
Przyłącz się do nas  
i korzystaj z subkonta

Załóż subkonto

Brakuje Ci środków na leczenie czy rehabilitację?  
Potrzebujesz pomocy?  

Chcesz działać prospołecznie?  



KOGO WSPIERAMY?

Osoby chore

Osoby  
z niepełnosprawnością

Seniorów

Szpitale,  
domy dzieckaSzkoły, 

przedszkola

Bezdomne  
zwierzęta

Osoby w trudnej  
sytuacji życiowej

Uchodźców  
z Ukrainy



CO ZROBIĆ, BY UZYSKAĆ POMOC?

Wypełnij Formularz  
zgłoszeniowy  
na stronie:  
www.sedeka.pl

Poczekaj na e-mail  
z potwierdzeniem  
założenia subkonta
(do 3 dni roboczych  
od dnia wpływu do Fundacji 
poprawnie wypełnionych 
dokumentów).

Postępuj zgodnie  
z komunikatami  
na stronie  
z interaktywnym  
Porozumieniem.

Poczekaj na e-mail  
od Fundacji 
z linkiem do  
interaktywnego  
Porozumienia
(do 24 godzin w dni robocze).

Zacznij korzystać  
z darmowego  
Subkonta!

krok 1

krok 2

krok 3

krok 4

krok 5



W przypadku braku możliwości wysłania zgłoszenia za pośrednictwem formularza online, prosimy o przesłanie wiadomości 
z powyższymi danymi na adres: grupy@sedeka.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA  www.sedeka.pl  
ZAKŁADKA POTRZEBUJĘ POMOCY



ZAKŁADASZ  SUBKONTO  
NA RZECZ KONKRETNEJ OSOBY? 

Kserokopię dokumentu  
potwierdzającego  
reprezentację Podopiecznego  
np. zaświadczenie z Sądu 
o ustanowieniu opieki  
prawnej lub pełnomocnictwo  
notarialne – w przypadku  
ubezwłasnowolnienia

Kserokopię  
orzeczenia o stopniu  
niepełnosprawności 
– jeśli zostało wydane

Kserokopię dokumentu  
medycznego (np. zaświadczenia 
lekarskiego) z rozpoznaniem 
schorzenia - nie starszy niż 
6 miesięcy. Dokument medyczny 
powinien być wystawiony 
przez lekarza, zawierać  
pieczątkę oraz podpis

Dołącz  do Porozumienia:

W przypadku nieszczęśliwego 
zdarzenia (np. pożaru domu) 
kserokopię dokumentu  
potwierdzającego  
to zdarzenie



ZAKŁADASZ SUBKONTO W CELU REALIZACJI  
DZIAŁAŃ PROSPOŁECZNYCH?

Oświadczenie, że prowadzone 
działania będą bezpłatne dla 
ich beneficjentów, a ich  
organizatorzy nie będą czerpać 
korzyści materialnych

Umotywowanie zasadności  
założenia subkonta w celu  
realizacji obranych celów 
prospołecznych. 
Przykład: Potrzeba doposażenia 
biblioteki w domu dzieckaOpis planu działania 

Przykład: Wsparcie domu 
dziecka

Dołącz  do Porozumienia:



1. Wiele możliwości gromadzenia środków

CO OFERUJE FUNDACJA?

1,5% podatku Darowizny  
(w tym online - bezpośrednio 
przez profil indywidualny na  

stronie internetowej Fundacji)
Zbiórki publiczne  

do puszek i skarbon

Zbiórki internetowe  
na portalach: Facebook,  

Allegro Charytatywni,  
Siepomaga.pl  



 Wszystkie środki wpłacone 
na subkonto przeznaczone 

zostaną na realizację  
zadań pożytku publicznego 

2. Bezpłatne subkonto

 Fundacja nie pobiera żadnych 
prowizji od wpłat  

dokonywanych na subkonta 
ani opłat za ich prowadzenie

0zł

CO OTRZYMUJESZ PO ZAŁOŻENIU GRUPY OPP?CO OFERUJE FUNDACJA?



3. Indywidualną podstronę 
informacyjną na stronie 
internetowej Fundacji 

z możliwością  
umieszczenia apelu  
z prośbą o wsparcie  

wraz ze zdjęciem

4. Bezpłatną obsługę 
informatyczną  

indywidualnej podstrony  
w witrynie  

www.sedeka.pl

5. Dostęp do bezpłatnego 
Generatora Apeli, który 

ułatwia stworzenie ulotki 
i wizytówki (kilka wzorów 

do wyboru)

6. Bezpłatną obsługę 
oraz całodobową  

możliwość logowania 
do subkonta w celu  
weryfikacji wpływów 

oraz wydatków

CO OTRZYMUJESZ PO ZAŁOŻENIU GRUPY OPP?CO OFERUJE FUNDACJA?

7. Bezpłatne ulotki dla 
nowych Podopiecznych



Subkonto to proste narzędzie, które umożliwia gromadzenie środków pieniężnych, 
pochodzących z odpisów 1,5% podatku, darowizn, zbiórek publicznych czy internetowych;

Numer ewidencyjny to nadawany przez Fundację indywidualny numer subkonta. Jest 
potrzebny do sprawdzania stanu subkonta oraz przy księgowaniu wpłat darowizn i 1,5% 
podatku. Numer ten należy wpisywać w tytule przelewu darowizn oraz w zeznaniu 
rocznym PIT w następującej kolejności: numer ewidencyjny – nazwa subkonta; 

Grupa OPP  tak w Fundacji określamy grupę osób (co najmniej dwóch), która, w ramach 
swojego subkonta, prowadzi działania na rzecz konkretnej osoby potrzebującej wsparcia 
lub na rzecz wybranych celów prospołecznych;

ZAPOZNAJ SIĘ Z PODSTAWOWYMI POJĘCIAMI



Podopieczny to osoba potrzebująca pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji 
życiowych, których nie jest w stanie pokonać sama, wykorzystując własne uprawnienia, 
zasoby i możliwości. Na rzecz Podopiecznego działa Grupa OPP;

Kierownik Grupy OPP to osoba, z którą Fundacja podpisuje Porozumienie. Kierownik 
pełni funkcję reprezentanta Grupy OPP. Jest odpowiedzialny za kontakt z Fundacją, 
a także za dostarczanie prawidłowej dokumentacji będącej podstawą do refundacji;

Członek Grupy OPP to osoba, która wspiera Kierownika w działaniach prowadzonych na 
rzecz Grupy OPP. Grupa OPP może liczyć kilku Członków.

ZAPOZNAJ SIĘ Z PODSTAWOWYMI POJĘCIAMI



Zapraszamy na stronę Fundacji www.sedeka.pl do zakładki Podopieczni i Grupy OPP – najczęściej zadawane  
pytania - Zanim założę subkonto.

MASZ DODATKOWE PYTANIA?  
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

tel. 22 486 96 42 wew. 2 
lub tel. 882 046 295 

Biuro Obsługi Grup OPP  
ul. Grzybowska 4 lok. U6B  

00-131 Warszawa 
pon- pt, godz. 7:30-15:30 

grupy@sedeka.pl

Zadzwoń      Napisz     Odwiedź nas


