
MACIUŚ WÓJCIK 

Przyszedłem na świat w 28 tygodniu ciąży – o 12 tygodni 
za wcześnie. Ważyłem jedynie 1300 g. i pierwsze trzy 
miesiące spędziłem w inkubatorze. W ósmym tygodniu 

życia pojawił się poważny problem – retinopatia.  

Do ukończenia pierwszego roku życia dzięki ciężkiej 
pracy mojej Mamy, która zadbała bym regularnie 
uczęszczał na wszystkie potrzebne ćwiczenia, badania 
i rehabilitacje udało mi się nadrobić braki w stosunku do 
rówieśników.  

Na swoje pierwsze urodziny dostałem prezent od losu: 
całkowicie odwarstwiona siatkówka w obu oczach. Moi 
rodzice  zadecydowali o sfinansowaniu zabiegów 
ratujących mój wzrok przeprowadzonych przez 
prof. Stefana Clemensa z Uniwersytetu w Greifswaldzie 
w Niemczech - udało się uratować resztkę wzroku w 
jednym oku. 

We wrześniu 2009 roku 
krwawienie wewnątrzgałkowe 
pozbawiło mnie resztek wzroku w jedynym 
widzącym oku. Rozpocząłem rehabilitację 
przygotowującą mnie do nauki języka Brajla, do 
poruszania się z białą laską, do wykorzystania 

wszystkich zmysłów poza wzrokiem. 

Na dzień dzisiejszy medycyna światowa nie oferuje nic co pozwoliłoby na 
przywrócenie mi wzroku – pozostaje żmudna i kosztowna rehabilitacja. Do 
tego potrzebny jest specjalistyczny sprzęt brajlowski i mówiący. Związane 
z tym koszty są ogromne i przekraczają możliwości finansowe mojej rodziny. 
Dlatego zwracam się do Was z prośbą o przeznaczenie 1% podatku na konto 

Fundacji Dorośli Dzieciom z dopiskiem „dla Macieja Wójcika”.  

TO NIC WAS NIE KOSZTUJE 

O 1% MNIEJ ODDACIE 

FISKUSOWI 

www.maciuswojcik.pl  



www.maciuswojcik.pl  

JAK PRZEKAZAĆ 1% SWOJEGO PODATKU DLA MACIUSIA 

W zeznaniach podatkowych należy wypełnić część zatytułowaną „WIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU 
NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP).  

 

Do tego celu potrzebne będą następujące informacje: 

Numer KRS: 00 00 24 37 43 

Dla kogo wpłacamy: DLA  MACIEJA  WÓJCIKA 

GDZIE CO WPISAĆ - CZYLI INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA 

  PIT-28 PIT-36 PIT-36L PIT-37 PIT-38 PIT-39 

Numer KRS poz. 134 poz. 323 poz. 94 poz. 137 poz. 57 poz. 51 

Wnioskowana 
kwota poz. 135 poz. 324 poz. 95 poz. 138 poz. 58 poz. 52 

Cel 
szczegółowy 

poz. 136 poz. 325 poz. 96 poz. 139 poz. 59 poz. 53 

PRZYKŁAD WYPEŁNIENIA FORMULARZA PIT-37 

PRZYDATNE ADRESY 

Fundacja DOROŚLI DZIECIOM: 

http://doroslidzieciom.org 

Bazy danych organizacji pozarządowych i instytucji: 

http://bazy.ngo.pl 

WIĘCEJ INFORMACJI NA MOJEJ STRONIE 

123,40 

Wpisana kwota jest tylko przykładowa. Każdy podatnik wylicza ją wg opisu w polu po lewej stronie kwoty. 


