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REGULAMIN 

AKCJI „1% DLA NASZEJ SZKOŁY” 
PROWADZONEJ PRZEZ 

SPOŁECZNE KOMITETY I PLACÓWKI OŚWIATOWE, STOWARZYSZENIA, 

FUNDACJE I KLUBY SPORTOWE 

  WSPÓŁPRACUJĄCE Z STOWARZYSZENIEM POMOCY SZKOLE „MAŁOPOLSKA” 

W ROKU 2011 

 

 

I. ZAKRES AKCJI, PARTNERSTWO STRON. 

1. Terminy zawarte w REGULAMINIE: 

1.1. Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska,  

                                    ul. B. Chrobrego 9 , 

                                    31-519 Kraków,  

KRS 0000052078, reprezentowane przez Prezesa ZW Stowarzyszenia, Skarbnika ZW lub 

Sekretarza ZW Stowarzyszenia. 

1.2. Ustawa – ustawa z dnia 24.04.2003 „O działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie” (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zmianami). 

1.3. Akcja – dobrowolne działania podatników na rzecz rozwoju systemu edukacji, zgodnie 

z regulacjami prawnymi i ustawowymi. 

1.4. Partner – placówki oświatowe, Rady Rodziców, Społeczne Komitety Stowarzyszenia, 

podatnicy deklarujący akces uczestnictwa w akcji. 

1.5. Przedstawiciele Partnera – osoby upełnomocnione przez dyrektorów placówek 

oświatowych, Rady Rodziców, Społeczne Komitety Stowarzyszenia do zawierania 

porozumień ze Stowarzyszeniem. 

1.6. Numer KRS Stowarzyszenia – dostępne  na stronie http://bazy.ngo.pl/ lub 

http://www.krs-online.com.pl 

1.7. Rachunek Partnera – rachunek Rady Rodziców, Społecznego Komitetu 

Stowarzyszenia – do dokonania wpłaty po zgromadzeniu odpisów przez Stowarzyszenie. 

1.8. Działania promocyjne – działania podjęte w celu pozyskania nowych partnerów do 

Akcji, potwierdzone akcesem nowych podmiotów. 

1.9. Projekt Partnera – pisemny, elektroniczny wniosek o wykorzystanie płatności 1% w 

miejscu realizacji zadania. 

1.10. Płatnik 1% podatku – osoba fizyczna składająca roczne rozliczenie dochodów 

uzyskanych 

1.11. Środki zebrane – 100% środków wpłaconych przez podatników z zapisem celowym 

na sprawozdaniu rozliczeniowym z uzyskanych dochodów. 

1.12. Środki dostępne – 90%  zebranych środków przez Stowarzyszenie , 

udokumentowanych przez Partnera . 

1.13. Za udokumentowanie przekazów (w sprawach spornych) - uznaje się dostarczenie 

do Stowarzyszenia kopii wycinków PIT, zawierających informacje o przekazaniu przez 

płatnika, odpisu dla Stowarzyszenia. 
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II. PARTNEREM W AKCJI SĄ PODMIOTY DZIAŁAJĄCE W SYSTEMIE 

EDUKACJI I NA JEJ RZECZ. 

2.1. Działania zbieżne z działalnością Stowarzyszenia określoną w jego statucie, otwierają 

możliwość zawierania porozumień partnerskich. 

2.2. Cele Stowarzyszenia: 

- nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 

- krajoznawstwo, wypoczynek dzieci i młodzieży, 

- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, 

- ekologia, ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 

- wspieranie wysiłku prowadzącego do poprawy warunków nauczania i wychowania, 

- kształtowanie patriotycznych, obywatelskich postaw , wynikających z wartości 

chrześcijańskich i kultury narodowej. 

2.3. Realizacja zadań: 

- prowadzenie działalności szkoleniowej, 

- gromadzenie środków finansowych, rzeczowych na rzecz edukacji 

- wspieranie inicjatyw na rzecz wyposażania szkół w pomoce naukowe niezbędne w 

procesie nauczania, 

- organizacja zbiórek publicznych 

- wspieranie przedsiębiorczości dla pomnażania wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne 

- fundowanie stypendiów dla młodzieży szczególnie utalentowanej 

- współdziałanie z administracją szkolną i organizacjami pozarządowymi pracującymi na 

rzecz edukacji. 

