
1% podatku dla Szymka (16 lat) 
 
Szymek (16 lat) to jeden z tych nastolatków, którego fajnie mieć               
za przyjaciela, brata i syna. Wesoły, otwarty, na poziomie, poświęcający 
cały wolny czas swojej pasji – baseballowi. Na ostatnich Mistrzostwach 
Europy był najmłodszym zawodnikiem kadry narodowej.   
 

Aż tu nagle trach…….  we wrześniu 2014 Szymek wpadł pod tramwaj     
we Wrocławiu  i doznał uszkodzenia rdzenia kręgowego kręgosłupa.      
Dziś jest sparaliżowany ...… Ale Szymek walczy. Sport nauczył go,          
że do sukcesów można dojść tylko mozolnym, długotrwałym treningiem.  
 

Dlatego dzięki swojej wytrwałości i pomocy rehabilitantów odniósł już 
pierwszy sukces – na Święta zaczął poruszać barkami i ręką. To był 
zastrzyk nadziei dla całej rodziny. Przed Szymkiem i jego rodzicami 
jeszcze wiele miesięcy żmudnej i niestety kosztownej rehabilitacji.  
 

Dlatego prosimy, skieruj 1% swojego podatku, który i tak już zapłaciłeś, 
jako pomoc w finansowaniu rehabilitacji Szymka. Dziękujemy, choć żadne 
słowa nie wyrażą, jak wdzięczni będą Szymek i jego rodzice.                                  
 

 
Kto może przekazać 1 % - Wszyscy wypełniający PIT-28, PIT-36, PIT 36L, PIT-37, PIT-38. 

 płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, płatnicy podatku liniowego , ryczałtowcy. 
 osoby uzyskujące dochody z rynków finansowych (giełda inne) i z rynku nieruchomości. 

KROK 1: Wypełniając swoje zeznanie PIT ,oblicz podatek należny wobec Urzędu Skarbowego. 
KROK 2: Wypełniając rubrykę WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ 
ORGANIZACJI PORZĄDKU PUBLICZNEGO (OPP). W tej rubryce wpisz następujące dane: 

 nr KRS : 0000186434 
 wnioskowana kwota : kwota , którą chcesz przeznaczyć na rzecz organizacji wnioskowana kwota nie 

może przekraczać 1% podatku należnego. 
KROK 3 : Wypełnij rubrykę INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE – WAŻNE- 

 Cel szczegółowy Imię i nazwisko o nr subkonta (356/B Bisaga Szymon ) 
KROK 4 : Złóż PIT , a 1% podatku Urząd Skarbowy przekaże Fundacji 
 
Przykład PIT-u 37 (w innych „pitach” jest podobna zasada, tylko rubryki znajdują się w innym miejscu) 
 

 

Środki dla Szymka gromadzi: 
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” 

77-400 Złotów Stawnica 33A 
(nr konta : 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010, tytuł wpłaty : 356/B Bisaga Szymon – darowizna) 

 

KRS 0000186434 KWOTA (max. 1%) 

356/B Bisaga Szymon 


