Wspomagamy Instytut Onkologii w Gliwicach, pozyskujemy fundusze na zakup
aparatury doświadczalnej i medycznej dla Instytutu, wspieramy programy badawcze, informacyjne lub wydawnicze. 1% podatku przeznaczymy na zakup
sprzętu niezbędnego do diagnostyki i opieki nad pacjentami oraz rozpowszechnianie i pogłębianie wiedzy o chorobach nowotworowych.

STOWARZYSZENIE GTW
KRS: 0000203503 | www.gtwgliwice.pl
Stowarzyszenie GTW jest gliwicką organizacją założoną w 2004 roku. Realizuje
projekty i programy kulturalne, sportowe oraz społeczne. Zarządza Stacją Artystyczną Rynek, Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży BUMERANG oraz Boiskiem
„ORKANA”. Prowadzi Placówki Wsparcia Dziennego Metodą Podwórkową dla
dzieci z sześciu dzielnic naszego miasta.

TOWARZYSTWO POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ
KRS: 0000022162 | www.mojacukrzyca.pl
Pomagamy dzieciom, młodzieży i dorosłym cierpiącym na cukrzycę w codziennym zmaganiu się z chorobą. Organizujemy grupy wsparcia, turnusy rehabilitacyjne, warsztaty edukacyjne, programy stypendialne i szkolenia dla nauczycieli.
Z 1% podatku finansujemy realizację programów prozdrowotnych w szkołach
i akcje profilaktyczne dla mieszkańców Gliwic.

STOW. NA RZECZ OCHRONY ZDROWIA PSYCH. „NASZ DOM”
KRS: 0000004449
Jesteśmy organizacją pozarządową działającą od 1990roku. Nasze działania
skierowane są do osób cierpiących na zaburzenia psychiczne oraz ich rodzin.
Celem naszej działalności jest organizowanie wzajemnej pomocy wśród osób
leczących się psychiatrycznie i ich rodzin, kształtowanie wśród osób chorujących psychicznie świadomości praw im przysługujących, organizowanie imprez
o charakterze kulturalno - integracyjnym, promowanie twórczości osób niepełnosprawnych psychicznie.

STOWARZYSZENIE AKADEMIA SPORTOWA GLIWICE
KRS: 0000576092
STOWARZYSZENIE „ABADÁ CAPOEIRA GLIWICE”
KRS: 0000363171

GLIWICKIE TOWARZYSTWO SZKOLNE IM. JANUSZA KORCZAKA
KRS: 0000002344 | www.1spoleczna.gliwice.pl

TOW. POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA , KOŁO GLIWICKIE
KRS: 0000325158 | www.tpbagliwice.pl

1% podatku umożliwia nam realizację twórczych działań edukacyjnych, zakup
pomocy dydaktycznych i zabawek edukacyjnych, wyposażenie sal czy dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Zajmujemy się kreatywną edukacją na poziomie
przedszkolnym, szkoły podstawowej i gimnazjum.

Wpływy z 1 % podatku przeznaczamy na działania Klubu Inicjatyw Społecznych
na rzecz osób, które starają się wyjść z kryzysowej sytuacji życiowej, szczególnie
bezdomnych mężczyzn. Pracujemy także nad społeczną i zawodową reintegracją osób wychodzących z bezdomności.

KLUB ABSTYNENTÓW „KROKUS’’
KRS: 0000003074 | www.krokus-gliwice.org

STOWARZYSZENIE „NASZ SZPITAL”
KRS: 0000148413 | www.vitomed.pl

Zajmujemy się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów związanych z uzależnieniami od alkoholu i narkotyków. Prowadzimy terapeutyczne grupy wsparcia
dla osób uzależnionych i żyjących w związkach z uzależnionymi oraz dla dorosłych dzieci alkoholików. Dzięki 1% podatku możemy zapewnić konsultacje z terapeutą uzależnień, terapie grupowe osób uzależnionych i współuzależnionych.

Pracujemy nad poprawą stanu wyposażenia naszego szpitala. Całość środków
pochodzących z 1% podatku przeznaczamy na zakup sprzętu i wyposażenia
medycznego do placówki. Dzięki temu przyczyniamy się do wyleczenia chorych
korzystających z usług szpitala.

