
 

 

 

 

 

DRUHNY I DRUHOWIE 

ROZPOCZĘŁA SIĘ KAMPANIA 1% 

TRWA OD 01.01.2011 R. DO 02.05.2011 R. 

PAMIĘTAJ O SWOJEJ JEDNOSTCE 

PRZY SKŁADANIU PIT-u 

Związek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych Rzeczypospolitej Polskiej kieruje prośbę do wszystkich 

identyfikujących się ze Związkiem, przede wszystkim straŜaków ochotników, działaczy oraz członków 

współdziałających i sympatyków Związku OSP RP o wspólne zaangaŜowanie się w kampanię              

„1% podatku dla Związku OSP RP”. 

Zachęcamy głównie straŜaków ochotników, mających bezpośredni kontakt z podatnikami mieszkającymi 

na terenie działania ich jednostek o propagowanie kampanii w roku 2011. Wspólnym wysiłkiem moŜemy 

własnym jednostkom pomóc zgromadzić dodatkowe środki finansowe. 

Rozliczając podatek za 2010 rok , moŜemy wesprzeć swoją jednostkę. 

UWAGA! Są zmiany. 

Nowe zmiany nakładają nowe obowiązki na OPP, podatnikom zaś będzie łatwiej 

– moŜemy odetchnąć z ulgą. 

Przypomnijmy – 1% to jedna setna części podatku dochodowego od osób fizycznych, którą 

podatnik moŜe przekazać wybranej przez siebie jednostce. Jeśli sam nie wskaŜesz, komu 

przekazać 1% podatku, nikt nie zrobi tego za Ciebie. Twój 1% trafi do budŜetu państwa. 

Nasza kampania potrzebuje niewiele, tylko trochę chęci i czasu, oraz umiejętności dotarcia do 

podatnika i poinformowania go o moŜliwości przekazania 1% na rzecz Związku OSP RP. 

1% - To pomoc, która nic nie kosztuje darczyńcę. 



Odpisując 1% od swojego podatku w rocznym zeznaniu podatkowym wystarczy: 

1. We „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEśNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POśYTKU 

PUBLICZNEGO OPP”, który znajduje się na końcu kaŜdego zeznania rocznego wpisać tylko nasz 

Numer KRS:  0000116212. Nie moŜna pomylić się w numerze KRS, pomyłka oznacza nie złoŜenie 

wniosku. 

2. W części "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, wpisać  „Cel szczegółowy 1%"  tj. wpisać nazwę OSP 

oraz jej dokładny adres z kodem pocztowym. 

Pamiętajmy, Ŝe 1% i tak jest naleŜny Państwu. 

Przekazując swój 1% dla Związku OSP RP mamy moŜliwość zdecydowania na jaki konkretny cel go 

przeznaczymy. Wpłata na Związek OSP RP nie jest darowizną. Przekazujemy pieniądze, które i tak 

stanowią podatek naleŜny Państwu – i to my zadecydujemy czy przekaŜemy je Skarbowi Państwa, czy na 

swoją jednostkę. Nawet niewielką kwotę warto przekazać dla Związku OSP RP, z wielu kilkuzłotowych 

wpłat moŜemy uzbierać znaczącą sumę. 

Pozyskane środki w roku 2011 Związek OSP RP zgodnie z regulaminem „1% podatku dla 

Związku OSP RP” przekaŜe jednostkom ochrony przeciwpoŜarowej na cele ochrony 

przeciwpoŜarowej zgodnie z wskazanym przez podatnika celem szczegółowym. 

„1% podatku na rzecz Związku OSP RP” – wystarczy, Ŝe wpiszesz NR KRS 0000116212 do swojej 

deklaracji podatkowej.  Przykładowy wzór części deklaracji dotyczącej wniosku: 

 

 

 

 

 

 

 

W celu ułatwienia Państwu przekazania 1 %, zostały przygotowane: 

- program do rozliczeń PIT-y – 2010 

- informacje szczegółowe dotyczące „Akcji 1 % dla Związku OSP RP” 

Które są dostępne na stronie internetowej www.zosprp.pl 

W tej pozycji wpisz skróconą nazwę wybranej jednostki : 

 - OSP  - Zarządu Gminnego ZOSP RP  - Zarządu Powiatowego ZOSP RP 

- Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP i podaj dokładny adres z kodem pocztowym ! 


