
 

 

 

Uczniowskie, Szkolne i Międzyszkolne 

Kluby Sportowe  
w województwie podkarpackim

Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie 

kontynuuje w 2013 roku program: 

„PODZIEL SIĘ 1% - WSPIERAJ SPORT SWOICH DZIECI I MŁODZIEŻY” 

Zgodnie z artykułem 27 "Ustawy o działalności pożytku publicznego                         

i wolontariacie" podatnik może przekazać 1% podatku należnego fiskusowi na 

wsparcie organizacji, które realizują działania pożytku publicznego (na przykład                               

w sferze edukacji, oświaty, sportu czy pomocy społecznej). Daje to Państwu 

możliwość wsparcia swoimi pieniędzmi działań wybranej organizacji pożytku 

publicznego. 

PW SZS w Rzeszowie uzyskał status organizacji pożytku publicznego                 

w maju 2004 roku i prowadzi zbiórkę 1% podatku od osób fizycznych, 

przeznaczając pozyskane środki na rozwój sportu dzieci i młodzieży. 

Podział uzyskanych wpłat 

Poprzez działania marketingowe, a szczególnie promocję własnej 

działalności można zdobyć środki finansowe na realizację własnych celów, 

które są zbieżne z celami naszego stowarzyszenia.  

W tym roku środki które wpłyną na konto PW SZS będą do dyspozycji 

klubu (szkoły) do wysokości 70% (na podstawie informacji z Urzędów 

Skarbowych). Środki te można odebrać rozliczając w biurze PW SZS rachunki 

związane z działalnością sportową np.: 

 zakup sprzętu sportowego,  

 zakup trofeów sportowych (dyplomy, puchary, medale), 

 rozliczenie kosztów transportu na zawody sportowe, itp. 

Pozostałe środki będą przeznaczone na realizację zadań statutowych na rzecz 

wszystkich członków zwyczajnych Związku (również w przypadku braku 

szczegółowego celu 1%). 

W ub. roku z tej formy dofinansowania swojej działalności skorzystało 

kilkadziesiąt szkół i klubów. 
 

Jak przekazać nam 1% swojego podatku dochodowego od osób fizycznych? 

Wystarczy jedynie w formularzu PIT wpisać nazwę i numer KRS organizacji, 

której chcemy przekazać 1% swojego podatku. Resztą zajmie się już urząd 

skarbowy. Nie trzeba nic wpłacać, czekać na zwrot podatku! Wystarczy tylko 

podać dane organizacji w formularzu. 



 Wpłata na OPP nie jest darowizną, bo przekazuje się pieniądze, które                  

i tak stanowią podatek - tak więc podatnik decyduje po prostu, czy woli je 

przekazać Skarbowi Państwa, czy może lepiej którejś z organizacji 

pozarządowych, które potrafią znacznie lepiej je wykorzystać. Nawet niewielką 

kwotę warto przekazać na rzecz OPP, z wielu kilkuzłotowych wpłat może 

uzbierać się znacząca suma. 
 

P r z y k ł a d   w y p e ł n i e n i a   f o r m u l a r z a   P I T   3 7  

   I. 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. 

 123. Nr KRS 

0000057627 
Wnioskowa kwota  
Kwota z poz. 124 nie może przekroczyć 1% z poz. 118 po 
zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół 

124. 

98 zł,   00   gr 

J.INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Podatnicy, którzy wypełnili część I w poz. 125 mogą podać cel szczegółowy 1%,                                        

a zaznaczając kwadrat w poz. 125 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie                                                          
z poz. 124.  W poz. 127 można podać dodatkowe informacje np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail). 

 
125. Cel szczegółowy 1%       n a   p r z y k ł a d  

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PRZY SP NR 41 W RZESZOWIE 
126. Wyrażam zgodę 

X 
127.        n a   p r z y k ł a d  

JAN KOWALSKI   RZESZÓW   UL. WAKACYJNA 1/41 

 

Pamiętaj że: 
 podatnik wskazuje OPP i kwotę 1% w zeznaniu podatkowym, nie ma możliwości 

samodzielnej wpłaty 1%;  

 w jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej 

organizacji; podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe 

informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% 

przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel); na te informacje 

przeznaczona jest specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” (poz. 107 - 109                       

– PIT-36, poz. 123 – 127 – PIT-37, poz. 60 – 62 – PIT-38); informacje te zostaną 

przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot;  

 podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, 

nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego; informacje te przekazuje urząd 

skarbowy; zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę 

(poz. 108 – PIT-36, poz. 126 – PIT-37, poz. 61 – PIT-38);  

 podatnik ma prawo przekazać 1% organizacji pożytku publicznego także w korekcie 

zeznania podatkowego;  

 wpłaty 1% będą wpływać na konta organizacji w lipcu i sierpniu. 
 

Wpłacając 1% swojego podatku na Podkarpacki Wojewódzki 

Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie  

inwestujesz pieniądze w sport swoich dzieci i młodzieży. 

 

DZIĘKUJEMY ZA KAŻDĄ NAWET NAJMNIEJSZĄ WPŁATĘ!

 


