Zał. do uchwały nr 200./26/2016
Prezydium ZG Związku OSP RP
z dnia 25.02.2016 r.
”1% podatku dla Związku OSP RP”
zatwierdzony uchwałą Nr 200/26/2016 Prezydium ZG ZOSP RP
z dnia 25 lutego 2016 r.

Rozdział I. Zasady ogólne.
§ 1.
1.

2.
3.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej zwanym dalej „Związkiem „
jako organizacja pożytku publicznego pozyskuje 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
na podstawie art. 27. i art. 27a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).
Regulamin określa zasady pozyskiwania, przekazywania i rozliczania środków pochodzących
z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przez Związek.
Regulamin obowiązuje wszystkie jednostki organizacyjne Związku.
§ 2.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. „1% podatku dla Związku OSP RP” – rozumie się przez to kampanię prowadzoną przez
Związek pod nazwą „1% podatku dla Związku OSP RP” przy współpracy Zarządu Głównego
Związku z terenowymi jednostkami organizacyjnymi, członkami Związku, działaczami oraz
członkami wspierającymi i sympatykami Związku w celu pozyskiwania środków pochodzących z
1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Związku.
2. „1% podatku” – to środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych.
3. „Kwocie 1%” – rozumie się przez to przekazaną na rzecz Związku przez naczelnika urzędu
skarbowego, na wniosek podatnika kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku
należnego wynikającego:
- z zeznania podatkowego złożonego w terminie określony dla jego złożenia, albo
- z korekty zeznania, jeżeli została dokonana w ciągu jednego miesiąca od upływu terminu dla
złożenia zeznania podatkowego
po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
4. „Jednostce” – rozumie się przez to ochotniczą straż pożarną, która nie posiada statusu
organizacji pożytku publicznego oraz Związek i jego oddziały: wojewódzkie, powiatowe, miejskie,
miejsko-gminne, gminne.
5. „Koordynatorze Związku OSP RP” – rozumie się przez to osobę powołaną przez Prezydium
Zarządu Głównego Związku do koordynowania kampanii na terenie całego kraju.
6. „Koordynatorach oddziałów wojewódzkich” – rozumie się przez to osoby powołane przez
prezydia zarządów oddziałów wojewódzkich do koordynowania kampanii na terenie oddziałów
Związku.

Rozdział II. Zasady pozyskiwania „1% podatku dla Związku OSP RP”.
§ 3.
1.

2.

Związek jako organizacja pożytku publicznego pozyskuje 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych na zasadach i w trybie określonym przez:
- ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) art. 45c. ust. 1. – 8.,
- ustawę z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. nr 144, poz. 930
z późn. zm.) art. 21b. ust. 1. – 8.,
Związek zgodnie z wymienionymi ustawami w § 3. ust. 1. na podstawie wniosku o przekazanie
1% podatku należnego złożonego w zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania poprzez
podanie numeru wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru
Sądowego: 0000116212 oraz kwoty do przekazania na rzecz Związku, będzie otrzymywał
z urzędów skarbowych właściwych miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego kwoty

3.
4.

w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek
groszy w dół i po pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego, w terminie od maja do lipca roku
następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe.
Warunkiem przekazania kwoty 1% będzie zapłata w pełnej wysokości podatku należnego
stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz Związku, nie
później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.
Rachunkiem bankowym Związku służącym do obsługi „1% podatku dla Związku OSP RP”,
na które urzędy skarbowe będą przekazywały kwotę 1% podatku należnego jest rachunek:
Nazwa banku:

Bank Pekao S.A.

Nr konta:

73 1240 6074 1111 0000 4993 0359.
§ 4.

1.

2.
3.

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania może
zadeklarować, aby wnioskowana przez niego kwota 1% podatku należnego wynikającego
z zeznania podatkowego została przeznaczona na wskazaną jednostkę podając w „Informacji
uzupełniającej” zeznania podatkowego „Cel szczegółowy 1%” – czyli nazwę i dokładny
adres jednostki, a zaznaczając kwadrat w odpowiedniej pozycji deklaracji wyrazić zgodę
na przekazanie swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o deklarowanej kwocie
oraz może podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).
Jeżeli podatnik w zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania nie wskaże dla jakiej jednostki
przeznacza kwotę 1% podatku należnego, przekazane przez urzędy skarbowe środki pozostaną
w dyspozycji Związku.
Środki finansowe pochodzące z 1% podatku wskazane przez podatnika na ochotniczą straż
pożarną posiadającą status organizacji pożytku publicznego nie zostaną postawione
do jej dyspozycji. Środki te po sprawdzeniu za zgodność z art. 27aa. ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie będą przekazane na rzecz
Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.

