
MISJA



Misja Charytatywna
jest działającą o 2006 roku 
agendą Kościoła Chrystusowego 
w RP i jedną z niewielu organizacji 
kościelnych mających status 
Organizacji Pożytku Publicznego 
(KRS 0000253759). 

Fundamentem działań
Misji Dobro Czynić jest biblijnie 
wezwanie do dobrych uczynków
i prawnie zdefiniowane pojęcie 
„pożytku publicznego".

Koncentrujemy się na
wspieraniu działalności 
dobroczynnej lokalnych 
społeczności. 

Dobro Czynić

Pomagamy dobro czynić



5000to stały projekt Friendship House
w Radomiu - ludzie bezdomni
i wykluczeni mogą się ogrzać, wypić 
herbatę, usłyszeć dobrą nowinę

Wspieramy takie działania 
dobroczynne Kościoła 
Chrystusowego jak: Konferencja 
dla młodzieży BK, Służba 
małżeństw ALMA, Konferencja 
„Wokół Kobiety”, służba dla 
więźniów, Misja Poślij Mnie, 
pomoc dla uchodźców, Fundusz 
Seniora

Współpracujemy z
innymi zaprzyjaźnionymi 
chrześcijańskimi kościołami
i organizacjami chrześcijańskimi – 
np. Ruch MT 28, Kościół Uliczny, 
Ośrodek Nowy Początek, 
Towarzystwo Edukacyjne Samuel, 
Fundacja Głos Ewangelii, Wyższa 
Szkoła Teologiczno-Społeczna
w Warszawie i wiele innych
 

Największy projekt misji

W 2018 ROKU DOTARLIŚMY
DO PONAD 5000 OSÓB



Misja koncentruje się na wspieraniu działalności
dobroczynnej lokalnych Społeczności np.:

 Klub 50+, , Klub Zupp, „Przenosząc Góry”, 
„Skocz Powyżej”, „Gwiazdkowa 
Niespodzianka”, „Gry dla dzieci”, ALMA, 
służba wśród uchodźców, zimowiska, 
spotkania wigilijne, paczki dla samotnych 
matek

Warszawa

Olsztynie, Ostródzie, Nysie, Tomaszowie, 
Lidzbarku, Kołobrzegu, Lublinie, 
Dąbrowie, Sosnowcu, Pabianicach, 
Ciechanowie, Płocku, Bielsku 
Podlaskim, Grudziądzu

Współpracujemy
ze społecznościami m.in. w

Coffe House, Projekt „Domek”, Projekt 
„Fura”, Wdowa Stenia

SCh Wrocław
Więcej na
www.dobroczynic.pl i na profilu FB

(SCh Puławska, Północ, Południe, Zachód)



Misja Charytatywna „Dobro Czynić”
nie prowadzi działalności gospodarczej

Działania oparte na 
wolontariacie

Przychody Misji 
Charytatywnej „Dobro 
Czynić” stanowią wpłaty 
uzyskane z 1% podatku 
dochodowego oraz 
darowizny

Całość środków 
pozyskanych z 1% jest 
przeznaczana na 
działania dobroczynne 
dla potrzebujących   



120 tys. zł

Dziękujemy za to, co już osiągnęliśmy

w 2019 z 1% podatku PIT 
wpłynęło na konto Misji „Dobro 
Czynić” ponad 120 tys. złotych

603 miejsce
W oficjalnym raporcie 
Ministerstwa Finansów, spośród 
8869 organizacji pożytku 
publicznego, Misja jest 
sklasyfikowana na 603 miejscu

129 miejscowości
Swoim podatkiem z Misją podzieliło się tysiące 
podatników rozliczających się w 129 
miejscowościach

ponad 2 mln zł
z samego 1% na kościelną działalność 
charytatywną, udało się Misji pozyskać w ostatnich 
latach ponad 750 tysięcy złotych (w sumie razem z 
innymi darowiznami ponad 2 mln zł)



Możemy dużo więcej!

