
Jak przekazad 1 procent? 

KROK 1 I OSTATNI. Wypełnienie zeznania rocznego PIT 
 
Po zmianach prawnych przekazanie przez podatników 
swojego 1% dla ZHP w roku 2009 jest niezwykle proste. 
Wystarczy wypełnid odpowiednią rubrykę w rocznym 
zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28). 
 
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłace-
nia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podat-
kowego wpisujemy nazwę "Związek Harcerstwa Pol-
skiego Chorągiew Wielkopolska" i numer pod jakim 
widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym czyli KRS 
0000266321. 
 
Poniżej, w sekcji P, zgodnie z informacją o „szczegóło-
wym celu 1%” (poz. 133 – PIT-28, poz. 309 – PIT-36, 
poz. 109 –PIT-36L, poz. 128 – PIT-37, poz. 62 – PIT-38). 
wpisujemy naszą jednostkę – „HUFIEC GNIEZNO – 6 
SZCZEP HARCERSKI”. 
 
Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazad dla 
OPP, nie może ona jednak przekraczad 1 % podatku 
należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po 
zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. 
 
Przykład poprawnie wypełnionej deklaracji znajduje się 
po lewej stronie. 
 
Dziękujemy za przekazanie jednego procenta podatku 
na 6 Szczep Harcerski! 
 

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 

CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA, HUFIEC GNIEZNO 

6 SZCZEP HARCERSKI 

 
 
Tylko jeden procent, 

a tak wiele możliwości! 
 
 

Przekaż 1% 
podatku na ZHP! 

 
 
 



Kim jesteśmy 

6 Szczep to członek ZHP – największej w Pol-
sce i Gnieźnie organizacji pożytku publicznego. 
Działa on obecnie na terenie osiedli: Skiere-
szewo, Dalki, Piekary, Kleryka, Dziekanka i 
Stare Miasto, skupiając ponad 50 osób chcą-
cych przeżyd największą przygodę swojego 
życia. 
 
W naszej działalności nieustannie stawiamy 
przed młodymi ludźmi nowe wyzwania, 
kształtujemy ich charaktery, system wartości i 
wychowujemy, szczególną uwagę przykłada-
jąc do takich działao, jak: 
 

 Ratownictwo – czyli umiejętnośd udziele-
nia pierwszej pomocy w razie wypadku, 

 Przyroda – czyli umiejętnośd życia „za pan 
brat” ze środowiskiem w czasie wszechobec-
nej technologii 

 Biwakowanie – czyli rozwój samodzielno-
ści, nauka organizacji, kierowania zespołem, a 
nawet… gotowania  

 Wędrówka – czyli mapy, GPS-y, busole, a 
przede wszystkim dążenie do celu i pokony-
wanie własnych słabości 

 Patriotyzm – czyli postawy obywatelskie i 
to, co dziś najważniejsze – służba innym lu-
dziom 

 Komunikacja – czyli wykorzystywanie naj-
nowszych zdobyczy techniki w sposób po-
prawny i umiejętny 

 Sprawnośd – czyli rozwój siły ciała i prze-
ciwdziałanie zasiedzeniu  

 Tradycje – czyli wiedza o swojej rodzinie, 
zwyczajach i harcerskich bohaterach. 

Jak działamy 

6 Szczep podzielony jest na drużyny, do któ-
rych należą harcerki i harcerze w zależności 
od swojego wieku: 
 

 Nazwa drużyny Drużynowy Zbiórki 
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6 GROMADA ZUCHOWA 
(w trakcie tworzenia) 

Jan Nowak 
726 541 457 

SP 3 
Sob. 

10:00 
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t 6 DRUŻYNA HARCERSKA 

„KAMYK” 
im. hm. A. Kamioskiego 

Patryk 
Lewan-
dowski 

601 055 336 

SP 3 
Piątek 
16:30 
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STARSZOHARCERSKA 
„GRANATOWO-BIALI” 

Stanisław 
Nowak 

725 045 133 

Gim 1 
Piątek 
19:00 
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t 6 DRUŻYNA WĘDROWNI-

CZA 
„SZAFA GRA” 

Jakub 
Bosacki 

507 135 309 

Gim 1 
Piątek 
20:30 

 
Hasło naszego Szczepu to „6 Szczep. Miejsce 
przygody Twojego życia!”. Hasło to konse-
kwentnie realizujemy, sprawiając, że zrzesze-
ni w Szczepie członkowie kilka razy w tygo-
dniu rozwijają siebie i innych, przeżywając 
przygodę. Czy to nie piękne?  
 
Jesteśmy również organizatorami projektów 
na rzecz miasta i lokalnej społeczności, takich 
jak: 

 

Gra Miejska 

Czyli pierwsza inicjatywa w naszym mieście 
dążąca ku rodzinnej przygodzie na świeżym 
powietrzu! W czerwcu tego roku rodzice ze 
swymi dziedmi wyjdą w miasto w poszukiwa-
niu skarbu Jacoba Caro. Niech wygra najlep-
szy! 

V Rajd Niepodległości 

Czyli największa gra harcerska ostatnich kilku 
lat, zrealizowana w kilkudziesięciu procentach 
przez harcerzy z naszego Szczepu w Dzieo 
Niepodległości 2009. 

Szkolenia pierwszej pomocy 

Szkolenia prowadzone przez nas nieodpłatnie 
od 2007 roku objęły prawie 800 dzieci i doro-
słych, a liczba ta wciąż rośnie! 

Eko-Gniezno 

Na prawo śmieci, na lewo śmieci – czas na 
zmiany! W czasie trwającego projektu nama-
wiamy szkoły i urzędników do zwiększenia 
liczby punktów segregacji śmieci. Może się 
uda  

Na zielonym 

W Poznaniu i Śremie na ulicach straszą ta-
bliczki „Na zielonym dajesz przykład dzie-
ciom”. Jesteśmy w trakcie ściągania takich do 
naszego miasta. Bo wiedzą Paostwo, co? Są 
skuteczne! 

Akcja „Kotwica” 

W 70. rocznicę powstania Szarych Szeregów 
na gnieźnieoskim Rynku ułożyliśmy ich znak – 
Polskę Walczącą ze zniczy. 


