
 

 

1% TWOJEGO PODATKU POMOŻE WITUSIOWI WCZEŚNIAKOWI 
 

Witek Konieczny urodził się we Wrocławiu 10.07.2013. jako skrajny wcześniak, po 25 tygodniach ciąży (tj. w 6 

miesiącu), ważąc jedynie 850 g (skrajnie niska urodzeniowa masa ciała). Inwazja bakterii nie pozwoliła mu dłużej 

dojrzewać w bezpiecznym środowisku. Było ciężko: 3 punkty Apgar, 3 miesiące w szpitalu, inkubator, respirator, 

transfuzje, dwukrotna laseroterapia siatkówki oczu, 20 różnych rozpoznań… Wygrał życie, ale niespodziewane i trudne 

powitanie ze światem w dużym stopniu zaważyło na jego przyszłości. 

Wituś posiada orzeczenie o niepełnosprawności i opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Większość 

jego narządów pracuje prawidłowo, jednak zawodzi najważniejszy: mózg. W styczniu 2016 Witek skończył 2,5 roku, ale 
nie siada, nie chodzi, nie mówi, z trudnością koncentruje wzrok i uwagę, nie sięga po zabawki, nie je samodzielnie. W 

badaniu rezonansem stwierdzono u niego wrodzoną wadę mózgu (hipoplazja mostowo-móżdżkowa) i torbiel 
pajęczynówki (przestrzeń płynowa w tylnym dole czaszki). Oprócz tego Witkowi dokucza wzmożone napięcie mięśniowe, 

padaczka, oczopląs, duża krótkowzroczność i zez. Główna, szeroka diagnoza to mózgowe porażenie dziecięce.  

Trwa walka o to, aby Wituś jak najlepiej mógł panować nad swoim ciałem i aktywnie poznawał otoczenie. Pomagają 

w tym: codzienna rehabilitacja ruchowa, zajęcia z neurologopedą, terapeutą wzroku i pedagogiem specjalnym, 
ćwiczenia na basenie, specjalistyczne sprzęty (m.in. ortezy, okulary, siedziska, pionizator, pełzak, maty, piłki, wałki, 

lampki do stymulacji wzroku). Lekarze i fizjoterapeuci zauważają stały, choć wolniutki, postęp rozwoju. 

TY TEŻ POTRAFISZ POMÓC WITKOWI: możesz przekazać 1% podatku poprzez odpowiedni wpis na 
Twoim formularzu PIT. Witek ma założone subkonto we wrocławskiej Fundacji „Potrafię Pomóc” na Rzecz Dzieci 

Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi, która jest organizacją pożytku publicznego. Zebrane pieniądze będą za 

pośrednictwem ww. fundacji przeznaczone na refundację sporych wydatków, które obecnie ponoszą i będą ponosić rodzice 

Witka. Są to opłaty za: rehabilitację i turnusy rehabilitacyjne, wizyty u lekarzy specjalistów, leki, specjalistyczne sprzęty 

i pomoce do terapii (w najbliższym czasie trzeba zakupić m.in. specjalny dziecięcy wózek inwalidzki, kombinezon do 
stabilizacji tułowia, fotelik do karmienia, komunikator).  

 

� 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. UWAGA! Sam KRS nie wystarczy � patrz punkt 4. 

3. W rubryce Wnioskowana kwota wpisz kwotę 1% podatku wyliczoną wg instrukcji w formularzu. 

4. KONIECZNIE!!! Pod spodem, w części INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, w rubryce 
Cel szczegółowy 1% wpisz: Witek Konieczny 240-229 (bez tego dopisku pieniądze pozostaną na ogólnym 

koncie Fundacji z przeznaczeniem na jej cele statutowe). 
 

♥  SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!  ♥ 
Rodzice: Ewa i Grzegorz Konieczni 

Na stronie Fundacji www.potrafiepomoc.org.pl w zakładce „Nasi Podopieczni”  

można znaleźć więcej informacji o Witku. 

 

 


