
Nowa edycja projektu

PITax.pl dla OPP
Już ponad 1000 organizacji pożytku publicznego
oraz 350 samorządów uczestniczy w programach
Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych

PITax.pl dla OPP

Innowacyjny projekt zbiórki 1%,  w którym organizacje pożytku publicznego otrzymują
Program PIT oraz szereg nowoczesnych narzędzi do efektywnego pozyskiwania funduszy.
W 2019 r. organizacje uczestniczące w projekcie PITax.pl dla OPP zebrały 260 000 000 zł. 

Wszystkie organizacje i samorządy biorące udział w projektach można znaleźć na www.iwop.pl 

www.pitax.pl/opp



Unikatowe rozwiązania
Innowacyjna kampania 1% z PITax.pl Łatwe Podatki

System darowizn

W PITax.pl użytkownicy
przekazują dla OPP dodatkowe 
darowizny i zwrot podatku 

1% na Facebooku

Wystarczy jedno kliknięcie,
by kampania 1% pojawiła się
w mediach społecznościowych 

Własny ekran powitalny

PITax.pl dostosowuje
swój wygląd do Twojej

 organizacji

Ważny jest kazdy cel

Osobne wersje PITax.pl
dla wszystkich celów 

szczegółowych organizacji

Reklama w sieci

Gotowe banery dla każdej
organizacji do nieograniczonego

użytku w Internecie

Interaktywne przyciski

Spersonalizowane
i osobne dla każdego

subkonta

Reklama outdoorowa

Gotowe do druku
ulotki, wizytówki i plakaty
wspomagające kampanię 1%

Dwie strony docelowe

Dla lepszej zbiórki 1%
organizacja wybiera stronę

docelową 

Wszystkie formularze PIT

Gotowe do druku kompletne
wzory oświadczeń
z wpisanym KRS



Profesjonalna zbiórka 1%
Bezpłatna reklama i pewne miejsce w katalogu PITax.pl

Profesjonalna zbiórka 1%
Bezpłatna reklama i pewne miejsce w katalogu PITax.pl

Skorzystaj
 z profesjonalnej

 kampanii reklamowej

Organizacje pożytku  publicznego 
biorą udział w internetowej
kampanii

Skorzystaj
 z profesjonalnej

 kampanii reklamowej

Organizacje pożytku  publicznego 
biorą udział w internetowej
kampaniikampanii reklamowej wartej 
setki tysięcy złotych, która 
kieruje miliony podatników
do katalogu OPP w progra-
mie

kampanii reklamowej wartej 
setki tysięcy złotych, która 
kieruje miliony podatników
do katalogu OPP w progra-
miemie PITax.pl. To możliwość 
pozyskania dodatkowych 
funduszy również dla tych 
organizacji, które nie są
w stanie płacić za kosztowne 
reklamy w Internecie.

mie PITax.pl. To możliwość 
pozyskania dodatkowych 
funduszy również dla tych 
organizacji, które nie są
w stanie płacić za kosztowne 
reklamy w Internecie.

Zaprezentuj
swoją organizację
milionom podatników

Internetowy katalog OPP
w

Zaprezentuj
swoją organizację
milionom podatników

Internetowy katalog OPP
ww systemie PITax.pl umożliwia 
podatnikowi wybór organizacji, 
do której trafi 1% jego podatku. 
Użytkownikowi podpowiadane są 
instytucje, które biorą udział
w projekcie PITax.pl dla OPP. 
Organizacje prezentowane są
w

w systemie PITax.pl umożliwia 
podatnikowi wybór organizacji, 
do której trafi 1% jego podatku. 
Użytkownikowi podpowiadane są 
instytucje, które biorą udział
w projekcie PITax.pl dla OPP. 
Organizacje prezentowane są
ww losowej kolejności, co daje 
wszystkim uczestnikom projek-
tu równe szanse otrzymania 1%.

w losowej kolejności, co daje 
wszystkim uczestnikom projek-
tu równe szanse otrzymania 1%.

Dołącz
do organizacji, które 
zbierają duży 1% 

Dzięki

Dołącz
do organizacji, które 
zbierają duży 1% 

DziękiDzięki rozwiązaniom programu 
PITax.pl dla OPP zbiórka 
dużego 1% podatku nie wymaga 
już specjalistycznej wiedzy
i znacznych nakładów finansowych. 
Teraz każda, nawet najmniejsza 
organizacja otrzymuje dostęp
do

Dzięki rozwiązaniom programu 
PITax.pl dla OPP zbiórka 
dużego 1% podatku nie wymaga 
już specjalistycznej wiedzy
i znacznych nakładów finansowych. 
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organizacja otrzymuje dostęp
dodo pełnego pakietu wyspecja-
lizowanych narzędzi, dzięki 
którym w łatwy sposób może 
przeprowadzić profesjonalną 
kampanię 1%. 

do pełnego pakietu wyspecja-
lizowanych narzędzi, dzięki 
którym w łatwy sposób może 
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Dołącz do projektu już dziś

Zapraszamy na stronę:

p

Dołącz do projektu już dziś

Zapraszamy na stronę:
pwww.pitax.pl/opp



Pewność i bezpieczeństwo
Precyzyjne informacje i standardy bankowości elektronicznej

Wymagania RODO

Wychodząc naprzeciw nowym rozporządzeniom 
Unii Europejskiej, cały proces rozliczania podatku
i przekazywania 1% w programie PITax.pl spełnia 
rygorystyczne wymagania RODO. 

Zapamiętywanie KRS

UżytUżytkownik w łatwy sposób loguje się do programu 
PITax.pl za pomocą swojego adresu e-mail.
Dzięki temu program bezpiecznie informuje 
podatnika o statusie rozliczenia, wskazuje kwoty 
zeznania z poprzedniego roku, a przede wszystkim 
zapamiętuje numer KRS organizacji, z którym 
rozpoczęto rozliczenie.
  

Rozbudowane raporty 

Raporty PITax.pl     są najbardziej rozbudowanymi 
narzędziami analitycznymi na rynku programów
PIT –  można je przeglądać w podziale na miesiące,
cele szczegółowe, kampanie reklamowe, otrzymane 
środki, a nawet formularze podatkowe,
zz których skorzystali użytkownicy. Uzyskane
informacje pomagają profesjonalnie kierować 
zbiórką 1% oraz zrozumieć, kto i w jakim stopniu 
wspiera dany projekt. 

Innowacyjna gospodarka

Innowacyjność rozwiązań PITax.pl została doceniona 
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
i wyróżniona europejskim grantem w ramach
programu Innowacyjna Gospodarka.

Wysoka konwersja

WysokiWysoki współczynnik konwersji gwarantuje 
dobry wynik zbiórki oraz zapobiega nadmiernym 
kosztom. W PITax.pl jest to możliwe dzięki 
ciągłej optymalizacji procesu zeznania, 
odpowiedniemu dostosowaniu stron docelowych 
oraz możliwości prostej wysyłki zeznania przez
Internet. 

GwaGwarancja bezpieczeństwa

PITax.pl to jedyny program zbudowany w techno- 
logii Java Enterprise Edition, na której opiera się 
bankowość elektroniczna. Nie wymaga żadnych 
dodatkowych instalacji ani nie przetwarza infor-
macjimacji bez wiedzy użytkownika. W przeciwieństwie 
do większości programów, PITax.pl nie zapisuje 
poufnych danych na komputerze. Tak jak
w bankowości elektronicznej, to co najważniejsze, 
przechowywane jest na zabezpieczonych serwerach. 
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