
Znajdź w swojej deklaracji część pt: „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA 
RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”
· W pozycję o nazwie „Numer KRS” wpisz 0000649070
· W pozycję „Wnioskowana kwota” wpisz 1% kwoty z pozycji wskazanej w opisie, 
Natomiast w części umieszczonej niżej pt: „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE” 
· W pozycji o nazwie „Cel szczegółowy 1%” wpisz NA BUDOWĘ ALEJKI NADMORSKIEJ W REWIE 
   W MIEJSCOWOŚCI POŁOŻONEJ NIEOPODAL GDYNI NAD ZATOKAMI PUCKĄ I GDAŃSKĄ
· W pozycji o nazwie „Wyrażam zgodę” na kwadracie postaw literę X
· W pozycji niższej, gdzie można podać dodatkowe informacje wpisz CHCĘ ABY MOJE NAZWISKO 
   I IMIĘ ORAZ MIEJSCOWOŚĆ Z KTÓREJ POCHODZĘ BYŁO UMIESZCZONE NA TABLICY
   „WYBUDOWALI POLACY Z 1% SWOICH PODATKÓW” - TABLICY UPAMIĘTNIAJĄCEJ 
   WSZYSTKICH WSPOMAGAJĄCYCH W BUDOWIE.

Auu! A jak
powinienem

wypełnić e-PIT, ten
przygotowany

specjalnie dla mnie
przez Skarbówkę?

To już
wszystko
wiem jak
wypełnić

deklarację

Ach! 

„WYBUDOWALI POLACY Z 1% SWOICH PODATKÓW”

Twój e-PIT
Kliknij i rozlicz z 

PIT FORMAT 2019
Kliknij i rozlicz z 

ŁAŁ!
To można

1%

na
podatku

przeznaczyć

Tak 

wiesz, jednak abyś nie
dokładnie już

zapomniał zapisz sobie na
kartce, to co podałem wytłu-
szczonym drukiem, a zwłaszcza

potem 64, potem 90 a na końcu
70. Widzisz jaki jest prosty. A
teraz to już wejdź na stronę

 i wypełnijwww.podatki.gov.pl
Twój e-PIT przygotowany

Skarbówkę.
dla Ciebie przez

numer KRS - pamiętasz 4 zera, 

dasz sobie
z tym radę,
postępuj
tak jak
opisałem

Ci to
niżej. 

To nic
trudnego,

ciągłą
rekla-
mę

Jasne, że można, rozlicz
go tutaj w 5 min z PIT FORMAT

 przygotowany przez Skarbówkę, a będziesz

inwestycji odwiedzanej latem przez
dziesiątki tysięcy turystów z całej

2019, albo jak wolisz przez Twój e-PIT

Polski

miał ciągłą reklamę w miejscu
Alejki Nadmorskiej w Rewie,

Bursztynowa 7

www.funrozioch.pl
biuro@funrozioch.pl

zwojo uR  i  Oaj cc ha rd on nu yF

W jey ib kr sze ńż aa d Z Gatoki 

Rewa

81-198

ytż ko uP     P uaj bc lia czi znn ea ggr o

O

www.funrozioch.pl

http://www.podatki.gov.pl
http://www.funrozioch.pl


Znajdź w swojej deklaracji część pt: „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA 
RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”
· W pozycję o nazwie „Numer KRS” wpisz 0000649070
· W pozycję „Wnioskowana kwota” wpisz 1% kwoty z pozycji wskazanej w opisie, 
Natomiast w części umieszczonej niżej pt: „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE” 
· W pozycji o nazwie „Cel szczegółowy 1%” wpisz NA BUDOWĘ ALEJKI NADMORSKIEJ W REWIE 
   W MIEJSCOWOŚCI POŁOŻONEJ NIEOPODAL GDYNI NAD ZATOKAMI PUCKĄ I GDAŃSKĄ
· W pozycji o nazwie „Wyrażam zgodę” na kwadracie postaw literę X
· W pozycji niższej, gdzie można podać dodatkowe informacje wpisz CHCĘ ABY MOJE NAZWISKO 
   I IMIĘ ORAZ MIEJSCOWOŚĆ Z KTÓREJ POCHODZĘ BYŁO UMIESZCZONE NA TABLICY
   „WYBUDOWALI POLACY Z 1% SWOICH PODATKÓW” - TABLICY UPAMIĘTNIAJĄCEJ 
   WSZYSTKICH WSPOMAGAJĄCYCH W BUDOWIE.

Auu! A jak
powinienem

wypełnić e-PIT, ten
przygotowany

specjalnie dla mnie
przez Skarbówkę?

To już
wszystko
wiem jak
wypełnić

deklarację

Ach! 

„WYBUDOWALI POLACY Z 1% SWOICH PODATKÓW”

Twój e-PIT
Kliknij i rozlicz z 

PIT FORMAT 2019
Kliknij i rozlicz z 

dasz sobie
z tym radę,
postępuj
tak jak
opisałem

Ci to
niżej. 

