REGULAMIN
wydatkowania i rozliczania środków
pozyskanych z 1% podatku od osób fizycznych
1) Uzyskane z 1% podatku od osób fizycznych środki ZTE Civilitas będzie przeznaczał
wyłącznie na cele związane z działalnością pożytku publicznego, które zostały
zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego. Środki będą wydatkowane z najwyższą
starannością, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania
najlepszych efektów z danych nakładów.
2) ZTE Civilitas będzie dokonywał zakupów wyłącznie niezbędnych materiałów,
energii, usług materialnych i usług niematerialnych związanych z celami pożytku.
Dokumentacja finansowo-księgowa, ewidencja księgowa i sprawozdawczość
1. ZTE Civilitas jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji
finansowo-księgowej i ewidencji księgowej środków pozyskanych z 1 procenta
podatku i sposobu ich wydatkowania, zgodnie z zasadami wynikającymi z Ustawy z
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223, z późn.
zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
2. Stowarzyszenie 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. ZTE Civilitas sporządza informację o wysokości pozyskanych środków z 1 procenta i
o sposobie ich wydatkowania za każdy rok obrotowy i stosowne dane umieszcza w
sprawozdaniu merytorycznym z działalności związku, jako organizacji pożytku
publicznego.
Zasady realizacji kosztów z 1% podatku od osób fizycznych dla podopiecznych, na rzecz
których ZTE „Civilitas” udostępnia konto bankowe w celu gromadzenia wskazanych
w deklaracji PIT celów szczegółowych.
1. Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas” może wyrazić zgodę na wniosek
osób zainteresowanych wsparciem podopiecznego (np. rodziców, prawnych
opiekunów i innych wiarygodnych osób) na udostępnienie konta bankowego, na
którym będą gromadzone środki finansowe z wpłat osób fizycznych m.in.
pochodzących z 1% podatku dla OPP po wskazaniu celu szczegółowego
identyfikującego podopiecznego.
2. Towarzystwo zawiadamia pisemnie np. pocztą elektroniczną upoważnione osoby o
wysokości zgromadzonych wpłat w ciągu 4 tygodni od uzyskania pisemnej informacji
z Urzędu Skarbowego.
3. Podopieczny lub upoważnione osoby powinny wykorzystać na rzecz podopiecznego
pozyskane środki w ciągu 12 miesięcy od zawiadomienia według ustalonych zasad. W
szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd ZTE „Civilitas” może przedłużyć ten
okres.
4. Towarzystwo może realizować (refundować, regulować) koszty ponoszone przez
Podopiecznego, bądź osoby reprezentującej Podopiecznego jeśli są one zgodne
z treścią zawartej ewentualnie umowy i redagowanych apeli oraz odpowiadają

obowiązującym wymogom formalnym i merytorycznym wynikającym z ustawy o
rachunkowości i pożytku publicznym.
5. Rachunki, faktury VAT potwierdzające poniesione koszty mogą być realizowane
przez ZTE Civilitas tylko wówczas, gdy na odwrocie są opisane i podpisane przez
Podopiecznego lub osoby reprezentujące Podopiecznego i nie budzą wątpliwości
pod względem rzetelności i celowości ich wydatkowania.
6. ZTE Civilitas pokrywa poniesione koszty na podstawie otrzymanych oryginałów
faktur, rachunków, biletów komunikacyjnych do wysokości posiadanych na
Podopiecznego środków pieniężnych. Przy większej liczbie dokumentów finansowych
może być wymagane „Zestawienie kosztów” .
7. ZTE Civilitas pokrywa koszty związane z zaspakajaniem indywidualnych potrzeb
Podopiecznego, w postaci świadczeń o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004
roku (tekst jednolity Dz.U. Nr 175 poz 1362 z późn. zm), w tym w szczególności
koszty związane z przeprowadzeniem operacji, leczenia, rehabilitacją, zakupem leków
i sprzętu medycznego, rozwojem intelektualnym, psychicznym i fizycznym
Podopiecznego, zalecanym przez kompetentne w tym zakresie osoby (lekarz,
psycholog, terapeuta, instruktor, pedagog, społeczny opiekun środowiskowy itp.) oraz
poprawą bytu materialnego.
8. Jednorazowa łączna kwota do refundacji nie powinna być mniejsza niż 100,00 zł.
9. Uwzględniamy dokumenty księgowe z okresu ostatnich trzech miesięcy od daty ich
wystawienia.
10. ZTE Civilitas dokona starań, by refundacja kosztów nastąpiła w ciągu 21 dni
roboczych, licząc od dnia otrzymania przez ZTE Civilitas dokumentu
potwierdzającego wydatkowanie środków, zgodnie z ust. 2 i 3 powyżej.
11. ZTE „Civilitas” nie pobiera kosztów operacyjnych związanych z obsługą tego
zadania.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30. 01.2020 r.

Zarząd ZTE „Civilitas”

