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Bank PKO BP S.A nr rachunku 69 1020 3668 0000 5102 0607 5438 

Regulamin pozyskiwania i wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku 

dochodowego przyjęty uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie 

nr 15 z dnia 04.10.2022 

Wstęp 

§ 1 

1. Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie, zwane dalej SHO, jako organizacja pożytku publicznego po-

zyskuje 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 dochodo-

wego od osób fizycznych przez SHO. 

Rozdział I 

Zasady pozyskiwania 1% podatku dla SHO 
 

§ 2  

1. SHO, jako organizacja pożytku publicznego, pozyskuje 1% podatku na zasadach i w trybie określo-

nym 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 przy-

chodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.) art. 21b ust. 1 - 6. 

2. Rachunkiem bankowym SHO, służącym do obsługi „1% podatku”, na który urzędy skarbowe będą 

przekazywały kwotę 1% podatku jest rachunek w banku PKO BP  S.A., NRB 69 1020 3668 0000 

5102 0607 5438 

§ 3  

1. Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania musi wpisać nr 

KRS Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie, tj. 0000025002, oraz może wyrazić zgodę na przekaza-

nie dla SHO  swoich danych, tj. imienia i nazwiska, adresu. 

2. SHO nie pozyskuje środków z 1% podatku na rzecz konkretnych osób fizycznych. Wszystkie środki, 

jakie od dnia 01.01.2022 r. wpłyną z 1% podatku z przeznaczeniem na konkretne osoby fizyczne, 

zostaną przekazane na cele statutowe SHO 
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Rozdział II 

Zasady wydatkowania i rozliczania pozyskanych środków. 

§ 4  

SHO 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. 

§ 5  

SHO będzie dokonywało zakupów wyłącznie niezbędnych usług materialnych i niematerialnych,  mate-

riałów, energii, związanych z celami pożytku publicznego. 

§ 6  

1. Ze względu na przeważającą część działalności Stowarzyszenia, polegającą na prowadzeniu hospi-

cjum stacjonarnego, hospicjum domowego oraz poradni opieki paliatywnej środki z 1% podatku będą 

przeznaczane przede wszystkim na wspieranie tej działalności. 

2. W szczególności środki pozyskane z 1% podatku mogą być wydatkowane na pokrycie kosztów: 

- obowiązkowych ubezpieczeń,  

- kosztów utrzymania, konserwacji i remontów budynku hospicjum 

- zakupu sprzętu i wyposażenia COP „Betania” 

- zakupu środków medycznych, drobnego wyposażenia medycznego ułatwiającego obsługę Pacjentów 

- zakupu środków opatrunkowych i higienicznych 

3. W przypadku nie wydania wszystkich środków z 1% podatku na cele wymienione w pkt.1-2 środki 

będą również wydatkowane na pozostałą działalność statutową pożytku publicznego.  

 

 

Rozdział III 

Dokumentacja finansowo-księgowa, ewidencja księgowa i sprawozdawczość. 

§ 7  

1. SHO jest zobowiązane do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo- księgowej i ewi-

dencji księgowej środków pozyskanych z 1 %  podatku i sposobu ich wydatkowania, zgodnie z zasa-

dami 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. SHO należycie zabezpiecza i przechowuje dokumentację związaną z rozliczeniem środków pocho-

dzących 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 usta-

wy z 29 września 1994 r. o rachunkowości). 

3. SHO 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 

Stowarzyszenia, jako organizacji pożytku publicznego. 
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Rozdział IV 

Przepisy porządkowe i końcowe 

 

§8 

1. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku do-

chodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw od stycznie 2022 r. wielkość odli-

czenia podatku na OPP zmienia się z 1% na 1,5% 

2. Niniejszy regulamin nie wymaga kolejnych zmian w przypadku zmian wysokości odliczenia % 

podatku na cele OPP 

3. Niniejszy Regulamin zmienia wcześniejsze regulacje w tym zakresie: 

- Uchwała Zarządu SHO nr 14/ZH/2013 z dnia 02.12.2013 r. 

- Uchwała Zarządu SHO nr 13/ZH/2016 z dnia 25.08.2016 r. 

       i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

4. Regulamin zostanie opublikowany na stronie www.hospicjumopolskie.pl 
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