
Załącznik nr 1 

do uchwały nr 102 /XXXIX/2018 z dn. 19.12.2018 r. 
  

PLAN PRACY  
Zarządu Głównego SITPNiG na 2019 r.  

I kwartał 

1. Zebrania:  

 Zarządu Głównego 
II połowa marca 2019 r.  

Organizują: Sekretarz Generalny, Biuro ZG;  

 Zadaniowych jednostek organizacyjnych ZG 
SITPNiG (Komisji, Rad, OSiR) 

do I połowy marca 2019 r. 
Organizują: Przewodniczący zadaniowych 
jednostek organizacyjnych ZG w porozumieniu  
z Sekretarzem Generalnym;  

2. Sprawozdania:  

 Opracowanie sprawozdań merytorycznych i 
finansowych z działalności w 2018 r. przez Oddziały 
SITPNiG, zadaniowe jednostki organizacyjne ZG 
SITPNiG  

do 30 stycznia 2019 r.;  
Opracowują: Zarządy Oddziałów SITPNiG;  
Przewodniczący zadaniowych jednostek 
organizacyjnych ZG, kierownicy agend  

 Opracowanie syntetycznego sprawozdania z 
działalności merytorycznej SITPNiG w 2018 r. 

do 28 lutego 2019 r.;  
Opracowuje: Sekretarz Generalny, Biuro ZG; 

 Opracowanie sprawozdania finansowego  
z działalności SITPNiG w 2018 r.; 

do 28 lutego 2019 r.;  
Opracowuje: Główna Księgowa/Sekretarz 
Generalny, Biuro ZG.  
Opiniuje i wnioskuje do zatwierdzenia przez 
ZG: Komisja Finansowo-Budżetowa; Główna 
Komisja Rewizyjna  

3. Zadania merytoryczne: 

 Zatwierdzenie budżetu SITPNiG na 2019 r.;  

II połowa marca 2019 r.;  
Opracowuje: Sekretarz Generalny, Biuro ZG;  
Opiniuje i wnioskuje do zatwierdzenia przez 
ZG: Komisja Finansowo-Budżetowa; Główna 
Komisja Rewizyjna 
Uchwala: Zarząd Główny SITPNiG  

 Przygotowywanie uzupełnień i propozycji zmian do 
Statutu SITPNiG (cały rok) 

Opracowuje: Komisja ds. Aktów Prawnych w 
porozumieniu z Oddziałami, Komisjami i Radami 

4. Zadania organizacyjne:  

 Bieżące uzupełnianie danych dotyczących członków 
w Kołach i Oddziałach (również adresy e-mail w celu 
wysyłania WNiG i WN) 

na bieżąco cały 2019 r.;  
Przeprowadzają: Zarządy Oddziałów SITPNiG;  
Weryfikacja: Biuro ZG;  
 

 Restrukturyzacja OSiR 
do końca I kwartału 

Przeprowadzają: ZG i Biuro ZG, OSiR 

 Zmiany organizacyjne Redakcji WNIG i WN 
do końca I kwartału 

 

 Organizacja XIV Sesji Szkół im. I. Łukasiewicza 
  do końca II kwartału 

Organizują: Rada Szkół im. I. Łukasiewicza, 
Biuro ZG 

5. Konferencje, sympozja:  

 Organizowanie Konferencji N-T w Oddziałach 
SITPNiG wg planu działalności Oddziałów; 

 
Organizują: Zarządy Oddziałów SITPNiG 

II kwartał  

1. Zebrania:  

 Zarządu Głównego wg potrzeb  
Organizują: Sekretarz Generalny, Biuro ZG;  

 Zadaniowych jednostek organizacyjnych ZG 
SITPNiG (Komisji, Rad) 

wg potrzeb  
Organizują: Przewodniczący zadaniowych 
jednostek organizacyjnych ZG w porozumieniu  
z Sekretarzem Generalnym;  



2. Zadania organizacyjne:  

 Zorganizowanie XIV Sesji Szkół im. I. Łukasiewicza 
 

do czerwca 2019 r.; 
Organizują: Rada Szkół im. I. Łukasiewicza, 
Biuro ZG 

3. Zadania merytoryczne:  

 Przygotowywanie uzupełnień i propozycji zmian do 
Statutu SITPNiG (cały rok) 

Opracowuje: Komisja ds. Aktów Prawnych w 
porozumieniu z Oddziałami, Komisjami i Radami  
Uchwala: Zarząd Główny  

4. Konferencje:  

  Organizowanie Konferencji N-T w Oddziałach 
SITPNiG wg planu działalności Oddziałów; 

Organizują: Zarządy Oddziałów SITPNiG; 

III kwartał  

1. Zebrania:  

 Zarządu Głównego do 30 września 2019 r. 
Organizuje: Sekretarz Generalny, Biuro ZG;  

 Zadaniowych jednostek organizacyjnych ZG 
(Komisji, Rad); 

Organizują: Przewodniczący zadaniowych 
jednostek organizacyjnych ZG w porozumieniu 
z Sekretarzem Generalnym; wg potrzeb;  

