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Nasza wspólnota kościelna działa głównie po-
przez lokalne społeczności, zwane tradycyjnie 
zborami, ale również przez posiadające oso-
bowość prawną agendy. Jedną z nich jest 

Misja Charytatywna „Dobro Czynić”, powołana w 2006 
roku dla wykorzystania szansy pozyskiwania funduszy 
z tzw. jednego procenta. To jedyna jednostka organiza-
cyjna naszego Kościoła, mająca status Organizacji 
Pożytku Publicznego. Dzięki niej wierni i przyjaciele 
naszej wspólnoty, dokonując rocznych rozliczeń podat-
kowych PIT, mogą przekazywać 1% swojego podatku 
na działalność charytatywną swojej wspólnoty. 

W roku 2011 zebraliśmy około 80 tysięcy złotych, 
z tego 50 tysięcy to 1% podatku, 10 tysięcy – darowizny, 
pozostałe to wpłaty pozyskane przez Radę Krajową 
Kościoła. Zgromadzone fundusze w całości przezna-
czane są na działalność statutową. Koszty własne  sta-
nowią niewielki ułamek. W roku 2011 było to około 1.500 
zł (materiały biurowe, opłaty bankowe oraz urzędowe 
itp.). Wszystkie osoby zaangażowane w działalność 
Misji działają na zasadach wolontariatu. Rola Misji de 
facto sprowadza się do roli kasjera, z jednej strony sta-
rającego się pozyskać jak najwięcej środków, z drugiej 
– wspierającego konkretne kościelne inicjatywy. 

Status Organizacji Pożytku Publicznego daje nam 
prawo pozyskiwania 1% podatku, ale jednocześnie na-
kłada szereg uciążliwych regulacji formalnoprawnych, 
w tym obowiązek corocznych sprawozdań. Tegoroczne 
sprawozdanie Misji zostało złożone w terminie i – tak jak 
wszystkie poprzednie – dostępne jest w internetowej 
bazie Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej (http://www.pozytek.gov.pl). 
Bardzo zależy nam na przejrzystym funkcjonowaniu nie 
tylko od strony merytorycznej, ale również formalnej. 
W związku z tym dokonaliśmy niewielkiej zmiany nazwy 
na: „Dobro Czynić”  Misja Charytatywna Kościoła 
Chrystusowego w RP (by uniknąć mylenia nas z funda-
cją o tej samej nazwie, nie związanej z kościelnymi 
działaniami).

Pozyskane przez nas środki przekazywane są na 
trzy główne cele:
l Działania ogólnokościelne, w tym fundusz seniora 

i wspieranie samotnych osób starszych. 
l Działalność dobroczynna lokalnych Kościołów. 

Kierujemy się tu zasadą, że środki przekazane przez 
wiernych, powinny z powrotem trafiać do ich społecz-
ności, a więc wspieramy przede wszystkim inicjatywy 
tych zborów, z których terenu poprzez urzędy skarbo-
we dostaliśmy najwięcej środków. W tej dziedzinie 
dużo zależy od lokalnych liderów, ich zaangażowania 
i inwencji. Na przykład, w warszawskich zborach jest 
to zazwyczaj dofinansowywanie różnych około-
gwiazdkowych akcji. We Wrocławiu – dofinansowanie 
świetlicy dla dzieci, w Grudziądzu – wsparcie zimo-
wych akcji ciepłych posiłków dla bezdomnych, w San
domierzu – pomoc powodzianom. Zachęcamy do or-
ganizowania różnego rodzaju charytatywnych akcji, 
a my – w miarę możliwości – będziemy je wspierać.

l Działania indywidualne – pozyskiwanie środków na 
konkretne indywidualne potrzeby, na przykład na re-
habilitację i leczenie czy wspieranie szczególnie 
uzdolnionych ubogich dzieci. 
Warto pamiętać, że 1% ujmowany jest z już zapłaco-

nego państwu podatku, nie jest więc dodatkową darowi-
zną i w żaden sposób nie uszczupla źródeł tradycyjnych 
darowizn, które są podstawą zborowych finansów.

