOZNAWSTWA SITPNIG
Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów
i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (dalej OSiR SITPNIG) jest agendą
Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego
i Gazowniczego (dalej SITPNiG) powołaną do prowadzenia działalności naukowo-technicznej
i szkoleniowej w ramach działalności gospodarczej SITPNiG.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
OSiR SITPNIG działa na podstawie:
1. Statutu SITPNiG w ramach uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów.
2. Uchwały Zarządu Głównego SITPNiG 45/2005 z dnia 05 października 2005 r.
3. Niniejszego regulaminu.
§2
OSiR SITPNiG działa w ramach osobowości prawnej SITPNiG.
§3
Siedzibą OSiR SITPNIG jest miasto Kraków.
§4
Dochód z działalności gospodarczej OSiR SITPNIG włączony jest do funduszy SITPNiG na
podstawie bilansu dochodów i wydatków.
§5
OSiR SITPNIG używa:
1. pieczęci podłużnej ustalonej dla Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów
i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego z dopiskiem „Ośrodek Szkolenia
i Rzeczoznawstwa” wraz z adresem, a w przypadku wydziału terenowego
Stowarzyszenie Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego
i Gazowniczego „Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa w Krakowie „Wydział Terenowy
w” /miejscowość, adres/
2. pieczęci okrągłej z napisem w otoku : Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów
i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego i napisem w środku „Ośrodek
Szkolenia i Rzeczoznawstwa” wraz z adresem.
II. CEL, ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA
§6
Celem OSiR SITPNiG jest wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz kwalifikacji
zawodowych i twórczych kadry inżynierów i techników poprzez prowadzenie działalności
w zakresie kształcenia i doskonalenia umiejętności zawodowych, podwyższania kwalifikacji,
prowadzenia doradztwa i rzeczoznawstwa technicznego, konsultacji, działalności wytwórczej,
usługowej, handlowej, wykonawstwa robót budowlano-montażowych i zadań zleconych przez
Zarząd Główny.
§7
Zakres działania OSiR SITPNIG obejmuje w szczególności zagadnienia z dziedziny:
1. górnictwa naftowego i gazownictwa/ geologia, hydrogeologia, geotermia, geochemia,
geofizyka, geodezja, wiertnictwo i inne formy poszukiwania złóż ropy i gazu ziemnego,
eksploatacja złóż węglowodorów i innych surowców płynnych, użytkowanie gazu
ziemnego itp./,
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2. przeróbki ropy naftowej i gazu ziemnego i ich produktów,
3. magazynowania, transportu i dystrybucji ropy i gazu ziemnego oraz produktów
naftowych , a także techniki i gospodarki paliwowo-smarowniczej,
4. ochrony środowiska oraz jego monitoringu,
5. prac budowlano-montażowych, nowych technologii, remontu i eksploatacji maszyn,
urządzeń instalacji i narzędzi,
6. zagadnień o charakterze techniczno-ekonomicznym lub organizacyjnym w zakresie
przemysłu naftowego i gazowniczego oraz innych zagadnień związanych ze specyfiką
naftową i gazowniczą,
7. opracowanie programów i prowadzenie szkoleń, wydawania skryptów, podręczników,
instrukcji i innych publikacji,
8. inne obszary za zgodą Zarządu Głównego SITPNiG.
§8
Zadaniem OSiR SITPNIG jest prowadzenie działalności gospodarczej w ramach struktur
SITPNiG w zgodzie z polską klasyfikacją działalności dla SITPNIG zarejestrowaną w Krajowym
Rejestrze Sądowym numer KRS 0000090824 dział 3, a w szczególności wykonywanie:
1. opinii,
orzeczeń,
ekspertyz
technicznych,
technologicznych,
projektowych
i konstrukcyjnych, techniczno-ekonomicznych i organizacyjnych, tak w zakresie
aktualnego stanu techniki, technologii, ekonomiki i organizacji,
2. projektów i dokumentacji,
3. specjalistycznych szkoleń i kursów/ seminariów i konferencji/ podnoszących umiejętności
i kwalifikacje zawodowe,
4. realizacji usług i wykonawstwa robót / w wybranym zakresie/,
5. konsultacji i orzecznictwa technicznego,
6. specjalistycznej produkcji małoseryjnej i jednostkowej,
7. produkcji i usług na eksport oraz współpracy gospodarczej z zagranicą,
8. nadzorów autorskich, inwestycyjnych i innych,
9. opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń,
10. prowadzenie instalacji, rozruchu i obsługi urządzeń,
11. prowadzenie działalności handlowej.
III STRUKTURA I ORGANIZACJA
§9
1. Działalności OSiR SITPNiG koordynuje i nadzoruje Sekretarz Generalny SITPNiG.
2. Społeczny nadzór nad merytoryczną działalnością OSiR SITPNiG sprawuje:
• w odniesieniu do działalności rzeczoznawców SITPNIG – Rada Techniczna
Rzeczoznawców SITPNiG,
• w odniesieniu do działalności kształcenia i doskonalenia kwalifikacji kadry –
Główna Komisja Szkoleniowa SITPNiG.
