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Szanowni Państwo,  

Jako jedna z organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania środków z 1% podatku, 

wyrażamy swoje zaniepokojenie w związku z informacją opublikowaną przez Business Insider Polska 

w dniu 25 lutego br. na temat błędu funkcjonowania systemu epit.podatki.gov.pl, w wyniku którego 

Podatnicy RP mieli ograniczoną możliwość przekazania swojego 1% podatku na rzecz wybranych przez 

siebie OPP (https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/prawo-i-podatki/1-proc-pit-fatalny-blad-

oburzyl-rodzicow-niepelnosprawnych-

dzieci/y0fsglw?fbclid=IwAR0An4rYZlJhoGJJT3ScYIsBGrCoBviDM8V9mqwldTbBTpZDHh5WSK5jGtE).  

Według portalu, zamiast 8,7 tys. Organizacji, na rzecz których można przekazać 1 % podatku, w narzędziu 

udostępnionym na rządowej stronie epit.podatki.gov.pl dostępnych było jedynie 70 organizacji . Po 

wpisaniu numeru KRS wybranej organizacji, jeśli nie było jej na tej skróconej liście, był on zmieniany 

automatycznie na numer KRS innej organizacji, bez informowania o tym podatnika. Takie ograniczenie 

rażąco godzi w prawa podatników do wspierania celów publicznych uważanych przez nich za 

szczególnie ważne, a zastosowanie automatu skutkującego zmianą numeru KRS organizacji bez 

informowania o tym osoby korzystającej z narzędzia do rozliczania jest wprowadzaniem 

użytkownika w istotny błąd.  Środki otrzymywane każdego roku przez OPP dzięki mechanizmowi 

przekazywania 1% podatku pozwalają wielu organizacjom działać na rzecz dobra wspólnego – wspierać 

precyzyjnie określone cele i wartości społeczne (np. osoby indywidualne potrzebujące szczególnej 
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opieki, środowisko naturalne czy zwierzęta). Ponadto nierzadko stanowią one podstawę czy znaczącą 

część budżetu zapewniającego stabilność finansową tych organizacji i prowadzonych przez nich działań.  

W wyżej wymienionym artykule zacytowano wprawdzie wyjaśnienie Ministerstwa Finansów, z którego 

wynika, że sytuacja ta miała miejsce jedynie w dniu 22 lutego br., a problemy techniczne , w wyniku 

których miało miejsce to ograniczenie, „zostały szybko zdiagnozowane i rozwiązane”.  

Zwracamy się jednak do Państwa z prośbą o oficjalne wyjaśnienie tej sprawy. Dla organizacji pożytku 

publicznego, w tym naszej Fundacji, istotne jest precyzyjne wyjaśnienie w jakim faktycznie okresie 

wystąpiło to ograniczenie. Podatnicy mogą się rozliczać z podatków za poprzedni rok od 15 lutego. 

Sprawa z błędem w systemie została ujawniona 22 lutego, czyli po 7 dniach od początku okresu 

rozliczania PIT, w związku z czym zasadna jest wątpliwość, czy błąd ten faktycznie nie występował już od 

15 lutego. Taka sytuacja niosłaby za sobą poważne, negatywne finansowe konsekwencje dla organizacji, 

które starają się o środki z 1% podatku, a także możliwe wprowadzenie w błąd wielu osób korzystających 

z narzędzia. Oczekując określenia skali tego błędu prosimy także o wskazanie, jakie organizacje znalazły 

się na wyżej wymienionej liście 70 podmiotów i ilu podatników skorzystało z błędnie funkcjonującego 

narzędzia w czasie utrzymywania się błędu.  

Dla uczciwości wobec osób płacących i rozliczających podatki w Polsce, a także dla przejrzystości 

rozliczeń 1% podatku dla OPP, wnosimy ponadto o umożliwienie podatnikom rozliczającym się przy 

pomocy wadliwego narzędzia dokonania weryfikacji nazwy i numeru KRS organizacji, które finalnie 

zostały wpisane w ich rozliczeniu PIT  oraz o umożliwienie im zmiany wybranej organizacji, jeśli została 

ona błędnie zmieniona przez wadliwy system.  

Mechanizm przekazywania części podatku dochodowego na cele publiczne jest ważnym instrumentem 

wyrażania solidarności i odpowiedzialności społecznej. W związku z tym zadajemy także pytanie: w jaki 

sposób rząd zamierza uniknąć tego typu błędów w przyszłości?  

 

Z poważaniem, 

 

Monika Sajkowska 

Prezeska Zarządu 

Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 



 

   

 

 

Do wiadomości: 

1. Prof. Piotr Gliński, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego 