Łączna kwota 1% należnego 
podatku przekazana na rzecz 
organizacji pożytku publicznego 
z rozliczenia za 2018 r. wyniosła
875 mln zł i swój 1% przekazało 
14,5 ml podatników

Niech nie zniechęca Cię, że 
Twój odpis 1% PIT jest mały - 
Każda złotówka się liczy 

Połowa podatników wciąż
nie przekazuje 1% 

Przekazanie 1% jest bardzo proste
wystarczy w zeznaniu podatkowym wskazać

nr KRS 0000253759
emeryci przesyłają do ZUS wniosek PIT -OP



Oprócz 1%  dzięki statusowi organizacji pożytku
publicznego Misja ma inne przywileje np.:

Zbiórki pieniędzy przez FB
każdy może przekazać, albo sam 
zainicjować przez FB zbiórkę na cele 
dobroczynne (np. zbiórki 
urodzinowe)

Preferencje w uzyskaniu
dotacji samorządowych

Misja jest uprawniona do otrzymania 
darowizn, które po spełnieniu 
określonych warunków 
formalno-prawnych można
odliczyć od podatku PIT/CIT 

Darowizny mogą mieć charakter 
rzeczowy (np. żywność - odliczenieVAT) 

Często łatwiej pozyskać darowiznę
na działalność pożytku publicznego

niż kultu religijnego



Na jakie działania dobroczynne mogą być zbierane 
środki z 1%?
Działania charytatywne kojarzą się nam w pierwszej 
chwili z pomocą dla osób biednych, chorych, czy  w 
szczególnie w złej sytuacji życiowej. Pojęcie 
działalności pożytku publicznego jest znacznie 
szersze. Statut agendy Dobro Czynić w praktyce 
pozwala nam działać we wszystkich obszarach 
pożytku publicznego, ale ponieważ jesteśmy agendą 
kościelną zawsze te działania muszą być zgodne z 
biblijnymi wartościami. Działalność pożytku 
publicznego (i tym samym możliwość pozyskiwania 
1%), dotyczy pomocy w sferze takich zadań 
publicznych jak:

pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej  

działalności na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

działalności charytatywnej

ochrony i promocji zdrowia

działalności na rzecz osób starszych 
niepełnosprawnych

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych

nauka, edukacja, oświata i wychowanie

wypoczynku dzieci i młodzieży

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
społecznym

i inne zgodne z ustawą o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie

Najczęściej zadawane
pytania



Chcąc przekazać 1% swojego podatku na Misję Charytatywną 
„Dobro Czynić” w odpowiednich rubrykach zeznania 
podatkowego, zatytułowanych jako „Wniosek o przekazanie 1% 
podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego 
OPP”, należy wpisać numer 0000 253 759 - to jest numer, pod 
jakim Misja Charytatywna „Dobro Czynić” widnieje w Krajowym 
Rejestrze Sądowym. Obok prosimy wpisać kwotę, którą chcesz 
przekazać (max. 1% podatku). 

Kto może przekazać 1% podatku?
1% podatku dochodowego mogą przekazać: 

podatnicy podatku dochodowego od osób fizycz-
nych (podatnicy, którzy zdecydowali się na rozli-
czenie podatku przez pracodawcę, nie mają możli-
wości przekazania 1%)

podatnicy opodatkowani ryczałtem od przycho-
dów ewidencjonowanych podatnicy prowadzący 
działalność gospodarczą (w tym korzystający z li-
niowej, 19-procentowej stawki podatku)

1% mogą przekazać również emeryci, pod warun-
kiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 (na 
podstawie PIT -u otrzymanego z ZUS lub złożą w 
ZUS deklarację PIT- OP – wtedy ZUS sam dalej 
przekaże do Urzędu Skarbowego wszystkie dane)

Jak można dokonać odpisu 1% PIT dla Misji?
W końcowych sekcjach rocznego formularza podat-
kowego PIT  (zarówno w wersji papierowej i elektro-
nicznej) znajduje się miejsce na wskazanie Organiza-
cji Pożytku Publicznego, której podatnik chce przeka-
zać 1% swojego podatku. Wystarczy wpisać numer  
KRS Misji 0000253759. To wszystko. Nie trzeba robić 
samemu nic więcej. To urząd skarbowy dokonuje 
przelewu na konto bankowe Misji Dobro Czynić.

