Uchwała zarządu 2/XI/2021
Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska
z dnia 02 listopada 2021 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu wydatkowania 1%
§ 1.
Na podstawie §24 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia zarząd przyjmuje “Regulamin wykorzystywania przez
Sieć Obywatelską Watchdog Polska przychodów pochodzących z mechanizmu 1% od podatników”.
§ 2.
Regulamin stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Mając na uwadze działanie z jak najwyższymi standardami i dobre praktyki w tym zakresie, zarząd
uchwala “Regulamin wykorzystywania przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska przychodów
pochodzących z mechanizmu 1% od podatników”. Regulamin określa jakie typy wydatków mogą być
finansowane z 1%, jaka część pozyskanych środków powinna być przekazana na poszczególne cele i
jak efektywnie wydawać pieniądze pozyskane od obywatelek i obywateli, uwzględniając
jednocześnie cele szczegółowe, które podatnicy wpisują w swoich zeznaniach podatkowych.
Przyjęcie regulaminu ułatwi prowadzenie gospodarki finansowej i zarządzanie majątkiem
stowarzyszenia.
Głosowało 3/3
Za 3/3
Przeciw 0/3
Wstrzymujące się 0/3
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Załącznik nr 1 do uchwały 2/X/2021 z dn. 5 października 2021 r.
Regulamin wykorzystywania przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska przychodów
pochodzących z mechanizmu 1% od podatników

§1
1.
Środki pozyskane w danym roku z 1% podatku dochodowego podatników za rok ubiegły
winny być wydawane na działania w sferze zadań publicznych w ciągu pięciu lat od 1 sierpnia danego
roku.
2.
Zarząd określa następujące granice wydatków ze środków pochodzących z 1% podatku
dochodowego podatników:
a)
Do 25% wszystkich wydatków w danym roku można przeznaczyć na koszty administracyjne,
obejmujące koszty biura, korespondencji, koszty materiałów biurowych, księgowości, zakupu
abonamentów na usługi, sprzętu, leasingu, szkoleń itp.
b)
Do 80% wszystkich wydatków w danym roku można przeznaczyć na koszty wynagrodzeń.
c)
Co najmniej 15% środków zebranych w danym roku należy przeznaczyć na wsparcie kontroli
obywatelskiej, w tym zwłaszcza działań podejmowanych przez członkinie i członków oraz ich
organizacje, zgodnie z §8 ust. 3 Statutu stowarzyszenia.
d)
Do 5% wszystkich wydatków w danym roku można przeznaczyć na koszty promocji
organizacji lub jej działań oraz inne nieprzewidziane koszty, w tym składki dotyczące przynależności
do innych organizacji lub wspólne działania podejmowane wraz z innymi organizacjami społecznymi.
3.
Koszty bezpośrednie działań statutowych, takie jak opłaty sądowe, opłacanie
pełnomocników, przejazdy, kopie akt, edukacja, usługi IT związane z rozwojem narzędzi do
monitorowania administracji publicznej i upubliczniania danych i inne, zawsze mogą stanowić do
85% kosztów.
4.
Koszty, o których mowa w punkcie 4 mogą być także pokrywane na rzecz podmiotów
trzecich, zajmujących się ochroną prawa do informacji lub jego egzekwowaniem, a także
egzekwowaniem innych praw człowieka, o ile wiąże się to ze statutowymi działaniami Sieci
Obywatelskiej Watchdog Polska.
5.
Możliwe jest wykorzystywanie środków z 1% podatku dochodowego podatników na spłatę
wcześniejszych zobowiązań związanych z kontynuowaniem działalności pożytku publicznego oraz
pokrycie kosztów tych zobowiązań, zgodnie z założeniami na dany rok, o których mowa w pkt. 3
6.
Na podstawie odrębnej uchwały zarządu, możliwe jest przeznaczenie do 85% środków
zebranych w danym roku na zakup nieruchomości.
§2
1.
Regulamin przyznawania środków na prowadzenia działalności w sferze zadań publicznych
obejmującej zadania upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, w tym członkiniom i członkom oraz ich organizacjom, a także innym podmiotom, o
których mowa w punkcie 3 lit. c stanowi odrębny dokument, o ile podziału środków dokonywać
miałoby Stowarzyszenie.
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2.
Przyznawanie środków, o którym mowa w punkcie 1, może zostać przekazane podmiotowi
zewnętrznemu, a ewentualne koszty obsługi nie mogą być pokryte z obowiązkowych 15%
przeznaczonych bezpośrednio na działania kontroli obywatelskiej.
3.
Przekazanie środków, o których mowa w ustępie 1 może odbywać się w formie dotacji,
darowizn, stypendiów lub pokrywania kosztów działań przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska lub
inny podmiot.
4.
Przekazane środki mogą zostać przeznaczone zarówno na bezpośrednie koszty kontroli
obywatelskiej, jak i wynagrodzenia osób poświęcające czas na sprawowanie kontroli obywatelskiej
lub na wzmocnienie instytucjonalne podmiotów zajmujących się kontrolą obywatelską.
5.
Środki, o których mowa w ustępie 1 mogą być podzielone na części – jedną zarządzaną
przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska i drugą zarządzaną przez podmiot zewnętrzny.
§3
1. Uchwałę w sprawie wysokości środków, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt c, Zarząd
podejmuje do 10 października, a środki wydawane są w kolejnym roku.
2. Uchwałę w sprawie sposobu rozdysponowania środków, o których mowa w ust. 1 , z
uwzględnieniem przepisów §2 ust. 2, 3 i 5, Zarząd podejmuje do 10 października każdego
roku, na rok kolejny.
3. Co najmniej raz do roku Sieć Obywatelska Watchdog Polska publikuje w Biuletynie Informacji
Publicznej szczegółowe informacje o wydatkach ze środków pożytku publicznego za rok
ubiegły, w terminie do 31 marca danego roku.
§4
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z wyłączeniem przepisów zawartych §1 ust.
1
2. Przepisy §1 ust. 1 wchodzą w życie 1 sierpnia 2022 roku i dotyczą środków z 1% podatku
dochodowego podatników od 2021 roku.
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KARTA PODPISÓW
poświadczenie złożenia podpisów i pieczęci elektronicznych
Certyfikat dla dokumentu o Autenti ID: d47e443b-4702-49d5-bf05-edda2ee11266
utworzonego: 2021-11-02 16:19 (GMT+01:00)

