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REGULAMIN PROGRAMU „SZKOLNASKARBONKA.PL”  

 

DEFINICJE - użyte w Regulaminie określenia oznaczają:  

Fundacja, Organizator – Fundacja Sensoria z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 53-010) przy ul. Ołtaszyńskiej 7, 
zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla 
Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000564708, numer REGON: 361879567, NIP: 8992769511. 

Ustawa - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2019 poz. 

688 z poźn.zm).   

Program - działania w ramach działalności statutowej Organizatora, prowadzone pod nazwą  SzkolnaSkarbonka.pl, 

oparte na założeniach Ustawy i niniejszego Regulaminu.   

Partner – podmioty określone w art. 2 pkt. 1-4 oraz pkt 7-8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe 

(tj. Dz. U. 2019, poz. 118, ze zm.) oraz żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w art. 2  ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 

2011r., o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, które przystąpiły do Programu w sposób wskazany  w niniejszym 

Regulaminie.   

Założyciel Partnera – odpowiednia jednostka samorządu terytorialnego, instytucja publiczna, inna osoba prawna, 

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna będąca, założycielem Partnera 

i prowadząca Partnera oraz uprawniona do bycia stroną umowy darowizny na rzecz Partnera. 

Reprezentant Założyciela Partnera – osoba lub organ uprawniony do zawarcia w imieniu Założyciela Partnera umowy 

darowizny na rzecz Partnera, w szczególności organ wykonawczy odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego 

(wójt, burmistrz, prezydent miasta) lub dyrektor Partnera działający na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 

odpowiedni organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.   

Przedstawiciel Partnera – osoba z ramienia Partnera odpowiedzialna za koordynację współpracy, posiadająca 

wymagane pełnomocnictwo udzielone przez Założyciela Partnera lub Reprezentanta Założyciela Partnera. 

Indywidualny Numer Ewidencyjny – unikalny numer nadawany każdemu Partnerowi po przystąpieniu Partnera do 

Programu, będący jednocześnie numerem ewidencyjnym subkonta w rejestrze Fundacji. 

Pomoc - darowizna rzeczowa przekazana Partnerowi w ramach Programu. Darowizna przeznaczona jest do 

wykorzystania na sprzęt komputerowy, oprogramowanie edukacyjne, szkolenia, licencje dostępowe do 

elektronicznej platformy informacyjnej oraz e-learningowej, a także na pokrycie kosztów nagród dla uczniów, zajęć 

dodatkowych czy dofinansowania wyjazdów uczniów lub inne wydatki zgodne z celami Programu, na zasadach 

niniejszego Regulaminu.  

Osoba przekazująca 1% - osoba fizyczna deklarująca w rocznym rozliczeniu podatkowym przekazanie na konto 

Fundacji 1% podatku należnego od uzyskanych dochodów. 

Próg kwotowy - minimalna wysokość zgromadzonych środków, ustalona na poziomie 1000 zł, konieczna do 

rozpoczęcia etapu przekazywania Pomocy. Przekroczenie Progu kwotowego w jednym roku kalendarzowym nie 

zwalnia Partnera od konieczności przekroczenia Progu kwotowego w kolejnych edycjach Programu po to, aby móc 

uzyskać Pomoc na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.   
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§ 1  

PARTNERZY PROGRAMU  

Do przystąpienia do Programu uprawnione są podmioty spełniające definicję Partnera, które zaakceptowały 

postanowienia niniejszego Regulaminu i założyły konto na platformie SzkolnaSkarbonka.pl. Osobą upoważnioną do 

współpracy z platformą SzkolnaSkarbonka.pl w imieniu Partnera jest Założyciel Partnera lub Przedstawiciel Partnera, 

posiadający stosowne pełnomocnictwo. 

§ 2  

CELE PROGRAMU  

Celem Programu jest działanie na rzecz polepszenia warunków kształcenia dzieci i młodzieży, a w szczególności:   

- motywowanie rodziców do działań na rzecz polepszania warunków kształcenia dzieci i młodzieży poprzez 
aktywizację i usprawnienie działalności rad rodziców w szkołach,   

- wspomaganie procesu kształcenia oraz rozwoju dzieci i młodzieży (np. finansowanie wycieczek dydaktycznych, 
dodatkowych zajęć, kół zainteresowań, itp.),   

- udział w budowaniu nowoczesnego warsztatu dydaktycznego i metodologicznego w szkołach (np. finansowanie 
sprzętu komputerowego i oprogramowania, wzbogacanie księgozbioru, zakup sprzętu muzycznego, uzupełnianie 
sprzętu sportowego, itp.),   

- wspomaganie pracy nauczycieli oraz administracji szkół w celu usprawnienia procesu dydaktycznego (np. 
finasowanie urządzeń wielofunkcyjnych, oprogramowania, licencji dostępowych do elektronicznej platformy 
informacyjnej oraz e-learningowej, itp.),   

- mobilizowanie społeczności lokalnej wokół problemów kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży,   

- kształtowanie systemu motywacyjnego dla dzieci i młodzieży (np. nagrody, dofinansowania wyjazdów, itp.).   