PRZEMYSŁ METALI NIEŻELAZNYCH PRZYJAZNY
SWOIM SENIOROM
KRS: 0000312250
Zapewniamy seniorom możliwość aktywności społecznej po zakończeniu
kariery zawodowej. Realizujemy zadania mające na celu umożliwienie seniorom starzenie się w zdrowiu i na to przeznaczamy otrzymany 1% podatku.

Nasze stowarzyszenie zrzesza osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół. Pomagamy im w pokonywaniu trudności związanych z chorobą.
Integrujemy, leczymy, rehabilitujemy i aktywizujemy chorych. Edukujemy społeczeństwo w zakresie wiedzy dotyczącej stwardnienia rozsianego. Wpływy z 1 %
podatku wykorzystujemy na poprawę jakości życia naszych podopiecznych.

GLIWICKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
KRS: 0000000715 | www.karate.gliwice.pl

STOW. PRZYJACIÓŁ CHORYCH „HOSPICJUM” W GLIWICACH
KRS: 0000001834 | www.hospicjum.gliwice.pl

Klub prowadzi działalność sportową w dyscyplinie karate Kyokushin. Prowadzimy treningi karate dla osób w każdym wieku począwszy od przedszkolaków.
Organizujemy obozy sportowe zawody i szkolenia. 1% podatku przeznaczamy
na wsparcie dzieci z rodzin najuboższych. Finansujemy udział w zajęciach treningowych oraz w obozach sportowych w okresie wakacji i ferii.

Udzielamy pomocy osobom w terminalnej fazie choroby, czyli takiej, której nie
można już wyleczyć. Oprócz domowej i stacjonarnej opieki nad pacjentami, pomagamy również osobom doświadczającym choroby w rodzinie. Środki z 1% podatku
w tym roku przeznaczamy na rozbudowę i modernizację naszego Hospicjum, oraz
na cele bieżące.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU
ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO „POMOCNA DŁOŃ”
KRS: 0000252980

FUNDACJA MARCOPOMAGA
KRS: 0000650902

Realizujemy szeroko rozumianą pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. Działamy na rzecz wyrównywania ich szans.

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ WYDZIAŁU CHEMICZNEGO
POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W GLIWICACH
KRS: 0000197064

FUNDACJA WSPIERANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO,
SPORTU ORAZ DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ RADAN
KRS: 0000283966 | www.fundacjaradan.org
Wspieramy inicjatywy mające na celu rozwój Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Polsce oraz promujemy sport i działalność charytatywną
poprzez aktywne uczestniczenie w życiu społecznym. Wpływy z 1% podatku
przeznaczymy na treningi indywidualne, wynajem kortu tenisowego, zakup
kołnierzy ortopedycznych, noszy do ratownictwa czy defibrylatorów.

STOWARZYSZENIE POLSKA WOLNA OD GMO
KRS: 0000373624 | www.polskawolnaodgmo.org
Promujemy dobrą, smaczną, lokalną żywność bez chemii. Budujemy Polskę wolną od roślin transgenicznych - GMO. Pomagamy w budowaniu dobrych relacji
pomiędzy producentami, a konsumentami. Promujemy producentów, których
produkty powstały bez użycia roślin transgenicznych. 1% podatku przeznaczymy na kampanię promocyjną wytwórców bezpiecznej żywności.

www.1procent.gcop.gliwice.pl

ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA SM SEZAM
KRS: 0000269884 | www.sezamsm.pl

FUNDACJA BIEGAMY Z SERCEM
KRS: 0000470903 | www.biegamyzsercem.pl
Organizujemy akcje sportowo - charytatywne z góry określonym celem pomocy
skierowanej do niepełnosprawnej młodzieży oraz dzieci z Domu Dziecka. Integrujemy środowiska osób sprawnych z niepełnosprawnymi. Stawiamy na rozwój sportowy dzieci i młodzieży. Pozyskane kwoty planujemy wydać w 100% na
leczenie i rehabilitację niepełnosprawnej młodzieży i dzieci.

