Niniejszy Regulamin określa zasady, warunki i tryb
przeprowadzenia akcji „1% dla mojej szkoły” i „1%
dla mojej organizacji” oraz realizacji pomocy i jej
rozliczenie w ramach uzyskanych środków na
działania Organizacji Pożytku Publicznego z roku
podatkowego 2015.
§1
Postanowienia ogólne
1. Uczestnictwo w Akcji wiąże się
z
zaakceptowaniem przez Partnera zasad niniejszego
Regulaminu.
2. Kandydat zobowiązuje się dokonać pełnej
rejestracji do Akcji w formie elektronicznej
elektronicznie
na
stronie
internetowej
www.ps.org.pl (akceptując niniejszy regulamin) oraz
na Platformie zakupowej www.educart.pl.
3. Do ubiegania się o objęcie Akcją uprawnieni są
Kandydaci, których działalność jest zbieżna z
działalnością
statutową
Stowarzyszenia,
w
szczególności dotyczy to działalności edukacyjnej.
4. Działalność statutowa Stowarzyszenia, to
działania na rzecz polepszenia warunków
kształcenia dzieci i młodzieży, a w szczególności
(wyciąg ze statutu Stowarzyszenia):
4.1. Wspomaganie procesu kształcenia i rozwoju i
wypoczynku dzieci i młodzieży.
4.2 Udział w budowaniu nowoczesnego warsztatu
dydaktycznego i metodologicznego w szkołach.
4.3
Optymalizację
wydatkowania
środków
przeznaczonych na realizowanie programów
placówek szkolnych.
4.4 Motywowanie rodziców do działań na rzecz
polepszania warunków kształcenia dzieci i
młodzieży poprzez aktywizację i usprawnienie
działalności komitetów rodzicielskich w szkołach.
4.5 Mobilizowanie społeczności lokalnej wokół
problemów kształcenia i wychowania dzieci i
młodzieży poprzez tworzenie koalicji.
4.6.
Nawiązywanie
współpracy
z
międzynarodowymi organizacjami świadczącymi
pomoc dzieciom i młodzieży, a także organizacjami
polonijnymi.
4.7 Wspomaganie szkół w zakresie utrzymania i
modernizacji ich obiektów.
4.8 Kształtowanie warunków związanych z
bezpieczeństwem dzieci i młodzieży.
4.9 Kształtowanie systemu motywacyjnego dla
dzieci i młodzieży.
4.10 Wspomaganie rodziców poprzez różnego typu
poradnictwo.
4.11 Propagowanie zdrowego trybu życia i pomoc w
organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych.
4.12 Propagowanie działań na rzecz likwidacji barier
utrudniających edukację i funkcjonowanie osób
niepełnosprawnych w naszym sąsiedztwie.
4.13 Wspieranie działań integracyjnych wśród dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej z położeniem
szczególnego nacisku na ich aktywizację zawodową.
4.14 Propagowanie wszelkich działań na rzecz
ochrony
środowiska
ze
szczególnym
uwzględnieniem edukacji ekologicznej wśród dzieci i
młodzieży.

4.15 Wspieranie działań polegających na
przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu dzieci i
młodzieży zaniedbanych środowiskowo.
4.16. Wspieranie działań polegających na
propagowaniu szeroko rozumianej kultury i sztuki
wśród społeczeństwa, a w szczególności
zwiększenie aktywności społecznej w tych
obszarów.
5. Kandydat zobowiązany jest do przesłania do
Stowarzyszenia podpisaną umowę partnerską wraz
z wymaganymi załącznikami.
6. Brak prawidłowego rozliczenia przez Partnera z
otrzymanych w poprzednich Akcjach Dotacji
spowoduje zablokowanie możliwości wykorzystania
Dotacji w kolejnej edycji Akcji.
8. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do
wszystkich zebranych środków w poprzednich edycji
w ramach Akcji przez Partnerów i nie
wydatkowanych do 01.01.2016 r. Wszystkie Środki
zebrane z poprzednich edycji Akcji są wydatkowe na
podstawie niniejszego regulaminu.
§2
Definicje
1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1.1. Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Rodziców Na
Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”
z siedzibą w Mysłowicach 41-400 przy ul. Chopina
2c, zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w
Katowicach Wydział Gospodarczy KRS w rejestrze
Stowarzyszeń
pod
nr
0000031762,
reprezentowanym przez – Prezesa Zarządu –
organizatora Akcji „1% dla mojej szkoły” i „1% dla
mojej organizacji”.
