
Zestaw narzędzi i usług 

dostępnych w ramach projektu 

PITax.pl dla OPP 

Poniższe zestawienie prezentuje podstawowe cechy narzędzi i usług, przygotowanych  

dla organizacji pożytku publicznego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych  

we współpracy z firmą PITax.pl Łatwe podatki. Wiele z nich to unikatowe rozwiązania, które, 

Program PITax.pl 
Cechy i funkcje 

PITax.pl Online Rozliczanie pitów online z ustawionym numerem KRS organizacji 

możliwe na komputerach, tabletach, smartfonach. Dostępne  

w systemach: Android, iOS, Windows, Linux, MacOS i innych. 

PITax.pl dla Windows Program do rozliczania pitów dla tradycjonalistów - dostępny 

na komputerach z systemem Windows z ustawionym KRS organizacji 

i nieograniczoną licencją na dystrybucję, również  

dla biur księgowych. 

Zwrot podatku 

dla OPP 

System zachęca użytkowników do przekazania zwrotu podatku  

na rzecz organizacji, którą wsparli wcześniej. W sytuacji braku zwrotu 

daje możliwość przekazania dodatkowej darowizny. 

Dodatkowe darowizny 

dla OPP 

Na podstawie analizy zachowań użytkownika system zachęca 

Raporty przychodu 

oraz skuteczności 

reklamy 

Rozbudowane raporty prognozujące zbiórkę 1% śledzą efektywność 

reklamy i analizują przychód (np. pod kątem celów szczegółowych).  

Możliwość obsługi 

subkont 

System online nie ogranicza ilości subkont, obsługując  

do 100 000 celów szczegółowych bez dodatkowych opłat. 

Pełna obsługa zeznań 

podatkowych 

System PITax.pl obsługuje wszystkie zeznania podatkowe PIT 

wraz z załącznikami. 

Wsparcie techniczne 

i merytoryczne  

dla podatników 

Interaktywna pomoc online oferuje najwyższą jakość obsługi podatnika 

na każdym etapie rozliczenia, umożliwia również kontakt z infolinią 

oraz poprzez e-mail. 

Zakres licencji 

dla OPP 

Licencja praktycznie nie ogranicza wykorzystywania PITax.pl Online 

oraz PITax.pl dla Windows, zarówno przez organizacje,  

jak i biura księgowe. 

do wsparcia organizacji dodatkową darowizną.

dzięki środkom Instytutu, są dostępne dla organizacji za symboliczną opłatą od 2 zł rocznie*.



Innowacyjne Konto Podatnika PITax.pl 
Zintegrowane z PITax.pl Online oraz PITax.pl dla Windows 

Zapamiętywanie KRS na 

Koncie Podatnika 

Program (Online oraz dla Windows) automatycznie zapisuje  

na Koncie Podatnika dane organizacji, z którą użytkownik 

rozpoczął rozliczenie i wskazuje jej numer KRS przy każdym 

kolejnym logowaniu, niezależnie od urządzenia, z którego 

korzysta. 

Kontynuacja rozliczenia 

na innym urządzeniu 

Rozliczenie podatku można rozpocząć na jednym urządzeniu, 

a skończyć na innym. System zapamięta dane użytkownika  

oraz KRS organizacji, która skierowała go do programu. 

Prosta wysyłka zeznania 

przez internet 

System przechowuje kwoty przychodu niezbędne przy wysyłce 

zeznania przez Internet, dzięki czemu użytkownicy mogą składać 

zeznania podatkowe online bez sięgania do dokumentów  

z poprzednich lat.  

Przypominanie 

o rozliczeniu

System zachęca użytkowników, którzy opuszczą program przed 

wysłaniem zeznania, do kontynuacji rozliczenia. Inteligentne  

algorytmy kierują reklamy oraz e-maile z prośbą o dalszą pracę  

nad rozliczeniem. Podatnicy wracają do systemu z pierwotnie 

ustawionym numerem KRS. 

Bezpieczeństwo danych PITax.pl chroni dane osobowe użytkowników na najwyższym 

poziomie technicznym i organizacyjnym, poddając się rygorysty-

cznym audytom zewnętrznym z zakresu spełniania wymogów 

RODO. 

Bezpieczeństwo serwera System oparty jest na sprawdzonej w bankowości elektronicznej 

technologii Java Enterprise Edition. Serwery PITax.pl spełniają 

rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa i są pod stałą opieką 

najwyższej klasy specjalistów. 

Bezpieczeństwo 

połączenia 

Dane przesyłane pomiędzy urządzeniami użytkownika i serwerem 

są zabezpieczone certyfikatem Extended Validation SSL z techno-

logią TLS 1.2. PITax.pl, jako pierwszy na polskim rynku rozliczeń 

podatkowych, już w 2013 roku wprowadził certyfikat EV, 

wyznaczając kierunek rozwoju programów podatkowych. 

Bezpieczeństwo 

urządzenia 

Na żadnym urządzeniu nie są zapisywane jakiekolwiek dane  

z formularzy PIT (chyba, że użytkownik sam pobierze plik PDF). 

