Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska Społeczny
Komitet przy Powiatowym Zespole Nr 2
Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych
w Oświęcimiu

Szanowni Państwo!
To już kolejna edycja naszej akcji „1% dla mojej szkoły” i przy tej okazji dziękujemy wszystkim
sympatykom i darczyńcom za okazaną pomoc. BARDZO DZIĘKUJEMY.
Bardzo

prosimy
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o
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jak

najlepszych warunków i możliwości kształcenia Waszych dzieci.
Propozycja

nasza

nie

niesie

dla

Państwa

żadnych

skutków

finansowych, a będzie istotną pomocą w realizowaniu przez nas
zadań edukacyjnych i wychowawczych

Od 2004 roku możemy wybrać, na co przekazać 1% swojego podatku. Dzięki temu sami decydujemy o przeznaczeniu
tej kwoty i tak płaconej fiskusowi. Możemy rozliczyć się na rzecz budżetu państwa lub też możemy aktywnie włączyć
się do akcji, która pomoże poprawić jakość kształcenia dzieci i młodzieży. Uzyskane w ten sposób środki nie obciążają
osobistego budżetu, ponieważ pieniądze w rzeczywistości pochodzą ze skarbu państwa.
Kolejny raz mamy szanse wesprzeć działania organizacji pracujących na rzecz wspólnego dobra. Jako podatnicy
możemy zdecydować, kto dostanie nasze pieniądze – 1% podatku należnego urzędowi skarbowemu. Jeżeli nie
wesprzemy żadnej organizacji pożytku publicznego (OPP), to ta kwota nie zostanie w naszej kieszeni – trafi do kasy
państwa. Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w akcji „1% dla mojej szkoły”. Sama akcja jest prosta i przejrzysta,
a co najważniejsze nie trzeba ponosić żadnych dodatkowych kosztów.

Akcja „1% dla mojej szkoły” skierowana jest głownie do osób odprowadzających podatek i tych wszystkich, dla
których ważna jest edukacja dzieci i poprawa jakości kształcenia. Dzięki temu może nastąpić przekazanie z Twojego
podatku właśnie na rzecz konkretnej instytucji, w naszym przypadku na Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska”.
Poniżej umieszczamy sposób dokonywania wpłat 1% w 2011.
Dyrektor Szkoły
PIT 36

O.

WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU
PUBLICZNEGO (OPP) Należy podać

numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS) organizacji wybranej z wykazu oraz

wysokość kwoty na jej rzecz ,
305. Numer KRS

Wnioskowana kwota

0000052078

Kwota z poz.

306.

306 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 188, po zaokrągleniu do
pełnych dziesiątek groszy w dół

P.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

zł.

Podatnicy, którzy wypełnili część O w poz. 307 mogą podać cel szczegółowy 1% a zaznaczając

gr.

kwadrat w poz.

308 cel szczegółowy 1 % wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz. 306. W poz. 309 można podać dodatkowe
informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).

308. Wyrażam zgodę
307.Cel szczegółowy 1%

.

PZ Nr 2 SOMSiT Oświęcim

309.

.
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N.

WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU
PUBLICZNEGO (OPP) Należy podać

numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS) organizacji wybranej z wykazu oraz

wysokość kwoty na jej rzecz ,
105. Numer KRS

Wnioskowana kwota

0000052078

Kwota z poz.

106.

106 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 55, po zaokrągleniu do
pełnych dziesiątek groszy w dół

O.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

zł.

Podatnicy, którzy wypełnili część N w poz. 107 mogą podać cel szczegółowy 1% a zaznaczając

108 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz. 106.

gr.

kwadrat w poz.

W poz. 109 można podać dodatkowe

informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).

108. Wyrażam zgodę
107.Cel szczegółowy 1%

.

109.

PZ Nr 2 SOMSiT Oświęcim
.
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H.

WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU
PUBLICZNEGO (OPP) Należy podać

numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS) organizacji wybranej z wykazu oraz

wysokość kwoty na jej rzecz ,
124. Numer KRS

Wnioskowana kwota

0000052078

Kwota z poz.

125.

125 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 120, po zaokrągleniu do
pełnych dziesiątek groszy w dół

I.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

zł.

Podatnicy, którzy wypełnili część H w poz. 126 mogą podać cel szczegółowy 1% a zaznaczając

127 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz. 125.

W poz. 128 można podać dodatkowe

informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).

127. Wyrażam zgodę
126.Cel szczegółowy 1%
128.

.

PZ Nr 2 SOMSiT Oświęcim
.

gr.

kwadrat w poz.

