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Regulamin Akcji Promocyjnej  
„Wspieraj Lokalnie.Przekaż swój 1 %” 

  
I. Wprowadzenie. 

 
1. Niniejszy regulamin określa między innymi postanowienia ogólne i zasady 

uczestnictwa w Akcji Promocyjnej „Wspieraj Lokalnie. Przekaż swój 1 %”, zwanej 
dalej „AkcjąPromocyjną”.  

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Powiat Policki – Starostwo Powiatowe 
w Policach, zwany dalej „Organizatorem”. 

3. Akcja Promocyjna prowadzona jest przede wszystkim poprzez stronę internetową 
Organizatora www.policki.pl, na której zamieszczono niniejszy regulamin oraz 
Formularz Zgłoszeniowy udziału w Akcji Promocyjnej. 

4. Informacje o Akcji Promocyjnej zostały zamieszczone również m.in. na stronach 
internetowych poszczególnych gmin z terenu Powiatu Polickiego, w zewnętrznych 
lokalnych portalach internetowych oraz pozostałych mediach współpracujących  
z Powiatem Polickim.   

5. Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej zamieszczone w miejscach, o których 
mowa w pkt 4, mają wyłącznie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną 
mają jedynie postanowienia niniejszego regulaminu.  

6. Akcja Promocyjna nie jest grą hazardową, którą są gry losowe, zakłady 
wzajemne, itp., w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.  
o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.).Akcja Promocyjna 
pozbawiona jest jakichkolwiek elementów losowości i przypadkowości  
w uzyskaniu prawa do nabycia nagrody, które uzależnione jest wyłącznie  
od spełnienia warunków uczestnictwa w Akcji Promocyjnej przewidzianych  
w niniejszym regulaminie. 

 
II. Definicje. 

 
1. Akcja Promocyjna – akcja promująca możliwość dokonania, w ramach zeznania 

podatkowego za 2021 rok, przez podatników podatku dochodowego od osób 
fizycznych, odpisu 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku 
publicznego posiadających siedzibę na terenie Powiat Polickiego. 

2. Organizator – Powiat Policki – Starostwo Powiatowe w Policach z siedzibą  
w Policach (72-010) przy ul. Tanowskiej 8.  

3. Uczestnik – każda osoba fizyczna, która składając zeznanie podatkowe  
za 2021 rok dokona odpisu 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku 
publicznego, o których mowa w pkt 1 [patrz: część K „Wniosek o przekazanie  
1 % podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” 
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zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku 
podatkowym …… - formularz PIT-37] oraz dokona, na zasadach określonych  
w niniejszym regulaminie, zgłoszenia udziału w Akcji Promocyjnej. 

4. Formularz zgłoszeniowy – formularz stanowiący załącznik do niniejszego 
regulaminu, opracowany w celu dokonania przez Uczestnika zgłoszenia udziału  
w Akcji Promocyjnej.  

5. Nagrody – rzeczy / bony podarunkowe/karty prezentowe / karnety 
niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 
przekazane nieodpłatnie przez Organizatora poszczególnym Uczestnikom, 
których zgłoszenie udziału w Akcji Promocyjnej spełniło warunki otrzymania 
nagrody określone w niniejszym regulaminie. 

III. Postanowienia ogólne. 
 
1. Akcja Promocyjna jest prowadzona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,  

ze szczególnym uwzględnieniem terenu Powiatu Polickiego. 
2. Akcja Promocyjna trwa od 15 lutego do 6 maja 2022 r. 
3. Celem akcji jest efektywne wspieranie lokalnych organizacji pożytku publicznego 

(organizacji pozarządowych posiadających status organizacji pożytku 
publicznego, tzw. OPP) poprzez akcję promująca możliwość dokonania przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, w ramach zeznania 
podatkowego za 2021 rok, odpisu 1% podatku należnego na rzecz organizacji 
pożytku publicznegoposiadających siedzibę na terenie Powiat Polickiego. 

4. Wykaz organizacji pożytku publicznego posiadających siedzibę na terenie 
Powiatu Polickiego i uprawnionych do otrzymania środków finansowych z tytułu 
odpisu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 rok znajduje się 
na stronie internetowej Organizatora https://policki.pl/wspieraj-lokalnie-przekaz-1/ 
oraz na tablicach ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Policach  
przy ul. Tanowskiej 8 (parter, tablice pomiędzy pokojami nr 19 - 20 - 21). 

