
REGULAMIN 
przyznawania dofinansowania uczestnictwa w konferencjach, sympozjach 

naukowo-technicznych oraz imprezach integracyjnych 
dla Członków Oddziału Gdańskiego SITP  

 
§ 1 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Odział Gdańsk realizując działalność 
statutową umożliwia miedzy innymi: 

• doskonalenie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej Członków Stowarzyszenia, 
• organizowanie pomocy koleżeńskiej wśród Członków Stowarzyszenia, 
• integrację środowiska SITP. 

Powyższe cele realizowane są poprzez organizowanie lub udział w konferencjach  
naukowo - technicznych, seminariach, sympozjach, wystawach, wyjazdach naukowo-
technicznych oraz organizację lub udział w integracyjnych imprezach turystycznych, 
sportowych i kulturalnych środowiska SITP. 
 

§ 2 
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z dofinansowania udziału  
w przedsięwzięciach określonych w § 1. 
 

§ 3 
Wydatki oddziału na dofinansowanie udziału Członków Stowarzyszenia w przedsięwzięciach 
opisanych w § 1 nie mogą przekroczyć wartości określonej w Planie finansowym na dany rok. 
Po wyczerpaniu limitu określonego w planie finansowym, dofinansowania nie będą 
przyznawane - pomimo spełnienia innych warunków niniejszego regulaminu. 
 

§ 4 
Dofinansowanie udziału w przedsięwzięciach opisanych w § 1 każdorazowo wymaga 
podjęcia uchwały przez Zarząd Oddziału ze wskazaniem Członków Oddziału oraz kwot 
dofinansowania.  
 

§ 5 
Dofinansowanie udziału w przedsięwzięciach  wyłącznie doskonalących wiedzę z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej Członków Stowarzyszenia (z wyłączeniem przedsięwzięć 
integracyjnych) organizowanych przez podmioty inne niż Oddział Gdański SITP. 
 

1. Dofinansowanie udziału w przedsięwzięciach nie może przekroczyć 50 %  kosztów 
zaś maksymalna kwota dofinansowania wynosi 500 zł. Dotyczy to również kosztów  
w walucie obcej przeliczanej do maksymalnej kwoty 500 zł według średniego kursu 
NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury 
(rachunku lub innego dokumentu).  

2. Aby skorzystać z dofinansowania należy być Członkiem Oddziału min 2 lata  
i posiadać opłaconą składkę członkowską za rok poprzedni. Przy czym opłata za rok 
poprzedni powinna być dokonana w terminie do 31 grudnia poprzedniego roku. 

3. Każdy Członek może skorzystać z dofinansowania nie częściej niż raz na trzy lata. 
4. Na konkretne przedsięwzięcie można dofinansować tylko jednego Członka.  

W przypadku większej ilości osób chętnych Zarząd Oddziału wybierze Członka, 
któremu zostanie udzielone dofinansowanie biorąc pod uwagę zaangażowanie w pracę 



na rzecz Oddziału, w tym uczestnictwo w comiesięcznych zebraniach Oddziału.  
W przypadku Członków o podobnym zaangażowaniu w działalność SITP decyduje 
kolejność zgłoszeń na piśmie (mailem) do prezesa lub sekretarza Oddziału. Przy czym 
pierwszeństwo mają osoby, które nie korzystały z dofinansowania w ogóle. 

5. Członek Oddziału, który skorzystał z dofinansowania powinien zreferować 
przedsięwzięcie w którym uczestniczył. O ile to możliwe powinien to zrobić na 
najbliższym zebraniu Oddziału. W przypadku udziału w wydarzeniach doskonalących 
wiedzę, takich jak sympozja, konferencje itp. wymagane jest omówienie zagadnień 
poruszanych na konferencji w formie prezentacji lub innej podobnej formie. 

6. Zarząd może odmówić dofinansowania do uczestnictwa w przedsięwzięciu, które uzna 
za niezwiązane z problematyką ochrony przeciwpożarowej. 

 
§ 6 

Dofinansowanie udziału we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez 
Oddział Gdański SITP 

 
1. Dofinansowanie nie może przekroczyć 50 %  kosztów uczestnictwa  

w przedsięwzięciu, maksymalna kwota dofinansowania dla jednego Członka wynosi  
1000 zł. Kwota dofinansowania dla konkretnego przedsięwzięcia ustalana będzie 
każdorazowo indywidualnie w zależności od ilości Członków chcących skorzystać  
z dofinansowania oraz  warunków finansowych rozpatrywanego przedsięwzięciach. 

2. Aby skorzystać z dofinansowania należy być Członkiem Oddziału min. 3 lata  
i posiadać opłaconą składkę członkowską za rok poprzedni. Przy czym opłata za rok 
poprzedni powinna być dokonana w terminie do 31 grudnia poprzedniego roku. 

3. Członkowie Oddziału mogą korzystać z dofinansowania co roku, jeżeli Oddział 
Gdański SITP jest organizatorem przedsięwzięcia. 

4. Zarząd Oddziału może zwiększyć dofinansowanie, o którym mowa w punkcie 1, lub 
nawet zwolnić z opłaty za udział w konkretnym przedsięwzięciu dla Członka, który  
w istotny sposób przyczyni się do jego organizacji.  

 
§ 7 

Uzyskanie dofinansowania 
 

Uzyskanie dofinansowania udziału w przedsięwzięciach przez Członka Oddziału 
wymaga złożenia pisemnego wniosku do Zarządu Oddziału, dopuszcza się drogę mailową.  

Na najbliższym posiedzeniu po złożeniu wniosku Zarząd Oddziału rozpatruje wniosek  
i podejmuje decyzję w sprawie dofinansowania - w drodze uchwały opisanej w § 4 
niniejszego regulaminu.   

O podjętej uchwale sekretarz Oddziału zawiadamia zainteresowanego Członka  
w formie pisemnej, dopuszcza się drogę mailową. 

Rozliczenie dofinansowania następuje na podstawie przedłożonych faktur 
potwierdzających poniesienie kosztów oraz dokumentów potwierdzających fizyczny udział 
konkretnego Członka Oddziału występującego o dofinansowanie w konkretnym  
przedsięwzięciu. 

§ 8 
Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Zarząd Oddziału. 

 
§ 9 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. 


