
 
 
 

Pismo do sympatyków i przyjaciół Klubu Oyama Karate Lublin 
 
 

Szanowni Pa
�

stwo! 
     
 
        Pragniemy przypomnieć, Ŝe od dnia 13 marca 2006 r. Klub Oyama Karate Lublin posiada status 
organizacji poŜytku publicznego. Ustawa o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie daje 
moŜliwość uruchomienia dodatkowych źródeł finansowania, bowiem w myśl przepisów ustawy o podatku 
dochodowym podatnicy tego podatku mogą przeznaczyć na działalność organizacji poŜytku publicznego 1% 
podatku za rok rozliczeniowy 2007 pomniejszając w ten sposób swój podatek naleŜny „fiskusowi”. 
   Klub chcąc budować perspektywy rozwoju, musi sięgać do form finansowania innych niŜ np. podwyŜki 
składek członkowskich, bowiem takie działania ograniczają dostęp do sportu i rekreacji ruchowej duŜej 
części osób zainteresowanych tą formą ruchu.  
        Proponujemy zatem Państwu abyście przeznaczyli w formie darowizny na działalność Klubu Oyama 
Karate Lublin 1% z naleŜnego za rok 2007 podatku Państwa bądź teŜ Państwa rodziny lub znajomych. 
Uzyskaną w ten sposób kwotę planujemy przeznaczyć na zakup wyposaŜenia sportowego, finansowanie 
wyjazdów na zawody, organizowanie turniejów o zasięgu krajowym, lokalnym i wojewódzkim, organizację 
szkoleń sportowych oraz pozostałą działalność statutową. Sprawozdanie z działalności finansowej Klubu za 
kaŜdy rok kalendarzowy będzie publikowane corocznie na stronie internetowej Ministerstwa Polityki 
Społecznej, a sprawozdanie z działalności merytorycznej na stronie klubowej. 
    Ze swej strony moŜemy zapewnić, Ŝe nieustannie dokładamy wszelkich starań, aby w trosce o zdrowie 
i właściwy rozwój naszych dzieci i młodzieŜy, stwarzać im jak najlepsze warunki treningowe. Zawiera się 
w tym równieŜ budowanie dobrze wyszkolonej kadry zawodników i instruktorów, którzy poszerzając swoje 
doświadczenie i umiejętności na róŜnego rodzaju zawodach, podnoszą prestiŜ naszego Klubu. 
     Jeśli rozwój psychofizyczny naszego społeczeństwa, a w szczególności dzieci i młodzieŜy, takŜe tych 
z uboŜszych rodzin, jest wystarczającym bodźcem do przyjęcia naszej propozycji, to prosimy na zeznaniu 
podatkowym w części „Wniosek o przekazanie 1% podatku nale�nego na rzecz organizacji po�ytku 
publicznego (OPP)”  podać dane naszego Klubu:  
 

Nazwa OPP: Klub Oyama Karate Lublin  

Numer KRS: 0000252701  
 

UWAGA!  Podatnicy  rozliczający się w formie podatku liniowego nie mają moŜliwości dokonania 
darowizny i pomniejszenia w ten sposób podatku naleŜnego! 

 
Ze sportowymi pozdrowieniami: Zarz�d Klubu Oyama Karate Lublin  

 

OSU! 
 

JeŜeli chcecie Państwo zapoznać się z aktualną ofertą Klubu, wszelkie informacje o sekcjach, godzinach i miejscach 
zajęć, instruktorach oraz osiągnięciach sportowych znajdziecie Państwo na stronie www.oyama-karate.lublin.pl. 

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail : info@oyama-karate.lublin.pl 
 

Zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883, z późniejszymi zmianami), dane osobowe 
uzyskane przez nas wskutek przekazania przez Państwa kwoty 1% podatku dla OPP podlegają ochronie i będą gromadzone, przetwarzane i 

wykorzystywane wyłącznie na potrzeby własne Klubu. WyraŜają Państwo na to zgodę poprzez dokonanie wpłaty 1% podatku dla OPP na rzecz 
naszego Klubu. 



             Jak przekazać 1% na rzecz organizacji poŜytku publicznego                                   
 

Kto moŜe przekazać 1% podatku organizacjom? 
 
• podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, 
• podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, 
• podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki 

podatku. 

 
Krok 1: wybierz  organizację 
 
    Jeśli chcemy przekazać 1% naszego podatku na rzecz organizacji poŜytku publicznego naleŜy przede wszystkim 
wybrać taką organizację. Ich lista znajduje się na stronie internetowej portalu organizacji pozarządowych: 
http://bazy.ngo.pl/opp (oficjalna lista z bardzo podstawowymi informacjami dostępna jest na stronie Ministerstwa 
Sprawiedliwości - http://opp.ms.gov.pl). Danymi na ten temat dysponują takŜe terenowe Wydziały KRS w 20 Sądach 
Rejonowych na terenie całego kraju oraz Ośrodki Sieci SPLOT (www.splot.ngo.pl ). 
    W portalu www.ngo.pl uruchomiona została baza organizacji poŜytku publicznego, zawierająca wszystkie niezbędne 
informacje. 
    Klub Oyama karate Lublin został wpisany jako organizacja poŜytku publicznego do Krajowego Rejestru 
Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej, pod numerem:  0000252701 
 
 

Krok 2: wypełnij odpowiednie rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym  
 
    Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego 
(PIT-36, PIT-37 lub PIT-28) w części „Wniosek o przekazanie 1% podatku nale�nego na rzecz organizacji po�ytku 
publicznego (OPP)” wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, 
której chcemy przekazać 1 % naleŜnego podatku (art.45 ust.5c ustawy o pdpf). Numer KRS znajdziemy m.in. na 
stronach internetowych wskazanych w punkcie wyŜej. 
    Następnie w rubryce Wnioskowana kwota wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie moŜe ona jednak 
przekraczać 1 % podatku naleŜnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek 
groszy w dół (art.45 ust.5c ustawy o pdpf). 
 
UWAGI: 
• Na jednym formularzu PIT podatnik moŜe przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik 

rozlicza się na więcej niŜ jednym formularzu PIT - w kaŜdym z nich moŜe wskazać inną organizację poŜytku 
publicznego. 

•  Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym moŜe podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie 
mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację poŜytku publicznego pieniędzy z 1% (np. wskazać na 
konkretny cel). Na te informacje przeznaczona jest specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” (poz. 132-134 – 
PIT-28, poz. 308 - 310 – PIT-36, poz. 108 – 110 – PIT-36L, poz. 127 – 129 – PIT-37, poz. 61 – 63 – PIT-38). 
Informacje te zostaną przesłane organizacji poŜytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot. 

• Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) 
organizacji poŜytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy; zgodę podatnik wyraŜa w formularzu 
PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 134 – PIT-28, poz. 310 – PIT-36, poz. 110 – PIT-36L, poz. 129 – PIT-
37, poz. 63 – PIT-38). 

 

Krok 3: Pieniądze - 1% podatku naleŜnego - na konto wybranej organizacji przekaŜe 
Urząd Skarbowy w lipcu lub sierpniu roku składania rozliczenia podatkowego 
 
UWAGI:  
• Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.  
• Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik 

zapłaci w pełnej wysokości naleŜny podatek. Musi to uczynić w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla 
złoŜenia zeznania podatkowego. 

• 1% moŜna przekazać w zeznaniach podatkowych złoŜonych w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, pod 
warunkiem, Ŝe zostanie ona złoŜona w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu składania zeznań podatkowych 
(art. 45 c ustawy o pdof). 


