
Przekaż go Diakonii.

może przynieść 
            wiele owoców

1%

My pomożemy potrzebującym.

Rys. Walerija, lat 10. Praca plastyczna 
powstała w ramach projektu 

„Pomoc Dzieciom Czarnobyla".



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, a mot-

tem biblijnym naszych działań są słowa: 

„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniej-

szych moich braci, mnie uczyniliście” (Mt 25,40). 

Od 2006 roku jesteśmy organizacją pożytku pu-

blicznego i w ramach tego statusu możemy pozy-

skiwać 1 proc. podatku dochodowego od wszyst-

kich płatników.

Dzięki funduszom uzyskanym z 1% 
za rok podatkowy 2012 

udało nam się pomóc wielu osobom 
i instytucjom diakonijnym w Polsce. W 2014 roku nadal chcemy wspierać osoby  

w trudnej sytuacji socjalnej poprzez:
• działalność świetlic środowiskowych  

i socjoterapeutycznych; 
• programy dla osób starszych  

i z niepełnosprawnością;
• działalność poradnictwa „Przeciw przemocy”;
• Program „Równe szanse” – stypendia dla dzieci 

i młodzieży (zakup podręczników i obiadów 
szkolnych, opłacenie dojazdów do szkoły);

• zakup leków i rehabilitację osób chorych;
• projekty, które łączą pokolenia. 

Dzięki tym środkom mogliśmy:
• dofinansować wyjazd wakacyjny dzieci  

i młodzieży z ubogich rodzin;
• zakupić podręczniki i wyprawki szkolne; 
• dofinansować dojazdy szkolne;
• przygotować paczki świąteczne dla dzieci  

i seniorów; 
• zakupić lekarstwa i opał dla uboższych 

parafian;
• pomóc osobom z niepełnosprawnością;
• dofinansować zakup sprzętu 

rehabilitacyjnego i medycznego;
• wesprzeć domy opieki, środowiskowe domy 

samopomocy i świetlice socjoterapeutyczne;
• pomóc rodzinom w trudnych sytuacjach 

losowych.

Dzięki Państwa wsparciu udało nam się pomóc 
około 500 osobom.

Serdecznie dziękujemy za coroczne 
wspieranie naszych akcji!



Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego  
w Rzeczypospolitej Polskiej

KRS 0000260697

Biuro Diakonii Polskiej

00-246 Warszawa, ul. Miodowa 21, tel. +48 (22) 88 70 216

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

www.diakonia.org.pl

Jak wypełnić formularz PIT, by 
wesprzeć działania Diakonii Polskiej?

Aby przekazać 1 % podatku za rok 2013, 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. 125 nr KRS, w poz. 126 
wyliczoną kwotę 1 % podatku
PIT-36 w części O, w poz. 301 nr KRS, w poz. 302 
wyliczoną kwotę 1 % podatku
PIT-36L w części N, w poz. 104 nr KRS, w poz. 105 
wyliczoną kwotę 1 % podatku
PIT-37 w części H, w poz. 122 nr KRS, w poz. 123 
wyliczoną kwotę 1 % podatku
PIT-38 w części G, w poz. 57 nr KRS, w poz. 58 
wyliczoną kwotę 1 % podatku
PIT-39 w części G, w poz. 50 nr KRS, w poz. 51 
wyliczoną kwotę 1 % podatku

Każde zeznanie podatkowe zawiera dodatkową rubrykę 
informacje uzupełniające, w której można podać cel 
i inne dane kontaktowe podatnika. Wypełnienie tej 
rubryki nie jest obowiązkowe. 

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


