
Podaruj 1% swojego podatku dla mnie zamiast dać do 
dyspozycji Urzędowi Skarbowemu: 

 
Jak przekazać 1% podatku? 

Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 37, 38), 
należy wpisać: 
Numer KRS: 0000186434 a w sekcji Informacje uzupełniające pole „Cel szczegółowy 1%” 
koniecznie należy wpisać: 108/B BAZAN DARIUSZ dokładnie w takiej kolejności 
i formacie (Nie używać znaków interpunkcyjnych. Bez tego opisu pieniądze trafią 
bezpośrednio do fundacji a nie dla konkretnej osoby). 

Aby przekazać 1 procent podatku, wystarczy wpisać w zeznaniu rocznym 
w odpowiednim polu jego kwotę, numer wpisu do KRS organizacji pożytku publicznego oraz 
obowiązkowo pole informacje uzupełniające. Samym przelewem zajmie się urząd skarbowy. 

Przez cały rok można wpłacać na konto: 
Subkonto przy Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” ze Złotowa  
Spółdzielczy Bank Ludowy ZAKRZEWO 
Numer konta: 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010 
Koniecznie z dopiskiem: 108/B BAZAN DARIUSZ – Darowizna na pomoc i ochronę 
zdrowia. (kolejność wpisywania i sam opis jest bardzo istotny gdyż bez tego opisu pieniądze 
trafią bezpośrednio do fundacji a nie na moje subkonto) 

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SŁONECZKO”  
77-400 Złotów, Stawnica 33A; tel. 67 263 40 90 
http://www.fundacja-sloneczko.pl/frame/pokaz_opis.php?ida=108/B 
 

Jestem osobą niepełnosprawną od urodzenia z postępującym zanikiem mięśni kończyn 
dolnych z dużym przemieszczaniem się obecnie na górną część ciała. Od kilku lat poruszam 
się przy pomocy wózka inwalidzkiego chcę też zakupić wózek elektryczny. Z każdą chwilą 
dolegliwość pogłębia się i coraz trudniej jest mi poruszać się samodzielnie. 

Z tego też powodu mam bardzo zwiększone wydatki na rehabilitację aby utrzymać się 
w miarę w jakiejś formie oraz jestem zmuszony sukcesywnie likwidować bariery 
architektoniczne w mieszkaniu i dostosować je do mojej niepełnosprawności abym mógł w 
miarę normalnie poruszać się i bezpiecznie żyć i funkcjonować, ale nie mam na to 
wystarczającej sumy pieniędzy, ponieważ jestem na rencie inwalidzkiej, która nie jest zbyt 
wysoka. Środki na ten cel zmuszony jestem szukać właśnie w taki sposób. Proszę, zatem 
o podarowanie mi tego 1% podatku zamiast dać do dyspozycji Urzędowi Skarbowemu. 

Już teraz bardzo dziękuję za okazaną wyrozumiałość i za każdą kwotę przekazaną na 
mój cel. 

Z poważaniem Dariusz Bazan 

tel. kom. 603 277 308; e-mail: dariusz.bazan_xl@wp.pl 
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