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Fundacja Dzieciom „Zdążyd z Pomocą” dziękuje wszystkim zaangażowanym w 

zbiórkę 1% podatku za rok 2011 

Fundacja Dzieciom „Zdążyd z Pomocą” zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów 

została obdarowana największą kwotą pieniędzy w ramach 1% podatku za ubiegły rok 

rozliczeniowy. Wyrazy uznania należą się podatnikom, którzy w coraz większym wymiarze 

decydują się na przekazanie 1 % podatku organizacjom pożytku publicznego,  oraz 

opiekunom podopiecznych. To dzięki ich operatywności Fundacja Dzieciom „Zdążyd z 

Pomocą” pozyskała najwięcej środków finansowych spośród wszystkich organizacji OPP w 

Polsce.  

Polacy coraz chętniej obdarowują 1% podatku liczne organizacje pożytku publicznego. Takich 

podatników jest o ponad milion więcej niż w roku ubiegłym, bowiem do tego grona należy już 11,2 

milionów naszych rodaków. Świadczy to o dużym zaufaniu i coraz większym zaangażowaniu 

społeczeostwa w sprawy społeczne.  

Pieniądze z 1% podatku przeznaczonego na rzecz Fundacji Dzieciom „Zdążyd z Pomocą” trafią na 

subkonta jej podopiecznych mieszkających na terenie całego kraju. Każdy bowiem podatnik mógł 

zaznaczyd w zeznaniu podatkowym numer subkonta, imię i nazwisko dziecka, które chciał wesprzed. 

Fundacja Dzieciom „Zdążyd z Pomocą” całą kwotę przekazuje dla wskazanego podopiecznego. Dzięki 

ogromnemu zaangażowaniu rodziców, opiekunów i znajomych rodziny udaje się zasilid subkonta 

dzieci pieniędzmi z podatków oraz finansowad ich leczenie, operacje, turnusy rehabilitacyjne.  

Wszystkim osobom zaangażowanym w przekazywanie 1% podatku należą się podziękowania i 

gratulacje! Dzięki ich wysiłkom Fundacja może się poszczycid liczbą ok. 1,6 miliona wpłat na łączną 

kwotą ok. 108 milionów złotych, które już wkrótce zaczną spływad na subkonta ponad 18 tysięcy 

chorych i niepełnosprawnych dzieci. Przełoży się to na poprawę ich zdrowia i jakości życia.  

Fundacja Dzieciom „Zdążyd z Pomocą” dołoży wszystkich starao, aby jak najszybciej przekazad 

podopiecznym zgromadzone środki, co stało się możliwe po otrzymaniu w tym tygodniu  z 

Ministerstwa Finansów szczegółowego wykazu wpłat 1% podatku.  
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