3. Rada Techniczna Rzeczoznawców SITPNiG działa według „Regulaminu Rady
Technicznej Rzeczoznawców SITPNiG”
4. Główna Komisja Szkoleniowa SITPNiG działa zgodnie z regulaminem działalności
Głównej Komisji Szkoleniowej SITPNiG.
§10
1. Do prowadzenia bieżącej działalności Zespołu Rzeczoznawców SITPNiG powołane jest
Biuro Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa SITPNiG (dalej Biuro OSiR), którym kieruje
dyrektor OSiR SITPNIG.
2. Dyrektora OSiR SITPNIG powołuje i odwołuje Sekretarz Generalny SITPNiG
w uzgodnieniu z Prezydium Zarządu Głównego SITPNiG.
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§ 11
1. Dyrektor OSiR SITPNIG podlega bezpośrednio Sekretarzowi Generalnemu SITPNiG,
który jest zwierzchnikiem etatowych pracowników SITPNiG.
2. Decyzje w sprawach płacowych i personalnych pracowników zatrudnionych w OSiR
SITPNIG podejmuje Sekretarz Generalny SITPNiG na wniosek Dyrektora OSiR
SITPNIG.
§ 12
1. Dyrektor OSiR SITPNIG planuje i koordynuje prace agendy i zarządza Biurem OSiR
z zachowaniem obowiązujących przepisów oraz zarządzeń Sekretarza Generalnego
SITPNIG.
2. Zakres działania Dyrektora OSiR SITPNiG ustala Sekretarz Generalny SITPNiG.
3. Sekretarz Generalny SITPNiG dla OSiR SITPNIG ustala zadania, sprawuje nadzór nad
ich realizacją z zachowaniem dyscypliny finansowo-gospodarczej i dyscypliny pracy.
§ 13
Do podstawowych zadań dyrektora OSiR SITPNIG należy:
1. realizacja zadań statutowych w zakresie objętym niniejszym regulaminem,
2. prowadzenie bieżącej i planowanie długofalowej działalności OSiR SITPNIG,
3. reprezentowanie OSiR SITPNIG na zewnątrz w ramach upoważnień określonych
zakresem działania i kompetencji,
4. przedstawianie Sekretarzowi Generalnemu SITPNIG wniosków w sprawach
personalnych i płacowych pracowników OSiR SITPNIG,
5. przestrzeganie dyscypliny w zakresie dysponowania majątkiem,
6. podejmowanie decyzji w zakresie udzielonego pełnomocnictwa,
7. nadzorowanie pracy Biura OSiR,
8. koordynacja i wspomaganie działalności Wydziałów Terenowych.
§ 14
Zarząd Główny SITPNiG powołuje Wydziały Terenowe OSiR SITPNiG.
§ 15
Działalność gospodarcza OSiR SITPNIG prowadzona jest przez
1. rzeczoznawców – zgrupowanych w Ośrodku Szkolenia i Rzeczoznawstwa SITPNiG
2. wykładowców.
Szczegółowy tryb i wymogi przyjmowania oraz zakres praw i obowiązków rzeczoznawców
i wykładowców określa „Regulamin Rzeczoznawcy i Wykładowcy SITPNiG”.
§ 16
Zasady sporządzania i obiegu dokumentów między jednostkami OSiR SITPNIG oraz między
OSiR SITPNIG, a Zarządem Głównym SITPNiG określa Instrukcja Obiegu i Kontroli
Dokumentów Finansowo-Księgowych SITPNiG.
IV GOSPODARKA FINANSOWA
§ 17
1. Podstawę działalności gospodarczo-finansowej OSiR SITPNiG stanowią roczne plany
finansowe.
2. Roczny plan pracy i roczny preliminarz budżetowy OSiR SITPNiG stanowią załączniki do
planu rocznego SITPNIG i podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Główny SITPNiG.
3.Zasady rozliczeń i finansowania jednostek OSiR SITPNiG określa „Regulamin gospodarki
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majątkiem i funduszami SITPNiG”.
§ 18
Działalność OSiR SITPNiG podlega opodatkowaniu, w trybie i na zasadach ustalonych
obowiązującymi przepisami.
§ 19
Podstawę wynagrodzenia rzeczoznawcy, wykładowcy i innych osób organizacyjnie związanych
z realizowanymi usługami stanowią umowy cywilno-prawne zawarte pomiędzy OSiR SITPNiG
a wykonawcami.
§ 20
Dyrektor i etatowi pracownicy OSiR SITPNiG otrzymują wynagrodzenie według zasad
wynagradzania pracowników obowiązujących w SITPNiG
VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 21
1. Regulamin
został
zatwierdzony
uchwałą
Zarządu
Głównego
SITPNiG
Nr 69/2006 z dnia 30.03.2006r.i obowiązuje z dniem podjęcia uchwały.
2. Traci moc dotychczasowy Regulamin Zespołu Rzeczoznawców SITPNiG z 27 września
1994 r. oraz Regulamin Ośrodka Szkolenia i Doskonalenia Kadr SITPNiG
z 19 października 200 1r.
3. Zmiany regulaminu mogą być dokonywane na wniosek dyrektora OSiR SITPNIG
i podlegają zatwierdzeniu przez Prezydium Zarządu Głównego po zasięgnięciu opinii
Głównej Komisji Organizacyjnej SITPNiG.