 

 § 3   

 ZAŁOŻENIA PROGRAMU   

1. Partner poprzez udział w Programie gromadzi środki pieniężne za pośrednictwem udostępnionego przez 
Organizatora subkonta, celem uzyskania wsparcia rzeczowego spełniającego definicję Pomocy, na zasadach 
określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Termin „subkonto” oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Partnera, 
dokonane na rachunkach bankowych Fundacji przy użyciu Indywidualnych Numerów Ewidencyjnych, nadanych 
Partnerom przez Fundację. 

3. Fundacja zapewnia każdemu Partnerowi biorącemu udział w Programie: 
a) Indywidualny Numer Ewidencyjny, będący jednocześnie numerem ewidencyjnym subkonta w rejestrze 

Fundacji, 
b) obsługę księgową i rachunkową środków zgromadzonych na subkoncie, 
c) wsparcie informacyjne i promocyjne dla prowadzonych przez Partnera działań w ramach Programu, 
d) materiały promocyjne Programu, 
e) możliwość gromadzenia środków pieniężnych na zasadach wskazanych w ust.4 poniżej.  

4. Gromadzenie środków pieniężnych w ramach Programu może być prowadzone przez Partnera poprzez apele 
przygotowywane przez Reprezentanta Partnera lub Przedstawiciela Partnera, kierowane do indywidualnego 
adresata, publikowane za pośrednictwem platformy crowdfundingowej znajdującej się pod adresem 
SzkolnaSkarbonka.pl, realizowane jako: 
a) wpłaty z tytułu odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,  
b) wpłaty z tytułu darowizn, o których mowa w § 4 ust.4 poniżej. 

5. Organizator udostępnia na swojej stronie internetowej www.fundacjasensoria.pl sprawozdanie merytoryczne 
oraz sprawozdanie finansowe, w których zawarte będą dane dotyczące realizacji Programu w danym roku 
kalendarzowym.   

6. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z realizacją Programu poniesionych przez Partnera.  

7. Partner zobowiązuje się prowadzić we własnym zakresie działania informacyjno-promocyjne, które będą miały za 

cel zwiększenie zainteresowania osób trzecich udzieleniem wsparcia na rzecz Partnera na zasadach określonych 

w niniejszym Regulaminie. 

8. Partner przyjmuje do wiadomości, że wersje elektroniczne materiałów promocyjnych znajdują się na stronie 

platformy SzkolnaSkarbonka.pl. 

9. Partner w trakcie udziału w Programie posiada prawo do: 

http://www.fundacjasensoria.pl/
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a) dystrybucji i powielania materiałów promocyjnych oraz posługiwania się logo i nazwą Fundacji, w sposób nie 

godzący w Jej dobre imię, 

b) umieszczenia na swojej stronie internetowej (w przypadku jej posiadania) elektronicznego bannera 

promującego Program z hiperłączem prowadzącym do strony platformy SzkolnaSkarbonka.pl. 

10. Program prowadzony jest przez Fundację w ramach kolejnych edycji, które mają miejsce od 1 stycznia do 31 
grudnia każda. Pierwsza edycja Programu rozpoczyna się 1 stycznia 2020 roku. Zaakceptowanie niniejszego 
Regulaminu uprawnia Partnera do udziału we wszystkich edycjach Programu, które zostaną zorganizowane przez 
Fundację, bez konieczności składania przez Partnera dodatkowych oświadczeń woli. 

 

§ 4  

GROMADZENIE ŚRODKÓW ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY SZKOLNASKARBONKA.PL 

1. Fundacja w ramach swojej działalności odpłatnej udostępnia Partnerowi narzędzie w postaci platformy 
crowdfundingowej, znajdującej się pod adresem SzkolnaSkarbonka.pl, która umożliwia Partnerowi publikowanie 
apeli, zawierających w szczególności cel gromadzenia środków zgodny z definicją Pomocy wskazaną w niniejszym 
Regulaminie, numer rachunku bankowego Organizatora w Alior Banku SA, Oddział we Wrocławiu, o numerze 20 
2490 0005 0000 4600 7441 1385 (dalej „Rachunek Bankowy”) oraz Indywidualny Numer Ewidencyjny Partnera.  

