
 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku „Świętojańska” 
jest organizacją pożytku publicznego, dlatego każdy kto pragnie wspierać naszą działalność 
może przekazać 1% podatku albo inne darowizny finansowe lub materialne.

Nasz numer KRS to: 0000637176
 
 
 
Jak przekazać 1% podatku na Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w 
Białymstoku „Świętojańska”? 

1. Po wyliczeniu kwoty podatku do zapłaty w rubrykach zeznania podatkowego 
(zatytułowanego "Wniosek o przekazani
pożytku publicznego OPP") wpisujemy nazwę (w naszym przypadku "
Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku „Świętojańska”
KRS-u (0000637176); (art. 45 ust. 5c ustawy o pdpf).

2. Wpisujemy także kwotę jaką chcemy, aby Urząd Skarbowy przekazał na rzecz OPP. Kwota 
nie może przekroczyć 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego po 
zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45 ust. 5c ustawy o pdpf).

3. Pieniądze 1% podatku należnego Urząd Skarbowy przekaże na konto naszej organizacji w 
terminie do 3 miesięcy. Jeżeli deklaracja złożona zostanie po 30 kwietnia traci się 
możliwość podarowania 

 

 

 

 

 

 
Przekazanie nam 1% podatku wynikającego z rocznego zezn
możliwości przekazania na rzecz organizacji pożytku publicznego dowolnej kwoty w formie 
darowizny i odliczenia jej od dochodu.
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Przekazanie nam 1% podatku wynikającego z rocznego zeznania podatkowego nie wyklucza 
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Dobrą motywacją do podjęcia decyzji jest zrozumienie idei i założeń Stowarzyszenia Przyjaciół 
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku „Świętojańska” i chęć współrealizacji celów 
statutowych, przypomnijmy najważniejsze:

• wspieranie szkoły w zakresie realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego 
Szkoły, 

• nawiązywanie współpracy z instytucjami 
społecznymi, prywatnymi i publicznymi

• wielokierunkowe inicjowanie, wspieranie i udzielanie pomocy w różnego rodzaju 
przedsięwzięciach edukacyjno -kulturalnych i wychowawczych uczniów /słuchaczy Zespołu Szkół 
oraz wychowanków Internatu 

• wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów/słuchaczy Zespołu Szkół oraz wychowanków 
Internatu pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz stymulowanie 
rozwoju uczniów/słuchaczy szczególnie uzdolnionych

• promowanie edukacji sportowej i szerzenia kultury fizycznej,

• promowanie i organizowanie wolontariatu wśród uczniów/słuchaczy Szkoły,

• promowanie przedsięwzięć służących uczeniu się przez całe życie

Więcej można znaleźć w statucie stowarzyszenia.
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                   Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymsto

 

Nawet najmniejsza przekazana kwota będzie dla nas dużą pomocą, 
za którą jesteśmy bardzo wdzięczni.
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Zarząd Stowarzyszenia
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