
Nazwa 
organizacji 

Numer KRS Kategoria Cel szczegółowy NR konta

Fundacja DKMS KRS 0000 318 602 ochrona zdrowia

Misją Fundacji jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na 
świecie potrzebującego przeszczepienia komórek macierzystych 
szpiku.
Fundacja DKMS działa w Polsce od 2008 roku jako niezależna 
organizacja non-profit. Posiada status Organizacji Pożytku 
Publicznego oraz Ośrodka Dawców Szpiku w oparciu o decyzję 
Ministra Zdrowia. W ciągu ponad 11 lat Fundacja zarejestrowała w 
Polsce ponad 1 700 000 potencjalnych Dawców.
Celem statutowym Fundacji jest działalność w zakresie wspierania 
osób potrzebujących pomocy ze względu na ich stan fizyczny, 
psychiczny lub emocjonalny; promowania nauki oraz badań w 
dziedzinie przeszczepiania komórek macierzystych oraz promocji 
zdrowia publicznego.

PEKAO SA 92 1240 6292 1111 0010 5530 
0549

FUNDACJA POLSAT 0000 135 921 ochrona zdrowia

Podobnie jak rok temu, zwracam się do Was z prośbą o przekazanie 
1% podatku dla mojego syna Stasia.
I jednocześnie chcę Wam podziękować za przekazy z zeszłego roku. 
To dla mnie i mojej rodziny bardzo ważne, czuć wsparcie w tej nie 
łatwej i wyjątkowej drodze leczenia Syna. 

Staszek ma 6 lat od 4 lat ma zdiagnozowany autyzm dziecięcy. 
I między innymi dzięki zbiórce z 1% może nieprzerwanie korzystać z 
różnych terapii i leczenia.
Jeśli ktoś chciałby przekazać 1% dla Stasia wypełniając PIT powinien 
wpisać:
 
KRS 0000135921 Fundacja Polsat
Stanisław Jasnoch 6136

nr konta 21 1680 1248 0000 3333 4444 5555 
Stanisław Jasnoch 6136

Fundacja SEDEKA 
zdążyć z pomocą 0000338389 ochrona zdrowia

Edyta Bartosiak 11666
Edyta jest pracownikiem w EFL F po 9 operacjach po wypadku na 
motocyklu. potrzebuje ortezy aby uniknąć amputacji nogi

9324900005460072871845 tytuł przelewu 
11666 Edyta Bartosiak



FUNDACJA POLSAT KRS: 0000135921 ochrona zdrowia

Mój syn jest chory na autyzm dziecięcy. Autyzm jest wciąż 
tajemnicą dla wielu, nawet rodziców, którzy próbują leczyć swoje 
dzieci. Wachlarz dolegliwości jest tak duży, że szukanie jak to 
mówią brakującego puzzla, trwa latami. Jednak badania są bardzo 
kosztowne i najczęściej wykonywane po za Polską. Stanisław Jasnoch 6136

OTWARTE 
RAMIONA Fundacja 
Splotu Ramiennego 0000142952 ochrona zdrowia

cel szczegółowy KONRAD MALCHAR

Moja kuzynka z ma niepełnosprawnego syna, który już ma 21 lat
są pod opieką Fundacji, która pomaga dźwigać koszty rehabilitacji, 
zakupu sprzętu. W tym roku chcą zakupić podnośnik aby 
umożliwił/ułatwił codzienne funkcjonowanie.

cel szczegółowy KONRAD MALCHAR

OTWARTE RAMIONA Fundacja Splotu 
Ramiennego
ul. M. Konopnickiej 1/189 Dziekanów Leśny
05-092 Łomianki
NR KONTA 90 80009 0007 0017 3342 2001 
0001

Fundacja 
Ratownictwa 
Tatrzańskiego TOPR 0000030706 ochrona zdrowia

Fundacja Ratownictwa Tatrzańskiego TOPR została powołana w 
1990 roku, aby wspierać ratownictwo górskie realizowane przez 
Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Ratownicy TOPR co 
roku ratują życie i zdrowie setek ludzi w górach wysokich, działając 
w bardzo trudnych warunkach, nierzadko narażając swoje własne 
życie, często nie dostając za to żadnego wynagrodzenia. 

