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Szanowni Państwo!

Samodzielne Koło Terenowe Nr 10 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Milanówku
od grudnia 2004 roku jest Organizacją Pożytku Publicznego. W tym czasie rodzice uczniów i
absolwentów oraz przyjaciele szkoły wspierali naszą działalność przekazując 1% podatku
dochodowego.

Przez te 15 lat całość przekazanych środków była przeznaczona na pomoce naukowe w
Społecznym Liceum Ogólnokształcącym Nr 5 STO w Milanówku. To dzięki nim nasza szkoła
jako jedna z pierwszych w Polsce mogła się poszczycić stacją monitorowania pogody i zapylenia
powietrza, została wyposażona w magnetometr protonowy czy stale rozbudowywaną “mobilną
pracownię multimedialną”. W 2018 roku SKT Nr 10 STO wsparło w znaczący sposób wyposażanie
wyremontowanej nowej części szkoły. Za uzyskane środki w 2019 roku zakupiliśmy monitor
interaktywny i w dalszym ciągu wspieraliśmy rozbudowywanie bazy informatycznej.

Z środków przekazanych przez SKT Nr 10 STO w Milanówku korzystają i będą korzystać
nie tylko obecni uczniowie, ale również następne roczniki.

W najbliższym roku planujemy kontynuować modernizację i dostosowanie szkoły do realiów
współczesnego świata. Planujemy zakup nowoczesnych czujników fizykochemicznych, kolejnego
monitora interaktywnego oraz dalsze poszerzanie bazy chromebooków.

Nasza szkoła dzięki ciągłemu rozwojowi i pracy z uczniem osiąga wysokie miejsca w
rankingach oraz, co chyba ważniejsze, ma wysoki wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej.

Będziemy wdzięczni Państwu, jeśli zechcecie mieć swój wkład w tworzenie szkoły na miarę
XXI wieku.
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Z wyrazami szacunku

Instrukcja odliczenia 1% znajduje się na odwrocie.

Violetta Połczyńska

Leszek Janasik

Prezes SKT Nr 10 STO

Dyrektor SLO Nr 5 STO

INSTRUKCJA (na podstawie informacji opublikowanej na stronie internetowej STO)
W tym roku możemy rozliczyć się na dwa sposoby:

Usługa Twój e-PIT, w której obowiązek wypełnienia rozliczeń bierze na siebie Krajowa
Administracja Skarbowa. W celu przekazania 1% na organizację pożytku publicznego od 17 lutego
do 30 kwietnia można uzupełnić wniosek o informację, na jaką organizację chcesz przekazać swój
1% podatku i następnie zaakceptować zmiany.

PIT-37 i PIT-38 złożyć można również z pominięciem usługi Twój e-PIT. Wypełnić go należy
wówczas samodzielnie danymi przesłanymi w PIT-11 i PIT-8C od płatników.

Znajdujemy odpowiednie rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-37 – poz. 132, 133; PIT-38
– poz. 62, 63 uzupełniamy KRS i wpisujemy kwotę, które nie może przekroczyć 1%.

Pozostałe deklaracje podatkowe od których można odliczyć 1% na OPP: PIT-28 – poz. 138, 139;
PIT-36 – poz. 440, 441; PIT-36L – poz. 146, 147; PIT-OP – poz. 9. Można również przekazać
organizacji opp 1% podatku od dochodu pochodzącego ze sprzedaży nieruchomości. W tym
przypadku, składając formularz PIT-39, należy wypełnić poz. 48, 49.