5. Wykaz, o którym mowa w pkt 4, został opracowany w oparciu o „Wykaz 
organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku 
dochodowego od osób fizycznych za 2021 rok w 2022 roku”, zamieszczony  
w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Instytutu Wolności Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/ 

6. Akcja Promocyjna jest nieodpłatna dla Uczestników. 
7. Uczestnik może wziąć udział (przesłać zgłoszenie udziału) w Akcji Promocyjnej 

jeden raz, w każdym z dowolnie wybranych terminów, o których mowa  
w pkt IV ppkt 3 lit. c, z wyłączeniem Uczestników, którzy otrzymali już nagrodę 
przyznaną w ramach któregokolwiek z terminów przekazywania nagród, o których 
mowa w pkt IV ppkt 4. Ewentualne zgłoszenia udziału w Akcji Promocyjnej 
przesłane przez Uczestników, o których mowa w zdaniu 2, nie będą brane pod 
uwagę przy podawaniu do wiadomości zestawień, o których mowa  
w pkt IV ppkt 7. 

8. Uczestnik dokonując zgłoszenia udziału w Akcji Promocyjnej akceptuje 
uregulowania zawarte w niniejszym regulaminie, wyraża zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych podanych w Formularzu zgłoszeniowym oraz wyraża zgodę 
na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku, a także potwierdza zapoznanie się 
z klauzulą informacyjną.   

9. Więcej informacji na temat Akcji Promocyjnej można uzyskać w Wydziale Spraw 
Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach; kontakt z Edytą Rudecką, 
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Naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich, tel. nr 91 43 28 116 lub 607 067 
495, e-mailrudecka@policki.pl. 
 

IV. Zasady udziału. 
 
1. Udział w Akcji Promocyjnej może wziąć każdy Uczestnik, który w okresie od dnia  

15 lutego do 5 maja 2022 r. złożył w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe  
za 2021 rok, w którym dokonał odpisu 1 % podatku należnego na rzecz jednej  
z trzynastu (13) organizacji pożytku publicznego posiadających siedzibę na terenie 
Powiatu Polickiego, zamieszczonych w wykazie, o którym mowa w pkt III  
ppkt 4 niniejszego regulaminu. 

2. Zgodnie ze stosownymi przepisami prawa zeznania złożone przed dniem  
15 lutego 2022 r. uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego  
po roku podatkowym, a tym samym Uczestnik, który w ww. terminie złożył  
w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe za 2021 rok, w którym dokonał odpisu 
1 % podatku należnego na rzecz jednej z trzynastu (13) organizacji pożytku 
publicznego posiadających siedzibę na terenie Powiatu Polickiego, 
zamieszczonych w wykazie, o którym mowa w pkt III ppkt 4 niniejszego 
regulaminu, jest uprawniony do udziału w Akcji Promocyjnej. 

3. W celu wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej należy: 
a) pobrać lub wydrukować Formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej  

Organizatora www.policki.pl; 
b) kompletnie i czytelnie wypełnić Formularz zgłoszeniowy oraz podpisać  

go imieniem i nazwiskiem we wszystkich wymaganych miejscach; 
c) przesłać na adres poczty elektronicznej e-mailjedenprocent@policki.pl,  

w dowolnym wybranym terminie, tj.: 
- od 15 lutego do 28 lutego 2022 r. do godz. 23.59,  
- od 8 marca do 21 marca 2022 r. do godz. 23.59, 
- od 29 marca do 11 kwietnia 2022 r. do godz. 23.59, 
- od 19 kwietnia do 2 maja 2022 r. do godz. 23.59,  

skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego. 
4. W Akcji Promocyjnej nie będą brane pod uwagę zgłoszenia, w których Uczestnik 

wskaże na Formularzu zgłoszeniowym organizacje pożytku publicznego 
nieuwzględnioną w wykazie, o którym mowa w pkt III ppkt 4. 

5. Pierwszych dwadzieścia pięć (25) zgłoszeń udziału w Akcji Promocyjnej 
przesłanych przez Uczestników na Formularzach zgłoszeniowych, w sposób  
i w terminach wskazanych w ppkt 3, weźmie udział w przekazaniu przez 
Organizatora nagród, których terminy zaplanowano na dzień: 
a) 3 marca 2022 r. (dotyczy zgłoszeń przesłanych w okresie 15 – 28 lutego  

2022 r.), 
b) 24 marca 2022 r. (dotyczy zgłoszeń przesłanych w okresie 8 – 21 marca  

2022 r.), 
c) 14 kwietnia 2022 r. (dotyczy zgłoszeń przesłanych w okresie 29 marca  

– 11 kwietnia 2022 r.), 
d) 5 maja 2022 r. (dotyczy zgłoszeń przesłanych w okresie 19 kwietnia – 2 maja  

2022 r.), 
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8. 

6. Kolejność otrzymania przez Organizatora zgłoszeń udziału w Akcji Promocyjnej,  
w ramach poszczególnych terminów, o których mowa w ppkt 3 lit. c, będzie 
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ustalana według czasu ich wpłynięcia (data i godzina) na adres poczty 
elektronicznej e-mail jedenprocent@policki.pl. 

