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   PODATKU 

 

 

 

Szanowni Państwo, Przyjaciele Klubu i Sympatycy żeglarstwa, 

 
Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim z Państwa, którzy 

w ubiegłym roku przekazali 1% swojego podatku na rozwój żeglarstwa 

dzieci i młodzieży w Ostrowie Wielkopolskim.  

Żeglarstwo jest wspaniałym sportem i swoistą szkołą życia. Sport 

i wypoczynek pod żaglami to przecież nauka samodzielności, 

odpowiedzialności, podejmowania szybkich decyzji, funkcjonowania 

w zespole, a przede wszystkim umiejętność zmagania się z żywiołem 

poprzez pokonywanie swoich słabości. Te i inne wartości wszczepiamy 

od 2000 roku dzieciom i młodzieży wspólnie z Państwa pomocą.  

 

 Wiedząc jak ważny jest wszechstronny rozwój i właściwe 

kształtowanie młodego pokolenia, Zarząd Klubu zwraca się z uprzejmą 

prośbą o ponowne wsparcie naszych działań i przekazanie 1% swojego 

podatku na rozwój żeglarstwa dzieci i młodzieży w naszym mieście.  

Tak jak w poprzednich latach środki można przekazać do Klubu za 

pośrednictwem Kaliskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego - 

organizacji pożytku publicznego, którego jesteśmy członkiem.  

 

Dziękujemy za zrozumienie i przekazane środki. 

 

 

 

W imieniu Zarządu 

 

 

Piotr Koniarek 

Komandor Klubu 
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NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE 

 
Zgodnie z przepisami ustawy o organizacjach pożytku publicznego i o wolontariacie podatnik 
podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% swojego podatku na rzecz 
wybranej (jednej) przez siebie organizacji pożytku publicznego. 
 
UWAGA! 
Od roku 2008 1% podatku mogą przekazać na Organizację Pożytku Publicznego wszyscy, 
którzy płacą podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39) 
oraz osoby, które rozliczają się z fiskusem stawką liniową (PIT-36L). 
 
JAK TO ZROBIĆ? 
W rubryce WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI 
POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)  
W polu Numer KRS wpisujemy 0000078275  
W polu Kwota 1% podatku wpisujemy obliczoną kwotę  
W rubryce INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 
W polu Cel szczegółowy 1% wpisujemy UKŻ „TRAWERS” OSTRÓW WLKP.  
W polu Wyrażam zgodę zaznaczamy kwadrat  
 

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może również podać dodatkowe 
informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych 
przez organizację pożytku publicznego (np. na konkretny cel). Powyższe informacje zostaną 
przesłane organizacji pożytku publicznego przez organ podatkowy jako uszczegółowienie 
przekazanych kwot. 

 
Jeśli rozliczył Twoją deklarację zakład pracy lub ZUS to jeszcze nic straconego. Po otrzymaniu 
z zakładu pracy lub ZUS. druku PIT 40 możesz sam wypełnić nowy druk PIT wypełniając w nim 
rubryki wg wzoru i wysłać do Urzędu Skarbowego lub dostarczyć osobiście. 

 
Oddaj deklarację PIT do dnia 30 kwietnia 2015 r. 
 

DZIĘKUJEMY! 

 


