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                                                                                                     Załącznik nr 1  

                                   do Uchwały Zarządu Głównego SEiRP  

      nr 33/VII/ZG/2017 z dnia 27.10.2017 r.          

                            

 

 

Regulamin działania 

Komisji d/s Organizacji Pożytku Publicznego /OPP/ 

Zarządu Głównego SEiRP 

 

§1 

 

Komisja ds. Organizacji Pożytku Publicznego ZG SEiRP, zwana dalej 

Komisją, działająca w składzie: 

1. Przewodniczący Komisji, 

2. Z-ca Przewodniczącego, 

3. Członek – sekretarz, 

4. Członkowie w liczbie określonej uchwałą Zarządu Głównego o 

powołaniu Komisji ds. OPP, 

koordynuje całokształt działań związanych z wykorzystaniem środków 

finansowych Stowarzyszenia pochodzących z 1% odpisu od podatku 

dochodowego od osób fizycznych, ewidencjonowanych na 

wyodrębnionym koncie Zarządu Głównego SEiRP a w szczególności 

analizuje i opiniuje wnioski w sprawie udzielenia pomocy zgodnie  

z wymogami określonymi w kryteriach, trybie i zasadach przydzielania 

pomocy finansowej. 

Ponadto do zakresu zadań Komisji ds. OPP należy: 

a) dbanie, we współdziałaniu z Prezydium i Biurem ZG, o terminowe 

przygotowanie do publikacji wymaganych sprawozdań w 

internetowej bazie sprawozdań Departamentu Pożytku Publicznego 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz skierowanie 

do opublikowania tychże, na stronie internetowej SEiRP, 

b) realizowanie sprawozdawczości merytorycznej na potrzeby Zarządu  

Głównego  SEiRP, 

c) przedkładanie władzom Stowarzyszenia wniosków organizacyjnych i 

innych wniosków w sprawach dotyczących OPP, 

d) opracowywanie programów o zasięgu krajowym mających na 

celu propagowanie Organizacji Pożytku Publicznego w ramach 

SEiRP a także poza jego strukturami, 
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e) wykorzystanie środków masowego przekazu do popularyzowania idei 

Organizacji Pożytku Publicznego, jako jednej z form działalności 

Stowarzyszenia, 

f) bieżące analizowanie regulacji prawnych dotyczących Organizacji 

Pożytku Publicznego, pod kątem dostosowania działalności 

Stowarzyszenia do określonych wymogów. 

§2 

1. Członkowie Komisji odbywają posiedzenia w wyznaczonych przez 

siebie terminach, jednak nie rzadziej jak raz na kwartał, w miarę 

napływu wniosków o pomoc finansową. 

2. Posiedzenia Komisji, planowe lub wynikające z potrzeb z uwagi na 

wpływ wniosków, z 14-dniowym wyprzedzeniem, zwołuje 

Przewodniczący lub jego Zastępca. Posiedzenie, z zachowaniem 14-

dniowego terminu, winno zostać także zwołane, na żądanie Zarządu 

Głównego względnie jego Prezydium. 

3. Uzgodnienie opinii członków Komisji, co do rozpatrywanych 

wniosków może się odbywać przy wykorzystaniu łączności 

internetowej lub telefonicznej, co należy udokumentować w formie 

notatki urzędowej lub w inny sposób a następnie zastosować formę 

przewidzianą w kryteriach, trybie i zasadach, stanowiących Załącznik 

Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

§3 

Komisja prowadzi dokumentację ze swojej działalności, a w szczególności: 

1. Rejestr przekazanych przez Biuro ZG wpływających wniosków i 

załączników do nich. 

2. Protokoły z posiedzeń Komisji. 

3. Wyciąg z protokołu Prezydium ZG na którym rozpatrywano wnioski 

o przyznanie pomocy. 

4. Sprawozdania z działalności OPP na użytek Zarządu Głównego i 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

§4 

Komisja przy realizacji swoich zadań może korzystać z opinii 

księgowości i Komisji Prawno-Statutowej ZG SEiRP. 
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§5 

 

Kryteria, tryb i zasady przydzielania pomocy finansowej ze środków 

pochodzących z 1 % odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych 

określa załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

§6 

W przypadkach wym. w ustępach  4,5,6,7  załącznika nr 1 do niniejszego 

Regulaminu określającego kryteria, tryb oraz zasady a także podstawy do 

rozpatrywania wniosków, pomoc finansowa nie może być przyznana częściej  

niż 1 raz na dwa lata 

§7 

1. Wnioski kierowane do Komisji OPP - za pośrednictwem Biura ZG 

SEiRP - winny być wypełniane w sposób kompletny, zawierać 

odpowiedzi na wszystkie wynikające z nich pytania dot. sytuacji 

materialnej, zdrowotnej (itp.) wnioskodawcy. Do wniosku należy 

dołączyć wymagane załączniki. 

2. Wnioski nie spełniające tych wymogów będą odsyłane 

wnioskodawcom przez Komisję bez rozpatrzenia, z podaniem 

przyczyny odmowy dalszego procedowania. 

                                                                §8 

Wzór wniosku o przyznanie pomocy finansowej stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu. 

         §9 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Główny /§ 29 

pkt. 7 Statutu Stowarzyszenia/. 

             §10 

 

Traci moc Regulamin Komisji OPP wprowadzony Uchwałą Nr 

10/VII/ZG/2015 Zarządu Głównego z dnia 24.04.2015 r. 

 

 


