
Regulamin udzielania 

przez 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników  

Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem  
„POLALARM” 

  
REKOMENDACJI KOMPETENCJI TECHNICZNYCH FIRMY 

 

1. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych                         

i Zarządzania Bezpieczeństwem „POLALARM”, jako stowarzyszenie naukowo-techniczne  

i zawodowe,  udziela Rekomendacji Kompetencji Technicznych Firmy, jako poświadczenia 

dobrych praktyk w zakresie usług świadczonych w branży technicznej ochrony osób i mienia 

oraz zarządzania bezpieczeństwem oraz rzetelnego przygotowania Firmy do ich świadczenia. 

2. Rekomendacja może zostać udzielona: 

    1) Firmom reprezentowanym w Stowarzyszeniu przez Członków Zwyczajnych regularnie 

opłacających składki członkowskie - bezpłatnie, 

    2) Innym Firmom - odpłatnie, wysokość opłaty na dany rok kalendarzowy ustala Zarząd.  

3. Firmy zainteresowane uzyskaniem Rekomendacji, które są reprezentowane w Stowarzyszeniu 

przez Członków Zwyczajnych składają Wniosek o udzielenie Rekomendacji stanowiący 

załącznik do Regulaminu oraz oświadczenie (we Wniosku lub jako załącznik) o posiadanych 

przez Firmę uprawnieniach, koncesji, licencjach pracowników, ukończonych przez pracowników 

szkoleniach itp. 

4. Firmy nie mające przedstawiciela w Stowarzyszeniu składają Wniosek o udzielenie 

Rekomendacji stanowiący załącznik do Regulaminu oraz oświadczenie (we Wniosku lub jako 

załącznik) o posiadanych przez Firmę uprawnieniach, koncesji, licencjach pracowników, 

ukończonych przez pracowników szkoleniach itp. Firmy te będą wizytowane przez dwóch 

rzeczoznawców Stowarzyszenia, którym są zobowiązane przedstawić, do wglądu, wymagane 

dokumenty (koncesje, licencje, zaświadczenia o innych uprawnieniach). Rzeczoznawcy 

sporządzają notatkę z wizytacji, która jest dołączana do Wniosku. Koszty związane z wizytacją 

rzeczoznawców pokrywa Stowarzyszenie z opłaty wniesionej przez Firmę. Koszty te nie mogą 

być wyższe niż opłata wniesiona przez firmę. 

5. Zarząd rozpatruje wnioski na posiedzeniu Zarządu lub Prezydium Zarządu. 

6. Rekomendacja jest udzielana na rok kalendarzowy, a jej przedłużenie wymaga ponownego 

złożenia Wniosku oraz zgłoszenia ewentualnych zmian, które nastąpiły od momentu wydania 

Rekomendacji (np. nowe uprawnienia, licencje itp.) oraz ponownej wizyty dwóch 

rzeczoznawców. 

7. Wykaz Rekomendacji jest publikowany na stronie internetowej Stowarzyszenia.  

8. Firma posiadająca Rekomendację ma prawo wykorzystywać ją w sposób dowolny do 

promowania własnej działalności. 

9. Rekomendacja może zostać cofnięta w przypadku rażącego naruszenia dobrych praktyk  

w działalności Firmy lub na wniosek Firmy.  

 

Regulamin uchwalono na posiedzeniu Prezydium Zarządu w dniu 22 lutego 2012 r., 
zmiany uchwalono na posiedzeniu Zarządu w dniu 29 sierpnia 2012 r. 
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z siedzibą w Warszawie 

 

Rekomendacja jest poświadczeniem dobrych praktyk Firmy w zakresie usług  

w branży technicznej ochrony osób i mienia oraz zarządzania bezpieczeństwem,  

a także rzetelnego przygotowania jej pracowników do ich świadczenia. 

 

Rekomendacja zostaje udzielona na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 

roku. 
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