Tak 

wiesz, jednak abyś nie
dokładnie już

zapomniał zapisz sobie na
kartce, to co podałem wytłu-
szczonym drukiem, a zwłaszcza

potem 64, potem 90 a na końcu
70. Widzisz jaki jest prosty. A
teraz to już wejdź na stronę

 i wypełnijwww.podatki.gov.pl
Twój e-PIT przygotowany

Skarbówkę.
dla Ciebie przez

numer KRS - pamiętasz 4 zera, 

To nic
trudnego,

Jasne, że można, rozlicz
go tutaj w 5 min z PIT FORMAT

 przygotowany przez Skarbówkę, a odzyskasz

inwestycji odwiedzanej latem przez
dziesiątki tysięcy turystów z całej

2019, albo jak wolisz przez Twój e-PIT

Polski

i uaktywnisz go w dziele budowy
Alejki Nadmorskiej w Rewie,
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ŁAŁ!
To można
odzyskać a
następnie

uaktywnić

tku?
1% poda-

www.funrozioch.pl
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Znajdź w swojej deklaracji część pt: „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA 
RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”
· W pozycję o nazwie „Numer KRS” wpisz 0000649070
· W pozycję „Wnioskowana kwota” wpisz 1% kwoty z pozycji wskazanej w opisie, 
Natomiast w części umieszczonej niżej pt: „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE” 
· W pozycji o nazwie „Cel szczegółowy 1%” wpisz NA BUDOWĘ ALEJKI NADMORSKIEJ W REWIE 
   W MIEJSCOWOŚCI POŁOŻONEJ NIEOPODAL GDYNI NAD ZATOKAMI PUCKĄ I GDAŃSKĄ
· W pozycji o nazwie „Wyrażam zgodę” na kwadracie postaw literę X
· W pozycji niższej, gdzie można podać dodatkowe informacje wpisz CHCĘ ABY MOJE NAZWISKO 
   I IMIĘ ORAZ MIEJSCOWOŚĆ Z KTÓREJ POCHODZĘ BYŁO UMIESZCZONE NA TABLICY
   „WYBUDOWALI POLACY Z 1% SWOICH PODATKÓW” - TABLICY UPAMIĘTNIAJĄCEJ 
   WSZYSTKICH WSPOMAGAJĄCYCH W BUDOWIE.

Auu! A jak
powinienem

wypełnić e-PIT, ten
przygotowany

specjalnie dla mnie
przez Skarbówkę?

To już
wszystko
wiem jak
wypełnić

deklarację

Ach! 

„WYBUDOWALI POLACY Z 1% SWOICH PODATKÓW”

Twój e-PIT
Kliknij i rozlicz z 

PIT FORMAT 2019
Kliknij i rozlicz z 

Jasne, że można, rozlicz
go tutaj w 5 min z PIT FOR-

Twój e-PIT przygotowany przez Skarbówkę,

w Rewie, inwestycji odwiedzanej latem
przez dziesiątki tysięcy turystów

a go nie utracisz bo zostaniesz współ-

MAT 2019, albo jak wolisz przez

budowniczym Alejki Nadmorskiej

z całej Polski

To nic
trudnego,
dasz sobie
z tym radę,
postępuj
tak jak
opisałem

Ci to
niżej. 

ŁAŁ!
To można

nie utracić

tku?
1% poda-

Tak 

wiesz, jednak abyś nie
dokładnie już

zapomniał zapisz sobie na
kartce, to co podałem wytłu-
szczonym drukiem, a zwłaszcza

numer KRS - pamiętasz 4 zera, 
potem 64, potem 90 a na końcu

70. Widzisz jaki jest prosty. A
teraz to już wejdź na stronę

 i wypełnijwww.podatki.gov.pl
Twój e-PIT przygotowany

Skarbówkę.
dla Ciebie przez
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Znajdź w swojej deklaracji część pt: „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA 
RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”
· W pozycję o nazwie „Numer KRS” wpisz 0000649070
· W pozycję „Wnioskowana kwota” wpisz 1% kwoty z pozycji wskazanej w opisie, 
Natomiast w części umieszczonej niżej pt: „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE” 
· W pozycji o nazwie „Cel szczegółowy 1%” wpisz NA BUDOWĘ ALEJKI NADMORSKIEJ W REWIE 
   W MIEJSCOWOŚCI POŁOŻONEJ NIEOPODAL GDYNI NAD ZATOKAMI PUCKĄ I GDAŃSKĄ
· W pozycji o nazwie „Wyrażam zgodę” na kwadracie postaw literę X
· W pozycji niższej, gdzie można podać dodatkowe informacje wpisz CHCĘ ABY MOJE NAZWISKO 
   I IMIĘ ORAZ MIEJSCOWOŚĆ Z KTÓREJ POCHODZĘ BYŁO UMIESZCZONE NA TABLICY
   „WYBUDOWALI POLACY Z 1% SWOICH PODATKÓW” - TABLICY UPAMIĘTNIAJĄCEJ 
   WSZYSTKICH WSPOMAGAJĄCYCH W BUDOWIE.

Auu! A jak
powinienem

wypełnić e-PIT, ten
przygotowany

specjalnie dla mnie
przez Skarbówkę?

To

trudnego,
dasz sobie
z tym radę,
postępuj
tak jak
opisałem

Ci to
niżej. 

nic

To już
wszystko
wiem jak
wypełnić

deklarację

Ach! 

„WYBUDOWALI POLACY Z 1% SWOICH PODATKÓW”

Tak 

wiesz, jednak abyś nie
dokładnie już

zapomniał zapisz sobie na
kartce, to co podałem wytłu-

szczonym drukiem, a zwłaszcza
numer KRS - pamiętasz 4 zera, 
potem 64, potem 90 a na końcu

70. Widzisz jaki jest prosty. A
teraz to już wejdź na stronę

 i wypełnijwww.podatki.gov.pl
Twój e-PIT przygotowany

Skarbówkę.
dla Ciebie przez

Jasne, że można, rozlicz go tutaj
 w 5 min z PIT FORMAT 2019, albo jak wolisz

 przez Twój e-PIT przygotowany przez Skarbówkę,

Rewie, latem odwiedzanej przez dziesiątki
 a zainwestujesz go w budowę Alejki Nadmorskiej w 

tysięcy turystów z całej
Polski. 

ŁAŁ!

Zainwestować

podatku?

To można

1%
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Twój e-PIT
Kliknij i rozlicz z 

PIT FORMAT 2019
Kliknij i rozlicz z 
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