 

III. WIELKOŚĆ POMOCY I JEJ KOSZTY. 
3.1. Stowarzyszenie zobowiązuje się dostarczyć partnerowi 90% udokumentowanych 

płatności zgromadzonych w akcji. 

3.2. Stowarzyszenie udostępnia partnerom zainteresowanym przystąpieniem do akcji 

informacje o przygotowaniach do niej i przebiegu, na stronie internetowej 

www.spsm.edu.pl 

3.3. Przystąpienie do Akcji jest jednocześnie akceptacją treści regulaminu. 

 

IV. HARMONOGRAM AKCJI 

4. Akcja składa się z pięciu etapów: 

4.1. Pierwszy INFORMACYJNO - PROMOCYJNY- podpisanie porozumienia i 

rozpoczęcie Akcji - 30 listopad – 30 kwietnia. 

4.1a Porozumienie może być zawarte na czas nieokreślony (z 3-miesięcznym 

terminem wypowiedzenia) lub określony (z okresem 1-miesięcznym). 

4.1b Zmiana rachunku bankowego właściwego do przekazania środków z 1% odpisów 

wskazanego w porozumieniu może nastąpić najpóźniej do dnia 15 września. 

4.2. Drugi – PRZEKAZYWANIA 1% – przekazywanie 1% odpisów przez 

podatników, z określeniem celu (nazwa placówki edukacyjnej). 

2 styczeń – 30 kwiecień 
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4.3. Trzeci ROZLICZENIOWY – obliczenia wyników Akcji na podstawie raportów z listą 

darowizn z określonymi celami z US na rzecz Partnerów – 15 wrzesień – 30 wrzesień. 

Termin rozliczenia a tym samym przekazywania środków, może ulec zmianie i jest 

zależny od terminu nadesłania raportów z Urzędu Skarbowego. 

4.3. Czwarty – PRZEKAZANIA 1%. Wpłaty udokumentowanych środków z 1% odpisów 

na rzecz Partnerów - 1 październik – 31 grudzień. 

Partnerzy do Zarządów Oddziałów Powiatowych wnioskują na druku udostępnionym 

przez Stowarzyszenie o przekazanie środków uzyskanych z odpisów 1% i pozyskanych 

od podatników oraz planowanym sposobie ich wydatkowania (zgodne z Ustawą). Błędy 

wynikłe z nieterminowego, niestarannego lub nierzetelnego przygotowania dokumentacji 

przez Partnerów, mogą spowodować brak możliwości udzielenia pomocy lub opóźnienie 

w czasie jej realizacji. 

4.4. Piąty – przesłanie do Stowarzyszenia do 15 stycznia roku następnego, przez osoby 

upoważnione partnerów w Akcji, sprawozdań z wydatkowanych środków pieniężnych. 

Oryginały rachunków pozostają u Partnera i winny być opisane na odwrocie poprzez 

umieszczenie napisu: 

Sfinansowane ze środków Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska” w ramach 

projektu „1% dla Twojej szkoły” 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
5.1 Wszelkie Przedmioty zakupione ze środków 1% odpisów winny być oznakowane logo 

Stowarzyszenia (o ile istnieje taka możliwość) – ewentualnie w widocznym miejscu w 

siedzibie Partnera powinna być informacja o partnerstwie w Akcji ze Stowarzyszeniem. 

5.2 Na głównej stronie internetowej Partnera w widocznym miejscu zostanie umieszczony 

informacja o akcji 1% prowadzonej przez Stowarzyszenie z linkiem do strony 

Stowarzyszenia. Na stronie Stowarzyszenia zostanie umieszczony link do strony Partnera 

w zakładce Partnerzy. 

5.3 Partnerowi przysługują wszelkie prawa Członka Wspierającego Stowarzyszenia 

wynikające ze Statutu. 

5.4 Z chwilą zaistnienia ważnych sytuacji, mogących mieć wpływ na realizację Akcji, 

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmiany zapisu Regulaminu, tak aby umożliwić 

realizację Akcji zgodnie z wymogami stawianymi przez ustawodawcę. 

5.5 W przypadku zastrzeżeń Partnera co do prawidłowości przebiegu Akcji, mogą oni 

zgłosić reklamację na piśmie do dnia 31 grudnia na adres Stowarzyszenia. Po przekroczeniu 

określonego powyżej terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane. Zgłoszone w 

prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane w przeciągu 30 dni przez 

Stowarzyszenie. 

 

 

Kraków, 15 grudnia 2010 rok. 