Jest to najlepsze zabezpieczenie przed złośliwym oprogramowa-

niem, włamaniami bądź dostępem do komputera niepowołanych 

osób. 



Narzędzia wspierające zbiórkę 1% 
Do swobodnego wykorzystania w ramach projektu PITax.pl dla OPP. 

Wizytówka  

w Katalogu OPP 

Kampania reklamowa na najpopularniejszych stronach 

internetowych oraz w mediach społecznościowych kieruje miliony 

podatników do przekazania 1% podatku na organizacje, których 

wizytówki znajdują się w katalogu OPP na stronie PITax.pl. 

Banery  

oraz interaktywne 

przyciski 

Zoptymalizowane pod kątem skuteczności banery i przyciski 

można umieszczać na wybranych stronach oraz w reklamach. 

Konfiguracja pozwala kierować użytkowników bezpośrednio  

do PITax.pl lub na Strony Docelowe. Każdy z podopiecznych 

organizacji może mieć spersonalizowany przycisk do zbiórki 1%. 

Indywidualny ekran 

powitalny 

Możliwość dostosowania ekranu powitalnego do potrzeb 

wizualnych danej organizacji.  

1% w mediach 

społecznościowych 

Za pomocą jednego przycisku cała kampania 1% pojawia się na 

Facebooku oraz innych portalach społecznościowych. 

Strony Docelowe 

(Landing Page)  

Przetestowane i zoptymalizowane pod kątem konwersji 

(skuteczności) strony internetowe, dzięki którym wzrasta liczba 

użytkowników przekazujących 1% podatku. Możliwość łatwej 

konfiguracji głównego panelu informacyjnego i dodawania opisów 

działalności organizacji.  

Reklama outdoorowa Gotowe do druku plakaty i ulotki wspomagające kampanię 1%. 

Formularze PIT PDF** Drukowane formularze PIT ze stałym numerem KRS organizacji  

do kopiowania na stronie organizacji bądź korzystania w serwisie 

PITax.pl.  

1% od emerytów Gotowy formularz PIT-OP zawierający wszelkie niezbędne 

informacje umożliwiające przekazanie 1%. 

Stopki do e-maili Graficzne odnośniki wyświetlają się w stopce poczty 

elektronicznej i zachęcają odbiorców wiadomości do 

przekazywania 1% na cele organizacji. 

Wsparcie OPP  

w konfiguracji narzędzi 

PITax.pl 

Wsparcie techniczne w konfiguracji narzędzi i wyborze rozwiązań 

pozwalających na efektywną zbiórkę 1% podatku. 



Dodatkowe usługi zwiększające zasięg 
Możliwość dotarcia do jeszcze szerszego grona podatników 

z apelem o przekazanie 1%***. 

Dostosowanie strony 

WWW do efektywnej 

zbiórki 1% 

Poprawa atrakcyjności przekazu strony internetowej organizacji, 

zwiększająca efektywność zbiórki 1%. 

Google Grants Pomoc w zdobyciu Google Grants w wysokości 120.000 USD 

rocznie i prowadzenie kampanii 1%.  

Google Adwords Dla organizacji gotowych przeznaczyć na promocję powyżej 

100.000 zł, oferta kampanii reklamowych 1%, prowadzonych 

przez zespół sprawdzonych specjalistów. 

Wybór powierzchni 

reklamowych 

Z uwagi na specyfikę kampanii promocyjnych 1%, wsparcie 

w decyzjach inwestycyjnych. 

Akcje promujące 

zbiórkę 1% podatku na 

rzecz OPP 

Kampanie promocyjne pozyskiwania 1% dla organizacji 

korzystających ze wsparcia IWOP. 

 

  

 

pozostaje na niezmienionym poziomie.  

uzależniona jest od kwoty 1% podatku dochodowego otrzymanego w roku poprzednim i wynosi: 2 zł dla organizacji, które 

otrzymały do 20.000 zł, 20 zł dla organizacji, które otrzymały powyżej 20.000 zł, jednak nie więcej niż 200.000 zł, 200 zł dla 

organizacji, które otrzymały powyżej 200.000 zł, jednak nie więcej niż 2.000.000 zł oraz 800 zł dla największych organizacji . 

Niektóre opcje dodatkowe, przedstawione w zestawieniu, mogą być dodatkowo płatne, a korzystanie z zakupu indywidualnej 

reklamy wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów zewnętrznych.

 

** Nie wymaga integracji z Programem PIT.

*** Niektóre usługi

 

zwiększające zasięg kampanii promocyjnych mogą wymagać pokrycia przez Państwa kosztów zewnętrznych i 

objęte są dodatkowymi opłatami.

Przesłane materiały nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art 66 par.

 

1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do 

błędów w druku oraz zmian szczegółów oferty i konfiguracji.

 
v.3.4

* Wysokość rocznej opłaty administracyjnej dla organizacji, która przystąpiła do projektu przed dniem 1 sierpnia 2020 r.

Wysokość rocznej opłaty administracyjnej ponoszonej przez OPP, która przystąpiła do projektu po dniu 1 sierpnia 2020 r.




