
 
 

 

 

 

INFORMACJA PRASOWA 

 

 

Każdy z nas ma przywilej przekazania 1% odprowadzanego podatku na rzecz Organizacji 

Pożytku Publicznego. Procedura przekazania jest niezwykle prosta, nie zajmuje wiele czasu        

i nie obciąża podatnika żadnym kosztem. Wszystkich tych którym na sercu leży szeroko 

pojęta pomoc prosimy o przekazanie 1% Małopolskiemu Oddziałowi Okręgowemu Polskiego 

Czerwonego Krzyża za rok 2017. Dzięki niemu będziemy mogli zapewnić dzieciom 

wyprawki szkolne, szansę na edukację, wyjazdy kolonijne. Ponadto będziemy mogli 

przekazać osobom potrzebującym paczki żywnościowe, jak również promować honorowe 

krwiodawstwo.  

 

 Wpisz w deklarację podatkową KRS: 0000225587 

Cel szczegółowy: Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża 

 Wypełnił PIT ONLINE 

 

https://www.pitax.pl/rozlicz/0000225587/?cel=Ma%C5%82opolski%20Oddzia%C5%82

%20Okr%C4%99gowy%20PCK 

 

Wejście na tę stronę umożliwia darmowe wypełnienie PIT-u i wysłanie go do Urzędu 

Skarbowego w formie elektronicznej. Program, w którym formularze PIT są umieszczone, 

sam oblicza należny podatek, „komentuje” braki, nieścisłości i błędy w wypełnieniu. Zawiera 

też instrukcje wypełnienia. W PITach automatycznie ustawiony jest nr KRS PCK, jak 

również cel szczegółowy: Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. 

 

 Pobierz i wydrukuj druki PIT  

Podatek można samodzielnie rozliczyć korzystając z przygotowanych przez Ministerstwo 

Finansów druków które przesyłamy w załączeniu. By podarować 1% MOO PCK, w 

stosownym polu wystarczy wpisać KRS: 0000225587, a w celu szczegółowym wpisać 

Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża lub np. nazwę Oddziału 

Rejonowego MOO PCK, nazwę Klubu HDK PCK.  

 

 

https://www.pitax.pl/rozlicz/0000225587/?cel=Ma%C5%82opolski%20Oddzia%C5%82%20Okr%C4%99gowy%20PCK
https://www.pitax.pl/rozlicz/0000225587/?cel=Ma%C5%82opolski%20Oddzia%C5%82%20Okr%C4%99gowy%20PCK


 
 

 

 

 Przekazanie 1% przez emeryta bądź rencistę PIT – OP  

 

Emeryci i renciści również muszą rozliczyć się z urzędem skarbowym. Emerytura i renta 

traktowana jest bowiem jako dochód i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 

osób fizycznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych do końca lutego 2018 r. automatycznie 

wystawia i przesyła do urzędu skarbowego i podatnika deklarację PIT-40A, w której 

wskazuje wysokość wypłaconych świadczeń. Osoby, które nie miały żadnych innych 

dochodów, nie muszą już nic więcej robić – PIT-40A stanowi ich roczną deklarację 

podatkową – w związku   z tym mogą łatwo przekazać 1% podatku za 2017 r.  z PIT-OP.  

 

Wystarczy wypełnić deklarację PIT-OP, wpisać swój NIP lub PESEL, Urząd Skarbowy, imię   

i nazwisko, datę urodzenia oraz podpisać się. Oczywiście PIT-OP musi trafić do urzędu 

skarbowego, ale tym mogą zająć się bliscy lub można go złożyć w naszym biurze przy ul. 

Studenckiej 19 w Krakowie - dostarczymy go za Nich. 

 

W związku z tym prosimy Państwa o zapytanie emerytów i rencistów o chęć wypełnienia PIT 

– OP, w których umieściliśmy już nasz nr KRS oraz cel szczegółowy jako MOO PCK i 

pomoc w wysłaniu bądź dostarczeniu dokumentu do naszej siedziby. 

 

 

WAŻNE! 
 Wszystkie środki finansowe które wpłyną na konto Małopolskiego Oddziału Okręgowego 

Polskiego Czerwonego Krzyża zostaną podzielone zgodnie z właściwością terytorialną – to 

znaczy każdy Oddział Rejonowy otrzyma środki które zostały przekazane przez Urząd 

Skarbowy w miejscu działania danego Oddziału Rejonowego, np. Chrzanowa czy Tarnowa. 

Podobnie sprawa dotyczy Klubów HDK. Tym samym, środki odpisywane przez podatników 

mają szansę być wykorzystywane przez jednostki organizacyjne Polskiego Czerwonego 

Krzyża w miejscu ich zamieszkania. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące naszej działalności jak i możliwości przekazania 1 % 

znajdziecie Państwo na naszej stronie www.pck.malopolska.pl 

 

Dziękujemy za Państwa wsparcie. 

http://www.pck.malopolska.pl/

