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Regulamin pozyskiwania i wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku
dochodowego przyjęty uchwałą Zarządu Okręgu Dolnośląskiego Polskiego Związku
Niewidomych nr XXIV/Z-9/2020 z dnia 17.06.2020 r.

Uwagi wstępne
§1
1. Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski, zwany dalej Związkiem, jako
organizacja pożytku publicznego pozyskuje 1% podatku dochodowego na podstawie
art. 27 i art. 27a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
2. Regulamin określa zasady pozyskiwania, wydatkowania i rozliczania kwot 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych przez Związek.
3. Regulamin obowiązuje wszystkie jednostki organizacyjne Związku, tj. biuro Okręgu
Dolnośląskiego PZN oraz wszystkie Koła terenowe Okręgu Dolnośląskiego PZN.

Rozdział I
Zasady pozyskiwania 1% podatku dla Związku
§2

1. Związek, jako organizacja pożytku publicznego, pozyskuje 1% podatku na zasadach
i w trybie określonym przez:
– Ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.
z 2000 r. nr 14, poz.176 z późn. zm.) art. 45c. ust. 1 – 6,
– Ustawę z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 z
późn. zm.) art. 21b ust. 1 – 6.
2. Rachunkiem bankowym Związku, służącym do obsługi „1% podatku”, na który
urzędy skarbowe będą przekazywały kwotę 1% podatku jest rachunek w: Santander
Bank, konto nr: 61 1090 1522 0000 0000 5201 9091
§3
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1. Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania
musi wpisać nr KRS Okręgu Dolnośląskiego PZN, tj. 0000087580 oraz powinien
zadeklarować cel szczegółowy 1% – czyli nazwę jednostki organizacyjnej
Związku tj.: Okręg Dolnośląski lub konkretne Koło terenowe Okręgu oraz może
wyrazić zgodę na przekazanie dla Związku swoich danych, tj. imienia i nazwiska,
adresu.
2. Związek nie pozyskuje środków z 1 procenta podatku na rzecz konkretnych osób
fizycznych.
3. Jeżeli podatnik w zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania nie wskaże dla
jakiej jednostki Okręgu lub osoby fizycznej przeznacza kwotę 1% podatku,
przekazane przez urzędy skarbowe środki pozostaną w dyspozycji Okręgu.

Rozdział II
Zasady przekazywania pozyskanych środków
§4

1. Środki zadeklarowane przez podatników zgodnie z § 3 niniejszego Regulaminu
zostaną podzielone w następujący sposób:
• środki przekazane na potrzeby jednostek organizacyjnych Związku.
Po analizie wpływów na wydzielone konto bankowe oraz analizie płyty z Urzędu
Skarbowego, wszystkie środki przesłane Związkowi przez Urzędy Skarbowe zostaną
podzielone zgodnie ze wskazanym celem ich przeznaczenia. Na potrzeby biura
Okręgu zostaną one przekazane tylko wówczas, kiedy wyraźnie będzie wskazany
taki cel lub nie będzie żadnego wskazania ich przeznaczenia. Po dokonaniu tego
podziału, na najbliższym posiedzeniu Zarządu Okręgu zostanie podjęta uchwała o
procentowym podziale środków między Koła terenowe a biuro Okręgu. Tak
podzielone środki zostaną przekazane na potrzeby działalności statutowej Kół
terenowych i biura Okręgu.

Rozdział III
Zasady wydatkowania i rozliczania pozyskanych środków.
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§5

Związek uzyskane z 1% podatku od osób fizycznych środki będzie przeznaczał wyłącznie
na cele związane z działalnością pożytku publicznego, które zostały zgłoszone do
Krajowego Rejestru Sądowego oraz działalnością statutową. Środki będą wydatkowane z
najwyższą starannością, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania
najlepszych efektów z danych nakładów.
§6

Związek będzie dokonywał zakupów wyłącznie niezbędnych materiałów, energii, usług
materialnych i usług niematerialnych związanych z celami pożytku publicznego.
§7

1. Ze względu na przeważającą część działalności Związku, polegającą na prowadzeniu
rehabilitacji podstawowej, społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością
wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym (lub równorzędnym) środki z 1%
podatku będą przeznaczane przede wszystkim na wspieranie tej działalności.
2. Po analizie wpływów na konto bankowe oraz analizie płyty z Urzędu Skarbowego, a
następnie podjęciu uchwały Zarządu Okręgu, każde Koło terenowe zostanie
poinformowane pisemnie o zgromadzonej kwocie, jaką ma do wykorzystania w
ramach środków z 1%.
3. Koła terenowe muszą wykorzystać środki z 1 % do dnia 30 listopada roku
następującego po roku, w którym te środki zostały zebrane. W celu prawidłowego
rozliczenia tych środków, Zarząd Koła musi przedstawić dokument księgowy z
odpowiednim opisem i dopiskiem: „Kwota … wydatkowana ze środków z 1%
podatku”. Jeśli w wyznaczonym powyżej terminie środki te nie zostaną
wykorzystane, to niewykorzystana ich część zostanie przeznaczona na działalność
statutową biura Okręgu.

Rozdział IV
Dokumentacja finansowo-księgowa, ewidencja księgowa i sprawozdawczość.
§8

1. Związek jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowoksięgowej i ewidencji księgowej środków pozyskanych z 1 procenta podatku i
sposobu ich wydatkowania, zgodnie z zasadami wynikającymi z Ustawy z dnia 29
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września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.),
w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
2. Związek należycie zabezpiecza i przechowuje dokumentację związaną z
rozliczeniem środków pochodzących z 1 procenta podatku przez okres określony w
ustawie o rachunkowości, tj. 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku
obrotowym, którego dana dokumentacja dotyczy (art. 74 ustawy z 29 września 1994
r. o rachunkowości).
3. Związek sporządza informację o wysokości pozyskanych środków z 1 % i o sposobie
ich wydatkowania za każdy rok obrotowy i stosowne dane umieszcza w
sprawozdaniu merytorycznym z działalności Związku, jako organizacji pożytku
publicznego.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.06.2020 r.
Regulamin zostanie opublikowany na stronie http://dolnoslaski.pzn.org.pl

