Regulamin
„1 % podatku dla Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Działających na Rzecz
Dzieci z Dysfunkcjami „Dzieci Kociewia”
zatwierdzony uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Działających na Rzecz
Dzieci z Dysfunkcjami „Dzieci Kociewia”
§1

Regulamin określa zasady pozyskiwania przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół
działających na rzecz dzieci z dysfunkcjami „Dzieci Kociewia”, zwanym dalej
„Stowarzyszeniem”, oraz zasady wykorzystania i przekazywania środków zgromadzonych w
ramach 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 27 i art. 27 a ust. 1
– 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.
U. z 2014 r., poz. 1118).
§2

1. Stowarzyszenie, jako organizacja pożytku publicznego, pozyskuje 1 % podatku
należnego, wynikającego z zeznania podatkowego albo korekty zeznania złożonego
przez podatnika w danym roku za poprzedni rok kalendarzowy zgodnie
obowiązującymi przepisami prawa.
2. Kwoty, o których mowa w § 1, przekazywane są na rachunek bankowy
Stowarzyszenia prowadzony przez Bank BGŻ BNP PARIBAS o numerze
93203000451110000002187430 .
§3

1. Zarząd wyznacza z grona członków Stowarzyszenia, nie wyłączając członków
Zarządu, osobę odpowiedzialną za koordynację działań, mających na celu
pozyskanie, przekazanie i wydatkowanie kwot pochodzących z 1 % podatku, za
zgodą tej osoby.
2. Do zakresu zadań osoby wyznaczonej należy w szczególności:
 opracowanie szczegółowego programu działań informacyjnych i reklamowych
celem pozyskania ww. kwot,
 czuwanie nad prawidłowym przebiegiem tych działań oraz nadzór nad
przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu,
 terminowe sporządzenie wszelkich prawem wymaganych sprawozdań i
rozliczeń oraz przekazywanie ich odpowiednim instytucjom,
 udzielanie informacji osobom zainteresowanym o przeznaczeniu środków
pochodzących z 1 % oraz sposobach ich podziału.
§4

1. Środki pochodzące z 1 % podatku zostaną przekazane na sfinansowanie lub
dofinansowanie opieki terapeutycznej na rzecz dzieci z dysfunkcjami, u których
została zdiagnozowana potrzeba prowadzenia oddziaływań psychologiczno –

terapeutycznych, uzasadnionych stanem zdrowia oraz poziomem funkcjonowania
psychicznego i społecznego dziecka.
2. Dziesięć procent (10 %) kwot pochodzących z 1 % podatku przekazywanych jest na
cele organizacji pracy Stowarzyszenia (np. koszty eksploatacji pomieszczeń, koszty
wydruku materiałów informacyjnych i reklamowych, koszty materiałów biurowych).
Pozostałe dziewięćdziesiąt procent (90 %) uzyskanych środków przeznaczone
zostanie na cele, o których mowa w ust. 1.
§5

1. Środki pochodzące z 1 % podatku zostaną rozdysponowane celem sfinansowania lub
dofinansowania terapii dzieci w następującej kolejności:
1) Dzieci ze zdiagnozowanymi dysfunkcjami, pozostających pod opieką poradni
psychologiczno – pedagogicznych funkcjonujących na terenie powiatu
starogardzkiego lub gmin sąsiednich, których przynajmniej jeden rodzic lub
opiekun prawny pozostaje członkiem Stowarzyszenia;
2) Dzieci ze zdiagnozowanymi dysfunkcjami, pozostających pod opieką poradni
psychologiczno – pedagogicznych funkcjonujących na terenie powiatu
starogardzkiego lub gmin sąsiednich, których rodzice lub opiekunowie prawni nie
są członkami Stowarzyszenia;
3) dzieci, które dotychczas nie pozostawały pod opieką poradni psychologiczno pedagogicznych, a których rodzice lub opiekunowie prawni wyrażą zgodę na
objęcie dziecka opieką poradni funkcjonujących na terenie powiatu
starogardzkiego lub gmin sąsiednich;
4) w uzasadnionych przypadkach dzieci, które pozostają pod opieką terapeutyczną
innego rodzaju placówek.
2. Wysokość przyznanego dofinansowania oraz ilość dzieci korzystających z terapii
sfinansowanej lub dofinansowanej ze środków pochodzących z 1 % podatku
uzależniona jest od dostępności środków oraz decyzji Zarządu Stowarzyszenia, która
podejmowana jest zgodnie z kryteriami, o których mowa w niniejszym regulaminie.
1.
2.

