REGULAMIN FUNDUSZU „1%”
ŚLĄSKO-MAŁOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA UBEZPIECZONYCH W PSZCZYNIE

§1
Tworzy się fundusz pod nazwą „1%” (dalej zwany Funduszem). Podstawę prawną
gospodarowania środkami Funduszu stanowi niniejszy Regulamin, przyjęty uchwałą Walnego
Zebrania Członków Stowarzyszenia.
§2
Fundusz uzyskuje środki finansowe w szczególności z wpłat 1% podatku dochodowego od
osób fizycznych, przekazanych przez osoby fizyczne za pośrednictwem właściwych urzędów
skarbowych.
§3
1. Administratorem Funduszu, zapewniającym organizacyjno-finansową obsługę Funduszu
oraz odpowiedzialnym za realizację Regulaminu jest Zarząd Stowarzyszenia.
2. Środki Funduszu gromadzone są na wydzielonym rachunkowo koncie rozliczeniowym.
§4
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
- Funduszu – naleŜy rozumieć przez to Fundusz „1%”,
- Regulaminie – naleŜy rozumieć przez to niniejszy Regulamin,
- Stowarzyszeniu – naleŜy rozumieć przez to Śląsko-Małopolskie Stowarzyszenia
Ubezpieczonych
- Rodzinie – naleŜy przez to rozumieć małŜonków, wstępnych oraz zstępnych członków
Stowarzyszenia,
§5
Treść Regulaminu Funduszu jest ogólnie dostępna i podawana do wiadomości poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia oraz umieszczenie na stronie
internetowej Stowarzyszenia.
§6
1. Środki Funduszu przeznacza się na udzielanie pomocy finansowej członkom
Stowarzyszenia oraz ich Rodzinom, dotkniętym wypadkami losowymi lub znajdującym się w
trudnej sytuacji Ŝyciowej, rodzinnej i materialnej, w szczególności dotkniętym złym stanem
zdrowia lub niepełnosprawnością.
2. Pomoc finansowa moŜe zostać udzielona w postaci rzeczowej lub finansowej.
3. Pomoc finansowa moŜe być przyznawana jednorazowo lub okresowo, w zaleŜności od
potrzeb wnioskującego/członka stowarzyszenia wymienionego w pkt 1 oraz moŜliwości
finansowych Funduszu.

4. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok
następny.
§7
Przyznanie pomocy finansowej następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia,
podjętej na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia.
§8
Decyzja o przyznaniu i wysokości pomocy finansowej z Funduszu jest uznaniowa i zaleŜy od
sytuacji Ŝyciowej, rodzinnej i materialnej ubiegającego się o pomoc. Wysokość przyznanej
pomocy finansowej jest uzaleŜniona takŜe od stanu środków Funduszu.
§9
Regulamin wchodzi w Ŝycie po przyjęciu go w drodze uchwały przez Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia*.
*Regulamin został zatwierdzony Uchwałą nr 6 z dnia 07.05.2008r. Zwyczajnego Walnego
Zebrania Członków „Śląsko-Małopolskiego Stowarzyszenia Ubezpieczonych”

