
Stowarzyszenie jako OPP 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 

Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek 

Św. Rodziny im. Bł. B. Lament  

w Białymstoku  
jest organizacją pożytku publicznego,  

dlatego możemy prosić Państwa o przekazanie  

nam 1 % podatku na realizację celów statutowych.  

Nasz numer KRS to: 0000148800 

Cele statutowe Stowarzyszenia: 
Funkcjonowanie Stowarzyszenia ma na celu   tworzenie   i utrwalanie 

warunków    finansowych,    organizacyjnych     i materialnych  

do rozwoju edukacji narodowej w duchu zasad  katolickiej etyki  

wychowawczej,  polegającej            na udzieleniu pomocy materialnej, 

merytorycznej, organizacyjnej i prawnej służącej rozwojowi edukacji 

narodowej,  

a w szczególności: 

� Finansowanie  kosztów   nauki   dzieci  i   młodzieży,   

 w szczególności niepełnosprawnych, znajdujących się   

w trudnej sytuacji finansowej, mających złożoną sytuację 

rodzinno-społeczną, a także uczniów potrzebujących wszelkiej 

pomocy, 

� finansowanie kosztów stypendiów krajowych i zagranicznych, 

� finansowanie inwestycji na rzecz szkoły, 

� finansowanie kosztów wyposażenia szkoły w pomoce naukowe  

i audiowizualne,  

� przyznawanie nagród uczniom wybitnym i zdolnym, 

� opracowywanie nowych metod kształcenia i doskonalenia 

zawodowego z uwzględnieniem postępu technicznego, 

� rozwój i wspieranie różnych form szkolnictwa katolickiego. 

 

Nic nie tracisz, wspierasz innych 
Do końca kwietnia mamy szansę na przekazanie 

dobroczynnej organizacji części podatku. Nic na tym  

nie tracimy, możemy za to pomóc najbardziej 

potrzebującym. Wprawdzie to często symboliczna kwota 

(wykorzystać możemy tylko 1 proc. podatku), ale zawsze 

lepiej przeznaczyć ją na szlachetny cel, niż oddać fiskusowi.  

Jak przekazać nam jeden procent? 
1. Trzeba obliczyć 1% od kwoty podatku 

dochodowego. 
2. Następnie należy wypełnić odpowiednią rubrykę 

w zeznaniu podatkowym PIT. Wskazać,  
na rzecz jakiej organizacji pożytku publicznego i w jakiej wysokości 
organ podatkowy ma dokonać wpłaty. 

3. Urząd Skarbowy, zgodnie z wolą podatnika, zobowiązany  
jest do przekazania tej kwoty na rachunek bankowy organizacji 
pożytku publicznego. 

Pamiętaj, jeżeli spóźnisz się ze złożeniem zeznania,  
czyli złożysz je po 30 kwietnia 2008 r.,  

stracisz możliwość podarowania 1 % podatku. 
 

Które pola w PIT należy wypełnić? 
 ♦ PIT-36 (przeznaczony dla osób prowadzących działalność gospodarczą) 

- pozycje nr 312-314, 

♦ PIT-37 (przeznaczony m.in. dla osób pracujących na etacie  

lub zawierających umowy-zlecenia) - pozycje nr 124-126, 

♦ PIT-28 (wypełniają go podatnicy rozliczający się w formie ryczałtu)  

- pozycja nr 136-138. 

 

Kto może przekazać 1% podatku organizacjom? 

 
1. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, 

2. Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, 

3. Podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą  

i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku. 

 

Pamiętajmy, że: 

� Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji. 

� 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych  

w terminie, czyli do 30 kwietnia 2008r. 

� Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji 

przekaże Urząd Skarbowy w terminie do 3 miesięcy. Z wyliczonej 

kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.  

� Ważne jest też to, że jeśli podatnik popełni błąd przy wypełnianiu 

rubryk dotyczących przekazania 1% na OPP (np. przy obliczaniu  

1%, wpisywaniu nazwy organizacji lub jej numeru KRS) – jego roczne 

zeznanie nie zostanie uznane za błędne i nie zostanie mu odesłane  

do poprawienia. Jedyną konsekwencją popełnienia takiej pomyłki 

będzie to, że pieniądze nie zostaną przekazane organizacji. 


