
 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie prosimy Państwa o przekazanie 1% podatku na rozbudowę i rozwój Naszej  Szkoły. 

Bóg zapłać. 

Szczególnym obszarem aktywności Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Szkoły Podstawowej 

Sióstr Misjonarek Św. Rodziny w Białymstoku jest obecnie wspieranie rozbudowy naszej 

szkoły, a także pomoc uczniom w zdobywaniu wiedzy, poszerzaniu ich możliwości 

intelektualnych oraz zainteresowań naukowych, jak i sportowych. 

 

W JAKI SPOSÓB PRZEKAZAĆ 1% PODATKU? 

1% podatku dochodowego mogą przekazać organizacjom: •podatnicy podatku dochodowego od 

osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów 

wartościowych); •podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych; 

•podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej 

stawki podatku. 

1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 

na podstawie PIT-u otrzymanego z ZUS. Podatnicy, którzy zdecydowali się na rozliczenie 

podatku przez pracodawcę, nie mają możliwości przekazania 1%  

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach 

zeznania podatkowego (które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% podatku 

należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisujemy numer, pod jakim 

widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% podatku. 

Oprócz numeru KRS wybranej organizacji, w rubrykach PIT-u wpisujemy także kwotę, którą 

chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, 

wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. 

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz 

adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje OPP Urząd Skarbowy. 

Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 128 – PIT-28, 

poz. 305 – PIT-36, poz. 108 – PIT-36L, poz. 126 – PIT-37, poz. 61 – PIT-38, poz. 54 – PIT-39). 

  



JAK ŁATWO I SZYBKO WYPEŁNIĆ ZEZNANIE PODATKOWE PIT? 

Portal ngo.pl, we współpracy z serwisem e-pity.pl, umożliwia znacznie łatwiejsze wypełnienie 

deklaracji PIT i przekazanie 1%. Przy rozliczaniu podatku za 2015 rok można skorzystać z 

darmowej aplikacji internetowej e-pity.pl, dostępnej w bazie organizacji uprawnionych do 

otrzymania 1% podatku w portalu ngo.pl. 

Wystarczy w bazie ngo.pl odnaleźć organizację, której chcemy przekazać 1% podatku, aby 

jednym kliknięciem przejść do wypełniania swojego PIT-u w serwisie e-pity.pl. Dane organizacji 

zostaną w nim umieszczone automatycznie. 

Link do strony z naszym Stowarzyszeniem: 

http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=93632 

Aplikacja umożliwia wysłanie PIT-a przez Internet do systemu e-deklaracje.gov.pl lub 

wydrukowanie go w sposób tradycyjny. Możliwe jest także zapisanie wypełnionej deklaracji PIT 

w pliku PDF i XML na dysku własnego komputera. 

 W aplikacji dostępne są wszystkie deklaracje obowiązujące od 1 stycznia 2013 r: PIT-37, PIT-

28, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39, PIT/B, D, 2K, O, Z, ZG, PIT-28/A, PIT-28/B, NIP-7, ZAP-

3 (dawniej NIP-3) 

http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=93632

