
Przekaż 1% na swoją Placówkę!                                                                                    Lp. …... 
(uzupełnij w formularzu rozliczeniowym PIT) 

                                                                                 ………………………………………………………….. 
                                                                                                          Pieczątka Placówki 

Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” 

KRS 0000031762 

 
…………………………………………………………………… 

Imię i Nazwisko osoby przekazującej 1% 

 

…………………………………………………………………… 
Kwota 1% 

 

…………………………………………………………………… 
Nazwa, numer i KOD POCZTOWY Urzędu Skarbowego 

 

Oświadczam, że podane dane są prawdziwe i że są mi znane przepisy Kodeksu Karnego o odpowiedzialności za 

podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ustawy z 

dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926) 

                                                                          
                                                                                                                               ………………………………………………………… 

                                                                                                                                                 Podpis Podatnika 

Po złożeniu formularza PIT w Urzędzie Skarbowym, wypełnij i przekaż Dyrekcji wybranej Szkoły, 

a środki zostaną przekazane wskazanej Placówce, zgodnie z Regulaminem Akcji 1%. 
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