https://fundacja.topr.pl/
Nr konta: 87 1240 1574 1111 0010 8831 
0382



Fundacja Serca dla 
Maluszka 0000387207 ochrona zdrowia

Rafałek jest pogodnym 3,5 letnim chłopcem, ale jego dzieciństwo w 
niczym nie przypomina tego, co na co dzień przeżywają jego 
rówieśnicy. Choruje na rdzeniowy zanik mięśni (SMA2), który jest 
„ultrarzadką" chorobą o podłożu genetycznym zwaną potocznie - 
„genetycznym zabójcą dzieci”. Choroba objawia się m.in.: 
osłabieniem mięśni szkieletowych, niedowładem ruchowym, 
zaburzeniami odżywiania, połykania i ssania oraz niewydolnością 
oddechową, które nierzadko prowadzą do śmierci.
Fundusze są niezbędne do codziennych ćwiczeń, rehabilitacji oraz 
na specjalistyczny sprzęt medyczny i rehabilitacyjny. 
https://www.fundacjasercadlamaluszka.pl/nasi-podopieczni/rafal-
szwajgiel.html

Wpisz w rozliczeniu PIT numer KRS Fundacji 
„Serca dla Maluszka” 0000387207,
z dopiskiem w rubryce cel szczegółowy 
„Rafał Szwajgiel”.

Titum. 
Stowarzyszenie na 
Rzecz Wspomagania 
Rozwoju Dzieci i 
Młodzieży KRS: 0000162837 ochrona zdrowia cel ogólny: warto pomagać..

Jeżeli chcielibyście finansowo wspomóc 
terapię dzieci i młodzieży w Titum prosimy o 
wpłaty na podane poniżej konto.
Bank PeKaO SA I Oddział w Rzeszowie nr 
konta :
55 1240 1792 1111 0000 1974 3017

Fundacja 
Wspierania 
Ratownictwa 
Górskiego, Sportu 
oraz Działalności 
Charytatywnej 
RADAN
Nr KRS: 0000283966 0000283966 ochrona zdrowia

Cel szczegółowy fundacji, to wspieranie Karkonoskiego oddziału 
GOPR, którego działalność jest nieoceniona.
https://www.karpacz.pl/1-podatku-do-karkonoskiej-grupy-gopr-
954/n
lub
www.gopr.org/podatek

Nr KRS: 0000283966
Cel szczegółowy 1%: GOPR KARKONOSZE



Fundacja Serca dla 
Maluszka 0000387207 ochrona zdrowia

Rafałek jest pogodnym 3,5 letnim chłopcem,który choruje na 
rdzeniowy zanik mięśni (SMA2), który jest „ultrarzadką" chorobą o 
podłożu genetycznym zwaną potocznie - „genetycznym zabójcą 
dzieci”. Udało się włączyć się go do programu w którym podaje się 
nowy lek. Efekty niesamowite, ponieważ pobudził dalszy rozwój 
Rafałka dzięki temu może sam się podnosić i siadać. Niezwykłe jest 
patrzeć na niesamowicie dzielnego, pogodnego i uśmiechniętego 
"słodziaka", który musi walczyć z taka podstępną chorobą.

https://www.fundacjasercadlamaluszka.pl/nasi-podopieczni/rafal-
szwajgiel.html

536 Rafał Szwajgiel
Numer rachunku 85 1160 2202 0000 0001 
9214 1142

DOLNOŚLĄSKA 
FUNDACJA 
OCHRONY ZDROWIA 0000050135 ochrona zdrowia

ZAKUP SPECJALISTYCZNEJ PROTEZY PRAWEJ RĘKI
https://www.facebook.com/MARDAN35
CEL SZCZEGÓŁOWY - MARDAN

W deklaracji PIT należy wpisać nr KRS 
0000050135
KONIECZNIE WPISAĆ CEL SZCZEGÓŁOWY - 
MARDAM

FUNDACJA "NA 
RATUNEK DZIECIOM 
Z CHOROBĄ 
NOWOTWOROWĄ" 0000086210 ochrona zdrowia

