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Zasady Akcji 1% dla Szkół z terenu Regionu Płockiego 
 
 
 

Niniejsze Zasady określają warunki i tryb przeprowadzenia Akcji 1 % dla szkół z terenu regionu 
płockiego oraz realizacji pomocy i jej rozliczenia w ramach pozyskanych bezpośrednio z tej akcji 
środków na działania Organizacji Pożytku Publicznego za dany rok podatkowy. 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne. 
 

1. Poprzez określenia podane w poniższych podpunktach należy rozumieć:  

A. Fundacja - Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” z siedzibą w 
Grzybowie 1/2, 09-533 Słubice zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 
pod numerem KRS: 0000216768. 

B. 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.).  

C. Akcja – jako wszystkie działania odnoszące się do Akcji 1% dla Szkół z terenu regionu 
płockiego oparte o Ustawę.  

D. Partner – to placówka oświatowa, przedszkole, szkoła, ośrodek wychowawczy, rada 
rodziców, która wyraża chęć udziału w Akcji.  

E. Dopisek – określone w porozumieniu hasło przydzielone Partnerowi.  
F. Kwota zebrana – pełna kwota przekazana Fundacji przez Urząd Skarbowy, ze wskazaniem 

kwot z odpowiadającymi im dopiskami, wskazującymi Partnera. 
G. Środki – pomoc przekazana Partnerowi przez Fundacje pochodząca z przeprowadzanej 

Akcji, zgodnie z niniejszymi Zasadami i zawartymi umowami.  
H. Porozumienie – umowa między Fundacją a Partnerem dotycząca współpracy przy 

realizacji Akcji. 
 
2. Udział w akcji mogą brać Partnerzy, których działalność jest zbieżna z działalnością 

statutową Fundacji, w szczególności którzy w swoich celach również dążą do wspierania 
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania zgodnie z Ustawą.  

 
3. Fundacja ma na celu działalność na rzecz społecznie i gospodarczo użytecznych celów, w 

sferze pożytku publicznego, w szczególności w zakresie:  
a. Ochrony zdrowia, pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 
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b. Edukacji, kultury, tradycji, kultury fizycznej i sportu. 

c. Programów naukowo - badawczych, oświaty, edukacji i wychowania. 

d. Poprawy infrastruktury cywilizacyjnej regionu. 

e. Ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

f. Turystyki i krajoznawstwa; 

g. Prac społecznych. 

h. Ochrony praw człowieka. 

i. Promocji i organizacji wolontariatu. 

j. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami. 

 
 

§ 2 
Wielkość pomocy i koszty.  

1. Fundacja zobowiązuje się przekazać 80% kwoty zebranej Partnerom odpowiednio według 
dopisków, pozostałą część 20% Fundacja przekazuje na cele statutowe Fundacji, a także 
na koszty administracyjno biurowe, koszty obsługi – księgowość, działania promocyjno 
marketingowe. 

2. Niewykorzystana kwota zebrana w Akcji w danym roku przechodzi na kolejny rok sumując 
się z kwotą zebraną w kolejnym roku. W przypadku rezygnacji Partnera z udziału w Akcji 
zabrana kwota przekazywana jest na stypendia.  

3. Fundacja nie pokrywa kosztów poniesionych przez Partnera, związanych z realizacją Akcji. 
4. Fundacja nie pobiera żadnych dodatkowych opłat od swoich Partnerów. 
5. Partner wydatkuje środki na podstawie wniosku o dofinansowanie. Wydatkowanie środków 

powinno być zgodne ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie i wyłącznie na cele zgodne 
z Ustawą.  

6. Podpisanie porozumienia oznacza zapoznanie się z Zasadami Akcji i zaakceptowanie ich 
przez Partnera.  

 
 

§ 3 
Harmonogram Akcji. 

1. Etapy Akcji:  
A. Od dnia 01.01 każdego roku, okres włączania Partnera do Akcji, podpisania Porozumienia 

i nadania Partnerowi dopisku. W etapie tym Partner prowadzi działania promujące Akcję 
wśród potencjalnych darczyńców.  

B. Od dnia 01.05. – 15.11. każdego roku, okres podsumowujący akcję. W tym etapie Fundacja 
oblicza wyniki Akcji i informuje Partnera o zebranej kwocie na podstawie informacji 
przekazanych przez Ministerstwo Finansów za pośrednictwem Urzędu Skarbowego 
w Płocku.  

C. Od dnia 16.11. każdego roku, okres rozliczeniowy. W tym etapie Partner dostarcza 
prawidłowo wypełniony wniosek o dofinansowanie. 

2. Terminy etapów są przybliżone i w zależności od okoliczności o których mowa w § 3 ust. 3 
mogą ulec zmianom. O zmianach Partner zostanie poinformowany. 
 

§ 4 
 

Warunki skorzystania z pomocy.  
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1. Partner zobowiązuje się do przekazania nr telefonu oraz adresu email, służącego do 
korespondencji, dostarczenia dokumentów rejestrowych tj. wyciąg KRS lub akt powołania 
placówki, oraz strony statutu określające misje i cele Partnera. Każdy z dokumentów 
powinien być potwierdzony za zgodność z oryginałem, przez osobę uprawnioną do 
reprezentacji Partnera na zewnątrz.  

2. Wszelkie informacje przekazywane na mocy Porozumienia sporządzane będą na piśmie 
i będą doręczane osobiście lub przekazywane e-mailem, pocztą poleconą lub zwykłą do 
Fundacji Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”, 09 - 402 Płock, ul. 
1 Maja 7b, tel. 24 268 37 74, e-mail:mlodzirazem.pl, a do Partnera 
…………………………………..(Nazwa Szkoły i adres)……………………….………………, 
Tel. ………………….…., e-mail:………..……………….. 

3. Wszystkie błędy wynikające z nierzetelnego, niestarannego przygotowania dokumentacji 
przez Partnera, mogą przyczynić się do opóźnienia pomocy w czasie lub jej odmowy.  

4. Partner ma swobodę co do wyboru przedmiotów pomocy, które jednak muszą być zgodne 
z Ustawą oraz z celami statutowymi Fundacji.  

5. Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany Zasad w przypadku zaistnienia ważnych sytuacji, 
które mogą wpłynąć na wypełnienie zapisów Akcji. Zmiany mogą również nastąpić, 
w wyniku wymogów stawianych przez ustawodawcę.  

6. Partner Akcji w razie wątpliwości co do prawidłowości realizacji Akcji, może zgłosić 
zastrzeżenia na piśmie na adres Fundacji. Zastrzeżenia zostaną rozpatrzone przez Zarząd 
Fundacji do 30 dnia od daty wpływu pisma. 


