
Drodzy,  Kuzynki  i  Kuzyni, 
 

Członkowie  i  Sympatycy  Rodów  Jaworowskich, 
 

Pragniemy poinformować, że zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego 

Gdańsk-Północ z siedzibą w Gdańsku ul Piekarnicza 10, nasze Stowarzyszenie jest 

wpisane do rejestru organizacji pożytku publicznego /OPP/, mające prawo do 

otrzymywania 1 proc. odpisów podatkowych od osób fizycznych. 
 

W związku z tym możecie, drogie Kuzynki i Kuzyni, Sympatycy Rodów 

Jaworowskich, przekazać kwotę w wysokości nie przekraczającej  1  proc. podatku  

należnego  za  2018 r.  na  rzecz  Stowarzyszenia  Rodów  Jaworowskich,  

 81 -  475   Gdynia  ul.  Zbigniewa  Herberta   7  m  43.  
 

Wystarczy podjąć decyzję i w formularzach zeznań podatkowych za 2018 r. w 

odpowiednich rubrykach wpisać bezbłędnie: 
 

-  KRS  0000 240 329; 

-  kwotę w wysokości nie przekraczającej 1 proc. podatku należnego. 
 

Mały 1 %  procent a korzystna bardzo sprawa dla naszego Stowarzyszenia. 
 

W przypadku błędu Urząd Skarbowy może nie przekazać tego podatku. 

Wpłaty 1 proc. podatku na rachunek bankowy Stowarzyszenia dokona Urząd 

Skarbowy, właściwy ze względu dla złożonego w terminie zeznania podatkowego ( 

każdy Urząd Skarbowy już posiada numer bankowy naszej organizacji ).  Rubryki   

dla   wpisania  1  proc. od podatku należnego, i numeru   
 

KRS  znajdują  się  w:  PIT - 36,  PIT – 36 L, PIT - 37,  PIT - 38,  oraz  PIT - 28. 
 

Osoby rozliczające się ryczałtem mają terminy  do  30. 01. 2019 r. 
 

Trzeba dodać, że nie ma możliwości przekazania 1 proc. od podatku, gdy 

rozliczenie roczne dokonane jest za pośrednictwem płatnika lub ZUS - u.  

Na przykład emeryci mogą przekazać 1 proc. od podatku należnego, gdy sami 

złożą zeznanie  podatkowe w sprawie wysokości podatku za 2018 r. w oparciu  o  PIT -  

40, otrzymany z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Przy sposobności zaznacza się, że Urząd Skarbowy oprócz 1 proc. podatku może 

naszemu Stowarzyszeniu także przekazać imię, nazwisko i adres podatnika, po 

wyrażeniu przez podatnika w zeznaniu podatkowym zgody na przekazanie tych 

danych, jednak nie jest to konieczne. 
 

Usilnie prosimy i zachęcamy do wstępowania w poczet członków i branie 

czynnego udziału w działaniach i zamierzeniach naszego Stowarzyszenia w 

szczególności  osoby  młode. 
 

   Zapraszamy  na  naszą  stronę  www.lubicz.info. 
 

                 Z  góry dziękujemy za przekazany 1 % na rzecz naszego stowarzyszenia. 
 

TERMINY; dla ryczałtowców do  30. 01. 2019 r. i pozostali płatnicy do  30. 04. 2019 r. 
  

                                             z poważaniem 
 

    Prezes Stowarzyszenia Rodów Jaworowskich 

               Sławomir Wojciech Jaworowski 
 

http://www.lubicz.info/