Cel szczegółowy: Jagoda Dańkowska. 
Jagódka jest podopieczną fundacji "Na Ratunek Dzieciom z 
Chorobą Nowotworową". Ma 3,5 roku i walczy z bardzo rzadkim u 
dzieci nowotworem płuc. Przed operacją była 3 tygodnie w 
śpiączce farmakologicznej, która zostawiła po sobi liczne skutki 
uboczne. Jagódka przeszła bardzo trudną operację, podczas której 
miała nikłe szanse na przeżycie, ale udało jej się! Z jej 15kg ciałka 
usunięto 1kg guza! Po wyjściu z Przylądka Nadziei czeka ją 
długotrwała i kosztowna rehabilitacja, chemioterapia oraz leczenie. 
(linku nie mam, mam zaświadczenie, które chętnie udostępnię)

KRS: 000086210 cel szczegółowy: Jagoda 
Dańkowska
Fundacja Na Ratunek Dzieciom z Chorobą 
Nowotworową ul. Ślężna 114s/1 53-111 
Wrocław
Bank Millenium S.A.: 11 1160 2202 0000 
0001 0214 2867 
z tytułem wpłaty: "JAGODA DAŃKOWSKA"

OPOLSKIE 
STOWARZYSZENIE 
REHABILITACJI 0000273196 ochrona zdrowia

dziewczynka urodzona jako wcześniak (w 26tc), spędziła w szpitalu 
9 miesięcy, obecnie jest w domu ale wymaga rehabilitacji
https://rehabilitacjaopole.pl/subkonta/pl/aboutus/view/483

KRS 0000273196 z dopiskiem Ada 
Kożuchowska

DOLNOŚLĄSKA 
FUNDACJA 
OCHRONY ZDROWIA 0000 050135 ochrona zdrowia

Poprawa komfortu życia i zapewnienie rehabilitacji dla chłopca 
chorującego na padaczkę lekooporną oraz porażenie mózgowe. 
Emil Pyrtak jest synem Izabeli Pyrtak - byłego pracownika EFL S.A.

cel szczegółowy "HERKULES"
numer konta : 45 1240 1994 1111 0000 2495 
6839



RATUNEK DZIECIOM 
Z CHOROBĄ 
NOWOTWOROWĄ" 0000086210 ochrona zdrowia wpłacam na konto fundacji, bez celu szczegółowego 97 1160 2202 0000 0000 9394 2103

DOLNOŚLĄSKA 
FUNDACJA 
OCHRONY ZDROWIA 0000050135 ochrona zdrowia

1% dla Zuzi - córki mojego kolegi, pracownika banku Credit Agricole 

Zuzia choruje na Mózgowe Porażenie Dziecięce 

więcej info:
https://facebook.com/albert.slawski

45 1240 1994 1111 0000 2495 6839 - 
darowizna na cele ochrony zdrowia - " 
PRZYJACIÓŁKA "

DZIECIOM "ZDĄŻYĆ 
Z POMOCĄ" 0000037904 ochrona zdrowia 29764 Mędrek Michał

FUNDACJA 
DZIECIOM "ZDĄŻYĆ 
Z POMOCĄ" 0000037904 ochrona zdrowia

9923 Dziekański Filip
https://dzieciom.pl/podopieczni/9923 

Wspaniałe dziecko z bliskiej rodziny. 
Filip lat 14, przywiązany do wózka, niesiedzący samodzielnie, od 
wielu lat wraz z rodzicami walczy o lepsze, w miarę normalne życie. 
1% podatku od lat pozwala rodzicom na częściowe pokrycie 
kosztów rehabilitacji, leczenia, wizyt lekarskich, niezbędnego 
sprzętu. Dzięki wpłatom będzie to dużo łatwiejsze, a czasami po 
prostu możliwe do zrealizowania.

FUNDACJA DZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ" 
KRS 0000037904
9923 Dziekański Filip

DOLNOŚLĄSKA 
FUNDACJA 
OCHRONY ZDROWIA 0000050135 ochrona zdrowia

Zuzia jest wcześniakiem i w wyniku wylewu choruje na Mózgowe 
Porażenie Dziecięce. Zuzia ma dzisiaj prawie 7 lat i codziennie 
walczy o swoją samodzielność. Zuzia umysłowo rozwija się 
prawidłowo, ale jej rozwój ruchowy jest znacznie zaburzony. 
Przemieszcza się na własnych nóżkach, ale tylko na krótkie 
dystanse i po zupełnie płaskiej powierzchni. Sprawność jej rączek 
też niestety odbiega od możliwości rówieśników. W związku z tym 
rehabilitacja, terapie, szukanie nowych sposobów walki ze 
skutkami porażenia to codzienność. 
Link do FB Mamy :  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002756957823 cel szczegółowy: PRZYJACIÓŁKA.



