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Wrocław 05.02.2017 r.
SZANOWNI CZŁONKOWIE V ODDZIAŁU ZPS WE WROCŁAWIU !!!
Plan zamierzeń naszego oddziału na 2017 rok i lata następne może być zrealizowany tylko w przypadku
posiadania wystarczających środków finansowych, które głównie uzyskujemy z zapłaconych składek
członkowskich (od 2012 roku - 60 zł za rok)!!! oraz dobrowolnych wpłat 1% na rzecz organizacji pożytku
publicznego (OPP) i nieopodatkowanych darowizn na działalność statutową V Oddziału we Wrocławiu.
Wpłaty składki członkowskiej można dokonać na naszych spotkaniach integracyjnych, u Skarbnika kol. Jana
Nowińskiego. Jeżeli z jakiegoś powodu nie możesz przybyć na nasze zebrania to jest możliwość tej wpłaty
składki za pomocą przekazu pocztowego lub bankowego na konto V oddziału: Nr 74 9584 1092 2010 1000 1166
0001 z dopiskiem „składka członkowska za lata ….”. Prosimy również na wpłacanie nieopodatkowanej
darowizny na tzw. „działalność statutową oddziału”.
Jeżeli posługujesz się komputerem to informację o działalności oddziału znajdziesz na stronie internetowej:
www.zpswroclaw.pl oraz otrzymasz ją na swojej poczcie emaliowej. Natomiast na stronie: www.związekpolskich-spadochroniarzy.pl znajdziesz informacje o działalności całego związku oraz wszystkie wydania
kwartalnika Zarządu Głównego ZPS „SPADOCHRONIARZ”. Do członków którzy nie posługują się komputerem
informacje o spotkaniach zostaną przesłane listem.
Prosimy również, jeżeli jest taka potrzeba o korektę danych w ewidencji członków: aktualnego numeru telefonu
kontaktowego, adresu e-mailowego czy adresu do korespondencji oraz zgłoszenie problemów takich jak np:
zagubienie legitymacji czy odznaki ZPS do Sekretarza V Oddziału kol. Jacka Brzezińskiego, tel 609 807334.
Ważna informacja !!! Rozliczając się z Urzędem Skarbowym za 2016 rok możesz osobiście zdecydować, na
jaki cel przeznaczyć część swojego podatku. Jeżeli zależy Ci na dobrym funkcjonowaniu Twojego oddziału to
wykonaj ten gest. Nie musisz oddać go w całości skarbowi państwa.
1% podatku możemy przekazać na Związek Polskich Spadochroniarzy KRS nr 0000091847, który jest
Organizacją Pożytku Publicznego (OPP).
Jak przekazać 1% dochodu na rzecz V Oddziału?
1. Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, lub PIT-28
(pozycję rubryki i wzór wypełnienia PIT z numerem KRS-u podajemy poniżej).

UWAGA !! bardzo ważne jest, aby wpisać, na który oddział przeznaczasz podatek oraz zaznacz krzyżykiem
kwadrat w rubryce „wyrażam zgodę”, aby urząd przekazał informacje, Kto wpłaca podatek ?
2. Pieniądze – 1% podatku należnego dla naszego oddziału Urząd Skarbowy przekaże w terminie do 3
miesięcy na konto Zarządu Głównego ZPS. Następnie we wrześniu skarbnik związku prześle 50%
zebranych środków na konto V Oddziału we Wrocławiu.
Ubiegłoroczna wpłata pozwoliła nam zorganizować między innymi spotkanie integracyjne z okazji „Dnia
Spadochroniarza”.
Zarząd V Oddziału liczy na poważne potraktowane prośby i spadochroniarską solidarność.

