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  Stowarzyszenie Inżynierów  i Techników Pożarnictwa  

_________________________________  Oddział Stołeczny  ___________    

 

Warszawa 01 czerwca 2021 r.  

  

Koleżanki i Koledzy  

Delegaci na XI Zebranie Delegatów Kół  

Oddziału Stołecznego SITP 

  

 

Zgodnie z §  37 ust 6 Statutu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 

Pożarnictwa oraz Uchwałą Nr 136/21 Zarządu Głównego SITP z dnia 

25.03.2021 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia wyborów delegatów 

Oddziałów na IX Zebranie Delegatów Oddziałów w okresie obowiązywania 

stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, Zarząd Oddziału 

Stołecznego SITP zwołuje XI Zebranie Delegatów Kół Oddziału Stołecznego 

SITP w dniu 22 czerwca 2021 r.  o godz. 1700 w pierwszym terminie lub o 

godz. 1715 w drugim terminie, przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej.   

XI Zebranie Delegatów Kół Oddziału Stołecznego SITP (XI ZDK OS 

SITP) odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej VMS SITP, przy 

zapewnieniu transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym oraz 

dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której delegat 

może wypowiadać się w toku obrad i wykonywać osobiście lub przez 

pełnomocnika prawo głosu w toku posiedzenia XI ZDK OS SITP. Zdalny udział 

w posiedzeniu jest zapewniony poprzez link do pokoju obrad oraz 

indywidualny voucher, otrzymane drogą mailową lub telefonicznie.  

Dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu w XI 

ZDK OS SITP jest podany w „Instrukcji logowania do pokoju obrad SITP za 

pośrednictwem platformy internetowej VMS i uczestnictwa wraz z 

głosowaniem podczas obrad”, którą otrzymuje każdy delegat w załączeniu do 

niniejszego zawiadomienia.  

Miejscem prowadzenia obrad  XI ZDK OS SITP w dniu 22 czerwca 2021 r. o 

godz. 1700 jest siedziba Oddziału Stołecznego SITP w Warszawie przy  

ul. Świętokrzyskiej 14 lok. 136.  
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Porządek obrad  XI ZDK OS SITP będzie obejmował:  

- rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań z działalności Władz OS SITP,  

- udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi OS SITP,  

- wybór komisji wyborczo-skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków,  

- wybór Prezesa Oddziału Stołecznego SITP, 

- wybór Zarządu Oddziału Stołecznego SITP, 

- wybór delegatów na  IX Zebranie Delegatów Oddziałów  SITP.  

- dyskusja, 

- podjęcie  uchwał. 

W celach organizacyjnych bardzo prosimy Koleżanki i Kolegów Delegatów o 

potwierdzenie na adres:  rysiekbo@onet.pl,  ryszard.bownik@sitp.waw.pl  oraz 

adam.dabrowski@pw.edu.pl o otrzymania zawiadomienia o IX Zebraniu 

Delegatów Kół Oddziału Stołecznego SITP oraz:  

- potwierdzenie lub przesłanie aktualnego adresu e-mail, na który ma być 

przesłany link i indywidualny voucher do pokoju obrad  XI ZDK OS SITP 

- przesłanie aktualnego numeru telefonu kontaktowego 

- potwierdzenie uczestnictwa w  XI ZDK OS SITP.   

 

Załącznik:  

„Instrukcji logowania do pokoju obrad SITP za pośrednictwem platformy 

internetowej VMS i uczestnictwa wraz z głosowaniem podczas obrad” 

 

 

Za Zarząd Oddziału Stołecznego SITP  

  

Ryszard Bownik     

Prezes Oddziału Stołecznego     
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