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Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!
Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości zostało założone w 1990 roku 

z inicjatywy osób zatroskanych o losy gorzowskiego Archiwum Państwowego, które przez 
kilkadziesiąt lat swego istnienia nie do czekało się własnego lokum. Zamiar ten udało się 
pomyślnie zrealizować już w roku 1991. Członkowie Towarzystwa wyszli wówczas także z 
inicjatywą wydawania periodyku poświęconego historii regionu. Pierwszy numer „Nadwar-
ciańskiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego” ukazał się w 1993 roku. Do dziś wydaliśmy 
już 12 numerów pisma. Prócz tego Towarzystwo wydało lub współuczestniczyło w wydaniu 
blisko 30 publikacji popularyzujących historię regionu. Wydawnictwa te cieszą się dużym 
zainteresowaniem i spotykają się z uznaniem różnych środowisk.

28 czerwca 2004 roku nasze Towarzystwo uzyskało status organizacji pożytku pu-
blicznego. Z tego tytułu, od 2005 roku, osoby fizyczne płacące podatek dochodowy mogą 
przeznaczyć jego 1% na realizację 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  należy: 
 ustalić wysokość należnego podatku za rok ubiegły; 
 obliczyć 1% z tej kwoty i wartość tę wpisać w odpowiednią rubrykę formularza PIT; 

w części zatytułowanej „Obliczenia zobowiązania podatkowego” znajduje się rubryka 
„Kwota zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego – na pod-
stawie 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 po-
datek można pomniejszyć 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 po-

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

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

Ofiarodawcy za rok 2004 (w kolejności alfabetycznej – tylko Ci, którzy wyrazili zgo-
dę na opublikowanie nazwisk): Jolanta Borak, Agnieszka i Eugeniusz Bornikowscy, Rafał 
Bucholski, Renata i Grzegorz Cyran, Radosław Gaziński, Stanisława Janicka, Krystyna 
Jurczak-Rohloff i Andrzej Rohloff, Jolanta Mach, Zbigniew Miler, Agnieszka Niekrasz, 
Ludmiła Piwowarczyk-Szmyt i Jerzy Szmyt, LP, Daniel Puczyłowski, Irena i Dariusz Ry-
mar, Zofia i Edward Rymar, Juliusz Sikorski, Piotr Wojciechowski, Ryszard Wójtowicz, 
Małgorzata i Jerzy Zysnarscy. 

Serdecznie dziękujemy!
 Zarząd TPAiPP


