Przekaż 1% podatku dla SZKOŁY SWOJEGO DZIECKA
bo to zaprocentuje!
Drodzy Rodzice, Dziadkowie, Nauczyciele, Sympatycy!
W imieniu naszej Szkoły chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować Wam za wsparcie jakiego
udzieliliście i udzielacie naszej Szkole. To Wasza pomoc zaowocowała, realizacją wielu naszych potrzeb.
Jednakże nowe wyzwania, nowe potrzeby związane z funkcjonowaniem i rozwojem Szkoły oraz poprawą
warunków kształcenia dzieci, powodują prośbę o dalsze wsparcie.
W bieżącym roku rozpoczęliśmy współpracę z Fundacją „POMOC SZKOLE” z siedzibą w Mysłowicach,

która umożliwi nam pozyskanie środków z 1% podatku. Środki te nigdy nie zostałyby nam
przekazane przez Skarb Państwa. Jednak dzięki Waszej woli, Urząd Skarbowy może przekazać je
Fundacji „POMOC SZKOLE”, która następnie w postaci dofinansowania celowego przyznaje je naszej
Placówce. Z roku na rok kwota przekazywana może być coraz wyższa!
Chcemy zdobyć jak najwięcej środków z tej akcji, dlatego prosimy również o przekazanie tej informacji
innym członkom Waszych rodzin oraz znajomym – niech o Akcji „1% i programie Podziel się
groszem, usłyszy jak najwięcej osób. Mamy nadzieję, że dzięki Waszemu wsparciu, kwota jaką odda
nam Państwo będzie na tyle znacząca, że będziemy mogli przeznaczyć środki na stałe doposażenie
Szkoły, co pozwoli naszym dzieciom w sposób atrakcyjny i ciekawy zdobywać wiedzę.
Zapraszamy wszystkich na stronę Fundacji www.fundacjapomocszkole.org, gdzie znajdziecie więcej
informacji na temat Akcji 1%.
Liczymy na Państwa zrozumienie i życzliwość !!
Dyrektor Szkoły

Wskazówki dotyczące wypełnienia deklaracji przekazania 1% na rzecz naszej Szkoły:

Nr KRS Fundacji „POMOC SZKOLE”

Wpisać nazwę placówki:
●
●
●
●
●

Przedszkole Miejskie nr 1 w Mszanie Dolnej
Przedszkole Miejskie nr 2 w Mszanie Dolnej
Przedszkole Miejskie nr 1 w Rabce-Zdroju
Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Mszanie Dolnej
Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Mszanie Dolnej

WAŻNE!
Koniecznie
zaznaczyć !!

Ważne!!!
Ponieważ Urząd Skarbowy przekazuje Fundacji jedynie zbiorcze kwoty oraz niepełne informacje,
dotyczące wyboru poszczególnych placówek, koniecznym jest dodatkowe ustalenie
poszczególnych kwot przekazanych datków na rzecz konkretnej Placówki. Tylko w ten sposób
zyskamy 100% pewności, że Wasze pieniądze trafią do wybranego przez Was
Przedszkola/Szkoły.
Dlatego bardzo prosimy, by prócz wskazania 1% na deklaracji PIT, wypełnić poniższy druk i
przekazać go do Koordynatora całej akcji, którym jest:
Biuro Rachunkowe
FUFK „REWIDENT” SC
ul.Piłsudskiego 11
34-730 Mszana Dolna
w godzinach: poniedziałek – piątek 9:00 – 18:00
lub pozostawienie go w Sekretariacie Placówki.
Biuro Podatkowe „REWIDENT” zapewnia o całkowitej dyskrecji i zobowiązuje się przekazać
zebrane dane wyłącznie w rozliczeniach z Fundacją „POMOC SZKOLE”.

Przekaż 1% na Szkołę/Przedszkole swojego dziecka !
Lp.…...
Fundacja Pomoc Szkole w Mysłowicach 41-400
Ul. Wojska Polskiego 25/2
KRS 0000264687

…………………………………………………………..
(Nazwa Placówki)

………………………...……………
(Imię i Nazwisko osoby przekazującej 1% )

………………………..............................................……………
(Kwota 1% )

………………………………………
(Nazwa i miejscowość Urzędu Skarbowego )

Oświadczam, że podane dane są prawdziwe i że są mi znane przepisy
Kodeksu Karnego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych
z rzeczywistością.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich
danych osobowych zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 1997r. Nr 133 poz. 883)

………….....…………………………
(Podpis Podatnika )

Po złożeniu formularza PIT w Urzędzie Skarbowym,
wypełnij i przekaż Koordynatorowi akcji 1% a środki
na pewno zostaną przekazane wskazanej Placówce,
zgodnie z Procedurą Akcji 1% !!

