
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne 
Inżynierów i Techników 

Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 
(SITPNiG)

REGULAMIN RAMOWY
ZADANIOWYCH JEDNOSTEK 
ORGANIZACYJNYCH SITPNiG 

Do użytku wewnętrznego



2

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Funkcje doradcze i wykonawcze Zarządu Głównego SITPNiG realizowane są poprzez komi-
sje, rady, kapituły, redakcje czasopism i biuletynu informacyjnego, zwane dalej zadaniowymi 
jednostkami organizacyjnymi (ZJO). 

§ 2

1. ZJO zgodnie z § 21 ust. 11 powołuje Zarząd Główny SITPNiG na czas kadencji.

2. Zarząd Główny SITPNiG zgodnie z § 21 ust. 13 powołuje również na okres trwania kaden-
cji władz SITPNiG ich przewodniczących i składy osobowe.

3. Zarząd Główny może dokonać zmian w składzie osobowym ZJO w czasie trwania kadencji  
z własnej inicjatywy lub na wniosek przewodniczącego ZJO.

§ 3

1. ZJO działają zgodnie ze Statutem SITPNiG oraz na podstawie niniejszego regulaminu.

2. Poszczególne ZJO mogą opracować własne regulaminy działania w oparciu o niniejszy re-
gulamin.

3. Szczegółowy regulamin ZJO SITPNiG może być stosowany w ZJO po przyjęciu go przez 
ZJO, zaopiniowaniu przez Komisję ds. Aktów Prawnych i zatwierdzeniu przez ZG.

4. Zaopiniowany przez Komisję ds. Aktów Prawnych szczegółowy regulamin przedstawia do 
zatwierdzenia Zarządowi Głównemu SITPNiG przewodniczący Komisji ds. Aktów Praw-
nych lub sekretarz generalny.

II. CELE I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 4

Cele i zakres działania ZJO SITPNiG ustala Zarząd Główny SITPNiG, na podstawie programu 
działania SITPNiG wynikającego z uchwał WZD, WZDO (WZCO) oraz uchwał Zarządu Głów-
nego SITPNiG przyjmowanych w bieżącej działalności Stowarzyszenia.

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I TRYB DZIAŁANIA

§ 5

1. Kandydatów do ZJO zgłaszają Zarządy Oddziałów SITPNiG.

2. Kandydata może również zgłosić Zarząd Główny SITPNiG i przewodniczący ZJO SITPNiG.

3. Do składu osobowego Rady Seniorów wchodzą osoby, którym nadano godność Członka 
Honorowego. Przynależność do RS jest dobrowolna. 

4. Przewodniczących i składy osobowe ZJO SITPNiG powołuje Zarząd Główny SITPNiG zgodnie 
 z § 21 pkt 13 Statutu SITPNiG. 
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5. Przewodniczący Rady Seniorów jest wybierany spośród członków honorowych na spotka-
niu Rady i zatwierdzany przez Zarząd Główny. 

§ 6

Pierwsze zebranie ZJO SITPNiG zwołuje sekretarz generalny w porozumieniu z przewodni-
czącym tej jednostki.  Dopuszcza się przeprowadzenie takiego spotkania przy pomocy komu-
nikacji internetowej.

§ 7

1. ZJO SITPNiG wybiera spośród swoich członków:

˗ zastępców przewodniczącego,

˗ sekretarza,

2. Przewodniczący lub wiceprzewodniczący wraz z sekretarzem kierują pracą ZJO SITPNiG. 

§ 8

ZJO SITPNiG może dostosowywać swoją wewnętrzną strukturę organizacyjną do potrzeb 
wynikających z realizacji poszczególnych zadań programowych. 

§ 9

ZJO SITPNiG prowadzi działalność w oparciu o zatwierdzony przez Zarząd Główny SITPNiG 
roczny plan pracy. 

