
Dzień dobry! 

Podobnie jak w poprzednich latach bardzo mocno proszę, jeśli jest możliwość i nie będzie 

to problemem o podarowanie mi 1,5 % podatku za ubiegły rok lub wpłaty na moje 

subkonto dowolnej darowizny na rehabilitację, bo mając postępujący zanik mięśni 

potrzebuję rehabilitacji i pomocy innych osób całe życie. 

Proszę też, jeśli to możliwe o zachowanie tego maila i poinformowanie inne osoby chcące 

mi pomóc przekazując choćby 1,5 % podatku. 

Wszystkie informacje zawarte są w załącznikach (format plików *.pdf i pliki graficzne) 

oraz w linkach poniżej. 

Już teraz bardzo dziękuję za wyrozumiałość i za każdą wpłatę i pomoc. 

1.  Na moją zbiórkę na platformie zrzutka.pl 

https://zrzutka.pl/wwem96 

 

2.  Subkonto w fundacji „Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji” ul. Samborska 15, 45-316 

Opole, tel. 77 556 03 35 https://rehabilitacjaopole.pl/  

https://rehabilitacjaopole.pl/nasi-podopieczni/ 

można wyszukać po nazwisku Dariusz Bazan 

lub bezpośrednio na poniższej podstronie: 

https://rehabilitacjaopole.pl/subkonta/pl/aboutus/view/547 

Numer konta Plusbank 34 1680 1235 0000 3000 1461 2426 

Numer SWIFT: IVSE PL PP 

Pamiętając aby w tytule wpisać „DARIUSZ BAZAN numer podopiecznego 547” 

 

3.  Zbiórka na siepomaga.pl której założycielem jest „Opolskie Stowarzyszenie 

Rehabilitacji” ul. Samborska 15, 45-316 Opole, tel. 77 556 03 35 

https://rehabilitacjaopole.pl/.  

https://www.siepomaga.pl/dariusz-bazan 

 
Aby przekazać 1,5 % podatku to w zeznaniu podatkowym wpisz: 

Numer KRS: 0000396361; Cel szczegółowy 1,5%: 0136796 DARIUSZ 

 

4.  Założone dużo wcześniej subkonto w fundacji „Zdążyć z pomocą” ul. Łomiańska 5, 01-

685 Warszawa; Infolinia tel. 22 486 96 99; https://dzieciom.pl 

https://dzieciom.pl/podopieczni/8225 

Wpłat można dokonać na subkonto podopiecznego w Fundacji 

Wpłaty należy kierować na konto, podając poniższe dane: 

Odbiorca: 

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” Alior Bank S.A., nr rachunku: 42 2490 0005 0000 

4600 7549 3994 

Tytuł wpłaty: 8225 Bazan Dariusz darowizna na pomoc i ochronę zdrowia 

 
Aby przekazać 1,5 % podatku to w zeznaniu podatkowym wpisz: 

Numer KRS: 0000037904; Cel szczegółowy 1,5%: 8225 BAZAN DARIUSZ 
 

Wszystkie zbiórki są potwierdzone wymaganymi dokumentami. 

Proszę o wyrozumiałość i pozdrawiam 

Dariusz 

https://zrzutka.pl/wwem96
https://rehabilitacjaopole.pl/
https://rehabilitacjaopole.pl/nasi-podopieczni/
https://rehabilitacjaopole.pl/subkonta/pl/aboutus/view/547
https://rehabilitacjaopole.pl/
https://www.siepomaga.pl/dariusz-bazan
https://dzieciom.pl/
https://dzieciom.pl/podopieczni/8225
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KRÓTSZA RĄCZKA KUBUSIA WYMAGA 
DALSZEJ REHABILITACJI 

 