Fundacja Warta 
Goldena 0000395734 ochrona zwierząt

Pomoc w ponownej adopcji psów rasy Golden Retriever 
porzuconych, nierzadko zaniedbanych z traumatycznymi 
przeżyciami lub z problemami behawioralnymi. Pomoc finansowa 
w dojściu psów do zdrowia fizycznego i psychicznego. 
https://wartagoldena.org.pl/przekaz-1-procent-podatku/#top brak

FUNDACJA 
DZIECIOM "ZDĄŻYĆ 
Z POMOCĄ" 0000037904 ochrona zdrowia

Proszę o przekazanie 1% podatku dla Dziewczynki z Naszej 
najbliższej rodziny, dla Zosi - 
https://dzieciom.pl/podopieczni/26227. Zosia z powodu swojej 
choroby, wymaga stałej opieki swoich rodziców, którzy pomimo 
przeciwności starają się zapewnić Jej jak najlepsze warunki, a także 
walczą o wspaniałe dzieciństwo dla wszystkich swoich Dzieci :).

W polu: Cel szczegółowy, wpisz 26227 
Tuchewicz Zofia.

DOLNOŚLĄSKI 
INSPEKTORAT 
OCHRONY ZWIERZĄT 0000645982 ochrona zwierząt

Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt w ciągu każdego 
tygodnia wykonuje dziesiątki interwencji, by poprawić los zwierząt, 
które same o pomoc nie poproszą.
Ich głównym celem działania jest interweniowanie w przypadkach 
zaniedbań zwierząt, występowanie w charakterze oskarżycieli 
przeciwko osobom, które znęcają się nad zwierzętami, 
kontrolowanie poprawności funkcjonowania schronisk dla 
zwierząt, prowadzenie akcji sterylizacji i kastracji zwierząt 
domowych, ale również czynny udział w pracach legislacyjnych 
dotyczących zmian przepisów w zakresie ochrony zwierząt.

https://www.facebook.com/DIOZpl/ 49 1140 2004 0000 3802 7654 3761

FUNDACJA AVALON

0000270809 ochrona zdrowia 5661 - Grzegorz Grudniewski 5661 - Grzegorz GrudniewskiStowarzyszenie 
„OSTOJA”
na Rzecz Osób z 
Niepełnosprawności
ami
ul. Stawowa 1A, 0000081524 ochrona zdrowia -- --



Fundacja K9 Goliat 0000398536 ochrona zdrowia

Środki zebrane z 1% za 2020 r. zostaną przekazane na zakup 
sprzętu niezbędnego do prowadzenia szkoleń i  udziału w akcjach 
ratowniczych w szczególności radioodbiorników oraz zestawu 
ratownictwa medycznego PSP R-1.

W zeszłym roku środki zebrane z 1% (również za pośrednictwem 
stowarzyszenia Baranek) zostały przekazane na zakup 2 
odbiorników GPS.

Strona Fundacji: 
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-
Organization/Fundacja-K9-Goliat-540750746448134/

Konieczne jest dopisanie celu 
szczegółowego: sprzęt ratowniczy. 
Środki pozyskane na ten cel zostaną 
przekazane do Fundacji K9 Goliat.

DOLNOŚLĄSKA 
FUNDACJA 
OCHRONY ZDROWIA 0000050135 ochrona zdrowia

Oliwia jest córką mojej koleżanki, nastolatką wymagającą stałego 
wsparcia drugiej osoby ze względu na aktywną padaczkę 
lekoodporną i niepełnosprawność ruchową oraz intelektualną w 
stopniu znacznym, nie mówi. Potrzebna jest systematyczna 
rehabilitacja, sprzęt terapeutyczny oraz odpowiednie leczenie 
medyczne. Rodzina od lat jest pod opieką fundacji 
http://dolfroz.pl/61/podopieczni-fundacji

