
Jak przekazujemy 1% w 2019 roku  

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego. Wspomóż Nas przekazując 1% swojego 

podatku na rzecz Hospicjum!  

Hospicjum Domowe im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC  

przy parafii św. Katarzyny w Jastrzębiu-Zdroju 

 Nasz numer KRS: 
00 000 12 970 

 

Z góry, z całego serca dziękujemy! 

 

Zapraszamy Podatników do aktywności, od której zawsze zależał wynik 1% dla naszego 

Hospicjum Domowego im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC przy parafii św. Katarzyny w  

Jastrzębiu-Zdroju.   

Tak w największym skrócie przedstawiają się zasady rozliczeń podatkowych w 2019 roku            

- za 2018 r. 

• Podatnicy dostają wypełnione PIT-y dzięki usłudze Twój e-PIT. Mogą je weryfikować 

i uzupełniać.  (Twój e-PIT) 

• Dla chętnych jest nadal możliwość wysłania do urzędu skarbowego PIT-a papierowego. 

(Nadal dostępne formy papierowe) 

• Podobnie jak w ubiegłych latach emeryci i renciści mogą korzystać z PIT-OP. (Emeryt, 

rencista przekazuje 1%)  

Jak w tym wszystkim wygląda przekazywanie 1%? Bardzo podobnie, a z pewnej perspektywy 

może nawet lepiej. Przyjrzyj się bliżej sposobom na wsparcie organizacji pożytku publicznego 

w 2019 r. (Twój e-PIT, Nadal dostępne formy papierowe, Emeryt, rencista przekazuje 1%) 

  



Twój e-PIT 

Od 15 lutego 2019 r. podatnicy będą mogli korzystać z usługi Twój e-PIT. To nowy sposób 

rozliczania się z podatków. Dotyczy deklaracji PIT-37 i PIT-38. 

• Jeśli w ubiegłych latach Podatnik wskazał w deklaracji PIT  Hospicjum Domowe 

w Jastrzębiu-Zdroju i nadal chce przekazać 1% ze swojego podatku na naszą 

działalność nie musi nic zmieniać. Wszystkie „ustawienia” dotyczące 1% z roku 

ubiegłego zostają skopiowane do aktualnego rozliczenia Podatnika. Wyjątek stanowi 

kwota 1%, która aktualizuje się, wraz ze zmianą kwoty podatku. 

 

• Jeśli Podatnik w zeznaniu podatkowym za 2017 r. nie wskazał żadnej lub wskazał 

inną OPP, natomiast w rozliczeniu podatku za 2018 r. chciałby to zmienić i 

przekazać swój 1%  na rzecz Hospicjum Domowego w Jastrzębiu-Zdroju, po 

wejściu do swojego e-PIT-u może wybrać naszą organizację:  

 

Hospicjum Domowe im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC 

przy parafii św. Katarzyny w Jastrzębiu-Zdroju 

Nasz numer KRS: 

00 000 12 970 

Pole, w którym wybieramy organizację pożytku znajdzie się zaraz obok najważniejszych 

danych podatnika i trudno będzie nie zwrócić na nie uwagi. 

Aby to zrobić, podatnik musi wejść na stronę www. podatki.gov.pl i zalogować się do usługi 

Twój e-PIT: podając swoje dane (PESEL albo NIP i datę urodzenia; kwotę przychodu z 

deklaracji za rok poprzedni i kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców, np. PIT-

11 za rok 2018) albo używając profilu zaufanego. 

Numer KRS OPP będzie widoczny na głównym ekranie usługi, zaraz po zalogowaniu się do 

niej. Będzie tam również widoczna opcja zmiany. 

Informacje o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP będą widoczne na głównym ekranie usługi, 

zaraz po zalogowaniu się do niej. Aby wskazać KRS wybranej organizacji podatnik musi 

wybrać opcję „Wybieram Organizację Pożytku Publicznego".  

Jest szansa, że kształt usługi Twój e-PIT skłoni podatnika, który nigdy nie korzystał z 1%, do 

zainteresowania tą możliwością.  

 

  



Nadal dostępne formy papierowe 

Nie wszyscy podatnicy, którzy chcą wprowadzać w swoich rozliczeniach zmiany, muszą 

korzystać z formy elektronicznej. Urzędy skarbowe nadal przyjmować będą rozliczenia 

papierowe. „Tradycjonaliści” korzystają z podobnego formularza jak w latach ubiegłych i mogą 

oczywiście uwzględnić w swoim rozliczeniu 1%. 

Kto może przekazać 1% podatku Organizacji Pożytku Publicznego? 

o podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych. 

o podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, 

o podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 

19-procentowej stawki podatku. 

 

Jak przekazać 1% podatku jastrzębskiemu Hospicjum Domowemu ? 

1. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, 

PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38). 

2. W zeznaniu podajemy numer wpisu organizacji do Krajowego Rejestru Sądowego. 

3. Pieniądze - 1% podatku należnego - na nasze konto przekaże Urząd Skarbowy w 

terminie do końca lipca. 

 

Wskaż naszą organizację: 

Hospicjum Domowe im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC 

przy parafii św. Katarzyny w Jastrzębiu-Zdroju 

Nasz numer KRS: 

00 000 12 970 
 

  



Emeryt, Rencista przekazuje 1 % 

Możliwość wysłania papierowej deklaracji pozostaje też w przypadku PIT-OP. Przypomnijmy, 

że jest to specjalny PIT dla emerytów i rencistów (dla osób rozliczanych przez organy rentowe), 

który umożliwia im wskazywanie organizacji pożytku i przekazanie 1%, bez konieczności 

rozliczania podatku. Ten „wyspecjalizowany” PIT, opracowany tylko z myślą o ułatwieniach 

w przekazywaniu 1%. 

Do tej pory korzystanie przez emerytów i rencistów z możliwości przekazywania 1% 

postrzegane było jako trudne, ponieważ wymagało od nich samodzielnego rozliczania się z 

urzędem skarbowym. 

Obecnie wystarczy wypełnić tylko krótkie oświadczenie, komu chce się przekazać 

pieniądze. Po dostarczeniu formularza PIT-OP do urzędu skarbowego (można go złożyć 

także w naszej siedzibie, a my go dostarczymy do urzędu)  rozliczenia dokona urząd skarbowy, 

na podstawie dokumentów, dostarczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Termin 

składania oświadczeń mija 30 kwietnia. 

Wskaż naszą organizację: 

Hospicjum Domowe im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC 

przy parafii św. Katarzyny w Jastrzębiu-Zdroju 

Nasz numer KRS: 

00 000 12 970 

PIT z samym rozliczeniem podatku za emeryta lub rencistę dostaniecie Państwo normalnie z 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy innego organu rentowego. I nic nie musicie więcej 

robić. 

Druki do pobrania 

Druk PIT - OP 

Druk PIT - OP dla emerytów i rencistów z Jastrzebia-Zdroju 

http://hospicjum-jastrzebie.pl/pliki/1proc_em.pdf
http://hospicjum-jastrzebie.pl/pliki/pit_dla_em_zJastrz.jpeg


 

 