Kilkuletni Kubuś od 3 miesiąca życia stale uczęszcza na rehabilitacje. Jego 
historia rozpoczęła się w dniu narodzin, a nawet wcześniej. Kiedy jego mama 
była w 19 tygodniu ciąży. Wtedy to właśnie Pani Aleksandra trafiła do szpitala. 
W wyniku badań okazało się, że została zakażona gronkowcem co miało 
wpływ na rozwój płodu oraz rozwój chłopczyka. W dniu narodzin Kubusia 
mamę ogarnęła ogromna radość, 10 punktów w skali Apgar a lekarze nie 
stwierdzili żadnych nieprawidłowości. Było to ich pierwsze wyczekiwane z 
miłością dziecko. 
Po ukończeniu pierwszego miesiąca życia, mama zauważyła, że jedna z 
rączek jest bezwładna, słabsza. W kolejnym miesiącu życia chłopca 
zauważyła, iż przy ubieraniu dziecka jeden rękawek bluzki jest za luźny. 
Lekarze stwierdzili, iż chłopczyk przebył sepsę związana z infekcja bakteryjną 
(gronkowcem). W wyniku zakażenia prawa ręka nie rozwija się prawidłowo, jest 
krótsza, chudsza i nie ma całkowitego wyprostu. Następuje deformacja zgięcia 
prawego łokcia, brak szpotawości ramiennej, nie skostniała dalsza kość 
ramienna, prawej raczki małego Kubusia. Po wykonaniu badania 
rentgenowskiego wyszło, że cala kość prawej ręki jest inna. Jest chudsza, 
krótsza a przedramię jest 3 cm krótsze. 
Na dzień dzisiejszy Kubuś uczęszcza do przedszkola integracyjnego, raz w 

https://fundacjadzieciom.org/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=286&userid=1317157&mailid=143
https://fundacjadzieciom.org/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=287&userid=1317157&mailid=143


tygodniu na zajęcia sensoryczne SI, do logopedy, na basen oraz na 
rehabilitację, aby pobudzić nerwy i mięśnie do pracy. Większość zajęć odbywa 
się w ramach NFZ, jednak to jest za mało. Dlatego też rodzina zwróciła się do 
naszej fundacji o pomoc w pokryciu kosztów dodatkowej rehabilitacji, turnusów 
rehabilitacyjnych, na pokrycie kosztów diagnozy sensorycznej związana z 
nadruchliwością Kubusia. 
W przyszłości, jeśli stan Kubusia pozwoli, zostanie wykonany rezonans 
magnetyczny i odbędzie się dalsze usprawnianie i leczenie chłopca, w 
zależności od wyniku rozpoznania. Na dzień dzisiejszy są przeciwskazania 
anestezjologów co do znieczulenia. 
  
Rodzice Kubusia bardzo proszę o pomoc w leczeniu dziecka. Wiedzą że 
jest szansa, ale niestety nie mają na to środków finansowych. Zarząd 
fundacji dołącza się do prośby zdesperowanych rodziców. Pomóżmy 
razem. 
   

 
 
Wpłaty Prosimy dokonywać również na subkonto z dopiskiem "Pomoc 
dla Kuby Kielbowicz” 
  

Do wpłat Krajowych: ING BANK 76 1050 1764 1000 0090 3087 9689 

Do wpłat zagranicznych Swift: INGBPLPW PL 54 1050 1764 1000 0090 

3087 9697 

 
 

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU WPISUJĄC  

KRS 0000 518 797 
 

 Wypisz  
Fundacja Zbieramy Razem | ul. Żołnierzy I AWP 13/107-108 |81-383 Gdynia 

KRS 0000 518 797 | NIP: 9571074924 | REGON: 222154346  
zbieramyrazem.org | fundacjadzieciom.org | 1procentpodatku.ngo | kontakt  

 

  

 

Wpłać Darowiznę 

https://fundacjadzieciom.org/component/acym/frontusers/unsubscribe/143-krotsza-raczka-kubusia-wymaga-dalszej-rehabilitacji.html?id=1317157&key=zQCnYZH3uEtKfC&tmpl=component
https://fundacjadzieciom.org/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=12&userid=1317157&mailid=143
https://fundacjadzieciom.org/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=14&userid=1317157&mailid=143
https://fundacjadzieciom.org/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=16&userid=1317157&mailid=143
https://fundacjadzieciom.org/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=17&userid=1317157&mailid=143
https://zbieramyrazem.org/zbiorki/krotsza-raczka-kubusia-wymaga-dalszej-rehabilitacji


Dzień dobry 

Jestem mamą niepełnosprawnej Magdalenki ,dla której na ALLEGRO wystawiam aukcje 

charytatywne. 