2. Treść apeli Partnera musi być przed ich upublicznieniem uzgodniona z Fundacją w formie elektronicznej, poprzez 
przesłanie na adres mailowy kontakt@szkolnaskarbonka.pl, a także zgodna z celami statutowymi Fundacji oraz 
definicją Pomocy. 

3. Partner wyraża zgodę na korektę nadesłanych treści apeli i akceptuje naniesione przez Fundację zmiany. 
4. Publikacja apeli przez Partnera umożliwia przekazanie przez indywidualnych darczyńców środków na rzecz 

Partnera (darowizna poprzez przelew bankowy na rachunek Fundacji lub za pośrednictwem operatora 
obsługującego płatności online), jak również przekazanie odpisu z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
ze wskazaniem celu szczegółowego w postaci wskazania konkretnego Partnera, zgodnie z § 5 ust. 3 poniżej. 

5. Środki pieniężne pozyskiwane na rzecz Partnera są gromadzone w postaci subkonta, o ile dokonana przez 
indywidulanych darczyńców wpłata pozwala na jednoznaczną identyfikację konkretnego Partnera tj. zawiera w 
tytule wpłaty Indywidualny Numer Ewidencyjny Partnera bądź nazwę i adres Partnera. 

 

§ 5  

GROMADZENIE ŚRODKÓW POPRZEZ WPŁATY Z TYTUŁU ODPISU 1% PODATKU 

1. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego (KRS 0000564708). Wpłaty z tytułu odpisu 1% podatku 

Fundacja przyjmuje zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2019 poz. 688 z poźn.zm).   

2. Warunkiem skutecznego przekazania 1% podatku na rzecz konkretnego Partnera jest wskazanie w rocznym 
rozliczeniu przez Osobę przekazującą 1% prawidłowych danych Organizatora oraz celu szczegółowego przekazania 
1%, pozwalającego na identyfikację danego Partnera.  

3. Cel szczegółowy przekazania 1% powinien składać się z Indywidualnego Numeru Ewidencyjnego Partnera bądź 
nazwy i adresu Partnera, na rzecz którego nastąpić ma przekazanie.  

 

§ 6  

OPŁATA ZA UDZIAŁ W PROGRAMIE 

1. Opłata za udział w Programie przeznaczona jest w całości na działalność statutową Fundacji i zawiera w sobie w 
szczególności: koszt utrzymania platformy SzkolnaSkarbonka.pl, koszty usług hostingowych, koszty opłat 
bankowych związanych z utrzymaniem subkonta i operacjami na nim, koszt prowizji pośredników za wpłaty 
dokonywane online, koszty prowadzenia obsługi księgowej środków pieniężnych, przekazywanych na rzecz 
Partnera przez Darczyńców, a także koszt przygotowania materiałów promocyjnych oraz koszt kampanii 
informacyjno-promocyjnej zachęcającej osoby przekazujące 1% podatku dochodowego od osób fizycznych do 
przekazania środków w ramach Programu oraz koszt wynagrodzenia koordynatora Programu.  

2. Fundacja pobiera za udział Partnera w Programie opłatę w wysokości 8.5% od każdej wpłaty środków 
gromadzonych przez Partnera, jednak nie mniej niż 190 zł w okresie rocznym. Opłata ta jest pobierana w okresach 
rocznych i pomniejsza wartość zgromadzonych przez Partnera środków. W przypadku gdy wysokość środków 
zgromadzonych przez Partnera w okresie 01.01.-31.12. każdego roku nie przekracza kwoty 190 zł, pobiera się 
opłatę w wysokości wartości zgromadzonych przez Partnera w danym roku środków pieniężnych. W przypadku 
gdy saldo subkonta Partnera w danym roku kalendarzowym wynosi 0 zł, opłaty nie pobiera się.  

mailto:kontakt@szkolnaskarbonka.pl
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3. Poza opłatą, o której mowa w ust. 2 powyżej Fundacja nie pobiera od Partnera żadnego innego wynagrodzenia o 
charakterze stałym bądź prowizyjnym. 

 

§ 7  

POMOC DLA PARTNERÓW   

1. Po spełnieniu wymogów wskazanych w niniejszym regulaminie, Organizator na podstawie wniosku Partnera o 
udzielenie Pomocy złożonego w formie papierowej lub elektronicznej, udziela Partnerowi Pomocy, o wartości 
wskazanej zgodnej z zaakceptowanym wnioskiem, jednak nie wyższej niż wartość zgromadzonych przez Partnera 
środków na subkoncie, przy uwzględnieniu Progu Kwotowego oraz wysokości opłat, o których mowa w § 6 ust.2 
powyżej. 

