Koleżanki i Koledzy, członkowie SITPNiG
List, który kieruję do Was wiąże się z propozycjami nowych rozwiązań, jakie zdaniem Zarządu
Głównego powołanego na kadencję 2016-2020, stają się dziś niezbędne do wprowadzenia, celem unowocześnienia i usprawnienia działalności Stowarzyszenia. Szczerze liczę na Wasze wsparcie i zaangażowanie, jak również pomysły rozwijające poniżej zaprezentowaną koncepcję.
Dynamiczny rozwój narzędzi komunikacji w kierunku rozwiązań cyfrowych, przeniesienie dialogu
społecznego w sferę Internetu oraz zmiany, które zaszły w tym zakresie w obszarach upstream’u i downstream’u, objętych wszak działalnością Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, w znacznym stopniu stanowią dla nas motywację, ale też wyznaczają kierunki
dla rozwoju organizacji takich jak nasza. Chcemy, aby SITPNiG w tych zmianach uczestniczyło, jako silna i dobrze do tego celu przygotowana organizacja społeczna o ugruntowanej marce i historii sięgającej
czasów Ignacego Łukasiewicza.
SITPNiG przez lata budowało reputację największego branżowego stowarzyszenia, czerpiącego
z przemysłowego dziedzictwa Polski oraz silnego wiedzą i doświadczeniem swoich członków. Czas, aby
poprzez umocnienie marki SITPNiG, zbudowanie spójnego i atrakcyjnego wizerunku, zbudować platformę dla wielopokoleniowej i międzynarodowej współpracy.
Aby to osiągnąć proponujemy szereg kroków, które przedstawiam poniżej. Powinniśmy w pierwszej
kolejności zadbać o nasz znak ― SITPNiG. Mimo że jest znakiem zastrzeżonym, przez lata wykorzystywania go poddawany był różnego rodzaju modyfikacjom i regionalnym mutacjom. Jeśli znak SITPNiG ma być
rozpoznawalny, musi zostać ujednolicony przez wszystkie posługujące się nim jednostki organizacyjne.
Powinien być używany w jednej, integralnej formie i kolorystyce. Docelowo, wszyscy będziemy korzystać
z przygotowanych szablonów i wzorców, począwszy od papieru firmowego, wizytówek aż po inne materiały reklamowe i publicystyczne.
Utworzymy jedną wspólną stronę internetową www.sitpnig.pl, z której będą korzystać wszystkie nasze
jednostki organizacyjne w ramach jednej opłaty. Zarządzanie tymi stronami pozostanie w rękach oddziałów,

aby to one decydowały, co w ich działalności jest najważniejsze i co powinno znaleźć się we wspólnej
witrynie. Tam też będziemy dysponowali chronioną i zagregowaną bazą naszych członków oraz kontami
pocztowymi, zbiorczymi dla oddziałów oraz indywidualnymi. Dzięki temu w globalnym ujęciu zyskamy
oszczędności związane z opłatami za poszczególne domeny oraz miejsca na serwerach. Strona główna
SITPNiG ma wysoką oglądalność, dzięki czemu w wyniku wyszukiwania treści na niej zamieszczonych będzie ona wysoko pozycjonowana, co jest istotnym argumentem przy sprzedaży naszych usług (szkolenia,
konferencje, seminaria, rzeczoznawstwo itp.) oraz towarów (czasopism, publikacji). Docelowo bezpośrednio z naszej strony będzie możliwość dokonywania zakupów on-line (opcja sklepu z możliwością płatności
online). Tam też będą prowadzone akcje promocyjne dla członków SITPNiG (szkolenia, konferencje itp.) lub
dostępne rabaty na zakup publikacji (w cenie tylko dla członków). Każdy członek SITPNiG poprzez zalogowanie się na swoim koncie (indywidualne login i hasło) będzie miał dostęp do tych informacji.
Aby zachęcić do udziału w organizowanych przez nas imprezach, na stronie głównej będą pojawiały
się zapowiedzi konferencji/sympozjów, imprez kulturalnych, ważnych wydarzeń organizowanych przez
oddziały i ZG. Członkowie naszego Stowarzyszenia dostaną także możliwość dokonywania rezerwacji online w wybranym wydarzeniu z przekierowaniem na stronę organizatora. Również na bieżąco na stronie
głównej będą publikowane krótkie relacje z tych wydarzeń. Nowo stworzona strona będzie przyjazna i intuicyjna, dostępna w wersji mobilnej z opcją logowania się. Będą znajdowały się na niej także „wtyczki”
z dostępem do LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter (stworzymy konto na Facebooku). Na naszej stronie
głównej oprócz panelu dla każdego członka SITPNiG został już utworzony panel komunikacji z zarządem,
gdzie znajdują się pogrupowane materiały tj. protokoły, uchwały, zarządzenia, plany pracy, sprawozdania.