Zwracam się do Państwa   z uprzejmą i gorącą prośbą  o pomoc , może mogą Państwo 

przekazać jakieś przedmioty, materiały promocyjne, gadżety  na aukcje   lub w jakikolwiek 

inny sposób pomóc Madzi. Mamy również możliwość zbiórki 1,5 % podatku . Będę 

wdzięczna za każdą formę pomocy. Aukcje na rzecz Madzi odbywają się za zgoda i aprobatą 

Allegro i Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” której córka jest podopieczną. A to link do 

strony na Allegro https://allegro.pl/charytatywni/cele?string=784 

Środki uzyskane z aukcji są gromadzone na koncie Fundacji i w całości przeznaczone na 

leczenie i rehabilitację Madzi. 

Madzia cierpi na mózgowe porażenie dziecięce i wodogłowie pokrwotoczne, wymaga stałej, 

fachowej rehabilitacji. Samodzielnie nie chodzi, nie mówi , wymaga pomocy we wszystkich 

codziennych czynnościach. Jest już dorosła ,więc jest mi coraz trudniej ją dźwigać i 

wykonywać codzienne czynności. Dążymy do tego aby Madzię usprawnić w jak największym 

stopniu i uniknąć przykurczy mięśni ,które powodują ból. Niestety rehabilitacja jest bardzo 

kosztowna , dlatego bardzo proszę o zrozumienie i pomoc. 

Bardzo proszę o wparcie naszych działań mających na celu poprawę stanu zdrowia córki. 

Jeśli mogą i zechcą Państwo nam pomóc będę ogromnie wdzięczna. 

Z poważaniem 

Beata Kużaj 

Kresowa 18 

66-620 Gubin 

 

https://allegro.pl/charytatywni/cele?string=784






Kiedy rodzi się dziecko, dla jego rodziców zmienia się cały świat. Myślimy,kim ta mała 

istotka będzie w przyszłości. Planujemy mu piękne życie. Czasem jednak los bywa okrutny i 

weryfikuje nasze marzenia.  

                          

Od tragicznej śmierci byliśmy o włos. To miał być poród w terminie, siłami natury. Nic 

wcześniej nie wskazywało na to, że dojdzie do tak tragicznego w skutkach krwawienia z 

odklejającego się łożyska. Tego dnia nie zapomnę do końca życia. Nagły ból, niesamowity 

krwotok i ja sama w domu. Błyskawiczny telefon na numer 112, szybka reakcja służby 

zdrowia. W szpitalu dosłownie w biegu przygotowano mnie do cesarskiego cięcia. Podjęto 

walkę o życie, a właściwie dwa: moje i synka. Piotruś w wyniku odklejonego łożyska urodził 

się prawie martwy. Niedotleniony, praktycznie wykrwawiony. Przez 45 minut był 

reanimowany, kilkanaście dni zaintubowany. Kilka pierwszych tygodni życia spędził w 

szpitalu. Powód?Salmonelloza… Do dziś zastanawiam się, kiedy i co spowodowało to 

zatrucie. Ciąża przebiegała książkowo, bez żadnych powikłań, donoszona była do 39 

tygodnia.  

         

Na szczęście walkę wygraliśmy. Mimo, że na tym „placu boju” zostałam z nim sama, to nie 

poddaję się i będę o niego walczyć dopóki starczy mi sił. To powikłania, które nastąpiły w 

dniu porodu są przyczyną ciężkiej choroby Piotrusia - mózgowego porażenia dziecięcego, 

padaczki lekoopornej, korowego uszkodzenia wzroku i kilku drobniejszych schorzeń.  

