
PROŚBA O PRZEKAZANIE 1% PODATKU DLA ZUZI 

 

Nasza córeczka Zuzia urodziła się 7 marca 2010 roku, ma w tej chwili 2,5 roku. 

Cierpi na bardzo rzadką chorobę genetyczną zespół Charge (w Polsce żyje około 

10 takich dzieci). To zespół wad wrodzonych, który w przypadku Zuzi objął 

głównie głowę-porażenie nerwów twarzy, dysmorfia uszu, rozszczep wargi, 

podniebienia i dziąseł, szczeliny w siatkówkach i naczyniówkach w obu oczach, 

nadpobudliwość  ślinianek, nieaktywny język, słaby odruch połykania (od 

urodzenia karmiona jest pozajelitowo), głęboki niedosłuch przewodzeniowo-

nerwowy,  wada serca-drożny otwór owalny i przewód tętniczy, obniżone 

napięcie mięśniowe. 

Zuzia przeszła już 3 operacje-rekonstrukcji wargi i podniebienia, założenie 

przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG) oraz drenaż uszu. W przyszłości 

czeka ją rekonstrukcja dziąseł polegająca na wszczepieniu fragmentu kości z 

miednicy, prostowania przegrody nosowej. 

Od pierwszych tygodni życia Zuzia poddawana jest intensywnej rehabilitacji. 

Dzięki operacjom, zabiegom i konsultacjom z wieloma specjalistami (neurolog, 

psycholog, pedagog, neurologopeda, fizjoterapeuta, okulista, terapeuta 

wzroku,  gastrolog, kardiolog, dietetyk, ortodonta, chirurg, laryngolog, 

specjalista od integracji sensorycznej i rehabilitanci ruchowej)oraz ciężkiej 

pracy rodziców Zuzia robi bardzo duże postępy. 



Rehabilitacja jest bardzo kosztowna a jej koszty niestety rosną wraz z wiekiem, 

pojawiają się nowe potrzeby i zalecenia. Dlatego wsparcie finansowe jest 

bardzo ważne, bez tego po prostu nie bylibyśmy w stanie Zuzi rehabilitować z 

taką intensywnością oraz wspomagać jej rozwoju pod okiem specjalistów. 

Do tej pory dzięki Waszej pomocy udało nam się zakupić Zuzi bardzo kosztowne 

aparaty słuchowe (15000zł) oraz mamy możliwość korzystania z wszelkiego 

rodzaju turnusów rehabilitacyjnych z najlepszymi specjalistami. Możemy 

zaopatrywać się w niezbędne leki, opatrunki, strzykawki do karmienia, 

specjalny pokarm, nebulizatory i inny sprzęt medyczny. 

Dziękujemy serdecznie za pomoc, przyczyniacie się do tego, że Zuzia ma 

ogromną szansę rozpocząć kiedyś samodzielne, dorosłe życie. 

JAK PRZEKAZAĆ 1 %? 

Wniosek o przekazanie 1% znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego 

PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38.

 

Forma Darowizny – osoby fizyczne, a także spółki osobowe, mogą odliczyć od 

kwoty opodatkowania 6% dochodu (PIT), a osoby prawne 10% dochodu (CIT) 

Wystarczy dokonać wpłaty na konto Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” nr 

konta : 41 1240 1037 1111 0010 1321 9362 i koniecznie z dopiskiem „Dla 

Zuzanny Wołyńczuk numer podopiecznego : 13213” 

Dane fundacji: 

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 

Nr KRS: 0000037904 

Nr konta : 41 1240 1037 1111 0010 1321 9362 

Ul. Łomiańska 5 01-685 Warszawa 