Dokument przekazany do podpisu przez Sieć Obywatelska Watchdog Polska biuro@siecobywatelska.pl został
zabezpieczony pieczęcia elektroniczną przed wprowadzeniem zmian.
2021-11-02 16:19 (GMT+01:00)

Szymon Osowski

Podpis elektroniczny

szymon.osowski@siecobywatelska.pl

zabezpieczony pieczęcią Autenti

Prezes Zarządu
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
NIP: PL5262842872

Uwierzytelnienie: e-mail
Powód: Podpisanie dokumentu

Adres IP: 83.11.17.219

2021-11-02 16:47 (GMT+01:00)

Marzena Błaszczyk

Podpis elektroniczny

marzena.blaszczyk@siecobywatelska.pl

zabezpieczony pieczęcią Autenti

Członkini Zarządu
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
NIP: PL5262842872

Uwierzytelnienie: e-mail
Powód: Podpisanie dokumentu

Adres IP: 2a02:a311:c121:da80:f935:e340:a1c8:f61c

2021-11-03 09:15 (GMT+01:00)

Katarzyna Batko-Tołuć

Podpis elektroniczny

katarzyna.batko@siecobywatelska.pl

zabezpieczony pieczęcią Autenti

Członkini Zarządu
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
NIP: PL5262842872

Uwierzytelnienie: e-mail
Powód: Podpisanie dokumentu

Adres IP: 2a02:a31a:4244:900:3ced:2469:fa82:e329

2021-11-03 09:28 (GMT+01:00)

Podpisy elektroniczne, autentyczność oraz integralność dokumentu po złożeniu podpisów zostały zabezpieczone
pieczęcią elektroniczną
2021-11-03 09:28 (GMT+01:00)

Niniejszy dokument stanowi poświadczenie złożenia podpisów elektronicznych.
Osoby podpisujące dokument złożyły podpisy elektroniczne zgodnie z Regulaminem Autenti (treść dostępna na: https://autenti.com/regulaminy) oraz oświadczyły
o poprawności i prawdziwości danych podawanych celem identyfikacji. Przeprowadzono uwierzytelnienie podpisujacych w zakresie danych zawartych w podpisie
elektronicznym.
Usługa została wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej
i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS).

Dostawcą usługi jest Autenti sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 29/8, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000436998, NIP: 7831693251, kapitał zakładowy 4 797 900,00 zł.
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