1.2. Ustawa – ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U Nr.96 , poz. 873 z późn. zm.), przepisy
wprowadzające ustawę o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr. 96, poz 874
z późn. zm.)
1.3. Akcja – to działania w ramach Akcji „1% dla
mojej szkoły” i „1% dla mojej organizacji” oparte na
założeniach Ustawy.
1.4. Kandydat – to instytucja oświatowa, szkoła,
przedszkole, ośrodek wychowawczy, rada rodziców,
rada szkoły, organizacja pozarządowa, grupa
nieformalna o charakterze edukacyjnym, które chcą
skorzystać z pomocy Stowarzyszenia i wyrażają wolę
uczestnictwa w Akcji i dokonają rejestracji na
stronie www.ps.org.pl (akceptując regulamin akcji).
1.5. Partner – Członek Wspierający Stowarzyszenia z
chwilą podpisania umowy partnerskiej przez
Kandydata i Stowarzyszenie.
1.6. Reprezentant Partnera – dyrektor lub inna
osoba wyznaczona przez dyrektora (może być to
rada rodziców/rada szkoły) w umowie partnerskiej
do koordynowania działań w ramach Akcji na
terenie
placówki,
zapewniająca
sumienne,
terminowe i zgodne z regulaminem realizowanie
Akcji na rzecz danego Partnera.
1.7. Konto Akcji – numer rachunku Stowarzyszenia
przydzielony do realizacji Akcji.

1.8.
Konto
Partnera
–
indywidualny
i
niepowtarzalny numer rachunku Stowarzyszenia,
przydzielony Partnerowi przy rejestracji.
1.9. Identyfikacyjny Numer
Partnera (INP) –
unikalny numer, który jednoznacznie identyfikuje
Partnera Stowarzyszenia. Stanowi ostatnie 12 cyfr
Konta Partnera.
1.10. Przedmiot Pomocy – to usługa lub przedmiot
zakupiony na Platformie zakupowej
przez
Reprezentanta Partnera a następnie przekazywany
Partnerowi przez Stowarzyszenie w ramach
realizacji Akcji w formie darowizny.
1.11. Osoba przekazująca 1% – osoba fizyczna
deklarująca w rocznym rozliczeniu podatkowym
przekazanie na Stowarzyszenie podatku należnego
od dochodów uzyskanych w roku 2015.
1.12. Członek wspierający – członek Stowarzyszenia,
któremu przysługują wszelkie prawa członka
zwykłego bez czynnego prawa wyborczego (patrz
Statut Stowarzyszenia).
1.13. Platforma zakupowa – www.educart.pl –
bezpłatna dla szkół i rodziców platforma do
dokonywania zakupów i usług. Ogólnie dostępna dla
dostawców.
1.14. Środki zebrane – 100% środków przekazanych
przez Urzędy Skarbowe ze wskazaniem na danego
Partnera
(na
podstawie
listy
przekazań
udostępnionej przez Urzędy Skarbowe).
1.15. Środki dostępne – to suma środków zebranych
i kwot niewykorzystanych z poprzednich edycji Akcji
udostępnione na platformie po weryfikacji
prawidłowości kwot i rozliczenia dotacji z lat
poprzednich.
1.16. Dotacja – to środki pieniężne przelane na
indywidualne konto partnera na platformie
zakupowej do wydatkowania przez Reprezentanta
Partnera
zgodnie
z
celami
statutowymi
Stowarzyszenia
1.17. Rozliczenie akcji – złożone prawidłowo
sprawozdanie merytoryczne i finansowe z
wykorzystania Dotacji w ramach Akcji zgodnie z
podpisaną ze Stowarzyszeniem umową o dotacje.
§3
Wielkość pomocy i koszty
1. Stowarzyszenie zobowiązuje się przekazać
Partnerom 100% ze Środków zebranych.
2. Niewykorzystane Środki dostępne przechodzą na
kolejną edycję Akcji i sumują się ze Środkami
zebranymi.
3. Środki dostępne, mogą zostać przeznaczone na
cele Partnera zbieżne z działalnością statutową
Stowarzyszenia na zasadach i wg harmonogramu
opisanego w §4 pkt. 3.4 Regulaminu Akcji.
4.
Stowarzyszenie
nie
pokrywa
kosztów
poniesionych przez Partnera, związanych z
realizacją Akcji.
5. Stowarzyszenie w ramach Akcji nie pobiera
żadnych dodatkowych opłat lub prowizji od swoich
Partnerów a rejestracja na platformie educart.pl
jest bezpłatna.