POLSKI CZERWONY KRZYŻ ODDZIAŁ REJONOWY GLIWICE
KRS: 0000225587 | www.pck.pl
Dzięki środkom pozyskanym w ramach zbiórki 1 % podatku Polski Czerwony
Krzyż będzie mógł dożywiać dzieci, doposażyć je w przybory szkolne oraz przekazać im paczki na święta. Nasze jednoprocentowe hasło brzmi: „TWÓJ 1 % =
wdzięczność Dzieci ”.

GLIWICKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MAŁYCH OBIEKTÓW
SAKRALNYCH, ARTYSTYCZNYCH I ZABYTKOWYCH NEPOMUK
KRS: 0000324345

Fundacja MarcoPomaga – powstała w 2016 roku jako naturalna kontynuacja
działalności charytatywnej gliwickiej firmy Marco sp. z o.o. Fundacja skupia się
głównie na wsparciu lokalnej społeczności, jako priorytet stawiając ratowanie
życia i zdrowia. Swoimi działaniami MarcoPomaga dąży do stworzenia mini
społeczności, której członkowie będą się wspierać i pomagać sobie nawzajem,
a pozytywne efekty tych działań wywołają efekt domina. Dodatkowo Fundacja
skupia się również na promowaniu rozwoju edukacji, sportu oraz kultury.

STOWARZYSZENIE CAŁA NAPRZÓD
KRS: 0000328818 | www.calanaprzod.org
1% podatku przeznaczamy dokładnie na to, co potrzebne podopiecznym, znajdującym się w trudnej sytuacji zdrowotnej - na aktywizację zawodową, turnus
rehabilitacyjny, sprzęt specjalistyczny, leki czy na trening rugby na wózkach.
Organizujemy charytatywne imprezy kulturalne i sportowe, takie jak: Hałas
Miasta, Skup Kultury czy Niedzielna Liga Futsalu.

STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
IM. JANINY STOKSIK
KRS: 0000003452 | www.sonata.info.pl
Integrujemy osoby z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną przez wolontariat, zajęcia manualne, gabinet rehabilitacyjny i uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta oraz organizowanie wycieczek krajoznawczych. 1% podatku pomaga nam zachęcać osoby niepełnosprawne do wychodzenia z domu, korzystania
z imprez i wydarzeń, pokonywania słabości i poczucia osamotnienia.

DOM WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ
Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH
KRS: 0000001456 | www.haus.pl
Realizujemy projekty edukacyjne i informacyjne z zakresu stosunków polsko-niemieckich, dialogu interkulturowego, budowania społeczeństwa obywatelskiego, propagowania praw mniejszości narodowych, rozwoju lokalnego oraz
regionalnego w kontekście obecności Polski w Unii Europejskiej. 1% podatku
przeznaczamy na projekty kulturalne, edukacyjne i historyczne adresowane do
mieszkańców Górnego Śląska.

SIKRET GLIWICE
KRS: 0000275706 | www.sikret.org.pl
Promujemy, zachęcamy i namawiamy do uprawiania sportu w każdej postaci.
Dzięki temu staramy się odciągnąć dzieci, młodzież i dorosłych od uzależnień
i ich negatywnych skutków. Pod egidą stowarzyszenia prowadzone są szkolenia
sportowo-rekreacyjne w takich sekcjach jak: pływacka, narciarska i siatkarska.
Oprócz tego prowadzimy również klasy sportowe. Dzięki 1% podatku rozwijamy nasze sekcje treningowe i klasy sportowe, działamy w dziedzinie sportu, rekreacji, turystyki i kultury.

GLIWICKIE STOWARZYSZENIE „NIEWIDOMY GLOBTROTER”
KRS: 0000590246
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GÓRNOŚLĄSKA FUNDACJA ONKOLOGICZNA NA RZECZ
ODDZIAŁU CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU
IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GLIWICACH
KRS: 0000179042 | www.gfo.io.gliwice.pl
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Emeryci i renciści mogą złożyć proste oświadczenie
na druku PIT-OP, bez konieczności dokonywania jakichkolwiek obliczeń. Wystarczy wybrać jedną z organizacji
i wpisać jej dane a PIT-OP dostarczyć do GCOP-u.

