
 

 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY 

PTEDP W ROKU 2011 
Lp. Zadanie Sposób realizacji Uwagi 

1 Opracowanie projektu 

graficznego logo/znaczka 

stowarzyszenia 

Opracowano i przyjęto i 

projekt graficzny logo PTEDP  

oraz znaczka metalowego z 

logo PTEDP. 

Zarząd PTEDP 

2 Wykonanie przyjętego logo / 

znaczka (metal) 

Wykonano logo oraz znaczek z 

logo w wersji metalowej do 

wpięcia. 

Kol. R.Brzeziński 

Znaczki wręczono uroczyście 

członkom PTEDP podczas jesiennych 

warsztatów FIW zorganizowanych na 

Uniwersytecie Łódzkim. 

3 Założenie rachunku 

bankowego stowarzyszenia 

Rachunek bankowy 

uruchomiono w Alior Bank 

Numer konta: 

55 2490 0005 0000 4500 

4361 6990 

Kol. P.Guzewski i J.Gawroński 

4 Wykonanie pieczęci 

stowarzyszenia: nagłówkowa 

– adresowa, nagłówkowa - 

bez adresu. prezes, v-ce 

prezes, sekretarz, v-ce prezes 

ds. finansowych 

Wykonano Kol. J.Gawroński 

5 Wydrukowanie statutu PTEDP 

oraz legitymacji wg przyjętego 

wzoru 

Zarząd podjął decyzję o wersji 

elektronicznej statutu, która 

wgrana jest na 

kartę/legitymację członka 

PTEDP  

Legitymacje wraz ze statutem 

wręczono członkom PTEDP podczas 

jesiennych warsztatów FIW 

zorganizowanych na Uniwersytecie 

Łódzkim. 

6 Organizacja warsztatów 

wiosennych FIW-07/2011 

Warsztaty zrealizowano w 

dniach 25-26.03.2011 w 

Poznaniu w Akademii 

Medycznej oraz w SA PSP. 

 

Tematyka FIW-07/2011: 

1. Ofiary śmiertelne w pożarach. 

2. Zakres badań kryminalistycznych 

oraz toksykologicznych. 

Udziału w warsztatach wzięło 30 

osób. 

7 Organizacja spotkania 

002/2011 członków PTEDP 

Zrealizowano w ramach 

spotkania warsztatowego w 

dniu 25.03.2011 

Zapoznano członków PTEDP z 

bieżącymi zadaniami realizowanymi 

przez Zarząd PTEDP 



8 Promocja celów 

stowarzyszenia 

Ukazała się informacja o 

stowarzyszeniu w Przeglądzie 

Pożarniczym nr 1/2012  

Idee oraz cele stowarzyszenie 

propagowano na bieżąco przez cały 

rok w różnych środowiskach. 

Członkowie PTEDP pisząc artykuły do 

prasy i pozycji zwartych posługują się 

tytułem członka PTEDP. 

9 Rozpoznanie / poszukiwanie 

możliwości pozyskania 

środków finansowych na 

statutową działalność 

stowarzyszenia 

Zainteresowano firmę Belfor 

Polska sp. z o.o. współpracą 

ze stowarzyszeniem podczas 

warsztatów jesiennych w 

Łodzi. 

Uzgodniono przyjęcie do 

stowarzyszenia w charakterze 

członka wspierającego w roku 2012 

10 Założenie strony internetowej 

TEDP 

Uruchomiono stronę 

internetową pod adresem 

www.ptedp.pl 

Projekt oraz prowadzenie strony 

zlecono podmiotowi zewnętrznemu. 

Bieżące zarządzenie strną 

powierzono kol. R.Brzezińskiemu. 

Członkowie Zarządu PTEDP 

przekazują materiały do rozwijania i 

uaktualniania strony internetowej 

PTEDP. 

11 Opracowanie projektu szaty 

graficznej magazynu PTEDP 

Zadanie nie zostało 

zrealizowane. 

Zamiast magazynu ZG PTEDP podjął 

próbę wydawania zeszytów 

tematycznych. Zeszyty mogłyby być 

wydawane od roku 2012 

12 Organizacja warsztatów 

jesiennych FIW-08/2011 

Warsztaty zrealizowano w 

dniach 02-03.12.2011 w Łodzi 

na Uniwersytecie Łódzkim 

oraz w siedzibie firmy Belfor 

Polska sp. z o.o. 

 

Tematyka warsztatów:  

1. Ocena prawno-karna pożarów. 

2. Opiniowanie w świetle teorii i 

prawa procesowego oraz 

specyficznych potrzeb organów 

procesowych. 

3. Restytucja mienia po pożarach. 

W warsztatach udział wzięły 34 

osoby. 

13 Organizacja spotkania 

003/2011 członków PTEDP 

Zrealizowano w ramach 

spotkania warsztatowego w 

dniu 02.12.2011 

Na spotkaniu podsumowano roczną 

działalność PTEDP. Zapoznano 

członków PTEDP oraz osoby 

zainteresowane działalnością PTEDP 

o planach działalności i kierunkach 

na rok 2012. 

Poznań, 16 kwietnia 2012 r. 
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………………………………………………………….. 

Piotr Guzewski 
Prezes Zarządu PTEDP 

 