 

 



Od 2 miesiąca życia chłopiec jest bardzo intensywnie rehabilitowany oraz leczony w kilku 

poradniach specjalistycznych. Samotne rodzicielstwo mimo, że jest wielkim wyzwaniem, nie 

jest dla mnie końcem świata. Na początku należało tylko ustalić priorytety i zorganizować 

odpowiednio swoje życie. Nie przejmować się błahostkami, a zająć tym, co najbardziej 

istotne. Niepełnosprawność Piotrusia jest ciężka, ale robię co w mojej mocy,by był szczęśliwy. 

Nieprawidłowe napięcie mięśniowe, hiperaktywność, padaczka lekooporna, ruchy 

mimowolne powodowały, że Piotruś każdy postęp osiągał z ogromnym wysiłkiem.Dlatego 

jego codzienność, to przede wszystkim rehabilitacja. Mimo ograniczeń ciała, chłopiec ma na 

swoim koncie wielki sukces: nauczył się pływać,nurkować oraz chodzić samodzielnie w 

wodzie!  

      

Szukając ratunku,docierałam do najlepszych specjalistów i nowoczesnych terapii.Za synem 

jest 7 lat leczenia komórkami macierzystymi.Dzięki temu zmniejszyliśmy ilość 

przyjmowanych leków na padaczkę,a same ataki,od kilku lat go nie męczą.Chłopiec zaczął 

też w końcu przesypiać całe noce. Jest spokojniejszy, bardziej skoncentrowany.Jest z nim 

lepszy kontakt.Gdy porównuję stan Piotrusia sprzed kilku lat,mam wrażenie, że to zupełnie 

inne dziecko. 

Piotruś skończył 18 lat.Choć formalnie jest dorosły,tak naprawdę wciąż pozostanie 

dzieckiem... Synek jest niepełnosprawny i całkowicie zależny od drugiej osoby.  

Przy ciężkim porażeniu mózgowym bardzo ważna jest rehabilitacja. Z upływem lat cele 

się zmieniają... Gdy Piotruś był malutki, marzyłam, by chodził samodzielnie.Teraz już tylko 

marzę,by nic go nie bolało. By skolioza się nie pogłębiała, by ból bioder nie powodował 

płaczu.Stała, intensywna rehabilitacja sprawia, że życie nie jest cierpieniem. 

W czerwcu 2022 roku Piotruś przeszedł kolejną operację ortopedyczną,która niestety nie 

usunęła przyczyny dolegliwości bólowych.Pod koniec listopada 2022r odbyliśmy długą 

konsultację interdyscyplinarną,która nie daje złudzeń...Bioder nie można już 

operować.Zostaje nam poradnia leczenia bólu oraz konieczność intensywnej,codziennej, 

nieprzerwanej rehabilitacji.Tylko to uchroni syna przed wielkim cierpieniem… 

                                     



Dlatego zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o pomoc. Czasu jest niewiele, a kwota, 

której potrzebujemy,by opłacić chłopcu roczną rehabilitację(prawie 120.000zł)jest dla mnie 

nie do udźwignięcia. 

Pomóc można w następujący sposób:  

1.klikając"wesprzyj"na stronie zbiórki : https://www.siepomaga.pl/dlapiotrusia 

2.wysyłając SMS(kwota 6,15zł brutto) numer: 75365 treść: 0000745  

3.dokonując przelewu na poniższe dane:  

Fundacja Siepomaga, Pl. Władysława Andersa 3,61-894 Poznań  

Nr konta 38 2490 1028 3587 1000 0000 0745 

Tytuł wpłaty: Piotruś Pierchała darowizna 

4.przekazując 1,5% podatku z PIT.Wystarczy wpisać w zeznaniu podatkowym: 

Numer KRS 0000396361, Cel szczegółowy 1,5% 0000745 Piotruś 

 

Z góry bardzo dziękuję za pomoc!  