§4

Harmonogram realizacji akcji
1. Terminy etapów są przybliżone i w zależności od
sytuacji, o których mowa w §4 pkt. 3.4. mogą ulec
zmianom. O zmianach tych Partnerzy zostaną
poinformowani poprzez panel komunikacyjny
znajdujący się na stronie Stowarzyszenia lub drogą
mailową, do którego uzyskają dostęp (login i hasło)
z chwilą rejestracji drogą mailową.
2. Podane daty w Regulaminie są datami
dostarczenia do Stowarzyszenia dokumentów,
a nie datą stempla pocztowego.
3. Akcja składa się z czterech etapów:
3.1. Etapu rejestracyjno–informacyjnego trwającego
cały rok kalendarzowy i polegającego na:
A/ Rejestracji kandydata na stronie internetowej
Stowarzyszenia
i
nadanie
Partnerowi
Identyfikacyjnego Numeru Partnera, który zostaje
automatycznie przydzielony z chwilą rejestracji
przez Internet; umożliwienie dostępu do panelu
komunikacyjno
–
informacyjnego
poprzez
zarejestrowanie
reprezentanta
Partnera
z
przydzieleniem loginu i hasła.
B/ Przesłaniu do Stowarzyszenia wymaganych
dokumentów umowy Partnerskiej z załącznikami
(statut lub regulamin, akt powołania placówki,
powierzenie stanowiska, aktualny wyciąg z KRS (dot.
organizacji pozarządowych).
C/ Dokonanie pełnej rejestracji na Platformie
zakupowej (aktywacja konta, wprowadzenie profili
klas/grup oraz wychowawców, nauczycieli).
D/ Odesłanie przez Stowarzyszenie Partnerowi
podpisanej umowy partnerskiej wraz z załącznikami
(wyciąg z KRS lub akt powołania placówki, akt
powołania osoby na stanowisko, strony statutu
określające misje i cele Partnera. W przypadkach
placówek edukacyjnych – dane adresowe mail,
telefon reprezentantów rad rodziców. Dokumenty
winny być potwierdzone „za zgodność z
oryginałem” przez osobę uprawnioną do
reprezentowania Partnera.
3.2. Etapu przekazywania 1% – trwającego od
01.01.2016 r. do 30.04.2016 r. i polegającego na:
A/ Prowadzeniu przez Partnera aktywnej
działalności zmierzającej do rozpropagowania Akcji
wśród potencjalnych Przekazujących.
3.3 Etapu rozliczeniowego – trwającego od
01.11.2016 r. do 31.03.2017 r. polegającego na
dokonaniu obliczeń wyników Akcji na podstawie list
zbiorczych przekazanych przez Urzędy Skarbowe.
Przekazaniu Partnerowi informacji o środkach
zebranych na realizację Pomocy i szczegółach jej
realizacji poprzez panel komunikacyjny oraz
platformę zakupową.
3.4 Etapu realizacji pomocy Akcji trwającego od
01.04.2017 r. do 31.05.2018 r.
A/ Dla Środków dostępnych realizowana będzie
Dotacja w postaci przekazania środków pieniężnych
na indywidualne konto Partnera na Platformie
zakupowej.
Partner zobowiązany jest wskazać cele statutowe
Stowarzyszenia związane z zakupem w ramach
Dotacji.

B/ Stowarzyszenie nie finansuje kosztów
poniesionych w ramach umów o pracę oraz umów
cywilnoprawnych.
C/ Parter zobowiązuje się do zamieszczenia zdjęć z
zakupionych towarów w trakcie użytkowania lub
np. wycieczek na swoim panelu administracyjnym
na www.ps.org.pl, swojej stronie internetowej oraz
na swoich profilach na portalach społecznościowych
z informacją o źródle finansowania jakim jest
dotacja ze Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła w
ramach mechanizmu
1% podatku. Parter
niniejszym oświadcza, że zdjęcia te mogą być
wykorzystane przez Stowarzyszenie do celów
promocyjnych Akcji, Stowarzyszenia oraz platformy
zakupowej.
§5
Warunki skorzystania z pomocy
i realizacja pomocy
1. Stowarzyszenie
umożliwi
Partnerowi
skorzystanie z Przedmiotu Pomocy pod warunkiem
deklaracji przez Partnera zbieżności jego celów
statutowych z celami pożytku publicznego
Stowarzyszenia.
2. Do wszelkich zakupów w ramach Akcji
stosowane są przepisy dotyczące zamówień
publicznych zgodnie z zapisami Prawa Zamówień
Publicznych i Ustawy.
