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Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!,
W roku 2007 po raz kolejny mieliście Państwo możliwość przekazania 1% swojego podatku na 

statutowe cele naszego Towarzystwa. W roku 2005 tą drogą dofinansowaliście Państwo nas w kwocie 
blisko 1.700 złotych. W roku ubiegłym kwota ta wyniosła już 2.900 złotych, zaś 2007 roku wsparliście 
nas Państwo kwotą 3.110 złotych! Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!

W roku 2006 Towarzystwo wydało kolejny, 13 już numer, „Nadwarciańskiego Rocznika Histo-
ryczno-Archiwalnego”. Włączyliśmy się także w obchody 750-lecia miasta Gorzowa. Z tej okazji współ-
uczestniliśmy w wydaniu książki dr Ewy Syski zatytułowanej „Dokumenty Gorzowa Wielkopolskiego 
(Landsbergu) z lat 1257-1373” oraz katalogu z wystawy zorganizowanej przez Archiwum Państwowe w 
Gorzowie z okazji tychże obchodów.

Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości zostało założone w 1990 roku. Od roku 
1993 publikujemy najnowsze badania historyczne dotyczące naszego regionu w „Nadwarciańskim 
Roczniku Historyczno-Archiwalnym”. Prócz tego wydaliśmy lub współuczestniczyliśmy w wydaniu 
ponad 30 innych publikacji popularyzujących historię regionalną. Wydawnictwa te cieszą się dużym 
zainteresowaniem i spotykają się z uznaniem różnych środowisk. Więcej informacji na ich temat znaj-
dziecie Państwo na naszej stronie internetowej (http://www.gorzow.ap.gov.pl/tpaipp.htm).

Dnia 28 czerwca 2004 roku nasze Towarzystwo uzyskało status organizacji pożytku publiczne-
go. Z tego tytułu osoby fizyczne płacące podatek dochodowy mogą przeznaczyć jego 1% na realiza-
cję celów statutowych Towarzystwa. Przekazanie tej kwoty może nastąpić wyłącznie poprzez wpłatę 
na rachunek bankowy Towarzystwa w terminie od 1 stycznia do 30 kwietnia roku następnego po 
roku podatkowym.

Jeżeli uznacie Państwo, iż chcecie przekazać 1% swego podatku dochodowego na rzecz naszego 
Towarzystwa przy wypełnianiu odpowiedniego formularza PIT (PIT-36 lub PIT-37) należy: 
	 ustalić wysokość należnego podatku za rok ubiegły; 
	 obliczyć 1% z tej kwoty i wartość tę wpisać w odpowiednią rubrykę formularza PIT; w części za-

tytułowanej „Obliczenia zobowiązania podatkowego” znajduje się rubryka „Kwota zmniejszenia z 
tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego – na podstawie art. 27d ustawy”; 

	 następnie od podatku, który jest do zapłaty należy odjąć obliczoną uprzednio kwotę 1%; wpłacana 
kwota może być oczywiście wyższa niż 1% zapłaconego podatku, jednak podatek można pomniej-
szyć jedynie o kwotę stanowiącą 1%.

Dokonując wpłaty na konto bankowe Towarzystwa należy pamiętać, iż dowód wpłaty musi zawierać: 
	 imię i nazwisko wpłacającego, 
	 adres wpłacającego, 
	 kwotę dokonanej wpłaty, 
	 nazwę organizacji, na rzecz której dokonywana jest wpłata oraz tytuł wpłaty np. wpłata na rzecz 

organizacji pożytku publicznego. 
Pokwitowanie dokonanej wpłaty należy zachować do ewentualnego wglądu organu podatkowego 

(podobnie jak złożone zeznanie podatkowe PIT). W ten sposób wpłacony do urzędu skarbowego po-
datek zostanie pomniejszony o wpłatę na rzecz Towarzystwa do wysokości 1% podatku. Jeżeli podatek 
został nadpłacony otrzymacie Państwo z Urzędu zwrot pieniędzy.

Licząc, iż zechcecie Państwo wesprzeć działalność naszego Towarzystwa, życzymy Państwu i sobie 
wielu udanych publikacji, które przyczynią się do poszerzenia naszej wiedzy o przeszłości regionu.

Ofiarodawcy za rok 2006: Agnieszka Bornikowska, Eugeniusz Bornikowski, Anna Bucholska, 
Rafał Bucholski, Renata Cyran, Grzegorz Cyran, Henryk Drewniak, Mirosława Gazińska, Radosław 
Gaziński, Roman Horbaty, Jerzy Krysiak, Krystyna Jurczak-Rohloff, Jolanta Mach, Krzysztof Mach, 
Zbigniew Miler, Jarosław Palicki, Ryszard Patorski, LP, Andrzej Rohloff Irena Rymar, Dariusz A. Rymar, 
Zofia Rymar, Edward Rymar, Juliusz Sikorski, Roman Stańczak, Piotr Wojciechowski, Barbara Wójto-
wicz, Ryszard Wójtowicz, Małgorzata Zysnarska, Jerzy Zysnarski.

Serdecznie dziękujemy!

Zarząd TPA i PP


