
              TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE 

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 
 

PRZEKAŻ  1,5 %  PODATKU  DLA NASZEGO STOWARZYSZENIA 

POMOŻESZ  OŚWIATOWYM  PLACÓWKOM 

TWOICH  DZIECI 
Podatnik w zeznaniu PIT 37: 

W części „K” wpisuje:  

 - w rubryce 147 Nr KRS - 0000121592 Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole 

 - w rubryce 148 kwotę odpisu 1,5% od podatku; 

W części „L” wpisuje: 

 - w rubryce 149 nazwę placówki oświatowej i jej adres, gdzie podatnik poleca Toruńskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Szkole 

przekazać odpowiednią kwotę odpisu na konkretny cel. Ta informacja jest bardzo ważna, ponieważ ułatwia przekazanie 

środków dla danej szkoły. 

 - w rubryce 150 podatnik w kwadracie stawia X 

 

..................................................                                  / złóż w placówce oświatowej lub wyślij do TSPS/ 
Imię i nazwisko, nr PESEL 

 

.................................................. 
adres 

 

.... Urząd Skarbowy w   ...............................  
                                                  

informacja - oświadczenie 
 

 Oświadczam, że w rozliczeniu podatkowym za rok 2022 odpis 1,5% od podatku w wysokości ............... zł 

przekazałem/am na Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole /KRS:0000121592/ i wyrażam życzenie, aby 

wymienioną kwotę   przekazano na realizację celów pożytku publicznego w ………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa placówki oświatowej 

    

………………….., dnia .................... r.                                                                ………………………..                 
                                                                                                                                                                                                  Podpis 
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