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REGULAMIN  PROJEKTU AUTORSKIEGO PT.:   

„ZOSTAŃ MECENASEM OPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA”  

  

& 1  

Postanowienia ogólne  

1. Pomysłodawcą i organizatorem projektu pod nazwą „Zostań Mecenasem Opolskiego 

Stowarzyszenia” jest Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji, z siedzibą w Opolu 45-316, 

ul. Samborska 15.  

KRS 0000273196  NIP 7542893179 Regon 160117005  

2. Projekt jest adresowany do firm i przedsiębiorców działających na terenie całej Polski.  

3. Beneficjentem projektu jest Podopieczny Stowarzyszenia, dziecko lub osoba dorosła 

będąca osobą niepełnosprawną, wymagającą leczenia rehabilitacyjnego w postaci 

zorganizowanych pobytów terapeutycznych lub zorganizowanej kompleksowej 

rehabilitacji domowej.  

4. Miejsce realizacji projektu: ul. Samborska 15, Opole 45-316 w miejscu siedziby 

Stowarzyszenia.  

& 2  

Opis działań projektu:  

1. Projekt zakłada realizację pobytów rehabilitacyjnych dla Podopiecznych Stowarzyszenia 

przeprowadzonych w formie specjalistycznej rehabilitacji ruchowej, aktywnej rehabilitacji, 

zajęć psychologicznych i logopedycznych. Działania te mają na celu poprawę stanu 

zdrowia oraz przyspieszenie procesu powrotu do samodzielnego funkcjonowania w  życiu 

społecznym i zawodowym.  

2. Działania w ramach projektu związane z realizacją pobytów rehabilitacyjnych są zgodne 

z działaniami statutowymi Stowarzyszenia.  

&3  

Cel i założenia projektu  

1. Celem projektu jest zaangażowanie firm i przedsiębiorców w działalność charytatywną  

na rzecz osób niepełnosprawnych będących Podopiecznymi Opolskiego Stowarzyszenia 

Rehabilitacji w Opolu.  

2. Celem projektu jest poszerzenie wizerunku firm i przedsiębiorców przekazujących 

darowiznę na rzecz Stowarzyszenia, poprzez pokazanie, że „można się dzielić swoim 

sukcesem wspierając szanse na powrót do zdrowia osobom potrzebującym pomocy”.  

3. Celem projektu jest powstanie graficznego logo Stowarzyszenia składającego się 

z logotypów firm darczyńców, jako znak wspólnego działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych.  
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4. Celem projektu jest wsparcie Podopiecznych Stowarzyszenia niepełnosprawnych - dzieci 

i dorosłych, wymagających stałego leczenia rehabilitacyjnego poprzez zorganizowanie 

pobytów rehabilitacyjnych, a tym samym poprawę ich stanu zdrowia.  

Umożliwienie im tym samym powrotu w przypadku osób dorosłych do życia społecznego 

i zawodowego. A w przypadku dzieci opanowanie podstawowych umiejętności 

umożliwiających jak największą samodzielna egzystencję.  

Zarówno w przypadku niepełnoprawnych dzieci jak i osób dorosłych  celem jest 

polepszenie jakości życia tych osób i ich rodzin.  

&4  

Warunki przystąpienia do projektu  

1. Warunkiem przystąpienia do projektu jest zapoznanie się z regulaminem i zaakceptowanie 

go oraz podpisanie dokumentów umowy przekazania darowizny.  

2. Firma przekazująca darowiznę w celu realizacji  projektu przez Stowarzyszenie wybiera 

z listy przedstawionej przez Stowarzyszenie osobę niepełnosprawną będącą Podopiecznym 

Stowarzyszenia, którą wspiera w ramach projektu, stając się jednocześnie jej „Mecenasem”  

3. Firma biorąca udział w projekcie wyznacza osobę, z którą należy się kontaktować podczas 

realizacji projektu podając imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego oraz adres email, na 

który będą wysłane dokumenty potrzebne do realizacji projektu oraz dokument 

potwierdzający jego przeprowadzenie - oświadczenie Podopiecznego o odbytym pobycie 

rehabilitacyjnym.  

4. Firma, która chce aby jej logo współtworzyło logotyp Stowarzyszenia zobowiązana jest do 

dostarczenia w wersji elektronicznej logo firmy w celu użycia go na stronie 

Stowarzyszenia.  

5. Firma będąca osoba prawną (spółka z o.o., spółka akcyjna) może odliczyć sobie 

od podstawy opodatkowania 10 % uzyskanego dochodu (CiT-8).  

Podstawa prawna „Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych  

artykuł 18, ust 1pkt 1”  

Osoba prywatna i przedsiębiorca nie będący osoba prawna może odliczyć do 6% 

uzyskanego dochodu (PIT 36 i 37). Z odliczeń nie może skorzystać osoba prowadząca 

działalność gospodarczą jak również w formie spółki cywilnej , jawnej , komandytowej 

rozliczające się metodą liniową oraz karta podatkową (PIT 36L)  

Podstawa prawna „Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych  

artykuł 26, ust 1pkt 9”  

Przykłady:  

1) Dotyczy odliczenia do 10%  uzyskanego dochodu:  

Dochód do podatkowania  100.000tys  z tego 19%podatku –podatek wyniósłby 

19.000zł  

Przy wykorzystaniu  ulgi 10% (10.000zł) podatek liczony od 90.000tys podatek wyniesie 

17.100zł Różnica w płatności podatku (oszczędność dla firmy) 1900zł  
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2) Dotyczy odliczenia do 6%  uzyskanego dochodu:  

Dochód do podatkowania  100.000tys  z tego 18%podatku –podatek wyniósłby 

18.000zł Przy wykorzystaniu  ulgi 6% (6.000zł) podatek liczony od 94.000tys podatek 

wyniesie 16.920zł Różnica w płatności podatku (oszczędność dla firmy) 1080zł.  

  

  

*Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji może otrzymywać z tego tytułu darowizny, 

ponieważ nie prowadzi działalności zarobkowej  

  

& 5 Postanowienia 

końcowe  

1. Niniejszym regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2016.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu podczas trwania i realizacji 

projektu, o czym niezwłocznie poinformuje adresatów projektu (firmy biorące udział w 

projekcie) oraz beneficjentów projektu tj.: Podopiecznych Stowarzyszenia biorących 

udział w projekcie.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Organizator  

Projektu.  

 

  

 

 

 

 

 