Olga Zawadzka-Pierchała tel.888-978-377 



 

  

KRÓTSZA RĄCZKA KUBUSIA WYMAGA 
DALSZEJ REHABILITACJI 

 

Kilkuletni Kubuś od 3 miesiąca życia stale uczęszcza na rehabilitacje. Jego 
historia rozpoczęła się w dniu narodzin, a nawet wcześniej. Kiedy jego mama 
była w 19 tygodniu ciąży. Wtedy to właśnie Pani Aleksandra trafiła do szpitala. 
W wyniku badań okazało się, że została zakażona gronkowcem co miało 
wpływ na rozwój płodu oraz rozwój chłopczyka. W dniu narodzin Kubusia 
mamę ogarnęła ogromna radość, 10 punktów w skali Apgar a lekarze nie 
stwierdzili żadnych nieprawidłowości. Było to ich pierwsze wyczekiwane z 
miłością dziecko. 
Po ukończeniu pierwszego miesiąca życia, mama zauważyła, że jedna z 
rączek jest bezwładna, słabsza. W kolejnym miesiącu życia chłopca 
zauważyła, iż przy ubieraniu dziecka jeden rękawek bluzki jest za luźny. 
Lekarze stwierdzili, iż chłopczyk przebył sepsę związana z infekcja bakteryjną 
(gronkowcem). W wyniku zakażenia prawa ręka nie rozwija się prawidłowo, jest 
krótsza, chudsza i nie ma całkowitego wyprostu. Następuje deformacja zgięcia 
prawego łokcia, brak szpotawości ramiennej, nie skostniała dalsza kość 
ramienna, prawej raczki małego Kubusia. Po wykonaniu badania 
rentgenowskiego wyszło, że cala kość prawej ręki jest inna. Jest chudsza, 
krótsza a przedramię jest 3 cm krótsze. 
Na dzień dzisiejszy Kubuś uczęszcza do przedszkola integracyjnego, raz w 
tygodniu na zajęcia sensoryczne SI, do logopedy, na basen oraz na 

https://fundacjadzieciom.org/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=286&userid=1317157&mailid=143
https://fundacjadzieciom.org/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=287&userid=1317157&mailid=143


rehabilitację, aby pobudzić nerwy i mięśnie do pracy. Większość zajęć odbywa 
się w ramach NFZ, jednak to jest za mało. Dlatego też rodzina zwróciła się do 
naszej fundacji o pomoc w pokryciu kosztów dodatkowej rehabilitacji, turnusów 
rehabilitacyjnych, na pokrycie kosztów diagnozy sensorycznej związana z 
nadruchliwością Kubusia. 
W przyszłości, jeśli stan Kubusia pozwoli, zostanie wykonany rezonans 
magnetyczny i odbędzie się dalsze usprawnianie i leczenie chłopca, w 
zależności od wyniku rozpoznania. Na dzień dzisiejszy są przeciwskazania 
anestezjologów co do znieczulenia. 
  
Rodzice Kubusia bardzo proszę o pomoc w leczeniu dziecka. Wiedzą że 
jest szansa, ale niestety nie mają na to środków finansowych. Zarząd 
fundacji dołącza się do prośby zdesperowanych rodziców. Pomóżmy 
razem. 
   

 
 
Wpłaty Prosimy dokonywać również na subkonto z dopiskiem "Pomoc 
dla Kuby Kielbowicz” 
  

Do wpłat Krajowych: ING BANK 76 1050 1764 1000 0090 3087 9689 

Do wpłat zagranicznych Swift: INGBPLPW PL 54 1050 1764 1000 0090 

3087 9697 
 
 

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU WPISUJĄC  

KRS 0000 518 797 
 

 Wypisz  
Fundacja Zbieramy Razem | ul. Żołnierzy I AWP 13/107-108 |81-383 Gdynia 

KRS 0000 518 797 | NIP: 9571074924 | REGON: 222154346  
zbieramyrazem.org | fundacjadzieciom.org | 1procentpodatku.ngo | kontakt  

 

 

 

Wpłać Darowiznę 

https://fundacjadzieciom.org/component/acym/frontusers/unsubscribe/143-krotsza-raczka-kubusia-wymaga-dalszej-rehabilitacji.html?id=1317157&key=zQCnYZH3uEtKfC&tmpl=component
https://fundacjadzieciom.org/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=12&userid=1317157&mailid=143
https://fundacjadzieciom.org/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=14&userid=1317157&mailid=143
https://fundacjadzieciom.org/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=16&userid=1317157&mailid=143
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Potrzebuję pomocy, to o tyle trudne, że nigdy nie przypuszczałem, że 

będę w tym miejscu. Można mieć wiele pieniędzy. Ale one topnieją. Jak 

lód, który, gdy zobaczy 30 stopniowe słońce, to się po prostu rozpływa. 

