
Przekaż swój 1% na 

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW 

KOŁO NOWOGARD 

Ofiarując nawet niewielką kwotę na naszą działalność, udzielasz nam realnego wsparcia na 

działalność naszego Koła. Pamiętaj, przekazując 1% nie ponosisz żadnych kosztów, za to nasza 

Organizacja może wiele zyskać. 

Koło Nowogard jest jednym z ponad 350 kół zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Diabetyków, 

które otrzymuje pokazaną darowizną z 1% za pośrednictwem Zarządu Głównego PSD 

Pamiętaj  

aby ofiarowany przez Ciebie 1% darowizny dotarł do naszego Koła musisz podać nr KRS Polskiego 

Stowarzyszenia Diabetyków  

KRS: 0000037573 

oraz w informacji uzupełniającej jako Cel szczegółowy koniecznie wpisać: 

KOŁO NOWOGARD 

Ważne! 

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się przekazać 1% dla OPP, czy nie - Twój podatek będzie 

wynosił tyle samo. Jeżeli wyrazisz zgodę, aby przekazać 1% podatku dla PSD Koła Nowogard, wtedy 

urząd z należnego im podatku odejmie przysługujący 1% i przekaże nowogardzkim diabetykom  

Miej wpływ na to kto dostanie 1 %, z reguły jest to nieznaczna kwota, ale kiedy pochodzi od wielu 

osób wówczas nierzadko sprawia, że możliwa jest realizacja decydujących obowiązków organizacji.  

Kto i na jakim druku może przekazać 1% podatku 

• Osoby fizyczne, emeryci i renciści – PIT 37 

• Ryczałtowcy – PIT 28 

• Przedsiębiorcy – PIT 36 

• Przedsiębiorcy „liniowcy” - PIT 36L 

• Gracze giełdowi – PIT 38 

• Osoby, które sprzedały nieruchomość - PIT 39 

• Osoby posiadające udziały lub akcje zagranicznych spółek kontrolowanych – PIT-CFC 

Kto może złożyć oświadczenie PIT-OP 

Możesz przekazać 1% podatku dla wybranej przez siebie OPP za pomocą PIT-OP, jeśli: 

• jesteś emerytem lub rencistą, 

• dostałeś od organu rentowego (np. z ZUS) roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A 
za 2019 r., 

• nie uzyskałeś w 2019 r. innych dochodów, które powinieneś wykazać w zeznaniu podatkowym 
na formularzu PIT-37 albo PIT-36. 

PIT-OP 

Emeryt, Rencista może przekazać 1% swojego podatku za 
pośrednictwem Oświadczenia PIT-OP 

 
W oświadczeniu PIT-OP należy podać: 

⎯ swój nr PESEL, 

⎯  rok, którego dotyczy oświadczenie, 

⎯  właściwy urząd skarbowy, 

⎯  nazwisko, imię oraz datę urodzenia podatnika,  

⎯ numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (0000037573). oraz w informacji 
uzupełniającej w celu szczegółowym wpisać Koło Nowogard,  

⎯ podpisać oświadczenie.  
W formularzu PIT-OP nie ma miejsca na wpisanie kwoty więc nie musi się obliczać kwoty stanowiącej 
1% jego rocznych dochodów - obliczy to za Ciebie urząd skarbowy. 


