
Informacja o otrzymanych darowiznach  w 2014 roku 

 

 

 Działając zgodnie z Ustawą z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób 

prawnych  Dz.U. z 2008 r., Nr 209, poz. 1316  ze zmianami wykonując obowiązek 

wynikający z  Art. 18 ust 1 e1 Zarząd Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia podaje do 

publicznej wiadomości  informacje o otrzymanych darowiznach  w roku 2014 oraz celach na 

który zostały przeznaczone: 

 

I. Ogólna kwota darowizn  w roku 2014 – 952 818,07 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt 

dwa osiemset osiemnaście  złotych siedem groszy) 
 

II. Wykaz darowizn  otrzymanych przez Fundację od osób prawnych (jednorazowe darowizny 

przekraczające kwotę 15 000, 00 zł; darowizny od jednego darczyńcy, których suma w roku 

2014 przekroczyła 35 000,00 zł.) 

 
 
 

 
Nazwa Darczyńcy Siedziba Darczyńcy 

Kwota 

darowizny 

Cel, na który kwota 

została przeznaczona 

1. 

 

Diecezja Opolska 

 

ul. Książąt Opolskich 19,  

45-005 Opole 
293 156,99 zł 

Działalność statutowa 

DFOZ 

 

2. 

 
Diecezja Gliwicka 

ul. Łużycka 1, 

skr.poczt.196 

44-101 Gliwice 

54 639,38 zł 

Działalność bieżąca 

Katolickiego Ośrodka 

Adopcyjnego i 

Opiekuńczego 

 

3. Beter Geven Dan Ontvage 

Marsdiepstraat 621 

1784 am den Helder 

 

5 000,00 € 

(20 385,50 zł) 

Działalność bieżąca 

Domu Matki i 

Dziecka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Art. 18 ust. 1 e. Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1 h, otrzymujący darowizny, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 7 

są obowiązani: 

1) w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, wyodrębnić z przychodów kwotę ogółem otrzymanych 

darowizn ze wskazaniem celu jej przeznaczenia zgodnie ze sferą działalności pożytku publicznego, o 

której mowa  w art. 4 ustawy wymienionej  w ust. 1 pkt. 1, a także o celu , o którym mowa w  ust. 1 

pkt.7, wraz z wyszczególnieniem darowizn pochodzących od osób prawnych z podaniem nazwy i 

adresu darczyńcy, jeżeli jednorazowa kwota darowizny przekracza 15.000 zł lub jeżeli suma wszystkich 

darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35. 000 zł, 

2) w terminie składania zeznania, o którym mowa w art.27 ust.1, udostępnić do publicznej wiadomości, 

poprzez publikację w Internecie, środkach masowego przekazu lub wyłożenie dla zainteresowanych w 

pomieszczeniach ogólnie dostępnych, informację o których mowa w pkt. 1, i w formie pisemnej 

zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Z obowiązku tego zwolnione są 

podmioty, których dochód za dany rok podatkowy nie przekracza kwoty 20 000 zł. 