2. Zadania merytoryczne:  

 Opracowanie założeń do prowizorium budżetowego 
SITPNiG na rok 2020 
 

do 8 września 2019 r. 
Opracowuje: Główna Komisja Finansowo-

Budżetowa; 
Uchwała: Zarząd Główny SITPNiG 

 Przygotowywanie uzupełnień i propozycji zmian do 
Statutu SITPNiG (cały rok) 

Opracowuje: Komisja ds. Aktów Prawnych w 
porozumieniu z Oddziałami, Komisjami i Radami 

3. Konferencje, sympozja, seminaria:  

 Organizowanie Konferencji N-T w Oddziałach 
SITPNiG wg planu działalności Oddziałów; 

Organizują: Zarządy Oddziałów SITPNiG; 
 

 Konferencja EAGE /SITPNiG Bóbrka. „Dziedzictwo i 
przyszłość przemysłu naftowego i gazowniczego”  
- Forum Młodych Profesjonalistów 

15-17 wrzesień 2019 
Organizują: EAGE /SITPNiG 

IV kwartał  

1. Zebrania:  

 Zarządu Głównego grudzień 2019 r. 
Organizuje: Sekretarz Generalny, Biuro ZG;  

2. Zadania merytoryczne:  

 Opracowanie planu działalności merytorycznej i 
finansowej SITPNiG na rok 2020  
 
 
 

do 10 listopada 2019 r. 
Opracowuje: Sekretarz Generalny, Zarządy 

Oddziałów SITPNiG, zadaniowe jednostki 
organizacyjne ZG oraz Biuro ZG; 

Opiniuje: Komisja Finansowo- Budżetowa 
Uchwala: Zarząd Główny SITPNiG 

 Przygotowywanie uzupełnień i propozycji zmian do 
Statutu SITPNiG (cały rok) 

Opracowuje: Komisja ds. Aktów Prawnych w 
porozumieniu z Oddziałami, Komisjami i Radami 

 Opracowanie prowizorium budżetowego na 
rok 2020.  

listopad 2019 r. 
Opracowuje: Sekretarz Generalny, Biuro ZG; 
Opiniuje: Komisja Finansowo- Budżetowa 
Uchwala: Zarząd Główny SITPNiG  

3. Konferencje, sympozja, seminaria:  

 Organizowanie Konferencji N-T w Oddziałach 
SITPNiG wg planu działalności Oddziałów; 

Organizują: Zarządy Oddziałów SITPNiG; 
 

 Międzynarodowa Konferencja Historyczna listopad 2019 
Organizują: Sekretarz Generalny, Biuro ZG; 
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 
(PSG/PGNiG) 

 



 
PLANY PRACY JEDNOSTEK DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA 2019 r.  
 

 Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa SITPNiG 

Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa SITPNiG w 2019r. realizować będzie przedsięwzięcia związane z 
kontynuowaniem działalności gospodarczej, w oparciu o  

1. działalność rzeczoznawczą obejmująca min, ekspertyzy, badania techniczne, opinie eksperckie oraz 
projektowanie sieci instalacji gazowych średniego wysokiego oraz niskiego ciśnienia; 

2. działalność szkoleniową i edukacyjną w tym e-learning; 
3. współpracę z Oddziałami SITPNiG, oddziałami ośrodków szkoleń oraz z przedsiębiorstwami 

współpracującymi i wspierającymi naszą organizację głównie z sektora gazowniczego, paliwowego, 
naftowego, górniczego a także innych firm i przedsiębiorstw powiązanych z tą gałęzią przemysłu w 
sposób pośredni bądź bezpośredni. 

Realizacja zadań wytyczonych Ośrodkowi Szkolenia i Rzeczoznawstwa będzie możliwa do osiągnięcia 
poprzez: 

 ścisłe zaangażowanie kadry OSIR oraz kadry realizującej zadania statutowe w działalność ośrodka 
poprzez promowanie realizowanych przez niego usług na zewnątrz organizacji; 

 doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością; 

 doskonalenie komunikacji i współpracy z oddziałami OSIR w zakresie realizowanych szkoleń i 
rzeczoznawstwa 

 ujednolicenie zasad oraz nacisk na obieg informacji poprzez utworzenie jednolitego rejestru umów, 
zamówień, wykładowców, rzeczoznawców, ekspertów, co rozszerzy wachlarz realizowanych usług w 
poszczególnych jednostkach organizacyjnych. 

 utrzymanie dotychczasowych dobrych praktyk współpracy z obszarem związanym z przemysłem 
naftowym i gazowniczym, jak również innymi gałęziami przemysłu współpracującymi od lat z naszą 
placówką. 