7. Zestawienie wszystkich otrzymanych przez Organizatora zgłoszeń udziału w Akcji 
Promocyjnej, w ramach poszczególnych terminów, o których mowa w ppkt 3 lit. c,  
z wyszczególnieniem pierwszych dwudziestu pięciu (25) zgłoszeń/Uczestników, 
którym zostaną przekazane nagrody, będzie każdorazowo opublikowane  
na stronie internetowej Organizatora www.policki.pl,w następnym dniu roboczym 
po upłynięciu kolejnego terminu wyznaczonego na przesyłanie zgłoszeń udziału  
w Akcji Promocyjnej. 

 
V. Nagrody. 
 
1. Organizator przekaże Uczestnikom, których zgłoszenia udziału w Akcji 

Promocyjnej wpłynęły w danym terminie, o którym mowa w pkt IV ppkt 3 lit. c,  
w kolejności od pierwszego (1) do dwudziestego piątego (25), informację  
o rodzaju, terminie i miejscu przekazania nagrody. Informacja ta zostanie 
przekazana na adres poczty elektronicznej e-mail podany przez Uczestnika  
w Formularzu zgłoszeniowym, w następnym dniu roboczym po upłynięciu 
kolejnego terminu wyznaczonego na przesyłanie zgłoszeń udziału w Akcji 
Promocyjnej. 

2. W ramach każdego z zaplanowanych terminów, o których mowa w pkt IV ppkt 5,  
Organizator przekaże Uczestnikom, o których mowa w ppkt 1,nagrody według 
następującego planowanego podziału: 
a) zgłoszenie nr 1 – bon podarunkowy o wartości 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc 

pięćset złotych) z przeznaczeniem na zakup roweru, do zrealizowania  
w Sklepie Rowerowym „Góral” w Policach przy ul. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 73a, 

b) zgłoszenia nr 2 i 3 – drobny sprzęt AGD, 
c) zgłoszenia nr 4 - 6 – drobny sprzęt RTV, 
d) zgłoszenia nr 7- 10 – karta prezentowa o wartości 100 zł (słownie:  

sto złotych) do zrealizowania w salonach stacjonarnych Empik lub na stronie 
internetowej empik.com, 

e) zgłoszenia nr 11– 15 – drobny sprzęt turystyczny, sportowy, rekreacyjny, itp., 
f) zgłoszenia nr 16 – 25 – karnet na 3 wejścia (po 45 min. każde) na pływalnię 

Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. 
3. Nagrody nieodebrane przez Uczestników w terminie i miejscu, o którym mowa  

w ppkt 1, będą możliwe do odebrania przez Uczestników, w terminie do trzech (3) 
dni roboczych od pierwotnie wyznaczonego terminu odbioru, w Wydziale Spraw 
Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8 (parter, 
pokój nr 21 lub 22),po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu tej okoliczności 
pracownikowi ww. wydziału (kontakt telefoniczny pod nr tel. 91 43 28 116 lub 
607 067 495).  

4. Uczestnik, któremu przekazano nagrodę będzie zobowiązany do pisemnego 
potwierdzenia jej otrzymania/odbioru. 

5. Nagrody nieodebrane przez Uczestników w dodatkowym wyznaczony terminie,  
o którym mowa w ppkt 3, pozostają jako nieprzekazane. Nagrody te nie kumulują 
się z pozostałymi nagrodami planowanymi do przekazania w kolejnych terminach, 
o których mowa w pkt IV ppkt 5. 
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6. Organizator nie dopuszcza możliwości zamiany nagród pomiędzy planowanym 
ich podziałem, o którym mowa w ppkt 2. 

 
VI. Uwagi i zażalenia. 
 
1. Wszelkie ewentualne uwagi i zażalenia dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej  

na każdym jej etapie Uczestnik może składać w formie pisemnej, kierując 
korespondencję na adres Organizatora. Odpowiedź w niniejszej sprawie zostanie 
udzielona przez Organizatora w formie pisemnej, na adres podany przez 
Uczestnika w ww. korespondencji.  

2. Uwagi i zażalenia wniesione anonimowo nie będą rozpatrywane.  
 
VII. Postanowienia końcowe. 
 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym 

regulaminie, pod warunkiem, że zmiany nie będą dotyczyć istotnych aspektów 
uczestnictwa oraz nie wpłyną na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji 
Promocyjnej. Wszelkie ewentualne zmiany niniejszego regulaminu będą 
ogłaszane na stronie internetowej Organizatorawww.policki.pl. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

3. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z tytułu realizacji Akcji Promocyjnej, Organizator  
i Uczestnik będą w pierwszej kolejności rozstrzygać polubownie, a w przypadku  
niedojścia do porozumienia będą one rozstrzygane przed miejscowo i rzeczowo 
właściwym sądem. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne wynikłe 
z tytułu realizacji Akcji Promocyjnej powstałe z przyczyn leżących po stronie osób 
trzecich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.policki.pl/

