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Dobków, 2 lutego 2018 

 

 

Szanowni Państwo, 

Jak co roku zwracamy się do Was z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz 

Stowarzyszenia Kaczawskiego. Dlaczego warto to rozważyć? 

 Jesteśmy lokalną organizacją, której działania skierowane są bezpośrednio na 

rzecz rozwoju regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego. Promujemy go w Polsce  

i Europie (pod nazwą „Kraina Wygasłych Wulkanów”), aby przyczynić się do 

rozwoju turystyki. To jednak nie wszystko! 

 Jesteśmy Lokalną Organizacją Grantową Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dzięki niemu od 11 lat wspieramy 

finansowo i organizacyjnie małe inicjatywy w Waszych miejscowościach. 

 Jako jedyna na Dolnym Śląsku organizacja pozarządowa prowadzimy własne 

centrum edukacyjne bez stałego wsparcia finansowego ze strony samorządu. 

To Sudecka Zagroda Edukacyjna – centrum nauk o Ziemi i regionie, które 

odwiedza ponad 13 tys. osób rocznie, w tym ponad 8,5 tys. dzieci i młodzieży 

w ramach zajęć szkolnych i pozaszkolnych. 

 Nieustannie ubiegamy się o granty skierowane na edukację i aktywizację 

mieszkańców regionu: dorosłych oraz dzieci i młodzieży, np. w obecnym roku 

szkolnym, dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, 

przeprowadziliśmy już ponad 220 godzin bezpłatnych zajęć edukacyjnych dla 

blisko 2700 dzieci z obszarów wiejskich! To oznacza, że każdą przeznaczaną 

przez darczyńców złotówkę staramy się inwestować w realizację dużych, 

dofinansowanych z zewnątrz projektów. 

 Przede wszystkim: to nic nie kosztuje! Wystarczy wpisać w formularzu 

rocznego rozliczenia nasz numer KRS. W ten sposób jesteście Państwo pewni, 

że Wasz 1% podatku wesprze lokalne, realne działania! 

Jak to zrobić? W tym celu przygotowaliśmy kilka narzędzi, które mogą Państwu 

ułatwić ten proces. Na stronie www.kaczawskie.pl/1-procent znajdziecie: 

 wzory formularzy PIT z wypełnionymi danymi Stowarzyszenia Kaczawskiego, 

które można wydrukować i wypełnić ręcznie, 

 program do wypełniania PIT on-line, który pomoże Wam dokonać rozliczenia, 

jednocześnie automatycznie przeznaczając 1% podatku na Stowarzyszenie 

Kaczawskie. 

http://www.kaczawskie.pl/1-procent
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Jeśli wypełniacie Państwo roczne rozliczenie za pomocą papierowego formularza 

pobranego z Urzędu Skarbowego lub innego programu do rozliczeń podatkowych, 

pamiętajcie aby w odpowiedniej rubryce umieścić numer KRS: 

0 0 0 0 1 3 4 8 1 7  

Jeżeli rozliczenia dokonuje za Was inna osoba (np. księgowa), pamiętajcie, aby 

przekazać jej powyższy numer! 

W rubryce „Cel szczegółowy 1%” prosimy o wpisanie: „Sudecka Zagroda 

Edukacyjna”. 

Jednocześnie dziękujemy serdecznie dotychczasowym darczyńcom, sponsorom, 

oraz wszystkim osobom nieustannie wspierającym nas swoją pracą  

i zaangażowaniem – bez Was to, co na co dzień osiągamy nie byłoby możliwe! 

 

 

 

 

Dyrektor Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kaczawskiego 
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