Aby środki trafiły do rodziny, w zeznaniu 
podatkowym w polu "cel szczegółowy 1%" 
należy wpisać: BECIA a w polu "numer KRS" 
należy wpisać: 0000050135
Można również przekazać darowiznę za 
pośrednictwem Fundacji na konto:45 1240 
1994 1111 0000 2495 6839 z dopiskiem 
"darowizna na cele ochrony zdrowia "Becia"

Fundacja TipTop 
(dla Floriana 
Kołodziejczyka)
https://tiptop.com.pl
/podopieczni/wielob
oj-o-zdrowie-florka/ 0000741648 ochrona zdrowia

Fundacja Tip Top dla Floriana Kołodziejczyka
Florek jest synkiem mojej kuzynki. To ciepła rodzina, która z 
miłością i nadzieją walczy o zdrowie i życie swojego maluszka. 
[Szerszy opis na stronie fundacji 
https://tiptop.com.pl/podopieczni/wieloboj-o-zdrowie-florka/ ]

Dziękuję za możliwość przekazania tej informacji szerszemu gronu!

Dopisek przy 1%: Fundacja Tip Top dla 
Floriana Kołodziejczyka
Możliwość wpłat tutaj: 
https://tiptop.com.pl/podopieczni/wieloboj-
o-zdrowie-florka/



FUNDACJA "KAIROS" 0000214806 ochrona zdrowia

http://fundacjakairos.org/pomoc
Fundacji KAIROS współpracuje z rodzinnymi i państwowymi 
domami dziecka oraz ośrodkami szkolno - wychowawczymi we 
Wrocławiu i w regionie.

Nasz nr KRS: 0000214806 do deklaracji PIT

Jeśli chcesz przelać środki na konto bankowe 
KAIROS zrób to na jeden z podanych poniżej 
numerów:

Konta złotówkowe:
BNP Paribas: 95 1750 0012 0000 0000 2219 
7328
mBank: 68 1140 2004 0000 3302 5930 1235
Alior Bank: 32 2490 0005 0000 4500 4865 
5875

Konta walutowe:
Kod BIC/SWIFT: ALBPPLPW
IBAN PL 59 2490 1057 0000 9901 4565 3285 - 
 USD
IBAN PL 06 2490 1057 0000 9902 4565 3285 - 
 EUR
IBAN PL 94 2490 1057 0000 9904 4565 3285 - 
 GBP

FUNDACJA AVALON

0000270809 ochrona zdrowia

Helenka ma 2 latka , urodziła się z wadą wrodzoną - brak dłoni i 
części przedramienia w prawej rączce
Jest śliczną i wesołą dziewczynką, dzielnie sobie radzi, bardzo lubi 
się bawić i jest zawsze uśmiechnięta  . Niestety ta wada zaburza jej 
normalny rozwój fizyczny i postawę ciała. Potrzebuje szybko 
pomocy  aby odzyskać sprawność i móc normalnie się rozwijać

62160012860003003186426001 - cel 10708 
Budzowska



FUNDACJA 
DZIECIOM "ZDĄŻYĆ 
Z POMOCĄ" Nr KRS: 0000037904 ochrona zdrowia  h ps://dzieciom.pl/podopieczni/6330 ochrona zdrowia i rehabilitacja

W formularzu PIT wpisz numer:
KRS 0000037904

W rubryce „Informacje uzupełniające - cel 
szczegółowy 1%” podaj:
6330 Basińska Beata

FUNDACJA 
DZIECIOM "ZDĄŻYĆ 
Z POMOCĄ" 0000037904 ochrona zdrowia

Wsparcie na leczenie Marty:
10-letnia dziewczynka, z orzeczeniem o niepełnosprawności, która 
po dziesiątkach badań i konsultacji rozpoczętych od 3 roku życia 
finalnie w 2020 roku miała zdiagnozowany rzadki zespół 
genetyczny zwany Floating Harbor.
Wymaga stałej opieki specjalistów i konsultacji.

