
Instrukcja zadań Klubu Inteligencji Polskiej i obowiązki Wiceprezesa 

Klub Inteligencji Polskiej w  ................................................................... 

      A, Zadania Klubu.   
Klub jest są podstawową jednostką organizacyjną . 

Zadaniem Podstawowym jest: 

1. Pozyskiwanie członków o pozytywnym wizerunku w środowisku lokalnym i szeroko znanych; 

2. Organizowanie raz w roku spotkań sprawozdawczych radnych wszystkich opcji politycznych z 

mieszkańcami w okręgach wyborczych; 

3. Organizowanie spotkań odczytowych na różne tematy dla mieszkańców 

4. Wykonywanie uchwał władz SIP; 

5. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z działalnością Klubu SIP; 

6. Opracowanie programu działania Klubu; 

7. Wykonywanie sprawozdawczości z działalności Klubu SIP; 

8. Propagowanie programu SIP na podstawie materiałów przekazywanych przez władze SIP; 

9. Budowa pozytywnego wizerunku SIP w środowisku lokalnym, występowanie przeciwko szkalowaniu 

Narodu Polskiego i Antypolonizmom; 

10. Współpraca z PiS i innymi organizacjami społeczno – politycznymi reprezentującymi interes narodowy; 

11. Szkolenie Członków, na szkoleniach organizowanych przez Zarządy Powiatowe lub własne, 

(Samorząd, finanse, działanie państwa, UE, itp.) 

12. Mobilizowanie Członków do uczestnictwa w miarę możliwości, w Komisjach Rady Miasta lub Rady 

Powiatu (po uprzednim uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji) oraz do udziału na sesjach: Rady 

Powiatu, Rady Miasta, Rady Gminy, lub udziału w lokalnych organizacjach środowiskowych; 

13. Zakup prasy patriotycznej np. miesięcznik „WPiS”, gazety. „NASZ DZIENNIK” do celów 

informacyjno – szkoleniowych. 

 

      B. Obowiązki Wiceprezesa Klubu SPPS. 
Do obowiązków Wiceprezesa Klubu należy: 

1.  Udział w organizowanie pracy Klubu; 

2. Współudział w realizacja zadań Klubu – według punktu A. Zadania Klubu; 

3. Prowadzenie spotkań klubowych w zastępstwie Prezesa Klubu; 

4. Prowadzenie i organizowanie spotkań z mieszkańcami; 

5. Prowadzenie akcji propagandowych; 

6. Na zebraniach omawiać tematy dotyczące spraw lokalnych i aktualnych krajowych oraz dyskusje o 

informacjach ze stron internetowych  i patriotycznej prasy oraz gazet np.  „Nasz Dziennik”; 

7. Organizowanie wyborów samorządowych i tworzenie koalicji wyborczych; 

8. Zapewnienie na zebraniach czasu dla Skarbnika – sprawy składkowe; 

9. Obowiązkowe uczestnictwo w Zebraniach Zarządu; 

10. Przestrzeganie zapisów Statutu SIP; 

11. Nie Podejmuje decyzje finansowe. 

        C. Odpowiedzialność. 
Wiceprezes Klubu odpowiada Statutowo za realizację zadań Klubowych, sprawy szkolenia, 

organizowanie wyborów i propagandę. Przestrzeganie zapisów Statutu SIP. 

            Prezes Klubu SIP                                                                    .         Przyjąłem do wiadomości 

      .....................................................                      .                                                          ............................................................ 

               (Imię i Nazwisko)                                                                                                             (imię i Nazwisko) 


