
NIC NIE TRACISZ – A DAJESZ TAK WIELE 
 

PROSZĘ – podaruj mi  

Swój 1% podatku 

 
Nazywam się Jakub Skrzypczak. W wieku 2 lat 

zdiagnozowano  u mnie autyzm dziecięcy.  

Autyzm jest to poważne zaburzenie rozwojowe, 

aby uzyskać poprawę w funkcjonowaniu potrzebna jes t 

przez cały czas intensywna wielokierunkowa terapia, 

edukacja oraz leczenie.  

Ponieważ leczenie jest bardzo kosztowne pros i-

my o wsparcie dla Kubusia.  

Z środków przekazywanych do Fundacji na konto 

Kubusia Nr–064  będzie można skorzystać tylko po 

przedstawien iu faktur stanowiących dowód poniesio-

nych kosztów związanych z leczeniem Kubusia. Fakt u-

ry takie muszą być wystawione na fundację i dokładnie 

opisane na jaki cel były poniesione wydatki. Dlatego 

mogą być Państwo pewni, iż wszystkie przekazane 

pieniążki zostaną wydane na leczenie i rehabilitację 

naszego synka. 

                                Serdecznie Dziękujemy  

                       Z poważaniem A . i R. Skrzypczak 
 

Poprawny przykład wypełnienia zeznania PIT: 

124. Numer KRŚ 

0000326128 

Wnioskowana 

kwota 

Wyliczona kwota 

126. Cel szczegółowy 1 % 

Skrzypczak Jakub – 064  

127. Wyrażam zgodę 

X 
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