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                                                                                                    Okuniew, 12.01.2012r 
                                                                                                   

 

               Po raz kolejny rozliczając swoje dochody za rok poprzedni, każdy podatnik może 
przeznaczyć 1% swojego podatku na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego. Taką możliwość daje 
nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  

63 Drużyna Harcerska związany jest nieodzownie z Okuniewem, Zabrańcem i Michałowem. Nie 
tylko wychowujemy kolejne pokolenia, ale trwale wpisujemy się w historię naszych miejscowości. 
Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Święta Narodowe i Lokalne, Harcerska Akcja Letnia i 
Zimowa, przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju, konkursy plastyczne to tylko niektóre inicjatywy 
realizowane przez harcerzy  dla naszej społeczności lokalnej. Zeszłoroczny piknik z okazji 100lat 
harcerstwa wielu zapadnie na długo w pamięci. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie nas potrzebują. 
Czynimy to z zamiłowania i dobrze pojmowanej służby na rzecz innych.  

Dziś każdy podatnik może wesprzeć wychowanie dzieci prowadzone przez nasz hufiec, jak też 
każdą drużynę harcerską. Wystarczy jedynie w trakcie wypełniania zeznania podatkowego wskazać, 
że 1% podatku powinien zostać przekazany na Hufiec Sulejówek- 63 DH „Ogień”. Zapewniamy, że 
pomimo wskazania w zeznaniu oddziału wojewódzkiego (Chorągwi), pieniądze trafią do konkretnej 
wskazanej przez podatnika drużyny z Okuniewa 

Jednocześnie serdecznie dziękujemy Państwu za wpłaty dokonane w poprzednim roku. 

 

Na co przeznaczamy przekazane nam środki? 
 przeznaczymy je na dofinansowanie obozów dla najuboższych dzieci - zawsze pragniemy, by 

brak pieniędzy nie był czynnikiem decydującym o tym, że dziecko pracujące przez cały rok z 

drużyną nie pojedzie na wspólny obóz 

 będziemy szkolić kadrę - dobrze wyszkolona kadra jest gwarantem bezpiecznej i wartościowej 

przygody Waszych dzieci, 

 dofinansujemy biwaki i rajdy harcerskie, 

 przeznaczymy na inne działania, które będą zmierzać do lepszego wychowania dzieci 

zrzeszonych w naszym hufcu., 

 zrobimy nowe koszulki drużyny, żeby łatwiej działać w terenie. 

Z harcerskim pozdrowieniem 
 

                                                                                   CZUWAJ! 
Drużynowa 

 
Pwd. Paulina Kuczyńska 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

Szanowni Rodzice i Sympatycy  

63 Drużyny Harcerskiej „Ogień” 
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 Krok 1  Należny fiskusowi podatek trzeba podzielić przez 100, kwotę wpisać w 

odpowiednią rubrykę (rubryka 123 w PIT-37) 

 Krok 2  w rubryce „numer KRS”( rubryka 122 w PIT-37) 

 wpisujemy  0000268913  

 Krok 3 W rubryce "cel szczegółowy 1%" (rubryka 124 w PIT-37) wpisujemy: 

Hufiec ZHP Sulejówek 63DH Okuniew 

 

 
W przypadku pytań prosimy Państwa o kontakt telefoniczny pod numer: 

506-711-889 – Agnieszka Wacławska   
 

 

 
Za każdą pomoc już teraz dziękujemy. Dziękujemy również za wpłaty z poprzedniego 
roku. Niestety nie  udało nam się wysłać do Państwa podziękowań, za co serdecznie 

przepraszamy. 
      
 
 

 
Z harcerskim pozdrowieniem 

 
                                                                                                              Czuwaj! 

 

 

 

 

Jak to zrobić? 

w 3 krokach  
 

 


