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Szanowni Państwo! 
 

Kolejny raz zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału
w projekcie pt. „1% DLA MOJEJ SZKOŁY”
na konto Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Edukacji
„Omnibus” z siedzibą w Pszczynie. Za przekazane pieniądze będziemy mieli 
możliwość realizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, 
zakupu pomocy dydaktycznych, 
podatkowy wpłynęło na konto naszej szkoły 
Licząc i w tym roku na Państwa zrozumienie i wsparcie, prosimy o rozpropagowanie 
akcji wśród bliskich i znajomych.
 

Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży 

Numer KRS-u, który powinien zostać podany w deklaracji PIT:

 
W rubryce „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem” 

należy dokonać zapisu wskazującego cel wydatkowania 1%:
„1% na rzecz LO w Gilowicach”

ĄCE im. prof. Zbigniewa Religi 
W GILOWICACH  

ul. W. Korfantego 38 
0-32) 211-74-80 

REGON: 272633310 
www.logilowice.republika.pl 

: logilowice@poczta.onet.pl 

Kolejny raz zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału
LA MOJEJ SZKOŁY” i przekazanie 1% podatku

na konto Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci
w Pszczynie. Za przekazane pieniądze będziemy mieli 

realizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, doposażenia pracowni, 
pomocy dydaktycznych, książek. W ramach tego projektu 

wpłynęło na konto naszej szkoły  2 297,84 zł.   Za co bardzo dziękujemy.
w tym roku na Państwa zrozumienie i wsparcie, prosimy o rozpropagowanie 

akcji wśród bliskich i znajomych. 

Pełna nazwa stowarzyszenia:  
Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży 

„Omnibus” 
 

u, który powinien zostać podany w deklaracji PIT:
 0000 237 488 

W rubryce „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem” 
konać zapisu wskazującego cel wydatkowania 1%:

„1% na rzecz LO w Gilowicach” 
 

Rada Rodziców oraz
 Dyrektor 

Liceum Ogólnokształcącego
im. prof. Z. Religi w Gilowicach

Kolejny raz zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału  
i przekazanie 1% podatku za rok 2015 

Dzieci i Młodzieży 
w Pszczynie. Za przekazane pieniądze będziemy mieli 

doposażenia pracowni, 
W ramach tego projektu za ubiegły rok 

a co bardzo dziękujemy. 
w tym roku na Państwa zrozumienie i wsparcie, prosimy o rozpropagowanie 

Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży 

u, który powinien zostać podany w deklaracji PIT: 

W rubryce „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem”  
konać zapisu wskazującego cel wydatkowania 1%: 

Rada Rodziców oraz 
Dyrektor  

Liceum Ogólnokształcącego 
w Gilowicach 


