
 

 

 

 

 

 

PODARUJ  MI  PROSZĘ  

1%  SWOJEGO  PODATKU 

      

   
 

GRZYB MACIEJ 
 

              

Zwracamy się do Wszystkich Ludzi Wielkiego Serca, którym los innych         

nie jest obojętny! 
Maciuś w maju 2019 r. skończy 17 lat. Jest dzieckiem autystycznym. Od 2006 r. brał udział w terapii 

indywidualnej  w CWI ,, Krok po Kroku ” w Warszawie. Obecnie Maciuś uczęszcza do Szkoły 

Podstawowej Specjalnej Nr 99 przy ul. Bartniczej 2 w Warszawie, gdzie uczy się jak nawiązywać 

kontakty z rówieśnikami i uspołeczniać się. Chłopiec uczestniczy także w zajęciach logopedycznych, 

terapii polisensorycznej, pedagogicznej i integracji sensorycznej, dzięki którym pod okiem specjalistów 

robi coraz większe postępy. Maciuś bardzo lubi zajęcia na basenie i ogólnorozwojowe- fizyczne. Ze 

względu na stan zdrowia chłopiec wymaga częstych konsultacji lekarskich i różnych zabiegów 

rehabilitacyjnych. Nasz syn jest też członkiem Fundacji Dzieciom ,, Zdążyć z Pomocą’’,                     ul. 

Łomiańska 5, 01-685 Warszawa, która posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP).  

Zeszłoroczna pomoc Państwa bardzo nam pomogła, za którą z całego serca bardzo dziękujemy. 
W tym roku pieniądze będą również przekazywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. 

Aby przekazać 1% podatku wystarczy w rozliczeniu rocznym ,w rubryce :,,Wniosek o przekazanie 1% 

podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego ( OPP)’’ wpisać: 

KRS 0000037904 i w następnej rubryce Wnioskowaną kwotę. 

Aby pieniądze trafiły na indywidualne konto Maciusia, wpisujemy w pozycji PIT: INFORMACJE 

UZUPEŁNIAJĄCE - ,,Cel szczegółowy 1%’’:  3838 GRZYB MACIEJ. 

poz. 136- PIT -28 

poz. 327- PIT-36 

poz. 97- PIT-36L 

poz. 139- PIT-37 

poz. 54- PIT-38 

poz. 50- PIT- 39 

Szanowni Darczyńcy, na życzenie Fundacji prosimy o wyrażenie zgody w formularzu PIT na 

przekazanie swoich  danych organizacji pożytku publicznego. 

DAROWIZNY PROSIMY WPŁACAĆ NA KONTO: 

FUNDACJA DZIECIOM ,,ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ’’, ul. ŁOMIAŃSKA 5, 01-685 WARSZAWA. 

Alior Bank S.A. 42249000050000460075493994 

Tytułem: 3838 Grzyb Maciej - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia 

 

Dziękujemy z góry za okazane serce i życzliwość. 

                                                     Maciuś i jego rodzice. 

                                     Telefon kontaktowy : 228774570, 607776294, 607082482,605992655 


