Szanowni Państwo,
Jesteśmy fundacją, której celem statutowym jest pomoc i wspieranie Organizacji Pożytku
Publicznego w Polsce. Po wielu konsultacjach z organizacjami, dostrzegliśmy zapotrzebowanie
na programy do rozliczeń PIT-ów, których cena rynkowa, w szczególności dla mniejszych
organizacji, przewyższa ich możliwości finansowe. W związku z tym zaprosiliśmy producenta
takiego oprogramowania i rozpoczęliśmy 4 lata temu projekt “PITax.pl dla OPP". Przy naszym
wsparciu i dofinansowaniu, organizacje mogą skorzystać z usług, na które nie mogły sobie
dotychczas pozwolić lub ponosiły bardzo wysokie koszta z zakupem tego typu oprogramowania.
Zdajemy sobie sprawę, że niektóre firmy komercyjne oferują organizacjom darmową wersję
programu online. Jest to jednak podstawowa część pakietu funkcjonalnego, a każde z kolejnych
rozszerzeń jest dodatkowo płatne i dla mniejszych organizacji może stanowić duże obciążenie
finansowe.
Wiemy, jak ważne jest zbieranie dodatkowych środków, a pełen pakiet usług bardzo ułatwia i
jest istotnym narzędziem przy zbiórce 1%. Dlatego oferujemy organizacjom pakiet premium, w
którego skład wchodzi m.in.:
●

Program online;

●

Program instalacyjny;

●

Dostęp do statystyk i dziennego raportu zbieranej kwoty z 1%;

●

KRS organizacji ustawiony na sztywno;

●

Obsługa do 100 000 subkont w programie online;

●

Dodatkową grafikę do wykorzystania na Facebook’u;

●

Szereg dodatkowych,wartościowych narzędzi (bannery, strony docelowe, poradniki
itp.);

●

Wizytówkę organizacji umieszczoną w katalogach IWOPU i PITax.pl, jako organizacji
rekomendowanej;

●

Wsparcie konsultanta i nieodpłatną pomoc naszej organizacji.

Dzięki współpracy z PITax.pl Łatwe podatki i naszemu dofinansowaniu możemy przekazać
organizacjom w/w narzędzia w cenie 2 za sezon użytkowania. Ze względów formalnych i
prawnych nie jest możliwe udostępnienie tych narzędzi całkowicie za darmo, dlatego
wprowadziliśmy symboliczną opłatę. Chcielibyśmy nadmienić, że koszt rynkowy takiego pakietu
wynosi ok 4000 zł.

Programy można umieścić na stronie WWW, ale można również udostępnić takie narzędzia
swoim podopiecznym z gotowym linkiem, gdzie będzie widniał Państwa KRS i cel szczegółowy
danej osoby.
Informacje o projekcie: www.pitax.pl/opp
Link do programu online: https://www.pitax.pl/rozlicz/?

