
1% podatku ,,DLA NASZEJ SZKOŁY” 

 

Społeczny Komitet Pomocy Szkole Podstawowej w Wawrzeńczycach 

działający jako oddział terenowy Stowarzyszenia Pomocy Szkole ,,Małopolska” 

zaprasza rodziców uczniów, pedagogów i przyjaciół szkoły do udziału  

w przedsięwzięciu przekazania 1% swojego podatku dla naszej szkoły.  

Przedsięwzięcie to jest możliwe dzięki Stowarzyszeniu Pomocy Szkole 

Małopolska /www.spsm.edu.pl/, które od 2005 roku jest Organizacją Pożytku 

Publicznego, posiada numer KRS i może gromadzić środki finansowe z 1% 

odpisu od podatku. Na działalność statutową Stowarzyszenie pozostawia 10% 

wpływów. 

Poniżej znajduje się instrukcja działania, aby pieniądze przekazane od 

Państwa trafiły na nasze konto. 
 

                                             Uprzejmie dziękujemy. 

 
                                                                          Prezydium Komitetu Społecznego  

                                                                                                        przy Szkole Podstawowej w Wawrzeńczycach 

 

Adres: 

Komitet Społeczny Pomocy Szkole 

Szkoła Podstawowa 

Wawrzeńczyce 385 

32-125 Wawrzeńczyce 

Nr konta bankowego: 

Bank Spółdzielczy w Proszowicach o. Wawrzeńczyce 

518597000100510/5060958/0002 
tel., fax: /12/ 2874 255  

 

Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego? 

Przykład:  

Chcąc wpłacić pieniądze na rzecz Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach, należy w 

odpowiednich rubrykach w poszczególnych PIT-ach wpisać: 

Nazwa OPP: STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE MAŁOPOLSKA 

Numer KRS: 0000052078 

Wnioskowana kwota - wartość możliwego odpisu  

Wyrażam zgodę - zaznaczyć zgodę lub nie na przekazanie danych osobowych OPP 

Cel szczegółowy: Szkoła Podstawowa w Wawrzeńczycach 

 

 

http://www.spsm.edu.pl/


Działania Społecznego Komitetu Pomocy Szkole w ramach przedsięwzięcia  

 

1%  ,,DLA NASZEJ SZKOŁY”: 

 

1. Rok 2006  –  przekazana kwota na rzecz szkoły:  216,36 zł 

 zakupiono sprzęt sportowy     

 

2. Rok 2007 –  przekazana kwota na rzecz szkoły:  502,83 zł 

 zakupiono stołki uczniowskie do sali przyrodniczej  

 

3. Rok 2008 –  przekazana kwota na rzecz szkoły:  1572 zł 

 zakupiono meble do sali matematycznej 

 

4. Rok 2009 -  przekazana kwota na rzecz szkoły:  881,20 zł 

dofinansowano zakup rzutnika multimedialnego do sali 

historycznej 

 

5. Rok 2010 –  przekazana kwota na rzecz szkoły:  2156, 90 zł 

 zakupiono kserokopiarkę 

 

6. Rok 2011 – przekazana kwota na rzecz szkoły:  1131,90 zł 

zakupiono laptop do Sali lekcyjnej nr 10 

 

     7.  Rok 2012 – przekazana kwota na rzecz szkoły:  1012,70 zł    

                              dofinansowano zakup tablicy interaktywnej 

 

8. Rok 2013 – przekazana kwota na rzecz szkoły: 675,00 zł 

                      dofinansowano zakup biurka pod multimedia do sali lekcyjnej 

 

     9.  Rok 2014 - przekazana kwota na rzecz szkoły: 619,50 zł 

                     dofinansowano zakup biurka pod multimedia do sali    

historycznej 

 

10. Rok 2015 – przekazana kwota na rzecz szkoły: 588,50 zł 

                    dofinansowano zakup biurka pod multimedia do pokoju     

                    nauczycielskiego 

 

11.  Rok 2016 – przekazana kwota na rzecz szkoły: 1239,00 zł 

                       wzbogacono bazę dydaktyczną szkoły 

 

12. Rok 2017 - przekazana kwota na rzecz szkoły:  

 1414,70 zł SP + 222,50 zł G 

                        współfinansowano zakup ławek korytarzowych 



13. Rok 2018 – przekazana kwota na rzecz szkoły: 

                              1067,40 zł     

partycypacja w kosztach budowy nawierzchni poliuteranowej  

na siłowni zewnętrznej wybudowanej w 2020 roku przez 

Komitet Społeczny w ramach grantu /finanse na koncie 

bankowym Komitetu/ 

14.  Rok 2019 – przekazana kwota na rzecz szkoły: 

                               919,17 zł 

                               również partycypacja w kosztach budowy nawierzchni   

poliuteranowej  na siłowni zewnętrznej wybudowanej w 2020 

roku przez Komitet Społeczny w ramach grantu 

 


