
   

 

PRZEKAŻ WITKOWI – WCZEŚNIAKOWI 1% SWOJEGO PODATKU 

 

Witek Konieczny przywitał się ze światem niespodziewanie i sporo za wcześnie, bo już pod koniec 

25 tygodnia ciąży, ważąc jedynie 850 g (skrajne wcześniactwo ze skrajnie niską urodzeniową masą ciała). 

Spodziewaliśmy się go jesienią, w połowie października 2013 roku, a to był dopiero 10 lipca, sam środek 

gorącego lata... Narodzinom, zamiast eksplozji radości, towarzyszył ogromny niepokój o jego życie 

i zdrowie. Pierwsze 3 miesiące życia Wituś spędził w szpitalu, z czego ponad 2 miesiące w inkubatorze. Jego 

niedojrzały organizm powolutku i z trudem przystosowywał się do życia po drugiej stronie brzucha, 

wspomagany respiratorem, kroplówkami, transfuzjami krwi, żywieniem sondą, zabiegami laseroterapii 

niedojrzałej siatkówki oczu i niezliczoną ilością badań... Wypis Witka z oddziału noworodkowego liczy 16 

stron i zawiera 20 rozpoznań. 
 

Obecnie (styczeń 2014) Witek skończył pół roku, waży 4700 g i ma wielką chęć życia, ale 

potrzebuje ogromnej pracy, aby mieć szansę dogonienia rówieśników. Niepokój o jego zdrowie towarzyszy 

nam nadal. W następstwie skrajnego wcześniactwa rozwój Witusia jest opóźniony i narażony na wystąpienie 

nieprawidłowości. Nasz synek posiada orzeczenie o niepełnosprawności i opinię o potrzebie wczesnego 

wspomagania rozwoju, wymaga codziennej rehabilitacji ruchowej, wzrokowej i słuchowej oraz 

wielospecjalistycznej opieki lekarskiej (min. 3 wizyty w tygodniu): pediatra, neurolog, lekarz 

rehabilitacji, okulista, endokrynolog, chirurg, urolog, nefrolog, otolaryngolog, pulmonolog, 

logopeda… Na wizyty i rehabilitację w ramach NFZ trzeba czekać nawet pół roku! W najbliższym czasie 

pogłębionej diagnostyki wymaga złóg stwierdzony w lewej nerce. 
 

Jeśli chciał/a/byś pomóc nam, rodzicom Witka, w finansowaniu jego diagnostyki, leczenia, 

rehabilitacji i zakupu leków, prosimy o przekazanie 1% podatku poprzez odpowiedni wpis na Twoim 

formularzu PIT. Urząd Skarbowy przekaże pieniądze na subkonto Witka w Fundacji „Potrafię Pomóc” 

na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi, która jest organizacją pożytku publicznego. 

 

 Aby przekazać Witkowi 1% podatku: 

1. Znajdź pod koniec Twojego formularza PIT część WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% 

PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

2. W rubryce Nr KRS wpisz: 0000303590 

3. W rubryce Wnioskowana kwota wpisz kwotę wyliczoną wg instrukcji w formularzu. 

4. KONIECZNIE!!! Pod spodem, w części INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE w rubryce 

Cel szczegółowy 1% wpisz: Witek Konieczny 

5. Prosimy też o zaznaczenie krzyżyka w rubryce Wyrażam zgodę, co pomoże Fundacji 

zidentyfikować odbiorcę pieniędzy w razie pomyłki Urzędu Skarbowego. 
 

  SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!   
Ewa i Grzegorz Konieczni z synami Wojtkiem (7 lat) i Witkiem (6 m-cy) 

 

W razie pytań, pomysłów i/lub chęci wglądu w dokumenty Witka (orzeczenie o niepełnosprawności 

i opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju) prosimy o kontakt: 

Mama: Ewa, tel. 504768385, ekoni@wp.pl, Tata: Grzegorz, tel. 607432338, gkonieczny@wp.pl; 

mailto:ekoni@wp.pl
mailto:gkonieczny@wp.pl

