
Jeżeli wybraliśmy organizację, 
którą chcemy wspomóc przy 

okazji rozliczenia z fiskusem, 
warto sprawdzić, czy na pew‑
no ma ona status OPP (organi‑
zacji pożytku publicznego) i jest 
do tego uprawniona. Pełen wykaz 
OPP, którym podatnicy mogą 
przekazywać swój 1 proc. przy 
rozliczeniach za 2010 rok jest do‑
stępny na stronie www.pozytek.
gov.pl. W całej Polsce jest ich po‑
nad 7 tysięcy. W Tychach – 37.

Jak przekazać?
Swój 1 procent mogą przeka‑

zywać podatnicy podatku docho‑
dowego od osób fizycznych. Aby 
to uczynić, trzeba w odpowied‑
niej rubryce formularza PIT (blok 
„Wniosek o przekazanie 1 proc. 
podatku należnego na rzecz or‑
ganizacji pożytku publicznego”), 
wpisać numer KRS wybranej or‑
ganizacji oraz kwotę do przeka‑
zania na jej rzecz (zadeklarowa‑
na kwota nie może przekroczyć 
1 proc. podatku i podlega zaokrą‑
gleniu do pełnych dziesiątek gro‑
szy w dół). Jeżeli chcemy prze‑
kazać pieniądze na określony cel 
lub jeden z oddziałów organizacji 
ogólnopolskiej, dodatkowo wpi‑
sujemy cel szczegółowy, np. „dla 
oddziału/koła w Tychach”.

Hospicjum  
za 1 procent

Kwota, jaką przekazujemy 
w ramach 1 procenta może wy‑
dawać się niewielka, często to kil‑
kanaście – kilkadziesiąt złotych. 
Jednak... – W latach 2005‑2010 
otrzymaliśmy z wpłat procenta 
podatku 1 856 338,71 zł – mówi 

Ilona Słomian z Hospicjum  
im. św. Kaliksta I w Tychach. – 
Gdyby nie te środki, nie udałoby 
się nam ruszyć z budową domu 
hospicyjnego. Teraz, dzięki jed‑
nemu procentowi, kończy się 
drugi etap budowy.

W 2010 roku, z rozliczeń 
za rok 2009 hospicjum otrzyma‑
ło 545 tys. zł. Rok wcześniej była 
to kwota 531 tys. zł. – Odkąd 
ruszyła sprawa budowy, ludzie 
chętniej przekazują nam jeden 
procent – mówi Ilona Słomian. 
– W 2005 roku otrzymaliśmy 
z tego tytułu 37 tys. zł. W ciągu 
kilku lat kwota ta urosła kilkana‑
ście razy.

Ocalenie
Jeden procent to dla wielu 

organizacji dominująca część 
rocznego budżetu. – Do tej 
pory od darczyńców z Tychów 

otrzymaliśmy już ok. 50 tys. zł 
– mówi Dominik Nawa z Ko‑
mitetu Pomocy dla Zwierząt. 
Jest to organizacja, która po‑
wstała w 2000 roku w Tychach, 

jednak swoją działalnością ob‑
jęła już cały kraj. Organizacja 
zajmuje się wykupem zwierząt 
gospodarskich przeznaczonych 
na rzeź. Pod Pszczyną uda‑

ło się zorganizować dla nich 
przytulisko „Przystań Ocale‑
nie”, w którym mogą dożywać 
spokojnej starości. – Tam uda‑
ło nam się stworzyć namiast‑
kę domu dla różnych zwierząt; 
koni, krów, świń, owiec, kóz – 
mówi Dominik Nawa. – Zwie‑
rzęta trafiają do nas z całej Pol‑
ski. Niektóre zostają odebrane 
właścicielom z powodu okrut‑
nego traktowania, niektó‑
re wykupione z targowisk czy 
rzeźni. Staramy się podarować 
im życie. Środki na utrzyma‑
nie, wyżywienie i wykup zwie‑
rząt są pozyskiwane wyłącznie 
z darowizn.

Wpłaty z jednego procenta, 
jakie teraz zadeklarujemy w na‑
szych zeznaniach podatkowych, 
trafią do adresatów w okolicach 
lipca. To ważny i wyczekiwa‑
ny przez cały rok moment dla 
wszystkich OPP. Warto więc za‑
poznać się z listą, którą prezen‑
tujemy poniżej i wybrać, kogo 
obdarujemy tą niewielką cząst‑
ką naszego podatku.

Sylwia ZawadZka
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Jeden procent podatku to dla wielu stowarzyszeń i organizacji olbrzymia pomoc finansowa.

