
    POROZUMIENIE numer _______/20____    
zawarte w dniu ____________ 20_____  w _______________  pomiędzy:

Stowarzyszeniem Pomocy Szkole  „Małopolska” 
ul. B. Chrobrego 9  31-519   Kraków
NIP 675-10-36-800   REGON 003893234   reprezentowanym przez:

      1.    BOHDANA  PIOTROWICZA – Prezesa Zarządu Wojewódzkiego
      2.   ARKADIUSZA GACHA – Skarbnika Zarządu Wojewódzkiego
zwanym dalej STOWARZYSZENIEM

a
Nazwa placówki:    ____________________________________________________________________

Adres: _______________________________________________________ tel. ____________________

NIP ________________________        REGON _____________________  reprezentowaną przez

1. __________________________________ - ____________________________

2. _________________________________  -  ____________________________

Rachunek bankowy wykorzystany do przelania środków z 1% odpisów: 

nazwa : _______________________________________________________________

numer: ________________________________________________________________

zwaną dalej SZKOŁĄ.

§ 1

Zgodnie z ustawą a dnia 24 kwietnia 2003  „O działalności  pożytku publicznego i  o wolontariacie”  
/Dz.U. 96, poz. 873 z późn. zm./  Stowarzyszenie zaświadcza, że w dniu   2 września 2005 uzyskało Status 
Organizacji  Pożytku  Publicznego,  zarejestrowaną  przez  Sąd  Rejonowy  w  Krakowie  Wydział  XI 
Gospodarczy KRS pod  numerem  0000052078.

§ 2

Przedmiotem umowy jest  ustalenie  zasad współpracy pomiędzy stronami  w ramach przeprowadzonej 
przez Stowarzyszenie akcji „1% dla naszej szkoły” zwanej dalej AKCJĄ.
Zgodnie  z  art.  27  wyżej  cytowanej  ustawy  oraz  art.  27d  ust.1-6  ustawy  z  dnia     26  lipca  1991 
„O podatku dochodowym od osób fizycznych” /Dz.U. 14,  poz. 176     z 2000 r z późn. zm./ oraz art. 14a 
ust.1-6  ustawy  z  dnia  20  listopada  1998  „O  zryczałtowanym  podatku  dochodowym  od  niektórych 
przychodów  osiąganych  przez  osoby  fizyczne  /Dz.U.  144,  poz.  930  z  późn.  zm./ istnieje  możliwość 
przekazania 1% odpisu podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. 
Stowarzyszenie udostępnia swój rachunek  celem  umożliwienia dokonywania  takich odpisów rodzicom 
uczniów placówki, nauczycielom oraz sympatykom szkoły.  



§ 3

1. Porozumienie  zostało  zawarte  na   czas  nieokreślony  /  lub   do  dnia  _________________  z 
możliwością przedłużenia okresu obowiązywania. 

2. Strony  postanawiają,  że  każda  ze  stron  może  wypowiedzieć  niniejsze  porozumienie 
z ____ miesięcznym okresem wypowiedzenia w zależności od okresu jego trwania. 
 

§ 4

Zobowiązania Stowarzyszenia  :  
1. Stowarzyszenie zobowiązuje się do prowadzenia Akcji, której regulamin stanowi  załącznik nr 1 

do niniejszego porozumienia. 
2. Zobowiązuje się wywiązywać z wszelkich warunków regulaminu Akcji.
3. Po zakończeniu okresu rozliczenia podatku od os. fizycznych, wpłaty dokonane na rzecz placówki 

zostaną  przekazane  na  konto  wskazane  przez  Szkołę.   Stowarzyszenie   przekaże  na  konto 
wskazane przez placówkę oświatową  90 % wartości wpłat na rzecz placówki z przeznaczeniem 
na jej potrzeby.  10  % zostanie przeznaczone na działalność statutową Stowarzyszenia i będzie 
rozliczone zgodnie z przepisami ustawy „O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” 
oraz  zasadami ustawy o księgowości

4. Stowarzyszenie  zobowiązuje  się  do  prowadzenia  spraw  administracyjnych  i  księgowych 
związanych z Akcją . 

§ 5

Zobowiązania Szkoły:
1. Szkoła zobowiązuje się do przystąpienia do Akcji i stosowania się do Regulaminu.
2. Skuteczność  akcji  zależy  od  efektywności  działań  promocyjnych  i  informacyjnych, 

prowadzonych we własnym zakresie przez Szkołę /Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną/.
3. Szkoła  zobowiązuje  się  do  wydatkowania  przekazanych  środków  zgodnie  z  obowiązującymi 

przepisami prawa.  
4. Szkoła  obowiązkowo  przedstawi  Stowarzyszeniu  po  zakończeniu  roku  obrachunkowego  , 

sprawozdanie spożytkowania otrzymanej kwoty – celem prawidłowego rozliczenia wynikającego 
z  obowiązku  szczegółowych  rozliczeń  działalności  pożytku  publicznego.  Wzór  sprawozdania 
stanowi załącznik nr 2 do porozumienia. 

§ 6

Zmiana postanowień porozumienia wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności .

§ 7

Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

                 Stowarzyszenie:                                                                            Szkoła:
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