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RAZEM

1%
mały procent 
– wielka pomoc

WSPIERAJMY 
POTRZEBUJĄCYCH



Od ponad 20 lat Diakonia Kościoła Ewangelicko-
-Augsburskiego w Polsce prowadzi działalność 
charytatywną na rzecz osób starszych, niepełno-
sprawnych, dzieci, młodzieży i rodzin w trudnej 
sytuacji życiowej. Niesiemy także pomoc ludziom 
w sytuacji katastrof i klęsk żywiołowych.

Mottem biblijnym naszych działań są słowa: „Co-
kolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniej-
szych moich braci, mnie uczyniliście” (Mt 25,40).

Od 2006 r. jesteśmy organizacją pożytku publicz-
nego i możemy pozyskiwać 1% podatku dochodo-
wego od płatników.

Nasze działania nie byłyby możliwe bez Państwa 
wsparcia. Dzięki funduszom uzyskanym z 1% 
za rok podatkowy 2016 w minionym roku pomo-
gliśmy wielu osobom i instytucjom diakonijnym 
w Polsce. Dzięki tym środkom mogliśmy:
•  dofinansować wyjazdy wakacyjne dzieci i mło-

dzieży z ubogich rodzin;
•  zakupić podręczniki i wyprawki szkolne;
•  dofinansować dojazdy szkolne;
•  przygotować paczki świąteczne i żywnościowe 

dla dzieci i seniorów;
•  zakupić lekarstwa i opał dla uboższych osób;
• pomóc osobom z niepełnosprawnością;
•  dofinansować zakup sprzętu rehabilitacyjnego 

i medycznego;
•  wesprzeć domy opieki, stacje diakonijne i świe-

tlice socjoterapeutyczne;
•  pomóc rodzinom w trudnych sytuacjach losowych;
•  dofinansować zajęcia w instytucjach diakonijnych.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY 
ZA COROCZNE WSPIERANIE 

NASZYCH DZIAŁAŃ!



W 2018 r. nadal chcemy wspierać osoby w trudnej 
sytuacji socjalnej m.in. poprzez:
•  działalność świetlic środowiskowych i socjote-

rapeutycznych;
•  programy dla osób starszych i z niepełnospraw-

nością;
•  projekt „Okna” – pomoc dzieciom i młodzieży 

poprzez zakup niezbędnych dla uczniów mate-
riałów edukacyjnych, odzieży szkolnej, biletów 
okresowych umożliwiających dojazdy do szkoły;

•  zakup leków i rehabilitację osób chorych;
•  warsztaty dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
•  projekty, które łączą pokolenia;
•  pomoc dzieciom autystycznym;
•  wsparcie dzieci ulicy.

PRZEKAZUJĄC DIAKONII 1% 
SWOJEGO PODATKU WSPIERASZ 

Z NAMI OSOBY W POTRZEBIE
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Diakonia Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej

KRS 0000260697
Biuro Diakonii Polskiej

ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa 
tel. 22 88 70 216

e-mail: diakonia-kosciola@diakonia.org.pl
www.diakonia.org.pl

Jak wypełnić formularz PIT, 
by wesprzeć działania Diakonii?

Aby przekazać 1% podatku za rok 2017, należy  
w rocznym rozliczeniu podatkowym  

(PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39)  
wpisać w odpowiednich pozycjach nr KRS Diakonii: 

0000260697 oraz wyliczoną kwotę 1% podatku.

PIT-28 w części M, w poz. 134 nr KRS, w poz. 135 wyliczoną kwotę 1% podatku
PIT-36 w części R, w poz. 329 nr KRS, w poz. 330 wyliczoną kwotę 1% podatku
PIT-36L w części O, w poz. 97 nr KRS, w poz. 98 wyliczoną kwotę 1% podatku
PIT-37 w części J, w poz. 137 nr KRS, w poz. 138 wyliczoną kwotę 1% podatku
PIT-38 w części H, w poz. 57 nr KRS, w poz. 58 wyliczoną kwotę 1% podatku
PIT-39 w części H, w poz. 51 nr KRS, w poz. 52 wyliczoną kwotę 1% podatku

Każde zeznanie podatkowe zawiera dodatkową rubrykę 
„Informacje uzupełniające”, w której można podać szczegółowy 

cel przekazanej kwoty oraz dane kontaktowe podatnika. 
Wypełnienie tej rubryki nie jest obowiązkowe.

Wpisaną przez Państwa kwotę 1% podatku 
Urząd Skarbowy przesyła na konto Diakonii.