Cel szczegółowy: 
29616 Marta Nykiel

FONIS
KRS 0000543679 ochrona zdrowia fundacja wspiera środowisko osób z problemami z słuchu i wzroku

BGŻ BNP Paribas,  nr konta:  37 1750 0012 
0000 0000 2932 3992
Dopisek "darowizna"Stowarzyszenie 

„Lepsze jutro” 
https://spis.ngo.pl/1
69526-
stowarzyszenie-
lepsze-jutro-w- KRS 0000150695 społeczeństwo pomoc wychowankom Domu Dziecka w Pieszycach 78952700070032557820000001

Fundacja Zbieramy 
Razem KRS 0000 518 797 ochrona zdrowia

Los Klaudii Wojtak,  i jej rodziny wywrócił się do góry nogami. W 
ciągu tygodnia z młodej, pełnej energii dziewczyny, stała się osobą 
przykutą do łóżka oraz podłączona do respiratora. W ciągu pięciu 
dni choroba tak mocno zaatakowała, że mimo popytu w szpitalu, 
do którego weszła o własnych nogach, trzeba było Klaudię 
wprowadzić w stan śpiączki farmakologicznej i podłączyć do 
respiratora.
https://zbieramyrazem.org/?view=cause&id=420-klaudia

ING BANK: 76 1050 1764 1000 0090 3087 
9689
Dopisek: "Pomoc dla Klaudii Wojtak"



Fundacja Zbieramy 
Razem KRS 0000 518 797 ochrona zdrowia

Wieloletnia walka o zdrowie ślicznej Mai. Zaraz po urodzeniu 
pojawiły się objawy po zamartwicy urodzeniowej, niedokrwistość, 
wiotkość krtani oraz posocznica urogenna. Maja miała ogromne 
szczęście, udało się pokonać większość dolegliwości jednakże sepsa 
poczyniła spustoszenia w organizmie. Lekarze, rehabilitanci i 
rodzice nadal zmagają się z uszkodzeniem słuchu, podejmują 
wysiłki zmierzające do odzyskania zdolności mowy i każdy krok bez 
upadków.

ING BANK 76 1050 1764 1000 0090 3087 
9689
"Pomoc dla Mai Tumidajewicz"Zespół Placówek 

Opiekuńczo-
Wychowawczych 
"Wiosna" 
prowadzony przez 
Zgromadzenie Sióstr 
Szkolnych de Notre KRS Nr 0000398875 społeczeństwo

Darowizna (cele szczegółowe w linku)
http://www.dzieci-wiosna.pl/platnosci-online.php

BZ WBK SA
98 1090 2460 0000 0001 2227 1495

Opolskie 
Stowarzyszenie 
Rehabilitacji Nr KRS 0000273196 ochrona zdrowia

Miłoszek mając pół roku doznał udaru. Jego życie było zagrożone, 
ale nasz mały wojownik się nie poddał i po jakimś czasie 
opuściliśmy szpital. 
Potrzebuje rehabilitacji, leków i konsultacji lekarskich, aby móc 
odzyskać siłę i kontrolę nad własnym ciałkiem. 
Po prawie roku od tego wydarzenia Miłoszek robi postępy, jednak 
nadal samodzielnie nie siedzi i nie chodzi. Rehabilitacja jest dla 
niego niezbędna, aby móc w przyszłości stanąć na nogach o 
własnych siłach.

Dzięki waszej pomocy jesteśmy w stanie zapewnić Miłoszowi 
potrzebną rehabilitację, leki i inne niezbędne mu do prawidłowego 
rozwoju zajęcia i terapie. 

Jeśli zechcecie pomóc przekażcie proszę swój 1% podatku na rzecz 
Miłoszka. Nr Rachunku 34 1680 1235 0000 3000 1461 

2426 z dopiskiem Miłosz Krzesaj



Fundacja Zbieramy 
Razem KRS 0000 518 797 ochrona zdrowia

Tymuś przyszedł na świat w 2020 i urodził się z wrodzoną wadą 
serca pod postacią hipoplazji łuku aorty, zwężenia cieśni aorty, 
dwupłatkowej zastawki aortalnej oraz ubytku w przegrodzie 
międzykomorowej . W czasie swojego krótkiego życia przeszedł już 
bardzo poważną operację serca i jest pod stałą opieką specjalistów 
z zakresu kardiologii dziecięcej i pod systematyczną opieką 
pediatryczną.

