Fundacja Pomocy
Leśnikom i ich Rodzinom
im. Huberta Jurczyszyna w Szczecinie
ul. Słowackiego 2 , tel. 091- 4328 763

nr KRS 0000 227907
konto: Bank BPH 96 1060 0076 0000 3260 0172 4403

Leśnicy, pracownicy i sympatycy
Lasów Państwowych !
1 % podatku możecie przekazać na rzecz Fundacji.
Zgodnie z ustawą o działalności organizacji pożytku publicznego,
osoby płacące podatek dochodowy od osób fizycznych mogą pomniejszyć
podatek należny, deklarowany w rocznym zeznaniu podatkowym, o 1 %
przekazując tę kwotę na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Jedną z takich organizacji jest „Fundacja Pomocy Leśnikom
i ich Rodzinom”
Wystarczy wpisać w druku PIT za 2013 r. nr KRS /0000227907/
oraz kwotę a darowizna zostanie przekazana przez Urząd Skarbowy na konto
naszej Fundacji.
Celem zasadniczym „Fundacji Pomocy Leśnikom i ich Rodzinom” jest
ochrona zdrowia oraz pomoc społeczna pracownikom, byłym pracownikom oraz ich
rodzinom z jednostek wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Szczecinie.

Pieniądze zgromadzone na koncie Fundacji pomogły już wielu
potrzebującym, w trudnej sytuacji, leśnikom i ich rodzinom.
Od powstania Fundacji /2005 r./ do 31.12.2013 r. przyznano pomoc finansową
86 pracownikom i członkom ich rodzin ( w tym wielokrotnie 23 osobom )
w wysokości 750 tys. zł na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji lub pomocy
po pożarze domu.
W samym tylko 2013 r. przekazano środki finansowe 27 osobom na kwotę
84.761 zł.
Sami zdecydujmy, na co przeznaczyć 1 % podatku.
Prezes Zarządu Fundacji
Bronisław Sasin

Przewodnicząca Rady Fundacji
Jolanta Michnowicz

Więcej informacji, włącznie z wykazem zarejestrowanych organizacji pożytku
publicznego, można znaleźć na stron internetowej: www.pozytek.gov.pl oraz informacje o
naszej Fundacji na stronie: www.szczecin.lasy.gov.pl

Informacje dodatkowe
Przepisy dotyczące przekazywania 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych dla Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) są zawarte w art. 45c Ustawy z
dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych. (Dz. U. z 2010r. Nr 51,
poz. 307, z późniejszymi zmianami)
Jak przekazać 1% podatku Fundacji Pomocy Leśnikom i ich Rodzinom w Szczecinie.

Po wyliczeniu podatku należnego w poz.120 , w ostatnich rubrykach zeznania
podatkowego wpisujemy nr KRS: 0000 227907 pod jakim widnieje ona w Krajowym
Rejestrze Sądowym.
Przykład jak przekazać 1 % podatku wg PIT 37
Część H
Część I

poz. 131 wpisujemy (nr KRS 0000 227907)
poz. 132 wpisujemy kwotę – nie więcej niż 1% z poz. 118
poz. 133 wpisujemy ewentualnie cel szczególny np. imię i nazwisko
wybranej przez siebie osoby, którą chcemy wspomóc za
pośrednictwem naszej Fundacji. .
poz. 134 zaznaczamy „X”( jeżeli chcemy wyrazić zgodę na przekazanie
naszej Fundacji swojego imienia i nazwiska wraz z deklarowaną
kwotą.