Szczegółowe informacje:

32 775 20 53
1procent@gcop.gliwice.pl
www.1procent.gcop.gliwice.pl
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GLIWICKIE
TOWARZYSTWO
SZKOLNE IM. JANUSZA KORCZAKA
KLUB SPORTOWY
„CARBO-GLIWICE”
KRS:
KRS: 0000002344
0000001451 || www.1spoleczna.gliwice.pl
www.carbo.gliwice.pl
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FUNDACJA INSTYTUT GLOBALIZACJI
KRS:
0000261242
GLIWICKI
KLUB KARATE KYOKUSHIN
KRS: 0000000715 | www.karate.gliwice.pl

Fundacja Instytut Globalizacji istnieje od 2006 r. Prowadzimy działalność wydawniczą, edukacyjną i ewangelizacyjną. Finansujemy świeckich misjonarzy, którzy
Krzewimy kulturę fizyczną oraz wychowujemy dzieci i młodzież poprzez orgaporzucając swoje dotychczasowe życie, wyruszają w nieznane i budują Kościół od
nizowanie treningów Karate Kyokushin. 1% podatku możemy przeznaczyć np.
nowa, w najbardziej zlaicyzowanych miejscach na świecie (Finlandia, Albania, Irlanna zakup maty, która jest bardzo ważnym elementem w organizacji zawodów
dia, Mołdawia, Francja).
dla naszych podopiecznych.

STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW WETERANÓW
WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ 1919-1956 IM. GEN. STEFANA
„GROTA” ROWECKIEGO Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH
KRS: 0000180548
Środki z wpłat pochodzących z 1 % podatku przekazujemy na pomoc naszym
najstarszym członkom – 90-cio, 95-cio i 100-latkom. Pomagamy im między innymi poprzez częściową refundację kosztów leków. Staramy się, aby nasi członkowie mogli godnie przeżyć jesień życia.

FUNDACJA NA MURACH MIASTA
KRS: 0000451275 | www.namurachmiasta.org
Wspieramy rozwój i integrację wspólnot chrześcijańskich oraz społeczności
lokalnych, propagujemy wartości moralne wynikające z nauk Pisma Świętego,
niesiemy pomoc najuboższym w oparciu o wolontariat.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
I ICH RODZIN „PODAJMY-SOBIE-RĘCE”
KRS: 0000461559 | www.podajmysobierece.eu
Tworzymy warunki do aktywności osób niepełnosprawnych i ich rodzin, jako
podstawy integracji społecznej. Staramy się zapewnić warunki do wszechstronnego rozwoju osób niepełnosprawnych. 1% podatku przeznaczymy na spełnienie marzeń niepełnosprawnego dziecka o relaksacji na basenie, wspólnej
zabawie z rodzicami na warsztatach plastycznych, terapii na koniach, terapii
pedagogicznej oraz na zajęcia usprawniające umiejętności społeczne czy ćwiczenia mózgu metodą Biofeedback.

EKOGIM10
KRS: 0000499487
GLIWICKIE STOWARZYSZENIE TANECZNO-SPORTOWE
SZOK - GLIWICE
KRS: 0000004561

STOWARZYSZENIE POSZKODOWANYCH PRZEDSIĘBIORCÓW RP
KRS: 0000401753 | www.spprp.pl
Dzięki 1% podatku organizujemy dla przedsiębiorców spotkania informacyjne,
szkolenia czy pomoc prawną. Wspieramy mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych w sporach z urzędami, interweniujemy w ich sprawach, lobbujemy za
korzystnymi zmianami w ustawach i aktach prawnych. Działamy na rzecz integracji małych przedsiębiorców.

EWANGELICKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE W GLIWICACH
KRS: 0000001366 | www.szkolyete.pl
Prowadzimy w Gliwicach dwie niepubliczne szkoły: liceum ogólnokształcące i szkołę podstawową, w których uczniowie zdobywają wiedzę, rozwijają umiejętności
i gdzie ich charakter staje się szlachetniejszy. Pomagamy uczniom w realizacji ich
zainteresowań i pasji. 1% podatku jest jednym ze źródeł, które umożliwi nam tworzenie nowoczesnych szkół oferujących wszechstronne wykształcenie dla większej
liczby uczniów. Co roku fundujemy stypendia dla utalentowanych kandydatów.