Zostaw 1 procent w Tychach

æ Tyski Chór Mieszany Presto Cantabile, KRS 0000302337
æ Stowarzyszenie sportowe OKS JUW-e Tychy-Jaroszowice, KRS 
0000122161
æ Komitet Pomocy dla Zwierząt, KRS 0000015352.
æ Towarzystwo Edukacji Finansowej, KRS 0000176301
æ Stowarzyszenie na rzecz pomocy i rozwoju Gimnazjum nr 11 w Tychach 
„TREDECIMA”, KRS 0000032329
æ Stowarzyszenie na rzecz pomocy i rozwoju integracyjnej Szkoły Pod-
stawowej nr 5 w Tychach „Piątka dzieciom”, KRS 0000009415
æ Uczniowski Klub Sportowy „GROM” Tychy, KRS 0000294460
æ Stowarzyszenie sportowe NOBEL SPORT, KRS 0000180789
æ Tyski Związek Osób Niepełnosprawnych Ruchowo, KRS 0000077314
æ Fundacja na rzecz wspierania Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Spo-
łecznych w Tychach, KRS 0000239221
æ Ludowy Klub Sportowy „Ogrodnik” w Tychach, KRS 0000252544
æ Parafialny Uczniowski Katolicki Klub Sportowy „Chrzciciel” Towarzy-
stwa Krzewienia Kultury Fizycznej Szkół Gimnazjalnych i Podstawowych 
– Integracyjnych, KRS 0000313803
æ Fundacja „Razem Raźniej”, KRS 0000235589
æ Społeczne Stowarzyszenie „Hospicjum im. św. Kaliksta I”, KRS 
0000039927
æ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym „Bliżej Nas”, 
KRS 0000050510

æ Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe nr 30 
w Tychach, KRS 0000076897
æ Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi w Podeszłym Wieku „Dar Serca”, KRS 
0000207821
æ Stowarzyszenie „Opieka Nad Dzieckiem i Rodziną”, KRS 0000225039
æ Stowarzyszenie Kobiet pn. „Kobiety Obudźmy Się”, KRS 0000231918
æ „Fundacja Etyka – Nie Zostałeś Sam” KRS 0000176705
æ Stowarzyszenie Otwartych Ludzi „SOL”, KRS 0000192921
æ Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 4 im. Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Tychach, KRS 0000321327
æ Fundacja „Razem”, KRS 0000313924
æ Stowarzyszenie Sportowe Klub Sportowy „Zet” Tychy, KRS 
0000144240

lokalne jednostki ogólnopolskich 
OPP, działające w Tychach:

æ Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Chorzów, Koło w Tychach 
KRS 0000012847
æ Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Dominika w Tychach, KRS 
0000221725
æ Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna w Tychach, KRS 
0000221725

æ Caritas Archidiecezji Katowickiej Dom pomocy społecznej św. Anna 
w Tychach, KRS 0000221725
æ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski w Tychach, KRS 
0000131323
æ Polski Czerwony Krzyż, Oddział w Tychach, KRS 0000225587
æ Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Tyskiej im. Wojska Polskie-
go, KRS 0000273051
æ Związek Górnośląski Koło Tychy, KRS 0000030109
æ Polskie Stowarzyszenie Pedagogów I Animatorów KLANZA Koło Tychy, 
KRS 0000009970
æ Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane ich Opiekunów 
i Przyjaciół, KRS 0000025638
æ Fundacja Internationaler Bund Polska, Centrum Integracji Społecznej 
Tychy, KRS 0000231494
æ Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Tychach, KRS 
0000113420
æ Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych Koło Miejskie w Tychach, KRS 0000106108

* * *

Więcej informacji o tyskich organizacjach uprawnionych do otrzymania  
1 procenta na stronie: www.ngo.umtychy.pl/opp

Tyskie OrganiZacJe POżyTku PublicZnegO:

Gdy w rodzinie jest kilko-
ro dzieci, to nie tylko więcej 
szczęścia, ale i zwielokrot-
nione wydatki. aby licz-
nym rodzinom łatwiej było 
np. wyjść wspólnie do kina, 
teatru czy na basen, lub 
po prostu taniej zrobić zaku-
py, dwa lata temu – dokład-
nie 20 marca 2009 – w Ty-
chach ruszył program „3+ 
liczna Rodzina”.

Program szybko wzbudził za‑
interesowanie. Już na począt‑

ku zgromadził ponad 600 tyskich 
rodzin, w których wychowuje się 
troje lub więcej dzieci. Z progra‑
mu korzystają także rodziny za‑
stępcze i podopieczni Ośrodka 

Usług Opiekuńczo‑Wychowaw‑
czych..