Rozdział III. Koordynatorzy Związku.
§ 5.
1. Prezydium Zarządu Głównego Związku powołuje Koordynatora Związku OSP RP.
2. Koordynator Związku OSP RP przygotowuje rozliczenie finansowe i uczestniczy w prezentacji „1%
podatku dla Związku OSP RP’ przed Zarządem Wykonawczym, przygotowuje sprawozdanie z
działalności Związku składane Ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego a w
szczególności:
uczestniczy w przygotowaniu do dnia 31 stycznia roku, w którym podatnicy składają
roczne zeznania podatkowe kampanii „1% podatku dla Związku OSP RP” ,
koordynuje kampanię informacyjną o zasięgu krajowym,
odpowiada za terminowe sporządzanie wszystkich wymaganych przez niniejszy
regulamin sprawozdań i rozliczeń.
3. Prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego powołuje koordynatora oddziału wojewódzkiego.
4. Koordynator oddziału wojewódzkiego przygotowuje rozliczenie finansowe i uczestniczy
w prezentacji „1% podatku dla Związku OSP RP’ przed zarządem wykonawczym oddziału
wojewódzkiego, a w szczególności:
sporządza do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym
podatnicy składają roczne zeznania podatkowe wnioski i propozycje dotyczące
organizowania kampanii „1% podatku dla Związku OSP RP na terenie oddziału,
koordynuje kampanię informacyjną na terenie oddziału,
- odpowiada za terminowe sporządzanie wszystkich wymaganych przez niniejszy
regulamin sprawozdań i rozliczeń dotyczących oddziału.
5. Koordynator oddziału wojewódzkiego współpracuje z prezydium zarządu oddziału
wojewódzkiego, Koordynatorem Związku OSP RP i innymi koordynatorami oddziałów
wojewódzkich.
6. Zarząd Wykonawczy Związku nadzoruje pracę Koordynatora Związku OSP RP.
7. Zarząd wykonawczy oddziału wojewódzkiego nadzoruje pracę koordynatora oddziału
wojewódzkiego.

Rozdział IV. Zasady przekazywania i rozliczania pozyskanych środków.
§ 6.
1.

2.

3.
4.
5.

Środki zadeklarowane przez podatników zgodnie z § 3 ust. 2 i § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu
zostaną podzielone w następujący sposób:
1) 85 % dla wskazanej jednostki,
2)
5 % dla zarządu oddziału powiatowego Związku,
3)
5 % dla zarządu oddziału wojewódzkiego Związku,
4)
5 % dla Zarządu Głównego Związku,
Przekazane przez urzędy skarbowe wpłaty zadeklarowane, zgodnie z wskazanym przez
podatnika celem szczegółowym zostaną postawione do dyspozycji jednostkom w wysokości
wskazanej w § 6 ust. 1.
Środki pozyskane zgodnie z zapisem § 6 ust. 1 pkt. 2 - 4, § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu
Związek i jego oddziały przeznaczą na realizację zadań statutowych Związku,
w tym wsparcie działalności statutowej ochotniczych straży pożarnych.
Środki z 1% podatku przeznaczone na realizację celów statutowych, są zgodne z art. 4 ust. 1.
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Wykaz dopuszczalnych wydatków stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
§ 7.

1.

Informacje o wpłatach dokonanych zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 zostaną przekazane do właściwych
Oddziałów Wojewódzkich Związku OSP RP przez Koordynatora Związku OSP RP w terminie
30 dni od dnia otrzymania pełnej informacji z urzędu skarbowego w roku, w którym podatnicy
składają roczne zeznania podatkowe.
§ 8.

