Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa
Zarząd Główny

Uchwała Nr 32/08
Zarządu Głównego SITP
z dnia 4 kwietnia 2008 roku
w sprawie: powołania Komisji Standardów i Wytycznych Projektowania
Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i zasad jej działania
oraz zasad powoływania Komitetów Technicznych
§1
Na podstawie § 27 pkt. 12 Statutu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa
powołuje

się

Komisję

Standardów

i

Wytycznych

Projektowania

Zabezpieczeń

Przeciwpożarowych zwaną dalej Komisją.
§2
W Skład Komisji wchodzą:
1) Wyznaczony przez ZG SITP Członek Prezydium ZG SITP – przewodniczący Komisji.
2) Przewodniczący Rady Izby Rzeczoznawców – zastępca przewodniczącego Komisji.
3) Dyrektor Izby Rzeczoznawców SITP – sekretarz Komisji.
4) Przewodniczący Rady Redakcyjnej czasopisma „Ochrona Przeciwpożarowa” - członek
Komisji.
5) Dyrektor Ośrodka Certyfikacji Usług Pożarniczych - członek Komisji.

§3
Do zadań Komisji należy:
1.

Wnioskowanie do Zarządu Głównego SITP o powołanie stałych Komitetów
Technicznych z zakresu:
1) systemów sygnalizacji pożaru i oraz systemów sterowania,
2) dźwiękowych systemów ostrzegawczych,
3) systemów oddymiania,
4) zabezpieczeń ogniochronnych,
5) ewakuacji z obiektów,
6) stałych urządzeń gaśniczych i zabezpieczających,
7) zabezpieczeń przeciwwybuchowych,
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8) zapobiegania poważnym awariom,
9) organizacji działań ratowniczych,
10) zabezpieczeń przeciwpożarowych w przemyśle,
11) innych z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
2.

Koordynowanie i wspomaganie funkcjonowania Komitetów Technicznych poprzez:
1) ustalanie głównych kierunków prac komitetów,
2) organizacyjną i merytoryczną pomoc w zakresie działania Komitetu,
3) aprobowanie

harmonogramu

prac

Komitetu,

przedstawianego

przez

jej

Przewodniczącego.
3.

Opiniowanie

projektów

standardów

i

wytycznych

projektowania

zabezpieczeń

przeciwpożarowych oraz innych materiałów przedkładanych przez Komitety Techniczne
i rekomendowanie ich do przyjęcia przez Zarząd Główny SITP.
4.

Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami w zakresie opiniowania oraz
wprowadzania

w życie

standardów

i wytycznych

projektowania

zabezpieczeń

przeciwpożarowych.
§4
1.

W skład Komitetu Technicznego wchodzą:
1) Przewodniczący.
2) Zastępca Przewodniczącego.
3) Sekretarz.
4) 4 do 8 stałych członków Komitetu.

2.

Przewodniczący Komitetu może poszerzyć skład Komitetu o osoby posiadające
niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie działania Komitetu oraz dające gwarancję
rzetelnej pracy w Komitecie. Szczegółowe zasady w tym zakresie zawarte są
w Regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

3.

Skład

Komitetu

Technicznego

powołuje

Zarząd

Główny

SITP

na

wniosek

Przewodniczącego Komisji.
§5
Do zadań Komitetów Technicznych należy:
1)

opracowanie

projektów

standardów

i

wytycznych

projektowania

zabezpieczeń

przeciwpożarowych, a także ich systematyczna nowelizacja, zgodnie z najnowszą
wiedzą techniczną w tym zakresie,
2)

opracowywanie wytycznych zabezpieczeń przeciwpożarowych dla terenów, obiektów lub
urządzeń,

3)

opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

§6
Właścicielem standardów i wytycznych opracowywanych przez Komitety Techniczne jest
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa.
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§7
Szczegółowe zasady powoływania i tryb pracy Komisji oraz Komitetów Technicznych
oraz zakres, zasady sporządzania, uzgadniania, nowelizacji standardów technicznych
i wytycznych projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych zawarte są w Regulaminie
Komisji Standardów i Wytycznych Projektowania Zabezpieczeń Przeciwpożarowych oraz
Komitetów Technicznych, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Sekretarz Generalny SITP
- / Zdzisław Kiedio

Prezes SITP
- / Bronisław Skaźnik

3
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