POLSKA FEDERACJA MISTRZÓW REIKI I METOD
NATURALNEGO UZDRAWIANIA
KRS: 0000067175
Realizuje zadania statutowe w zakresie działalności charytatywnej, ochrony
i promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez organizowanie i prowadzenie kursów, seminariów, konferencji, działalności naukowo-badawczej, współpracy z pokrewnymi stowarzyszeniami, świadczenia pomocy
zgodnie z zasadami ujętymi w Statucie.

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW ŚLĄSKA
KRS: 0000273051 | www.gliwice.zhp.pl
Naszym celem jest wspieranie wychowania poprzez tworzenie warunków do
wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży w wieku 6-21 lat. W oparciu o wolontariat instruktorów organizujemy popołudniowe spotkania, weekendowe
wyjazdy i obozy dla zuchów i harcerzy. 1% podatku dla gliwickich zuchów i harcerzy to inwestycja w pomoc w wychowaniu młodych ludzi na świadomych obywateli i członków społeczeństwa, którzy chcą zmieniać świat na lepszy i wiedzą,
jak to zrobić. Harcerstwo rozbudza w nich chęć poszukiwania nowych zainteresowań i pozwala na ich rozwijanie.

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH, OKRĘG ŚLĄSKI,
KOŁO GLIWICE
KRS: 0000012847 | www.pzngliwice.org.pl
Nasza organizacja zajmuje się wspieraniem osób niewidomych i słabowidzących.
Środki z 1% podatku przeznaczymy np. na prowadzenie szkoleń w zakresie czynności dnia codziennego, technologii ułatwiającej funkcjonowanie, rehabilitacji podstawowej i orientacji przestrzenno-słuchowej a także na spotkania i konferencje.

FUNDACJA „HABITAT FOR HUMANITY POLAND”
KRS: 0000143344 | www.habitat.pl
Celem naszej fundacji jest inspirowanie, wspieranie i jednoczenie inicjatyw
zmierzających do stworzenia godnych dla człowieka miejsc do życia, polegających na remontowaniu i budowie domów dla niezamożnych rodzin. Pieniądze,
przekazane nam w ramach 1 % przekładają się na trwałą poprawę jakości życia
rodzin, poprzez podniesienie standardu warunków mieszkaniowych.

FUNDACJA MEAKULTURA
KRS: 0000431356 | www.fundacjameakultura.pl
Środki z 1% przeznaczamy między innymi na: wydawanie czasopisma o muzyce
MEAKULTURA.pl, prowadzenie kampanii społecznej „Save the Music” czy pisanie książek (np. „Sto lat muzycznej emigracji. Kompozytorzy polscy za granicą
1918-2018”). Naszym celem jest szerokie promowanie kultury muzycznej w Polsce i za granicą, edukacja i inwestowanie w talenty.

STOWARZYSZENIE „RANGER SURVIVAL CLUB”
KRS: 0000536804 | www.ranger.org.pl
Stowarzyszenie „RANGER SURVIVAL CLUB” funkcjonuje od 1992 roku i ma charakter proobronny. Jest organizacją społeczną o charakterze non-profit i ma na
celu prowadzenie działalności edukacyjnej i wychowawczej. Misją Stowarzyszenia Ranger Survival Club jest m.in. propagowanie patriotyzmu i kształtowanie
postawy obywatelskiej, przygotowanie przyszłych kadr dla Wojska Polskiego
i innych służb mundurowych i przysposobienie wojskowe młodzieży. Wszelkie
pozyskane przez Stowarzyszenie środki finansowe - pochodzące ze składek i darowizn - przeznaczane są na rozbudowę bazy sprzętowej oraz dofinansowanie
zajęć przeznaczonych dla młodzieży z niezamożnych rodzin. Ze środków z OPP
planujemy zakup np. trenażerów medycznych.
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1

FUNDACJA ŚWIĘTEJ RITY
KRS: 0000407242 | www.fundacjaswrity.pl
Niesiemy pomoc materialną i niematerialną matkom samotnie wychowującym
dzieci, a także rodzinom wielodzietnym. Pomagamy w zdobywaniu wiedzy
i umiejętności dzieciom i młodzieży z rodzin niezamożnych i na te cele potrzebujemy wsparcia w postaci 1 % podatku.