1. Oddziały wojewódzkie w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 7 ust. 1,
powiadomią właściwą jednostkę o otrzymanej kwocie 1% oraz o zasadach i terminach
jej wykorzystania.
2. Postawione do dyspozycji środki, jednostki przeznaczają na działalność statutową poprzez
wskazanie celu oraz sposobu ich wykorzystania.
3. Podstawą rozliczenia środków § 8 ust. 2 jest faktura i/lub protokół przekazania. Faktury mogą być
wystawiane na Związek i jego oddziały oraz na OSP nie będące dodatkowo zarejestrowane jako
organizacje pożytku publicznego.
4. Wydatkowanie środków 1% podatku, przewidzianych dla OSP następuje po przedłożeniu
w Oddziale Wojewódzkim Związku OSP RP faktury.
5. Rozliczenie wydatkowania środków 1% może nastąpić również na podstawie protokołu
przekazania wystawionego przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP.
6. Wymogi formalne dotyczące faktury:
1) faktura powinna spełniać wymogi ustawy o rachunkowości oraz zawierać adnotację
dokonania przez upoważnione osoby do jej sprawdzenia pod względem merytorycznym,
formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzenia do wypłaty,
2) faktura powinna zawierać na odwrocie merytoryczny opis stwierdzający przeznaczenie
zakupionych towarów i usług do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej przez okres
ich trwałości, licząc od dnia jego odbioru,
3) faktura za towary, materiały i usługi winna zawierać w opisie stwierdzenie sfinansowania
ze środków 1% podatku.
7. Środki z 1% podatku postawione do dyspozycji ochotniczym strażom pożarnym, oddziałom
gminnym, miejsko-gminnym, miejskim, oddziałom powiatowym powinny być przez nie
wykorzystane do 30 września roku następnego, w którym podatnicy składają roczne zeznania
podatkowe.
8. Środki z 1% podatku niewykorzystane przez ochotnicze straże pożarne, oddziały: gminne,
miejsko-gminne, miejskie, powiatowe w terminie wskazanym w § 8 ust. 7 pozostaną w Oddziałach
Wojewódzkich Związku OSP RP i zostaną postawione do dyspozycji Prezydiów Zarządów
Oddziałów Wojewódzkich Związku OSP RP.

Rozdział V. Sprawozdawczość.
§ 9.
1. Koordynator oddziału wojewódzkiego sporządza rozliczenie otrzymanych i wydatkowanych
środków finansowych z „1% podatku dla Związku OSP RP” na dzień 31 grudnia roku, w którym
podatnicy składają roczne zeznania podatkowe i przekazuje je do Koordynatora Związku OSP RP
w terminie złożenia sprawozdania finansowego do Związku tj. w roku następującym po roku
kalendarzowym, w którym podatnicy składają roczne zeznania podatkowe. Załącznik nr 2 do
Regulaminu.
2. Koordynator Związku OSP RP sporządza ostateczne rozliczenie wydatkowanych środków
w terminie do końca marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym podatnicy
składają roczne zeznania podatkowe i przedstawia je Zarządowi Wykonawczemu Związku.
3. Koordynator Związku OSP RP sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne Związku.
4. Koordynator Związku OSP RP zamieszcza zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie
merytoryczne, w terminie do dnia 15 lipca roku następującego po roku, za który składane jest
sprawozdanie finansowe i merytoryczne, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego oraz na stronie internetowej Związku.
§ 10.
1. Jednostki należycie zabezpieczają i przechowują dokumentację związaną z rozliczeniem środków
„1% podatku dla Związku OSP RP” przez okres określony w ustawie o rachunkowości tj. pięć lat,
licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dana dokumentacja dotyczy
(art. 74 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości).
§ 11.
1. W terminie do 31 grudnia, koordynatorzy oddziałów wojewódzkich przygotowują propozycje
dotyczące organizowania kampanii „1% podatku dla Związku OSP RP” na rok następny .

Prezydium Zarządu Głównego
Związku OSP RP

ZAŁACZNIKI:
1. Wykaz wydatków, które mogą być finansowane ze środków pozyskanych z „1% podatku dla
Związku OSP RP” .
2. Zbiorcze rozliczenie pozyskanych wpłat z „1% podatku dla Związku OSP RP”” sporządzone
przez koordynatora oddziału wojewódzkiego.

Przygotowała: Barbara Lewenti
Warszawa, 11.02.2016 r.

