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ok 2005 dla Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Po¿arnictwa by³ kolejnym rokiem wzmo¿onej aktywnoœci dzia³alnoœci statutowej ogniw SITP, bêd¹cego istotnym ogniwem
w kszta³towaniu ochrony przeciwpo¿arowej w kraju.
Porównanie stanu organizacyjnego Stowarzyszenia z 2004 r. wskazuje na tendencje wzrostowe, mimo i¿ kilka oddzia³ów zaniecha³o statutowej dzia³alnoœci.
Na koniec 2005 r. do 21 oddzia³ów Stowarzyszenia nale¿a³o 1890 cz³onków, w tym 1280 in¿ynierów zawodowo zwi¹zanych z ochron¹ przeciwpo¿arow¹. Dzia³alnoœæ SITP wspiera³o 47 cz³onków wspieraj¹cych – w wiêkszoœci firm dzia³aj¹cych na rzecz ochrony przeciwpo¿arowej.
Spoœród wielu form dzia³alnoœci Stowarzyszenia do najwa¿niejszych nale¿a³y specjalistyczne
konferencje, seminaria i szkolenia z wybranych zagadnieñ ochrony przeciwpo¿arowej, których
organizacja sta³a na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, m.in. dziêki zapraszaniu do
wyg³oszenia referatów najlepszych specjalistów krajowych z Komendy G³ównej PSP, Szko³y
G³ównej S³u¿by Po¿arniczej i Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpo¿arowej, a tak¿e specjalistów zagranicznych. By³y one adresowane g³ównie do osób zajmuj¹cych siê profesjonalnie ochron¹ przeciwpo¿arow¹, w tym projektantów urz¹dzeñ przeciwpo¿arowych i rzeczoznawców do spraw zabezpieczeñ przeciwpo¿arowych.
W 2005 r. jednostki organizacyjne SITP zorganizowa³y m.in. 3 konferencje miêdzynarodowe,
11 konferencji i seminariów krajowych oraz 37 regionalnych. Uczestniczy³o w nich oko³o 4800
osób. Zorganizowano tak¿e i przeprowadzono 36 kursów doskonal¹cych, w których wziê³o udzia³
1270 osób.
Wa¿nym wydarzeniem w dzia³alnoœci Stowarzyszenia w 2005 r. by³o dokonanie zmian w statucie, które w marcu 2005 r. zosta³y przyjête na II Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów
SITP i zaakceptowane przez S¹d Rejonowy dla m.st. Warszawy we wrzeœniu 2005 r. W znowelizowanym statucie wprowadzone zosta³y nowe zapisy dotycz¹ce celów i œrodków dzia³ania dostosowanych do tego, co Stowarzyszenie ju¿ robi i zamierza zrobiæ w przysz³oœci. Wprowadzono
mo¿liwoœæ ustanawiania rzeczoznawców SITP, rozszerzono mo¿liwoœæ prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej, a tak¿e zmieniono ordynacjê wyborcz¹. Nowy Statut – opublikowany jest stronie
internetowej Stowarzyszenia – www.sitp.home.pl.
W 2005 r. kontynuowano z du¿ym powodzeniem wydawanie kwartalnika SITP „Ochrona Przeciwpo¿arowa” uzupe³niaj¹c lukê tematyczn¹ na rynku wydawnictw podejmuj¹cych problematykê ochrony przeciwpo¿arowej i ochrony œrodowiska. Na jego ³amach publikowane s¹ przede
wszystkim artyku³y o tematyce prewencyjnej, adresowane do merytorycznych pracowników biur
projektowych, rzeczoznawców, uczestników procesu budowlanego, firm ubezpieczeniowych
i bhp, jednostek ochrony przeciwpo¿arowej oraz firm z ni¹ zwi¹zanych. Kwartalnik cieszy siê coraz wiêkszym zainteresowaniem czytelników. Ogó³em wydanych zosta³o ju¿ 14 numerów czaso-
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pisma, które jest nie tylko samofinansuj¹cym siê wydawnictwem, ale nawet przynosz¹cym niewielki zysk dla Stowarzyszenia.
Kontynuowano równie¿ prace nad dobrowoln¹ certyfikacj¹ us³ug w ochronie przeciwpo¿arowej. W 2005 r. Oœrodek Certyfikacji Us³ug Przeciwpo¿arowych SITP – spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w Poznaniu, przyzna³ 13 firmom certyfikaty jakoœci us³ug przeciwpo¿arowych.
Dzia³alnoœæ ta zostanie zintensyfikowana po uzyskaniu przez oœrodek akredytacji Polskiego
Centrum Akredytacji. Nale¿y oczekiwaæ, ¿e dzia³alnoœæ oœrodka przyczyni siê do poprawy jakoœci us³ug w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej, a tak¿e przyniesie wymierne korzyœci dla Stowarzyszenia.
Po podjêciu w 2004 r. inicjatywy opracowania i wydawania standardów SITP dotycz¹cych
projektowania urz¹dzeñ przeciwpo¿arowych, w 2005 r. prowadzono prace nad opracowaniem pierwszego standardu SITP dotycz¹cego systemów sygnalizacji po¿aru. Wdro¿enie
tego standardu przewidywane jest do koñca I pó³rocza 2006 r. W sytuacji, kiedy stosowanie
norm jest dobrowolne, dzia³ania te nale¿y uznaæ za celowe, tym bardziej, ¿e w 2005 r. zosta³a
rozszerzona paleta szkoleñ dla projektantów urz¹dzeñ przeciwpo¿arowych we wspó³pracy
z CNBOP o kursy dla projektantów dŸwiêkowych systemów ostrzegawczych. W 2005 r. Stowarzyszenie podjê³o tak¿e dzia³ania w zakresie ustanawiania rzeczoznawców SITP – pierwsza
grupa w marcu 2006 r.
W dzia³alnoœci Stowarzyszenia, wspó³praca z kierownictwem Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej zawsze mia³a priorytetowe znaczenie. W du¿ej mierze dziêki w³aœnie wsparciu PSP, wiele inicjatyw
SITP mo¿liwe by³o do realizacji. Stowarzyszenie na bie¿¹co wspó³pracowa³o tak¿e z innymi organizacjami dzia³aj¹cymi na rzecz ochrony przeciwpo¿arowej, w tym w szczególnoœci z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Producentów Sprzêtu Po¿arniczego i Ochronnego oraz Stowarzyszeniem
Po¿arników Polskich.
Prowadzono równie¿ wielokierunkowe dzia³ania integracyjne, kole¿eñskie i sportowe. Stowarzyszenie wchodz¹c w 2006 r. zachowa³o samodzielnoœæ finansow¹. Œrodki na dzia³alnoœæ
statutow¹ pochodzi³y ze sk³adek cz³onków indywidualnych i wspieraj¹cych oraz z zysków wypracowanych przez Izbê Rzeczoznawców – wydzielon¹ jednostk¹ gospodarcz¹ Stowarzyszenia.
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