FUNDACJA TACY SAMI
KRS: 0000138202 | www.tacysami.org.pl
Wyciągamy niepełnosprawnych z czterech ścian własnego domu. Pokazujemy
im nowe możliwości - dzięki nam nurkują, żeglują, grają w rugby, jeżdżą na rowerach. Otrzymany 1% podatku przeznaczamy na to, aby nasi podopieczni mogli być aktywni. Finansujemy sprzęt sportowy i rehabilitacyjny, kursy zawodowe
i turnusy rehabilitacyjne, operacje i zabiegi, a także sprzęt komputerowy.

FUNDACJA JAZZU TRADYCYJNEGO
KRS: 0000524163 | www.fjt.com.pl
Ratujemy dziedzictwo kulturowe zapewniając przetrwanie najstarszych, zagrożonych, jazzowych gatunków. Realizujemy cele poprzez rozwój, promocję i upowszechnianie Jazzu Tradycyjnego oraz muzyczną edukację dzieci i młodzieży.
Działamy też charytatywnie organizując koncerty dla pacjentów Centrum Onkologii w Gliwicach (program: Happy Jazz for Onco). Siła Jazzu tkwi w tradycji.

GLIWICKI KLUB REKREACYJNO-SPORTOWY „STOKROTKA”
TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ
KRS: 0000221601 | www.aikido.silesia.pl
Klub prowadzi działalność w zakresie szkolenia Wschodnich Sztuk Walki: Aikido
Aikikai oraz Iajjutsu (klasyczna szermierka japońska). 1% podatku przeznaczamy na zakup sprzętu sportowego oraz pokrycie kosztów zajęć treningowych dla
osób w trudnej sytuacji materialnej.

SPOŁECZNY KOMITET POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
KRS: 0000002643 | www.gcer.pl
W ramach przedszkola, ośrodków i poradni prowadzimy edukację i reha
bilitację dla dzieci oraz organizujemy pomoc psychologiczną dla rodziców. 1%
podatku przeznaczamy m.in. na doposażenie placu zabaw i pomieszczeń terapeutycznych oraz zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu rehabilitacyjnego.

podatki.gov.pl

podatku

na rzecz
organizacji pożytku publiczneggo (OPP)

W serwisie podatki.gov.pl wybierz Twój e-PIT
Wpisz swoje dane:
1 PESEL (albo: NIP i datę urodzenia)
2 kwotę przychodu z deklaracji za rok 2018
3 kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców

2

(np PIT-11) za 2019 rok

lub użyj profilu zaufanego

31

Na głównym ekranie zobaczysz informację o OPP

Jeśli robisz to
po raz pierwszy:

Jeśli chcesz
zmienić OPP:

wybierz z listy numer KRS
tej OPP, której chcesz
przekazać 1% podatku
wskaż cel szczegółowy
( jeśli chcesz)
zaznacz zgodę ( jeśli chcesz)
na przekazanie OPP
informacji o 1% podatku

Jeśli chcesz
zmienić tylko
cel szczegółowy:

wybierz opcję
„Zmieniam organizację”

wybierz opcję
„Zmieniam organizację”

wybierz z wykazu OPP
numer KRS organizacji,
której chcesz przekazać 1%

nie zmieniając numeru
KRS edytuj informację
o celu szczegółowym

wskaż cel szczegółowy
( jeśli chcesz)

zatwierdź zmianę

zatwierdź tę zmianę

zaakceptuj i wyślij zeznanie
Usługa Twój e-PIT automatycznie wskazuje tę OPP, która w ubiegłym roku otrzymała od Ciebie 1% podatku.
Wskazuje też cel szczegółowy i automatycznie zaznacza zgodę na przekazanie wybranej OPP informacji o 1%,
według informacji z ubiegłego roku. Możesz edytować te dane.
Twój e-PIT wylicza kwotę 1% podatku na podstawie aktualnych danych.

www.1procent.gcop.gliwice.pl

