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Panie / Panowie Dyrektorzy
placówek oświatowych

Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole (KRS 0000121592) uprzejmie informuje, że posiada
status organizacji pożytku publicznego i jest uprawnione do ubiegania się o pozyskanie na publiczne
cele oświatowe środków z odpisu 1% od podatku w ramach rozliczeń PIT za 2016 r.
W zeszłorocznej akcji odpisu 1% od podatku za 2015 rok przekazaliśmy do 300 placówek
oświatowych darowizny na łączną kwotę 466.736,74 zł.
Liczymy na szeroki udział placówek oświatowych również w bieżącym roku i wykorzystanie
różnych form promocyjnych, prowadzących do zwiększenia liczby ofiarodawców. W związku z
powyższym udostępniamy następujące materiały informacyjne:
1) apel do podatników, zachęcający do korzystania z możliwości przekazania odpisu 1% od podatku
na cele oświatowe
2) wzór formularza PIT-37 z wyszczególnieniem rubryk, które należy prawidłowo wypełnić.
Niezbędne do sprawnego przekazania darowizny dla wybranej placówki jest wypełnienie pozycji 139
„celu szczegółowego 1%, gdzie podatnik wskazuje placówkę oświatową, której chce przekazać swój
odpis 1%
3) dodatkowe oświadczenia wypełniane przez ofiarodawców - wszyscy, którzy przekażą 1% podatku,
powinni wypełnić załączone oświadczenie i po 30 kwietnia 2017 roku oddać go w placówce oświatowej
lub przysłać bezpośrednio do Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

Z naszych aktualnych ustaleń wynika, że nadal nie są wykorzystywane wszystkie istniejące
możliwości pozyskiwania dodatkowych środków na potrzeby przedszkola czy szkoły. Jedną z przyczyn
tego stanu rzeczy może być niepełna informacja na ten temat wśród rodziców i nauczycieli. Dlatego
pozwalamy sobie wyjść z propozycją odbycia spotkań informacyjnych w placówkach oświatowych z
udziałem przedstawicieli dyrekcji, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz pełnomocnika
stowarzyszenia, gdzie będą ustalone płaszczyzny wzajemnego współdziałania. O terminie ewentualnego
spotkania prosimy powiadomić nasze stowarzyszenie.
Oprócz prowadzenia akcji 1% od podatku istnieje możliwość korzystania z innych form
pozyskiwania środków na rzecz placówek oświatowych, tj:

1.

2.

3.

Wolontariusze Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w szkołach mogą organizować
zbiórki publiczne w danej miejscowości, na uroczystościach szkolnych, w Dniu Patrona Szkoły,
na zawodach sportowych szkolnych i międzyszkolnych, uroczystościach z okazji rozpoczęcia i
zakończenia roku szkolnego, itp. Środki zebrane na zbiórkach są publiczne i powinny zostać
przeprowadzone przez konto pożytku publicznego. W związku z tym placówka oświatowa
realizująca zbiórkę, zobowiązana jest przekazać pełną kwotę zebranych środków pieniężnych na
nasze konto pożytku publicznego nr: 25 1160 2202 0000 0000 2951 6387, z którego Toruńskie
Stowarzyszenie Pomocy Szkole, niezwłocznie przekaże na konto szkoły zebrane środki w formie
darowizny.
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą przekazać na cele pożytku
publicznego dla szkoły darowiznę w wysokości do 6% od osiągniętego dochodu, zgodnie z art.
26 pkt. 1 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z dnia 26.07.1991(oraz z późn.
zm.)
Osoby prawne mogą przekazać na cele pożytku publicznego dla szkoły darowiznę w
wysokości do 10% od osiągniętego dochodu (art.18, pkt. 1, ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992
roku o podatku dochodowym od osób prawnych)

Dodatkowo informujemy, że Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole uruchomiło bezpłatny
punkt dokonywania rozliczeń PIT-37 dla podatników, które będzie wykonywała P. Marzenna Meler,
w biurze Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole przy ul.Jęczmiennej 10 (pokój nr 10 na I piętrze).
W tej sprawie można kontaktować się pod numerem tel: (56) 522 - 37 – 85 lub kom: 694 457 756.
Prosimy o przekazanie tej informacji w Państwa placówce, uczniom, rodzicom i pracownikom.
Zachęcamy także do korzystania z darmowego programu do rozliczania podatku na naszej
stronie internetowej: www.pit.edukacja.torun.com.pl
Mamy nadzieję, że inicjatywa spotka się z życzliwym poparciem Dyrekcji, nauczycieli,
pracowników szkół oraz rodziców, zwłaszcza, że stale przyświeca nam założenie, aby środki pozyskane
od ofiarodawców w ramach naszych akcji, przez konkretną placówkę oświatową, przekazane były
następnie do jej dyspozycji.
Informacje, zapytania prosimy kierować pod nr tel. (56) 622- 37- 85
adres e-mail: tsps@edukacja.torun.com.pl lub adres biura: 87-100 Toruń, ul. Jęczmienna 10
Składamy również podziękowanie wszystkim uczestnikom dotychczasowych akcji i prosimy o
przekazanie gorących podziękowań ofiarodawcom Państwa szkoły.
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