Jak to działa?
„3+ Liczna Rodzina” to rodzaj 

partnerstwa pomiędzy firmami 
prywatnymi i miastem Tychy. Fir‑
ma, która chce przystąpić do pro‑
gramu, proponuje specjalne zniż‑
ki na swoje produkty lub usługi 
dla posiadaczy karty „3+”. W za‑
mian otrzymuje promocję w ra‑
mach programu i buduje tzw. do‑
brą markę. W marcu 2009 jako 
pierwsze przystąpiły do progra‑
mu instytucje miejskie, kultu‑
ralne i sportowe; MOSiR, Teatr 
Mały, Miejskie Centrum Kultury, 
oferując 50 proc. zniżki na bile‑
ty wstępu. Szybko przyłączyło się 

Nove Kino Tychy, oferując zniżkę 
wysokości 5 zł na każdy bilet. Wy‑
sokość rabatu, jakiego udzielają 
prywatne firmy, waha się od kilku 
do kilkudziesięciu procent. W tej 
chwili w ramach programu raba‑
tów udziela 57 firm.

kto korzysta?
Uprawnione do korzystania 

ze zniżek są osoby, posiadające 
kartę programu „3 +”. Otrzymuje 
ją każdy z członków rodziny (kar‑
ta jest imienna), po wypełnieniu 
i złożeniu w Biurze Obsługi Klien‑
ta Urzędu Miasta Tychy odpo‑
wiedniego wniosku. Do programu 
mogą przystąpić tyskie rodziny, 
w których wychowuje się troje lub 
więcej dzieci w wieku do 18 lub 

24 lat (gdy dziecko uczy się lub 
studiuje), bez względu na osiąga‑
ne dochody, a także członkowie 
rodzin zastępczych i podopiecz‑
ni ośrodków opiekuńczo‑wycho‑
wawczych. Łącznie w Tychach 
mieszka 5327 osób uprawnionych 
do udziału w programie. Około 
64 proc. z nich (3399 osób) posia‑
da już karty „3 +”

Przyłącz się
– Znajomi z innych miast 

zazdroszczą nam tego progra‑
mu – mówi Lucyna Wygrabek, 
mama trojga dzieci. – Jest to duża 
ulga, zwłaszcza, że dzieci są teraz 
w wieku, w którym jest ogromna 
aktywność kulturalna i sportowa. 
Syn ma 20 lat i jest studentem, 

a córki – starsza uczy się w liceum, 
młodsza w gimnazjum. Korzysta‑
ją ze wszystkiego; kino, basen, lo‑
dowisko, tym bardziej, że młodsza 
jest zagorzałym kibicem hoke‑
ja. W sumie daje to bardzo dużą 
ulgę. Zawsze warto szukać firm, 
które uczestniczą w programie. 
Na przykład przy zakupie oku‑
larów słonecznych przypadkiem 
trafiłam do firmy „3+” i zniżka 
okazała się bardzo znaczna.

* * *
13 października 2010 roku 

Tychy otrzymały certyfikat „Gmi‑
na przyjazna rodzinie”. Wręczyła 
go Elżbieta Lęcznarowicz, Zastęp‑
ca Prezydenta Krakowa ds. Edu‑
kacji i Spraw Społecznych.

Sylwia ZawadZka

Jeżeli prowadzisz fir-
mę i chcesz dołączyć 
do programu „3 +”, zgłoś 
się do wydziału Spraw 
Społecznych i Zdrowia 
w Urzędzie Miasta Ty-
chy (pokój 511a, V pię-
tro, tel. (32) 776 35 51, 
krystyna.rumieniuch@
umtychy.pl).
Jeżeli jesteś członkiem 
tyskiej wielodzietnej ro-
dziny i nie masz jesz-
cze karty „3 +”, zgłoś się 
do Biura Obsługi klienta 
UM Tychy (stanowisko 
nr 3, tel (32) 776 30 30 
licznarodzina@umtychy.
pl, www.licznarodzina.pl

2 laTa PrOgraMu „3 + licZna rODZina”

Plusów coraz więcej

Zanim wypełnimy swóJ piT, warTo 
ZasTanowić się nad prZekaZaniem 

Jednego procenTa podaTku organiZacJi 
pożyTku publicZnego. naweT niewielka 
kwoTa prZekaZana w Ten sposób, może 

wspomóc sZcZyTny cel. dla wielu 
organiZacJi, Jeden procenT To ZasTrZyk 

finansowy na cały rok dZiałalności.