W imieniu wszystkich beneficjentów dziękujemy 
wszystkim, którzy od lat nas wspierają. Będziemy wdzięcz-
ni za dalsze wsparcie finansowe oraz propagowanie Misji 
„Dobro Czynić” w swoim środowisku. Misja jest agendą 
kościelną oraz Organizacją Pożytku Publicznego, dlatego 
wpłacane na jej konto darowizny osoby prywatne jak 
i prawne mogą odliczać od podstawy opodatkowania. 

„A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajem-
nej; takie bowiem ofiary podobają się Bogu” (Hbr 13:16).
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Dnia 17 stycznia 2008 roku, po długim i cięż-
kim porodzie, przyszedł na świat nasz drugi 
syn Tymoteusz. Nie usłyszeliśmy jednak tak 
wyczekiwanego krzyku naszego maluszka. 

Urodził się w zamartwicy, był niedotleniony i… 
Na szczęście reanimacja była skuteczna. Tymek 

został zabrany do inkubatora. Mieliśmy nadzieję, że to 
kwestia kilku dni i wrócimy z nim do domu.

Niestety, po pięciu dniach Tymuś został przewiezio-
ny do Centrum Zdrowia Dziecka, a my pojechaliśmy za 
nim. Tam przeszedł szereg badań, ale diagnozy wciąż 
nie dało się postawić. Po prawie dwóch tygodniach wy-
szliśmy ze szpitala. Skierowano nas do dziesięciu róż-
nych poradni, od neurologicznej do genetycznej. Terminy 
wizyt u lekarzy specjalistów i zabiegów były tak odległe, 
że musielibyśmy czekać na nie wiele miesięcy, co 
zwłaszcza w przypadku malutkiego dziecka ma ogrom-
ne znaczenie. Zaczęliśmy więc korzystać z prywatnych 
ośrodków, polecanych specjalistów, co bardzo nadwyrę-
żyło naszą sytuację finansową. Po ponad roku zaprzy-
jaźniona rehabilitantka powiedziała nam o możliwości 
refundacji wydatków na leczenie i rehabilitację z 1% 
podatku, przekazywanego przy rozliczeniu rocznym or-
ganizacjom pożytku publicznego (OPP). Jesteśmy jej za 
to bardzo wdzięczni, gdyż wcześniej nikt nam o tym nie 
wspomniał. Z naszego ponad trzyletniego doświadcze-
nia wyraźnie widzimy, jak wiele zależy od inicjatywy ro-
dziców i pomocy przychylnych ludzi.

Należymy do Społeczności Chrześcijańskiej „Północ” 
w Warszawie i wiedzieliśmy już wcześniej o Misji 

Charytatywnej „Dobro Czynić”, agendzie Kościoła 
Chrystusowego. Zwróciliśmy się do ówczesnego jej dy-
rektora, pastora Marka Sobotki, z pytaniem, czy Misja 
mogłaby nam pomóc. I od 2010 roku korzystamy z tej 
możliwości. Miesięczny koszt rehabilitacji ruchowej, 
psychologicznej, neurologopedycznej, okulistycznej 
i wielu innych to średnio 1.500 zł miesięcznie. Nie wy-
obrażamy sobie, abyśmy mogli zapewnić mu dobrą 
opiekę bez korzystania z 1%. Jest dla nas także ważne, 
że współpracujemy z organizacją chrześcijańską, do 
której mamy zaufanie. Inną ważną kwestią jest to, że 
zebrane środki są w całej kwocie przekazywane na po-
krycie naszych udokumentowanych wydatków. Wielu 
naszych znajomych, kolegów z pracy, rodzina oraz inne 
nieznane nam osoby wspierają nas, przekazując Misji 
Charytatywnej „Dobro Czynić” 1% swojego podatku na 
wydatki związane z leczeniem i rehabilitacją Tymka. 
Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni. Pragniemy z całe-
go serca bardzo podziękować też Misji za wsparcie 
i ogromną życzliwość, jaką nam okazuje.

Dzisiaj Tymoteusz ma 3,5 roku. Ma obniżony poziom 
hormonu wzrostu, więc wyglądem ciągle przypomina 
półtoraroczne dziecko. Od kilku miesięcy chodzi, radząc 
sobie coraz lepiej z dnia na dzień. Niestety, na razie nie 
mówi. Niedawno dostaliśmy wynik badania genetyczne-
go – nie jest pomyślny… Przed nami jeszcze dużo pra-
cy, aby pomóc Tymkowi dogonić rówieśników. 
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