
Drodzy Rodzice, 

Rada Rodziców VII LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie zwraca się z prośbą do wszystkich 

Rodziców o przekazanie 1% podatku na rzecz naszego Liceum. Jest to możliwe za pośrednictwem 

Fundacji "Spełnienie Dziecięcych Marzeń" podając cel szczególny: LO 7. Fundacja posiada status 

Organizacji Pożytku Publicznego i tym samym może zbierać środki w ramach 1% podatku. Istnieje 

również możliwość przekazania darowizny przez osoby fizyczne lub prawne. Fundacja nie pobiera 

żadnej prowizji, a zebrane środki zostaną w całości przekazane na konto Rady Rodziców i będziemy 

mogli z nich korzystać bez żadnych ograniczeń. Fundacja wspomogła już nasze Liceum dofinansowując 

zakup maszyny sprzątającej do nowej hali sportowej. 

Będziemy wdzięczni za Wasze wsparcie, ponieważ potrzeby Szkoły są duże i każda, nawet 

najdrobniejsze wpłata ma znaczenie. 

Przewodniczący Rady Rodziców 

Marcin Eckert 

Wsparcie szkoły przez przekazanie 1% podatku. 

BENEFICJENT:                FUNDACJA „SPEŁNIENIE DZIECIĘCYCH MARZEŃ” 

KRS:                                 0000438037 

CEL SZCZEGÓLNY:         LO 7 

Podając cel szczególny środki na pewno zostaną przeznaczone na potrzeby Rady Rodziców działającej 

przy LO 7. Jeżeli cel szczególny nie zostanie wskazany to środki zostaną przeznaczone na cele statutowe 

realizowane przez Fundację. 

Wsparcie Szkoły poprzez przekazanie darowizny od osób fizycznych. 

Każdy pracownik, osoba prowadząca działalność gospodarczą, która rozlicza się z podatków wg skali 

podatkowej 17/32%, ma możliwość dokonania darowizny na Fundacje. Darowizny można odliczyć od 

podstawy opodatkowania. Proszę jednak mieć na uwadze, że łączna kwota odliczeń darowizn na OPP 

i jednostki kultu religijnego (jakiejkolwiek organizacji, nie tylko fundacji) nie może przekroczyć 6% 

dochodu podatkowego za rok podatkowy. Przekroczenie bariery 6% dochodu uniemożliwia odliczenie 

nadwyżki (ponad 6% podstawy opodatkowania). W zależności od progu podatkowego 17% lub 32% (w 

zależności od płaconego podatku w rozliczeniu rocznym ) od wpłaconych kwot na konto fundacji można 

zmniejszyć podatek odpowiednio  o 17% lub o 32% wartości darowizny. 

Wsparcie Szkoły poprzez przekazanie darowizny od osób prawnych. 

Każda firma (Fundacja, Sp. z o.o., S.A. inne osoby prane) rozliczająca podatek wg ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych ma możliwość dokonania darowizny na Fundacje. Darowizny można 

odliczyć od podstawy opodatkowania. Proszę jednak mieć na uwadze, że łączna kwota odliczeń 

darowizn na OPP i jednostki kultu religijnego (jakiejkolwiek organizacji, nie tylko fundacji) nie może 

przekroczyć 10% dochodu podatkowego/podstawy opodatkowania za rok podatkowy. Przekroczenie 

bariery 10% dochodu uniemożliwia odliczenie nadwyżki (ponad 10% podstawy opodatkowania). W 

zależności od stawki podatku 15% lub 19% (w zależności od płaconego podatku w rozliczeniu rocznym 

) od wpłaconych kwot na konto fundacji można zmniejszyć podatek odpowiednio  o 15% lub o 19% 

wartości darowizny. 

Detale do darowizn: 

BENEFICJENT:                 FUNDACJA „SPEŁNIENIE DZIECIĘCYCH MARZEŃ” 

ADRES BENEFICJENTA: UL. OBRZEŻNA 1C/43, 02-691 WARSZAWA 



KONTO BANKOWE:         24 1160 2202 0000 0002 2897 8475 

BANK BENEFICJENTA:   MILLENNIUM SA 

OPIS PRZELEWU:            DAROWIZNA LO 7 

Podając w opisie przelew: DAROWIZNA LO 7 środki na pewno zostaną przeznaczone na potrzeby Rady 

Rodziców działającej przy LO 7. Jeżeli cel szczególny nie zostanie wskazany to środki zostaną 

przeznaczone na cele statutowe realizowane przez Fundację. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