Jaki jest koszt świadczonej przez Misja Dobro 
Czynić usługi? Jaką pobiera prowizję?

Misja nie świadczy dla Was żadnej usługi i nie pobiera 
żadnej prowizji. Naszą intencją jest wykorzystanie ca-
łości zebranych środków z 1% na uzgodniony cel do-
broczynny. Ponieważ Misja nie prowadzi żadnej dzia-
łalności komercyjnej i utrzymuje się wyłącznie z da-
rowizn, liczymy na Waszą dziesięcinę, która pozwoli 
nam „pomagać dobro czynić” �. Dlatego liczymy na 
Wasze wsparcie w ponoszonych przez nas wydatkach 
administracyjnych, poprzez przekazanie darowizny 
(dziesięciny od uzyskanych środków z 1%) na rachu-
nek Misji Dobro Czynić (43 1240 1112 1111 0010 0977 
0400). Bardzo liczymy na takie wpłaty, bo same tylko 

koszty bankowe/księgowe/prawne nie są małe…. 
Uruchomienie środków z 1% nie jest warunkowana 
otrzymaniem “darowizny”. Do tej pory zawsze spotka-
liśmy się zrozumieniem naszych potrzeb i współpra-
cujące z nami organizacje/osoby zawsze dobrowolnie 
wpłaciły dziesięcinę, dzięki którym możemy dobro 
czynić.



Osoby rozliczające się przez ZUS przesyłają do ZUSu 
formularz PIT-OP, w którym upoważniają ZUS do 
wskazania organizacji, której chcą przekazać 1%. ZUS 
dokona stosownych obliczeń i przekaże informację 
do urzędu skarbowego.

Jak można dokonać odpisu 1% PIT na konkretne 
działania dobroczynne Twojej społeczności? 

Ze względu na wysokie formalne wymogi stawiane 
OPP prosimy o wcześniejsze uzgodnienie i autoryza-
cję swoich projektów i działań związanych z pozyski-
waniem 1% z Misją Dobro Czynić (email: biuro@do-
broczynic.pl ) i ustalenie tytułu projektu. Przy wypeł-
nianiu formularza PIT, obok numeru KRS (0000 253 
759) jest miejsce, gdzie podatnik wpisuje ten wcze-
śniej ustalony “tytuł” jako tzw. “cel szczegółowy”. To 
umożliwi urzędowi skarbowemu przekazanie do Misji 
informacji o kwocie jaką podatnik przeznaczył na re-
alizację tego konkretnego zadania. Przekazanie przez 
Misję pozyskanych środków z 1% może odbywać się 

tylko jako opłacenie przez Misję wspólnie uzgodnio-
nych wydatków dobroczynnych (towarów lub usług) 
udokumentowanych fakturą wystawioną na Misję 
Dobro Czynić. Naszą intencją jest przekazanie na 
uzgodniony, wspólny projekt 100% otrzymanych 
środków z 1%.  UWAGA – prawo zabrania zbierania i 
przekazywania przez OPP środków pieniężnych dla 
innych organizacji. Dlatego konieczność wcześniej-
szego uzgodnienia wspólnych działań.

Jak zostaną przekazane środki zebrane przez Misję 
z 1%?
Prawo zakazuje, aby organizacja pożytku publicznego 
zbierała i przekazywała pieniądze innym organiza-
cjom, ale razem możemy współpracować i dlatego 
Misja może, wykorzystując środki z 1%, ponosić wy-
datki związane z realizacją Waszych pomysłów, które 
spełniają zadania organizacji pożytku publicznego i 
wypełniają statutowe cele Misji. Misja nie może 
wprost przekazać pieniędzy na Wasze konto, ale 
może pokryć koszty usług/towarów i opłacać faktury 

wystawione na Misję Dobro Czynić związane z reali-
zacją wcześniej uzgodnionego projektu dobroczyn-
nego.