Pomoc dla Tymona Małeckiego7, ING BANK 
76 1050 1764 1000 0090 3087 9689

Fundacja Serca dla 
Maluszka KRS 0000387207 ochrona zdrowia

Kacper urodził się w maju 2008 roku z rzadkim, wrodzonym 
schorzeniem jelita pod postacią choroby Hirschsprunga. Jako 
maluszek przeszedł z tego powodu trzy operacje, które były 
konieczne do prawidłowego działania jego układu pokarmowego. 
W wieku 4 lat doszła nam diagnoza o zespole Aspergera, a rok 
później ujawniła się u Kacpra epilepsja i deformacja klatki 
piersiowej. Niestety mijający czas przynosił kolejne diagnozy: 
jamistość rdzenia kręgowego, obniżone napięcie mięśniowe, wada 
wzroku i przykurcz mięśni, padaczka lekooporna i padaczka 
ogniskowa pod postacią napadów agresji. Staś i zaraz po jego 
narodzinach lekarze wykryli u niego dziurkę w sercu, która na całe 
szczęście zrosła się, gdy młodszy syn skończył 3 lata. Niestety los 
nie oszczędził Stasia, gdyż każdego dnia musi się on zmagać z astmą 
oskrzelową, alergiami i anemią, które znacznie utrudniają mu jego 
codzienne funkcjonowanie.

966 Kacper i Stanisław Woźniak, BANK 
Millennium: 85 1160 2202 000 0001 9214 
1142

Fundacja Wybierz 
by Pomóc KRS: 0000695388 ochrona zdrowia

15-letnia Vittoria choruje na dziecięce porażenie mózgowe oraz 
twardzinę immunologiczną. Ta przewlekła choroba objawia się u 
Vittorii bólami mięśni i stawów - mimo tego jest bardzo dzielna i 
niesamowicie wdzięczna za wszelką pomoc.

Dla Vittorii mBank: 35 1140 2004 0000 
3002 7709 9827 

Fundacja Mam serce KRS:0000362564 ochrona zdrowia

Serduszko Emilki wymaga dalszego leczenia. Całe jej czteroletnie 
życie to walka, by obecny dzień nie był jej ostatnim. Trzy operacje 
ratujące życie, sepsa, napad anoksemiczny, nadciśnienie płucne — 
z każdej tej sytuacji wyszła zwycięsko. Jej ogromne piękne oczy 
wołają o pomoc, a jej śliczna buzia się uśmiecha, bo wierzy w moc 
lekarzy i Wasze gorące serca. Błagam, pomóżcie mi ratować moje 
dziecko! Nie chcę patrzeć, jak córeczka odchodzi na moich oczach.

Emilka Rutkowska, Bank Millenium:26 1160 
2202 0000 0001 6899 7325



Fundacja Zbieramy 
Razem KRS 0000 518 797 ochrona zdrowia

Zdiagnozowano u Dominika bardzo rzadkie schorzenie genetyczne 
o nazwie Hemimelia Promieniowa.  
Rączki i nóżki malucha nie rozwinęły się w okresie płodowym. U 
rączek wystąpił brak kości promieniowych, a w nóżkach wystąpiła 
wada stópek, która została już skorygowana. W tej chwili Dominik, 
bo tak ma na imię, używa specjalnych malutkich ortez do ich 
stabilizacji. Dziecko wymaga natychmiastowego leczenia 
operacyjnego. Chodzi o naprostowywanie i naciąganie nadgarstka 
oraz przedramienia. Operacja chirurgiczna ma spowodować 
przesunięcie nadgarstka w stronę promieniową, do stabilizacji 
użyte zostaną druty  Kirschnera lub pręty Steinmanna. Kolejnym 
etapem leczenia będzie osteotomia (przecięcie) kości łokciowej. 

 Konieczna będzie także rekonstrukcja ułożenia kciuka.  "Pomoc dla Dominika Wojewódzkiego, ING 
BANK 76 1050 1764 1000 0090 3087 9689

Fundacja Wybierz 
by Pomóc KRS: 0000695388 ochrona zdrowia

Nasza codzienność to bardzo skromne życie w obawie o przyszłość. 
Jestem osobą samotną z orzeczeniem o niepełnosprawności, ale 
dla dzieci staram się być silna i dbać o rodzinę najlepiej, jak umiem. 
Wszyscy zmagamy się z kłopotami zdrowotnymi więc wspieramy 
się najlepiej jak potrafimy.

"Dla Pani Edyty z dziećmi", mBank: 35 1140 
2004 0000 3002 7709 9827 


