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STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH

  

ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO

  

KRS: 0000043188

  

  

Szanowne Koleżanki i Koledzy !

  

  

Z dużą satysfakcją pragnę  przekazać informację, że starania Zarządu Głównego o  odzyskanie
 przez nasze Stowarzyszenie uprawnień do korzystania jako Organizacja Pożytku Publicznego 
z 1% odpisu  podatku dochodowego od osób fizycznych - zostały zakończone sukcesem.

  

Nastąpiło potwierdzenie formalne w dniu 15 grudnia br. poprzez opublikowanie w wykazie  na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki  Społecznej.

  

Przy całej satysfakcji z tego faktu musimy jednak mieć świadomość, że samo odzyskanie
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uprawnień było tylko pierwszym i stosunkowo najłatwiejszym krokiem  na drodze do osiągnięcia
celu głównego jakim jest faktyczne  pozyskanie z tego tytułu środków finansowych, a następnie
spożytkowanie ich zgodnie  z przeznaczeniem.

  

O ile wspomniany pierwszy ( w zasadzie formalny) krok możliwy był do osiągnięcia w wyniku
działań Prezydium Zarządu Głównego, Komisji Statutowej oraz  Zespołu ds. OPP - to już
dotarcie z tą informacją do szerokiego kręgu członków, przekonanie ich o celowości   
zadeklarowania swojego odpisu podatkowego  na rzecz Stowarzyszenia  i co  równie ważne 
zorganizowanie daleko idącej pomocy praktycznej w czynnościach związanych ze skutecznym i
terminowym  dopełnieniem formalności, wymagać będzie pełnego zaangażowania Zarządów
Wojewódzkich, w tym a może nawet przede wszystkim, prezesów kół terenowych.

  

Sytuacja w której do zakończenia okresu rozliczeń podatkowych za rok 2011 czyli do  30
kwietnia 2012 - pozostały  tylko 4 miesiące,  narzuca konieczność maksymalnego   
zintensyfikowania działań zmierzających do przeprowadzenia   szeroko zakrojonej akcji
informacyjnej  oraz instruktażowej.

  

Ramy tej akcji zakreśla  harmonogram opracowany w Zespole ds. OPP  stanowiący  załącznik
do niniejszej informacji.

  

W tym miejscu, zdając sobie sprawę że  ostateczny efekt   zależy przede wszystkim od
zaangażowania i dobrej woli naszych członków

  

  

a p e l u j ę

  

  

do wszystkich, którym wspomniany wyżej harmonogram  przydziela do realizacji określone
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zadania, aby podeszli do ich wykonania rzetelnie i ze  świadomością jak wiele zależy od ich
osobistego zaangażowania.

  

  

Kieruję ten apel do Koleżanek i Kolegów,  z wiarą w ostateczny sukces naszego wspólnego
przedsięwzięcia , które  realnie zwiększy możliwości działania  Stowarzyszenia  jako organizacji
pożytku publicznego.

  

  

Henryk Borowiński

  

Prezes Zarządu Głównego

  

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

  

  

Warszawa dnia 28 grudnia 2011 r.
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Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało zaktualizowaną na 15.12.2011 r. listę
organizacji pożytku publicznego, które są uprawnione do zbierania 1% podatku od osób
fizycznych za rok 2011. Od stycznia 2012 r. można dokonywać na rzecz Stowarzyszenia
Emerytów i Rencistów Policyjnych 1% odpisu od należnego podatku dochodowego poprzez
złożenie w formularzu PIT za 2011 r.  stosownego wniosku zawierającego informacje:

  

  

1. nazwę OPP: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych

  

2. nr rejestracji OPP w   KRS: 0000043188

  

  

Numer rachunku bankowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, jako
organizacji pożytku publicznego:

  

15 1500 1126 1211 2010 1441 0000
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