


Raport 1% 
podatku z PIT 
lokalnie

Wstęp. O raporcie “1% podatku z PIT lokalnie”

Jak dobro z 1% rosło przez lata?

Ile 1% na rzecz OPP przekazali użytkownicy Programu e-pity?

Dobro procentuje lokalnie

• O akcji „Dobro procentuje lokalnie”

• Podium 1% – jakie 3 OPP zebrały najwięcej środków w 2018 roku?

• Top 5 miast, w których zebrano najwięcej 1% na rzecz OPP!

• Top 5 gmin, w których zebrano najwięcej 1% na rzecz OPP!

• Województwa na piątkę, czyli gdzie zebrano najwięcej 1% na rzecz OPP

• Jaką sumę pozyskały OPP na terenie Twojego województwa?
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Źródło: Dane pochodzą z publikacji Ministerstwa Finansów: Informacja  dotycząca kwot 1% należnego podatku 
dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom  pożytku publicznego  w 2018 roku (z rozliczenia za 
2017 rok), Departament Podatków dochodowych, Wrzesień 2018, Warszawa oraz danych statystycznych Programu 
e-pity do elektronicznych rozliczeń podatkowych, e-file, wrzesień 2018.
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Każdego roku Polacy przekazują coraz więcej 1% podatku z PIT na rzecz 

organizacji pożytku publicznego (OPP). Od 2004 r., w którym otrzymali 

tę możliwość, przekazana kwota wzrosła aż o 716%! Mimo, iż Polacy 

coraz chętniej przekazują 1% podatku, niekoniecznie przekłada się to na 

bezpośrednie wsparcie ich lokalnych społeczności. Dofinansowania potrzebują 

zwłaszcza stosunkowo niewielkie OPP, działające na rzecz rozwoju konkretnych 

gmin, powiatów, miast – oraz pomocy ich mieszkańcom.

Właśnie dlatego e-pity startują z inicjatywą „Dobro procentuje lokalnie”, 

będącą rozwinięciem „Akcji e-life”. Za pomocą tego raportu zachęcamy 

podatników do  większego zaangażowania lokalnego i zapoznania się 

z inicjatywami z najbliższej okolicy!

Akcja e-life to kampania promująca przekazywanie 1% podatku na rzecz 

dowolnie wybranej Organizacji Pożytku Publicznego, zainicjowana 

i prowadzona od lat przez firmę e-file, producenta Programu e-pity. Celem 

akcji jest zachęcenie podatników do świadomego przekazywania 1% i jest 

dedykowana wszystkim OPP uprawnionym do otrzymania 1% podatku z PIT.

Wstęp.
O raporcie “1% podatku 
z PIT lokalnie”

https://www.e-pity.pl/wspieraj-lokalnie-gminy/
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2004 2018

Jak dobro z 1% rosło 
przez lata?

761.3 mln
złotych 10.4 mln

złotych 

80 tys.
podatników

14 mln
podatników

o 716%
więcej zebranych 

środków 
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Ile 1% na rzecz OPP 
przekazali użytkownicy 
Programu e-pity?

Dynamicznie wzrasta liczba osób i firm 

rozliczających PIT oraz przekazujących 1% 

elektronicznie. Użytkownicy Programu e-pity 

w 2018 r. stanowili aż 9,3% wszystkich 

podatników przekazujących 1%. Program e-pity 

pośredniczył we wpływie 58,9 mln zł, co 

stanowiło ok 7,7% wszystkich wpływów 

ogółem.

MOC 1% DLA OPP
OD UŻYTKOWNIKÓW E-PITY

1%
9,3%

7,7%

Aż 90% polskich OPP pozyskało środki 

z tytułu 1% od podatników rozliczających się 

za pośrednictwem Programu e-pity!

1%
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Dobro 
procentuje 
lokalnie
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O akcji „Dobro 
procentuje lokalnie” 

„Dobro procentuje, gdy przekazujesz 1% lokalnie!” – takim zawołaniem 

zachęcamy wszystkich podatników do wspierania szlachetnych inicjatyw 

z ich okolicy. By im to ułatwić, udostępniamy wyszukiwarkę lokalnych 

OPP >>. Z jej pomocą podatnicy mogą sprawdzić, jakie OPP działają 

na terenie ich gminy – i wygodnie przekazać im 1% za pośrednictwem 

Programu e-pity online w wersji dedykowanej ich gminie.