Jaki jest koszt świadczonej przez Misja Dobro 
Czynić usługi? Jaką pobiera prowizję?

Misja nie świadczy dla Was żadnej usługi i nie pobiera 
żadnej prowizji. Naszą intencją jest wykorzystanie ca-
łości zebranych środków z 1% na uzgodniony cel do-
broczynny. Ponieważ Misja nie prowadzi żadnej dzia-
łalności komercyjnej i utrzymuje się wyłącznie z da-
rowizn, liczymy na Waszą dziesięcinę, która pozwoli 
nam „pomagać dobro czynić” �. Dlatego liczymy na 
Wasze wsparcie w ponoszonych przez nas wydatkach 
administracyjnych, poprzez przekazanie darowizny 
(dziesięciny od uzyskanych środków z 1%) na rachu-
nek Misji Dobro Czynić (43 1240 1112 1111 0010 0977 
0400). Bardzo liczymy na takie wpłaty, bo same tylko 

koszty bankowe/księgowe/prawne nie są małe…. 
Uruchomienie środków z 1% nie jest warunkowana 
otrzymaniem “darowizny”. Do tej pory zawsze spotka-
liśmy się zrozumieniem naszych potrzeb i współpra-
cujące z nami organizacje/osoby zawsze dobrowolnie 
wpłaciły dziesięcinę, dzięki którym możemy dobro 
czynić.



Jak zostaną przekazane środki zebrane przez Misję 
z 1%?
Prawo zakazuje, aby organizacja pożytku publicznego 
zbierała i przekazywała pieniądze innym organiza-
cjom, ale razem możemy współpracować i dlatego 
Misja może, wykorzystując środki z 1%, ponosić wy-
datki związane z realizacją Waszych pomysłów, które 
spełniają zadania organizacji pożytku publicznego i 
wypełniają statutowe cele Misji. Misja nie może 
wprost przekazać pieniędzy na Wasze konto, ale 
może pokryć koszty usług/towarów i opłacać faktury 

Skąd wiadomo jaka jest kwota zebranego 1%? 
Podatnik rozlicza w urzędzie skarbowym roczny PIT i 
wskazuje 1% od stycznia do kwietnia. Środki z 1% 
urzędy skarbowe przekazują na rachunek bankowy 
Misji w okresie lipiec-wrzesień. W październiku Misja 
otrzymuje z Urzędu Skarbowego zbiorczą informację 
o kwotach jakie zostały wpłacone na tzw. “cel szcze-
gółowy”. Informacja taka natychmiast będzie przeka-
zana zainteresowanym, by pozyskane środki szybko 
wykorzystać na działalność dobroczynną.

Kiedy zebrane środki z 1% będą dostępne do wyko-
rzystania?
W październiku Urząd Skarbowy przekazuje Misji roz-
liczenie wpływów 1%. Po uzyskaniu informacji o wy-
sokości dokonanych wpłat na dany cel szczegółowy, 
całość zebranych z 1%  środków na dany cel szczegó-

wystawione na Misję Dobro Czynić związane z reali-
zacją wcześniej uzgodnionego projektu dobroczyn-
nego.

łowy będzie dostępna na opłacanie uzgodnionego 
projektu dobroczynnego (opłacenie związanego z re-
alizacją danego projektu zakupu towarów/usług po-
świadczonych fakturą wystawioną na “Dobro Czynić” 
Misja Charytatywna).

Jaki jest koszt świadczonej przez Misja Dobro 
Czynić usługi? Jaką pobiera prowizję?