3.
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§6
O podziale pozyskanych środków oraz wysokości środków przekazywanych na cele
terapii konkretnego dziecka decyduje Zarząd Stowarzyszenia, po wysłuchaniu opinii
organów doradczych, którymi są Rada Specjalistów oraz Rada Rodziców.
Do zadań Rady Specjalistów należy opiniowanie wniosków o sfinansowanie lub
dofinansowanie terapii dziecka pod kątem jego potrzeb rozwojowych, po zapoznaniu
się ze stanem zdrowia dziecka, poziomem jego funkcjonowania psychicznego i
społecznego, a ponadto po zapoznaniu się z sytuacją materialną rodziny oraz po
dokonaniu oceny możliwości współdziałania przez członków rodziny w terapii
dziecka.
Rada Rodziców czuwa nad zachowaniem prawidłowości i przejrzystości podziału
środków pochodzących z 1 % podatku, zgodnie z postanowieniami niniejszego
regulaminu, oraz może składać do Zarządu wnioski i postulaty w zakresie
odmiennego podziału tych środków. Ostateczna decyzja należy do Zarządu.
Zarząd Stowarzyszenia udostępnia Radzie Specjalistów i Radzie Rodziców pełną
dokumentację związaną z pozyskiwaniem i podziałem środków pochodzących z 1 %
podatku.
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5. Zarząd, Rada Specjalistów i Rada Rodziców podejmują decyzje w zakresie własnych
kompetencji większością głosów.
§7
1. Po podjęciu przez Zarząd decyzji o sfinansowaniu lub dofinansowaniu terapii dziecka,
środki na ten cel przekazywane są bezpośrednio na rachunek wskazanej przez
rodzica lub opiekuna prawnego dziecka poradni psychologiczno - pedagogicznej.
Środki te przekazywane są w wysokości odpowiadającej pełnym lub częściowym
kosztom terapii dziecka – w zależności od sytuacji materialnej dziecka, postawionej
diagnozy oraz prognozowanych kosztów terapii.
2. Środki, o których mowa w ust. 1 nie mogą być przekazywane bezpośrednio do rąk
rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, ani nie mogą być wydatkowane w inny
sposób.
3. Stowarzyszenie zastrzega, że dziecko, którego stan w pełni kwalifikuje je do objęcia
terapią, może nie uzyskać choćby częściowego dofinansowania, jeżeli sytuacja
materialna dziecka i jego rodziny pozwala przypuszczać, że jego terapia może być
sfinansowana ze środków własnych bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania
dziecka i jego najbliższej rodziny.
4. Stowarzyszenie zastrzega, że dziecko, którego stan w pełni kwalifikuje je do objęcia
terapią, może nie uzyskać choćby częściowego dofinansowania, jeżeli jego terapia
finansowana może być w całości lub w części ze środków publicznych, w tym ze
środków wydatkowanych na ten cel przez samorząd terytorialny.
5. Stowarzyszenie zastrzega, że dziecko, którego stan w pełni kwalifikuje je do objęcia
terapią, może nie uzyskać choćby częściowego dofinansowaniatakże w przypadkach,
gdy sytuacja materialna dziecka i jego rodziny pozwala przypuszczać, że jego terapia
nie może być sfinansowana ze środków własnych, jeżeli sytuacja rodziny oraz
poziom funkcjonowania społecznego jej członków uzasadniają przypuszczenie, że
rodzina dziecka nie będzie współdziałać w terapii dziecka.
§8
1. W celu uzyskania sfinansowania lub dofinansowania do terapii dziecka, jego rodzic
lub opiekun prawny składa pisemny wniosek do Zarządu Stowarzyszenia, w którym
wskazuje placówkę, w której prowadzona ma być terapia dziecka. Rodzic lub opiekun
prawny dziecka obowiązany jest jednocześnie przedłożyć dokumentację dotyczącą
stanu zdrowia dziecka oraz jego dotychczasowego leczenia i podejmowanych
względem niego oddziaływań terapeutycznych (dokumentacja medyczna i
psychologiczna), a ponadto przedłożyć zgodne z prawdą oświadczenie dotyczące
jego sytuacji materialnej oraz deklarację gotowości współpracy w terapii dziecka.
Zarząd Stowarzyszenia uprawniony jest domagać się przedłożenia odpowiednich
zaświadczeń dotyczącej sytuacji materialnej dziecka i jego rodziny, takich jak
zaświadczenie o wysokości osiąganych zarobków, zaświadczenie o posiadaniu
statusu osoby bezrobotnej, zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o
korzystaniu z pomocy społecznej i inne – w zależności od uznania Zarządu.
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2. Stowarzyszenie informuje na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz przez
wywieszenie ogłoszenia w swojej siedzibie o możliwości składania wniosków o
sfinansowanie lub dofinansowanie terapii oraz wskazuje termin, po upływie którego
rozpatrywane będą prawidłowo złożone wnioski. Po upływie tego terminu istnieje
możliwość ubiegania się o sfinansowanie lub dofinansowanie terapii w miarę
dostępności środków, które pochodziły z 1 % podatku.
§9
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, decyzję podejmuje Zarząd,
po uprzednim wysłuchaniu stanowiska Rady Rodziców.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
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