3. W korespondencji ze Stowarzyszeniem i w
dokumentacji Akcji Partner zobowiązany jest do
posługiwania się Identyfikacyjnym Numerem
Partnera.
4. Kandydat, Partner zobowiązuje się podać
Stowarzyszeniu
aktywny
adres
poczty
elektronicznej, z którego na co dzień Partner
korzysta, który będzie służył do prowadzenia
korespondencji ze Stowarzyszeniem oraz Platformą
zakupową i w przypadku zmiany do zaktualizowania
go na swoim profilu a także telefon komórkowy
Reprezentanta
(tylko
do
wiadomości
Stowarzyszenia oraz Biura Obsługi Klienta platformy
zakupowej).
5. Do komunikowania się z Partnerami,
Stowarzyszenie
będzie
używać
panelu
komunikacyjno
–
informacyjnego
(poczta
wewnętrzna), znajdującego się na stronie
internetowej Stowarzyszenia lub będzie przesyłać
informacje e-mailem. Ze strony Partnera dostęp do
panelu komunikacyjnego może mieć tylko
Reprezentant Partnera widniejący na umowie
zawartej ze Stowarzyszeniem lub osoba posiadająca
właściwe pełnomocnictwa.
6. Błędy
wynikłe
z
nieterminowego,
niestarannego lub nierzetelnego przygotowania i
przesłanie
do
Stowarzyszenia
rozliczenia
dokumentacji przez Partnera, mogą spowodować
brak możliwości udzielenia Pomocy lub opóźnienie
w czasie jej realizacji.
7. Wszelkie Przedmioty Pomocy (w tym zakupione
z Dotacji) muszą być oznakowane logo
Stowarzyszenia i logo właściwej Akcji.
8. Stowarzyszenie
pozostawia
Partnerowi
swobodę wyboru zakupu Przedmiotu Pomocy,

zgodnego z realizacją celów statutowych
Stowarzyszenia na Platformie zakupowej.
9. Na swojej głównej (widoczna po wpisaniu
adresu strony) stronie internetowej Partner
zobowiązuje się umieścić w widocznym miejscu
aktywny baner informacyjny o akcji „1% dla mojej
szkoły” lub „1% dla mojej organizacji” – (w
zależności od tego w jakiej akcji Partner
uczestniczy), który znajduje się w na stronie
www.ps.org.pl w zakładce „do pobrania”, z linkiem
do strony Stowarzyszenia, a także informację, że
Partner
jest
członkiem
Stowarzyszenia.
Niedopełnienie tego obowiązku uniemożliwi
Stowarzyszeniu przekazanie Dotacji Partnerowi.
Partner zobowiązuje się umieścić w widocznym
miejscu przy wejściu do placówki/siedziby
informację
o
członkostwie
Partnera
w
Stowarzyszeniu i wartości otrzymanego wsparcia z
1% .
10. Partner zobowiązuje się umieścić w widocznym
miejscu na swojej głównej stronie internetowej (o
ile taką posiada) do dnia 31.10.2017 r., skrócony
opis na co zostały wydane środki z dotacji z Akcji
wraz z dokumentacją zdjęciową.
11. Reprezentantom
Aktywnych
Partnerów
rzetelnie realizujących Akcję zgodnie z zapisami
Regulaminu Stowarzyszenie może wystawić
Certyfikat Jakości i uczestnictwa w Akcji, na pisemny
wniosek Partnera.
12. Z chwilą zaistnienia ważnych okoliczności,
mogących mieć wpływ na realizację Akcji,
Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmiany
zapisów niniejszego Regulaminu.
13. Stowarzyszenie
zastrzega
sobie
uniemożliwienie uczestniczenia Parterowi w Akcji,
w dowolnym momencie, na podstwie działań
Partnera lub Kandydata, które będą naruszały dobre
imię Stowarzyszenia.
14. W przypadku zastrzeżeń Partnera co do
prawidłowości przebiegu Akcji, może zgłosić
reklamację na piśmie do dnia 31.12.2016 roku na
adres
Stowarzyszenia.
Po
przekroczeniu
określonego powyżej terminu, reklamacje nie będą
rozpatrywane. Zgłoszone w prawidłowym terminie
reklamacje będą rozpatrywane w przeciągu 60 dni
przez
Stowarzyszenie.
Pominięcie
procesu
reklamacyjnego w kwestiach spornych będzie
traktowane jako działanie na szkodę organizacji i w
takim
przypadku
Stowarzyszenie
może
wypowiedzieć umowę partnerską.
Mysłowice, dn. 31 grudnia 2015 r.
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