2. Środki poniżej Progu kwotowego przechodzą do realizacji Programu w kolejnym roku na subkoncie Partnera, z 

zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.  

3. Niewykorzystane środki z wcześniejszych edycji Programu sumują się, z zastrzeżeniem następnego ustępu.  
4. W przypadku: 

a) braku złożenia przez Partnera wniosku o wydatkowanie środków zgromadzonych na subkoncie w formie 
Pomocy w okresie 2 lat od momentu przystąpienia przez Partnera do danej edycji Programu, 

b)  w razie powzięcia przez Organizatora informacji o likwidacji Partnera bez ustanowienia następcy prawnego 
   Organizator przeznaczy zgromadzone na subkoncie Partnera środki na realizację swojej działalności statutowej. 

5. Partner jest zobowiązany poinformować Organizatora o wszelkich zmianach swojej formy organizacyjno–prawnej 
(np. połączenia z innym podmiotem lub podziału) albo likwidacji ze wskazaniem podmiotu będącego następcą 
prawnym Partnera w celu umożliwienia Organizatorowi przekazania środków. W przypadku niewypełnienia tego 
obowiązku stosuje się odpowiednio ust. 3 niniejszego paragrafu.  

6. Informacja o stanie środków pieniężnych znajdujących się na subkoncie Partnera jest przekazywana w 
następujący sposób: 
a) poprzez dostęp do indywidualnego konta użytkownika na stronie internetowej SzkolnaSkarbonka.pl, podając 

jako nazwę użytkownika – Indywidualny Numer Ewidencyjny Partnera oraz hasło wskazane przez Fundację po 
akceptacji niniejszego Regulaminu i przystąpieniu do Programu. Zmiana hasła jest możliwa podczas każdego 
kolejnego logowania do systemu, a instrukcja postępowania znajduje się w zakładce Mój profil, 

b) poprzez korespondencję elektroniczną, przesyłaną raz w miesiącu na adres mailowy wskazany  przez Partnera, 
7. Jeżeli Partner, pomimo nieprzekroczenia Progu kwotowego, wyrazi wolę zakupu materiałów zgodnych z celami 

Programu, będzie mógł wykorzystać dostępną kwotę za zgodą Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu.   
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne przekazanie jednego 1% podatku przez Osobę ̨

przekazującą ̨1%.  

9. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość przekazanej jej przez dany Urząd Skarbowy informacji o 
celu szczegółowym wybranym przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Fundacja nie jest 
uprawniona do weryfikacji wybranego przez podatnika w deklaracji rocznej celu szczegółowego z celem 
szczegółowym, o którym została poinformowana przez Urząd Skarbowy.  

 

§ 8   

REALIZACJA PROGRAMU   

1. Partner zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Organizatorem, w szczególności w zakresie realizacji Pomocy 
w ramach Programu.   

3. W korespondencji z Fundacją Partner zobowiązany jest do posługiwania się Indywidualnym Numerem 
Ewidencyjnym (ID), który nadany zostanie mu przez Organizatora.   

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikłe z nieterminowego, niestarannego lub nierzetelnego 
działania Partnera, mogące spowodować brak możliwości udzielenia Pomocy lub opóźnienie w czasie jej realizacji.   

5. W przypadku zaistnienia ważnych sytuacji, mogących mieć wpływ na realizację Programu, Organizator 
zastrzega sobie prawo zmiany zapisów Regulaminu tak, aby umożliwić realizację Programu zgodnie z wymogami 
stawianymi przez obowiązujące prawo.   

§ 9   

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Przystąpienie do Programu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.   

2. Partner jak i Fundacja może podjąć decyzję o zaprzestaniu udziału w Programie przez konkretnego Partnera 

poprzez złożenie wypowiedzenia zawierającego miesięczny okres wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego. W przypadku gdy saldo środków na subkoncie Partnera po uwzględnieniu opłat, o których mowa 
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w § 6 ust.2 powyżej jest dodatnie, Partner może w okresie wypowiedzenia złożyć wniosek o udzielenie Pomocy o 

wartości zgodnej z wysokością zgromadzonych przez Partnera środków. Po upływie okresu wypowiedzenia środki 

zgromadzone na subkoncie Partnera zostaną przeznaczone na realizację działalności statutowej Fundacji. 

3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu dla swojej skuteczności wymagają ̨ umieszczenia na witrynie 

internetowej Organizatora i wchodzą w życie w terminie 14 dni od ich ogłoszenia.   

4. Spory powstałe pomiędzy Stronami w związku z udziałem w Programie będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla 

siedziby Fundacji. 

 