§ 10

1. Zebrania ZJO SITPNiG powinny odbywać się co najmniej raz w roku. Dopuszcza się prze-
prowadzenie takiego spotkania przy pomocy komunikacji internetowej.

2. Zebrania zwołuje przewodniczący a w uzasadnionych przypadkach wiceprzewodniczący 
lub sekretarz ZJO SITPNiG w porozumieniu z sekretarzem generalnym. 

3. Zebranie może być zwołane również na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub sekreta-
rza generalnego.

4. Przewodniczący ZJO SITPNiG może zaprosić do udziału w zebraniu osoby spoza składu 
jednostki, których udział jest uzasadniony tematyką zebrania.

5. O odbytych posiedzeniach, ich ważności i wpływie na działalność statutową SITPNiG in-
formuje sekretarz generalny ZG SITPNiG podczas posiedzeń ZG.

§ 11

Przewodniczący ZJO SITPNiG zobowiązany jest przedkładać w terminach ustalonych przez 
sekretarza generalnego:

˗ projekt planu pracy ZJO SITPNiG oraz projekty preliminarza budżetowego (jeśli doty-
czy),

˗ sprawozdanie z rocznej działalności ZJO SITPNiG, po uprzednim jego zaakceptowaniu 
przez ZJO SITPNiG,
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˗ sprawozdanie za kadencję po uprzednim jego zaakceptowaniu przez ZJO SITPNiG.

§ 12

1. Przewodniczący ZJO SITPNiG reprezentuje jednostkę wobec Zarządu Głównego SITPNiG, 
a z upoważnienia Zarządu Głównego SITPNiG może reprezentować organ na zewnątrz 
(dotyczy Redakcji i OSIR). 

2. ZJO prowadzące działalność gospodarczą działają zgodnie z zasadami określonymi polity-
ką rachunkowości i instrukcją obiegu dokumentów w ramach SITPNiG.

§ 13

1. Działalność ZJO SITPNiG jest nadzorowana przez Zarząd Główny SITPNiG. 

2. Bieżącą współpracę, nadzór i koordynację działalności organizacyjnej ZJO SITPNiG spra-
wuje, w imieniu Zarządu Głównego SITPNiG, sekretarz generalny, a w zakresie działalności 
merytorycznej, wskazany członek ZG, (jeśli wymaga koordynacji).

3. Obsługę administracyjno-finansową, (jeśli dotyczy) ZJO SITPNiG zapewnia Biuro Zarządu 
Głównego SITPNiG.

4. Koszty związane z działalnością ZJO SITPNiG są pokrywane z budżetu centralnego po 
akceptacji sekretarza generalnego. Koszty osobowe (delegacje na posiedzenia) pokrywają 
oddziały SITPNiG, do których osoby pracujące w ZJO przynależą. 

W przypadku ZJO prowadzących działalność gospodarczą koszty związane z działalnością 
pokrywane są ze środków własnych ZJO.

Zarząd Główny pokrywa koszty delegacji członków Komisji Rewizyjnej (zwrot kosztów 
przejazdu II kl. PKP, różnicę poniesionych kosztów w przypadku podróży samochodem 
prywatnym pokrywa Oddział). 

5. Zakres i formę przedmiotowej obsługi ZJO SITPNiG sekretarz generalny uzgadnia z prze-
wodniczącym organu doradczego i dyrektorem Biura ZG.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

ZJO SITPNiG może zostać rozwiązana przez Zarząd Główny SITPNiG zgodnie z § 21 pkt 11 
Statutu SITPNiG.

§ 15

1. Ramowy Regulamin zadaniowych jednostek organizacyjnych SITPNiG zatwierdzono 
uchwałą ZG nr 105/XXXIX/2018 w dniu 19.12.2018 r.

2. Traci moc Ramowy Regulamin organów doradczych SITPNiG zatwierdzony Uchwałą Za-
rządu Głównego nr 88/2006 w dniu 5.10.2006 r.