W obszarze działalności rzeczoznawczej Ośrodek skupi swoją uwagę na: 

 utrzymaniu dotychczasowej współpracy z kontrahentami; 

 zdobyciu nowych partnerów biznesowych; 

 współpracy z dotychczasowymi rzeczoznawcami, ekspertami i specjalistami; 

 poszerzaniu wachlarza specjalistów i doświadczonych praktyków także z innych bądź pokrewnych 
branż co umożliwi poszerzenie wachlarza świadczonych usług. 

 udziale w postępowaniach przetargowych za pośrednictwem portali należących bezpośrednio do firm 
współpracujących z naszą jednostką bądź w oparciu o przedkładane w formie pisemnej zapytania 
cenowe. 

W zakresie szkoleń uwaga skoncentrowana będzie na: 

 utrzymaniu dotychczasowego poziomu liczby egzaminów i wydawania świadectw kwalifikacyjnych w 
zakresie grupy I,II i III realizowanych przez komisje energetyczne powołane w ramach stowarzyszenia; 

 realizacji usług szkoleniowych w oparciu o autorskie programy dedykowane podmiotom zgodnie z ich 
zapotrzebowaniem i wymaganiami; 

 rozwoju platformy e-lerningowej pod kątem szkoleń typowo związanych z BHP jak i szkoleń 
realizowanych na indywidualne zlecenia i potrzeby Zamawiającego;  

 organizacji szkoleń zawodowych przygotowujących do pracy na wybranych stanowiskach; 

 utrzymaniu i rozwinięciu współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie szkoleń 
i usług rozpowszechnianych przez bazę usług rozwojowych dedykowaną firmom bądź osobom 
prywatnym; 

 utrzymaniu współpracy z lokalnymi urzędami pracy w zakresie szkoleń opłacanych tzw. bonami 
szkoleniowymi; 

Równocześnie w sposób systematyczny prowadzona będzie działalność bieżąca Ośrodka Szkolenia i 
Rzeczoznawstwa, której celem będzie: 

 promocja realizowanych przez niego usług poprzez dostępne kanały elektroniczne i internetowe w tym 
RIS, PARP, własna strona internetowa, platforma e-learningowa; 

 współpraca z organami i jednostkami organizacyjnymi w zakresie szkoleń finansowanych w oparciu o 
fundusze unijne; 

 doskonalenie procedur, procesów i dokumentów związanych z Systemem Zarządzania Jakością; 

 współpraca i przejrzysty przepływ informacji pomiędzy OSiR a Zarządem Głównym SITPNiG. 

 ujednolicanie zasad administracyjnych w tym proceduralnych i sprawozdawczych w zakresie 
realizowanych i świadczonych usług we wszystkich oddziałach OSIR; 

 szkolenie i rozwój personelu poprzez poszerzanie kompetencji oraz samorozwój związany z realizacją 
obowiązków służbowych na tle zmieniającego się otoczenia prawnego, finansowego i gospodarczego. 



 

 Redakcja Wiadomości Naftowych i Gazowniczych 

 

W 2019 roku planowane jest wydanie 12 numerów „Wiadomości...”. Redakcja będzie działała w tym 

samym składzie redakcyjnym, co w latach poprzednich.   

Materiały do kolejnych numerów WNiG pochodzić będą od korespondentów z Oddziałów SITPNiG, 

rzeczników prasowych firm, z którymi redakcja współpracuje, jak w latach ubiegłych.  

Redakcja będzie czynić starania, aby Wiadomości patronowały najciekawszym wydarzeniom branżowym, 

również o randze międzynarodowej (np. patronaty medialne konferencji), dzięki czemu uzyskuje dostęp do 

ciekawszych artykułów naukowo-technicznych oraz relacji z nich.   

W każdym numerze planowane jest publikowanie następujących grup tematycznych: Nauka  

i technika (zawiera: co najmniej  2 recenzowane artykuły naukowo-techniczne, informacje techniczne ze 

świata nauki), Analizy, komentarze, Wieści z polskich firm, Krótkie wieści z kraju i ze świata, Biuletyn 

Informacyjny Zarządu Głównego SITPNIG, Konferencje, sympozja, targi, Kultura, sport, turystyka, oraz 

Witryna wydawnicza. 

Wszystkie artykuły kwalifikowane do rozdziału „Nauka i technika” będą recenzowane. Cały czas będą 

prowadzone prace nad uatrakcyjnianiem wizerunku Wiadomości i zdobywaniu nowych klientów.  

Finansowanie wydawania kolejnych numerów opierać się będzie na sponsoringu (w tym z Budżetu 

Centralnego z połowy składki Członków Wspierających).   

Redakcja będzie czynić starania w zakresie pozyskania nowych sponsorów.  

Planowane jest również w działalności Redakcji wydawanie Wieku Nafty (skład, druk i dystrybucja), tak, aby 

wszyscy członkowie SITPNiG otrzymywali regularnie obydwa czasopisma w wersji cyfrowej. Sprawa ta 

jednak będzie jeszcze dyskutowana przez Radę Programową Czasopism SITPNIG oraz ZG SITPNiG. 

Planowany nakład druku kolejnych numerów w 2019 będzie na poziomie 200 – 250 egz. Podobnie  

w przypadku Wieku Nafty.   

 