Misja nie świadczy dla Was żadnej usługi i nie pobiera 
żadnej prowizji. Naszą intencją jest wykorzystanie ca-
łości zebranych środków z 1% na uzgodniony cel do-
broczynny. Ponieważ Misja nie prowadzi żadnej dzia-
łalności komercyjnej i utrzymuje się wyłącznie z da-
rowizn, liczymy na Waszą dziesięcinę, która pozwoli 
nam „pomagać dobro czynić” �. Dlatego liczymy na 
Wasze wsparcie w ponoszonych przez nas wydatkach 
administracyjnych, poprzez przekazanie darowizny 
(dziesięciny od uzyskanych środków z 1%) na rachu-
nek Misji Dobro Czynić (43 1240 1112 1111 0010 0977 
0400). Bardzo liczymy na takie wpłaty, bo same tylko 

koszty bankowe/księgowe/prawne nie są małe…. 
Uruchomienie środków z 1% nie jest warunkowana 
otrzymaniem “darowizny”. Do tej pory zawsze spotka-
liśmy się zrozumieniem naszych potrzeb i współpra-
cujące z nami organizacje/osoby zawsze dobrowolnie 
wpłaciły dziesięcinę, dzięki którym możemy dobro 
czynić.



DANE KONTAKTOWE

Jaki jest koszt świadczonej przez Misja Dobro 
Czynić usługi? Jaką pobiera prowizję?

Misja nie świadczy dla Was żadnej usługi i nie pobiera 
żadnej prowizji. Naszą intencją jest wykorzystanie ca-
łości zebranych środków z 1% na uzgodniony cel do-
broczynny. Ponieważ Misja nie prowadzi żadnej dzia-
łalności komercyjnej i utrzymuje się wyłącznie z da-
rowizn, liczymy na Waszą dziesięcinę, która pozwoli 
nam „pomagać dobro czynić” �. Dlatego liczymy na 
Wasze wsparcie w ponoszonych przez nas wydatkach 
administracyjnych, poprzez przekazanie darowizny 
(dziesięciny od uzyskanych środków z 1%) na rachu-
nek Misji Dobro Czynić (43 1240 1112 1111 0010 0977 
0400). Bardzo liczymy na takie wpłaty, bo same tylko 

koszty bankowe/księgowe/prawne nie są małe…. 
Uruchomienie środków z 1% nie jest warunkowana 
otrzymaniem “darowizny”. Do tej pory zawsze spotka-
liśmy się zrozumieniem naszych potrzeb i współpra-
cujące z nami organizacje/osoby zawsze dobrowolnie 
wpłaciły dziesięcinę, dzięki którym możemy dobro 
czynić.



„A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy
wzajemnej; takie bowiem ofiary podobają się Bogu.”

ul. Puławska 114/4
02-620 Warszawa
biuro@dobroczynic.pl

REGON: 140385112
NIP: 521 339 46 23

Nr konta:
43 1240 1112 1111 0010 0977 0400

Misja Charytatywna agenda
Kościoła Chrystusowego w RP

Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000253759

Hebrajczyków 13:16

MISJA

Dobro Czynić Misja Charytatywna nie ma nic wspólnego z inną OPP - 
Fundacją Dobro Czynić

UWAGA

Jaki jest koszt świadczonej przez Misja Dobro 
Czynić usługi? Jaką pobiera prowizję?

Misja nie świadczy dla Was żadnej usługi i nie pobiera 
żadnej prowizji. Naszą intencją jest wykorzystanie ca-
łości zebranych środków z 1% na uzgodniony cel do-
broczynny. Ponieważ Misja nie prowadzi żadnej dzia-
łalności komercyjnej i utrzymuje się wyłącznie z da-
rowizn, liczymy na Waszą dziesięcinę, która pozwoli 
nam „pomagać dobro czynić” �. Dlatego liczymy na 
Wasze wsparcie w ponoszonych przez nas wydatkach 
administracyjnych, poprzez przekazanie darowizny 
(dziesięciny od uzyskanych środków z 1%) na rachu-
nek Misji Dobro Czynić (43 1240 1112 1111 0010 0977 
0400). Bardzo liczymy na takie wpłaty, bo same tylko 

koszty bankowe/księgowe/prawne nie są małe…. 
Uruchomienie środków z 1% nie jest warunkowana 
otrzymaniem “darowizny”. Do tej pory zawsze spotka-
liśmy się zrozumieniem naszych potrzeb i współpra-
cujące z nami organizacje/osoby zawsze dobrowolnie 
wpłaciły dziesięcinę, dzięki którym możemy dobro 
czynić.