Współpracujemy również z samorządami. Umożliwiamy im umieszczenie 

na ich oficjalnej stronie linka do darmowej wersji Programu e-pity online 

dla gmin. Dzięki aplikacji mieszkańcy mogą wygodnie rozliczyć swoją 

deklarację PIT – i bezpiecznie przeznaczyć 1% na rzecz lokalnej OPP!

https://www.e-pity.pl/wspieraj-lokalnie-gminy/
https://www.e-pity.pl/wspieraj-lokalnie-gminy/
https://www.e-pity.pl/wspieraj-lokalnie-gminy/
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 Podium 1% 
– jakie 3 OPP zebrały 
najwięcej środków 
w 2018 roku?

Pierwsze dwie najbardziej efektywne OPP pod względem pozyskiwania 

finansowania z 1% podatku w 2018 r. w Polsce to OPP z województwa 

Mazowieckiego (M.ST. Warszawa), Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” 

oraz Avalon – bezpośrednia pomoc niepełnosprawnym. Na trzecim 

miejscu znalazła się OPP z woj. Wielkopolskiego (Złotów), Fundacja 

Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”.

ponad
166,3 mln złponad

37 mln zł prawie
36,2 mln zł

FUNDACJA DZIECIOM 
„ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”

FUNDACJA 
POMOCY OSOBOM 

NIEPEŁNOSPRAWNYM 
„SŁONECZKO”

AVALON – 
BEZPOŚREDNIA POMOC 
NIEPEŁNOSPRAWNYM
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Top 5 miast w których 
zebrano najwięcej 1% 
na rzecz OPP

Powyższe punkty procentowe zostały zaokrąglone i wyrażają procent łącznej 

sumy środków zebranych z tytułu 1% od wszystkich podatników rozliczających 

PIT 2017.

22,57%
Warszawa

12,14%
Katowice

9,42%
Poznań

8,97%
Kraków

8,19%
Wrocław

https://www.e-pity.pl/wspieraj-lokalnie-gminy/
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Top 5 gmin, w których 
zebrano najwięcej 1% 
na rzecz OPP

Poniżej sprawdzisz, w jakich gminach OPP pozyskały najwięcej środków z tytułu 

1% i ilu podatników z całej Polski je wsparło. Podane kwoty zostały zaokrąglone.

Warszawa

6 mln
podatników

345 
mln zł

Kraków

507 tys. 
podatników

30 
mln zł

Poznań

384 tys. 
podatników 18

mln zł

Łódź

374 tys. 
podatników

21
mln zł

Złotów

773 tys. 
podatników 42 

mln zł

https://www.e-pity.pl/wspieraj-lokalnie-gminy/
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Województwa na piątkę, 
czyli gdzie zebrano 
najwięcej 1% na rzecz OPP

prawie 

370 mln
mazowieckie

prawie 

83 mln
wielkopolskie

prawie 

68 mln
dolnośląskie

prawie 

54 mln
śląskie prawie 

46 mln
małopolskie

https://www.e-pity.pl/wspieraj-lokalnie-gminy/
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68
mln zł

11
mln zł

12
mln zł

26
mln zł

7
mln zł

46
mln zł

6
mln zł

7
mln zł

83
mln zł

11
mln zł

6
mln zł

32
mln zł

10
mln zł

54
mln zł

370
mln zł

6
mln zł

dolnośląskie

lubuskie

zachodnio-
pomorskie

wielkopolskie

łódzkie

opolskie

śląskie

małopolskie

podkarpackie

świętokrzyskie
lubelskie

mazowieckie

podlaskie

warmińsko-
mazurskie

pomorskie

kujawsko-
pomorskie

Jaką sumę pozyskały 
OPP na terenie Twojego 
województwa?

https://www.e-pity.pl/wspieraj-lokalnie-gminy/
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NOTA 

Jak wskazują autorzy opracowania Ministerstwa Finansów, 

przekazania dokonano na podstawie wniosków podatników 

zawartych w: 

1.  zeznaniach podatkowych, w których opodatkowanie 

następuje według: skali podatkowej (PIT-36, PIT-37), 19% stawki 

podatku od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej 

lub działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-36L), 19% stawki 

podatku od dochodów z zysków kapitałowych (PIT-38), 19%  

stawki  podatku  od  dochodów  uzyskanych  z  odpłatnego  

zbycia nieruchomości i praw majątkowych (PIT-39), ryczałtu 

od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), 19% stawki od 

dochodów z zagranicznej spółki kontrolowanej (PIT-CFC). 

2.  Oświadczeniu  o  przekazaniu  1%  podatku  organizacji  

pożytku  publicznego PIT-OP (1) .



https://www.e-pity.pl/wspieraj-lokalnie-gminy/
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