Wiem, co mnie jeszcze czeka – operacje, rehabilitacja i tak dalej... To 

wymaga dużych nakładów finansowych. 

 

Można przekazać swój 1,5% podatku, w zeznaniu podatkowym na 

konkretną osobę wpisując dane poniżej. Ten gest pomoże mi w 

zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, pokryje koszty związane z 

dojazdami na rehabilitacje, do lekarza. Będę mógł częściej 

wyjeżdżać na turnusy rehabilitacyjne. 
  

Aby przekazać 1,5% podatku, należy wpisać w odpowiednią rubrykę 

w rocznym zeznaniu podatkowym dane poniżej: 
  

KRS: 0000270809 

Cel szczegółowy: GAWRYSIAK, 4897 

  

 

  



1,5 % podatku w rozliczeniach z fiskusem jest jak do tej pory 

najprostszą a jednocześnie najefektywniejszą formą pomocy. Podatnika 

to nic nie kosztuje, a ja dzięki temu mam możliwość skorzystania z 

rożnych form pomocy. O ile coś uzbieram? 

 

Za każdy gest serdecznie dziękuję. Daje mi to wiarę w możliwość 

utrzymania stanu zdrowia, za co bardzo dziękuję. 

 

Więcej informacji o mnie można znaleźć >tutaj< 

  

 

  

Fundacja AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym 

BGŻ BNP Paribas Bank Polska S.A. 

 

nr konta: 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001  

z dopiskiem na przelewie: Gawrysiak, 4897  

  
  

(jeśli te dane będą na przelewie z całą pewnością darowizna trafi na moje subkonto). Fundacja pobiera 3% 

kwoty od przekazanej darowizny na koszty własne. Reszta trafia na moje wydzielone subkonto. 

  

  Czytaj więcej  

  

 

  

 

  

Pomoc bezpośrednia 

 

Piotr Gawrysiak, mBank 

nr konta: 08 1140 2004 0000 3102 7526 4345  

http://jedenprocentpomagam.pl/lists/lt.php?tid=fhgPCVFWBVlXBBtUBwEBS1AGUQBJDwZfDRUHVQYAWFFVBwdbX1cYBVMHBlQDUAxLB1xTBkkCBlYDFQFWU1cUAlVUBloHVlBWXA0BGAZUBVIBUVAJSQJRAAwVVwFWAhRSUwFSFQRcVANXUAVSVFMGVA
http://jedenprocentpomagam.pl/lists/lt.php?tid=fhgBD1EHUlFVDRtTU1MDS1BTWwdJV1RRBhVTCAZVAVJUBQULUwYYBVMHBlQDUAxLB1xTBkkCBlYDFQFWU1cUAlVUBloHVlBWXA0BGAZUBVIBUVAJSQJRAAwVVwFWAhRSUwFSFQRcVANXUAVSVFMGVA


  

  Czytaj więcej  

  

 

  

Kontakt z Piotrem 

    

 

http://jedenprocentpomagam.pl/lists/lt.php?tid=fhgDDgABBgRSBRtTBVABS1BQAVJJVwoDAxVUAAJWAVZXVQYABVUYBVMHBlQDUAxLB1xTBkkCBlYDFQFWU1cUAlVUBloHVlBWXA0BGAZUBVIBUVAJSQJRAAwVVwFWAhRSUwFSFQRcVANXUAVSVFMGVA
mailto:p.gawrysiak@wp.pl
http://jedenprocentpomagam.pl/lists/lt.php?tid=fhgPCVFWBVlXBBtUBwEBS1AGUQBJDwZfDRUHVQYAWFFVBwdbX1cYBVMHBlQDUAxLB1xTBkkCBlYDFQFWU1cUAlVUBloHVlBWXA0BGAZUBVIBUVAJSQJRAAwVVwFWAhRSUwFSFQRcVANXUAVSVFMGVA
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