Słowo wstępne

Apel Prezesa
do członków ZPS
SZANOWNI CZŁONKOWIE
ZWIĄZKU POLSKICH SPADOCHRONIARZY!!!
ZPS realizuje wiele pożytecznych zadań na rzecz naszego spadochroniarskiego środowiska. Dotyczy to głównie
pielęgnowania tradycji spadochroniarskich, integracji środowiska, promowania służby w naszych jednostkach
oraz przedsięwzięć o charakterze patriotyczno-obronnym.
Skala i forma tej działalności w zdecydowanej mierze jest uzależniona od posiadanych środków finansowych.
Środki te pozyskujemy od naszych członków, ale też ze wsparcia Instytucji oraz od sponsorów. Dlatego
zwracam się do Koleżanek i Kolegów z gorącym apelem o „bez kosztowe” wspieranie naszej działalności.
Ta „bez kosztowa” forma wsparcia to odpisanie od podatku 1% z przeznaczeniem na nasz Związek.
Rozliczając się z Urzędem Skarbowym możesz osobiście zdecydować, na jaki cel przeznaczyć część swojego
podatku. Nie musisz oddać go w całości Urzędowi Skarbowemu. Możesz to przekazać na rzecz Organizacji
Pożytku Publicznego (OPP), jaką jest nasz ZPS. Dlatego wszyscy, którym zależy na dobrym funkcjonowaniu
naszego Związku, powinni wykonać ten gest.
Wielu z nas tak prostą, a co najważniejsze, „bez kosztową” formę wspierania naszej działalności bagatelizuje.
Jest też wiele informacji o tym, że zadeklarowane 1% podatku nie przechodzi na konto Związku. A wynika
to z błędnie wypełnionego dokumentu rozliczającego podatek. Nie wystarczy podanie KRS (poz. „O”
rubryka 301). Koniecznym jest wypełnienie wszystkich rubryk w pozycjach „O” i „P” (301–305) wg poniższego
wzoru:

UWAGA. Bardzo ważnym jest wpisać, na który Oddział przeznaczasz podatek oraz zaznaczenie krzyżykiem
kwadrat w rubryce „wyrażam zgodę”, aby Urząd Skarbowy przekazał informację, kto wpłaca podatek.
Dzięki naszemu zaangażowaniu, skala i zakres naszej działalności może być jeszcze większa i tym bardziej
użyteczna. Przez to staniemy się bardziej „atrakcyjni”. A to z kolei może przekładać się na większą otwartość
Instytucji, przedsiębiorstw oraz samorządów na wspieranie naszych działań. Również dlatego warto zrobić ten
pierwszy krok. Postaraj się też przekonać Twoich najbliższych, przyjaciół oraz znajomych spoza naszego
Związku, że nas warto wspierać.
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