
                       Załącznik  do uchwały nr    181 /2022 

          Zarządu ZLOP  z dnia 12 października 2022 r. 

 

 
Regulamin 

pozyskiwania i rozliczania „1,5%” 

 

1.Regulamin określa zasady pozyskiwania i rozliczania środków finansowych otrzymanych z tytułu „1,5 %”  podatku 

dochodowego od osób fizycznych przekazywanego na podstawie Ustawy    z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie.  

 

2. Za prawidłowy przebieg działań w zakresie pozyskiwania i rozliczania „1,5 %” odpowiada osoba    wyznaczona przez 

Prezesa ZLOP. 

3. Rachunek bankowy ZLOP  o nr 37 2030 0045 1110  0000 0240 8240 jest przeznaczony wyłącznie                

do gromadzenia środków finansowych pochodzących z wpłat „1,5 %” i ich rozliczania.  

4. W działaniach na rzecz pozyskiwania „1,5 %” mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni ZLOP-u,                

tj. organizacje i inne podmioty prawne, którzy nie mają statusu OPP, zachęcając darczyńców                                 

do przekazywania „1,5 %” na realizację ich statutowych celów. 

5. W przypadku wskazania przez darczyńcę jako celu szczegółowego organizacji członkowskiej ZLOP - 90% środków 

przeznacza się dla wskazanego podmiotu, a pozostałe 10% przeznacza się na działania statutowe ZLOP – decyzję   

w tej sprawie podejmuje Zarząd ZLOP.  

6. Informacje o wysokości uzyskanych środków będą dostępne w Biurze ZLOP,  po otrzymaniu Raportu z Urzędu 

Skarbowego oraz zamieszczone na stronie internetowej zlop.org.pl   

7. Środki finansowe przeznaczone dla organizacji członkowskich na dofinansowanie realizacji zadania z tytułu „1,5 %” 

zostaną przekazane przez ZLOP na podstawie Wniosku – wg. wzoru zatwierdzonego przez Zarząd ZLOP  

i zamieszczonego na stronie internetowej zlop.org.pl ( Załącznik 1 do Regulaminu). Przyznane środki finansowe muszą 

być wykorzystane w terminie do 30 listopada roku następnego.  

8. Biuro ZLOP przekaże środki na realizacje zadania z tytułu 1,5 % organizacjom, które nie zalegają  

z opłatą składek członkowskich i opłaciły składkę za bieżący rok.  

9. Środki finansowe pochodzące z wpłat „1,5 %” powinny być przeznaczone na realizacje celów statutowych organizacji 

zgodne  z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 

10.  Otrzymujący środki składa do ZLOP sprawozdanie z realizacji zadania w terminie do dwóch tygodni od wskazanej 

we Wniosku daty ich wykorzystania według druku Sprawozdania zatwierdzonego przez Zarząd ZLOP – zamieszczonego 

na stronie internetowej zlop.org.pl ( Załącznik 2 do Regulaminu). Niewykorzystane środki należy  zwrócić na rachunek 

bankowy nr 37 2030 0045 1110  0000 0240 8240  do 28 grudnia roku, w którym zakończono realizacje dofinansowanego 

zadania; środki finansowe niewykorzystane przechodzą na realizację zadań statutowych ZLOP zgodnie z art. 4 ust. 1 

Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

11.  ZLOP z ogólnej kwoty środków uzyskanych  z tyt. „1,5 %” podatku dochodowego od osób fizycznych 

pomniejszonej o kwotę przeznaczoną na dotację dla organizacji członkowskich przeznacza kwotę w wysokości 2%  

na Fundusz Rezerwowy ZLOP. 

 

12. Biuro ZLOP sporządza rozliczenie wydatkowania środków z tytułu „1,5 %” w terminie do 31 stycznia każdego roku 

według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego  roku oraz opracowuje wnioski i propozycje dotyczące kontynuacji 

pozyskiwania „1,5 %”.  

 

Załączniki: 

Załącznik 1 - Wniosek o dofinansowanie przez ZLOP realizacji zadania   z tytułu „1,5 %”  

Załącznik 2 - Sprawozdanie z realizacji zadania dofinansowanego przez ZLOP z tytułu „1,5 %” 