Już dzisiaj posiadamy wspólną bazę członków SITPNiG, do której w nowych warunkach dostęp będzie
możliwy przez zalogowanie się przez stronę główną SITPNiG. Da to możliwość bieżącej aktualizacji stanu
członków w oddziale, adresów, telefonów, zdjęć itp. Tam będą znajdować się także informacje dot. przyznanych odznak, dat wstąpienia, a także dane o składkach (naturalnie zagwarantujemy zgodność z Ustawą
o ochronie danych osobowych).
Zamierzamy także poprzez organizację Witryny Wydawniczej udostępnić wszystkim naszym członkom
pełen zasób zgromadzonej przez lata, przez Stowarzyszenie wiedzy, w tym w formie materiałów konferencyjnych i wydawnictw. Każdy zalogowany członek SITPNiG będzie miał dostęp do pełnego archiwum
publikacji i wydawnictw (zbiór wszystkich materiałów wydanych przez ZG i Oddziały w wersji PDF - systematycznie uzupełniany). Poprzez witrynę będziemy wydawać i dystrybuować „Wiadomości Naftowe
i Gazownicze” (już dzisiaj większość z Was otrzymuje ich wersję elektroniczną, a w przyszłości pragniemy,
aby każdy z naszych członków je otrzymywał). Docelowo reakcja serwisu internetowego przejmie na siebie
stronę wydawniczo-organizacyjną związaną z grafiką, składem i drukiem wszystkich publikacji opracowywanych przez SITPNiG. Będzie wykonywać projekty materiałów reklamowych SITPNiG oraz dbać o ich
spójność. Stowarzyszenie otrzyma jednolity schemat (loyaut) dla naszych publikacji książkowych i konferencyjnych, jakimi dysponują wszystkie liczące się na świecie organizacje o podobnym charakterze.
Wydawcą tych publikacji będzie Stowarzyszenie z podaniem nazwy oddziału, którego ten materiał
dotyczy oraz ich autorami. W ramach działania witryny będziemy się starać, aby niektóre między-

narodowe organizacje AAPG, EAGE, SPE, które z nami będą współpracowały, nadały
naszym członkom dostęp do bazy zgromadzonej przez nie wiedzy. Będziemy starali
się promować nasze wydawnictwa wśród międzynarodowych stowarzyszeń, organizacji
i instytutów. Otworzyliśmy już współpracę z World Petroleum Council i dołożymy starań,
aby szczególnie duża rzesza naszych młodych członków zaangażowała się w prace Young
Professionals Comittee. Już dziś ogłosiliśmy konkurs na wolontariuszy podczas 22 Światowego Kongresu Naftowego w Stambule!
Chcemy zmienić nasze Stowarzyszenie, sprawić, by stało się bardziej atrakcyjne i dynamiczne. Pragniemy, aby nasi członkowie - nie tylko zwyczajni, ale i wspierający - przyłączyli się do
tych zmian. Wówczas uda się nam wypracować nowy obraz SITPNiG oraz pokazać, że jesteśmy
otwarci na zmiany, a nasze działania przekładają się na wymierne korzyści dla członków i firm,
które reprezentują.
Aby to jednak zrealizować musimy sobie uświadomić, że mimo globalnych oszczędności, jakie
osiągniemy za kilka lat, teraz powinniśmy zainwestować w proponowany plan rozwoju. Od czterech lat nasza składka członka zwyczajnego nie ulegała zmianie. Wszystko co nas otacza, z czego
korzystamy na co dzień, w tym czasie zmieniło swoje ceny, często wielokrotnie. Wysokość składki
członkowskiej to miesięcznie 10 złotych, a w przypadku emerytów i rencistów to zaledwie 2 złote.
Chcąc zrealizować nasze plany oraz dogonić czas, który nam uciekł powinniśmy podnieść składkę
odpowiednio do 15 i 5 złotych. Wyrażam nadzieję, że przy relatywnie niewielkim wzroście opłat, już
w najbliższym czasie dostrzeżecie korzyści, a także wzrośnie satysfakcja z członkostwa w SITPNiG i jego
działalności. Dlatego chciałbym zaprosić Was Koleżanki i Koledzy do współtworzenia zmian, które pozwolą unowocześnić naszą organizację, skomunikować ze światem, a przez to zwiększą opiniotwórczość
SITPNiG i zasięg przekazywanych przez nas treści. Zbudujmy wspólnie nową wartość, z której czerpać
będą obecne i przyszłe pokolenia.
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