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1% dla 5 KDH „Dzieci Pioruna” 
 

Szczep 5 Krakowskich Drużyn Harcerskich to środowisko harcerskie,  

które dzięki wsparciu i zaangażowaniu byłych i obecnych członków może od 

prawie 100 lat organizować wspólne biwaki, obozy i zimowiska, spędzać czas 

na śródrocznych zbiórkach, kształcić i rozwijać kolejne młode pokolenia 

harcerek i harcerzy „Krakowskiej Piątki”. 

Jesteśmy organizacją skupiającą dzieci, młodzież i dorosłych ludzi, 

którzy poświęcając swój wolny czas na rzecz wzajemnego wychowania, 

wykonują to całkowicie społecznie. Nagroda za naszą pracę jest widok 

prężnie działających drużyn i zastępów . 

Jednak by było to możliwe potrzebujemy wsparcia finansowego od 

Państwa . Zgromadzone środki finansowe przeznaczamy na utrzymanie 

sprzętu obozowego, zakup materiałów programowych, oraz dofinansowanie 

wyjazdów letnich i zimowych dla potrzebujących dzieci. 

Przypadający w tym roku piękny jubileusz 100-lecia naszej Piątki będzie 

okazją do jubileuszowych spotkań i postaramy się przygotować 

okolicznościowe pamiątki, te uroczystości również musimy sami sfinansować, 

stąd nasz apel do tych wszystkich którym bliski jest ruch harcerski.  

Możesz przekazać 1% podatku dochodowego na działalność Szczepu 5 

Krakowskich Drużyn Harcerskich  „Dzieci Pioruna” . 

Jak przekazać 1% podatku ? Szczegółowe instrukcje wypełniania PIT-u 

znajdziesz poniżej. 
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W odpowiedniej rubryce Twojego  zeznania podatkowego PIT  podaj 

numer KRS  dla ZHP Chorągiew Krakowska ten nr to  0000273492 
w kolejnej rubryce należy wpisać kwotę , w następnej rubryce 

zatytułowanej „Cel Szczegółowy 1%” wystarczy wpisać Szczep „Dzieci 

Pioruna” w kolejnej rubryce „wyrażam zgodę” można zaznaczyć X wtedy 

mamy możliwość kontaktu z Państwem, w następnej pozycji można podać 

imię i nazwisko. 

 

 

 

 

DZIĘKUJEMY !! 
 

 

 

CZUWAJ ! 
 

 

HARCERKI HARCERZE I INSTRUKTORZY  

SZCZEPU „DZIECI PIORUNA” 

 

 

 

 

 

 

 


