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Warszawa, dn. 10 października 2018 r.  

Informacja prasowa  

1% podatku dla podopiecznych Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” za 2017 rok.  

W pierwszych dniach października do Fundacji wpłynęła płyta od Naczelnika Urzędu Skarbowego 

Warszawa Bielany z wykazem wpłat  1% podatku za 2017 rok. Dzięki temu Fundacja będzie mogła 

przystąpić do księgowania wpłat na kontach podopiecznych.  

Na rzecz Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” podatnicy odpisali 166 mln. Fundacja obejmuje opieką 
ponad 34 tysiące chorych i niepełnosprawnych dzieci z całego kraju. Są to dzieci z porażeniem 
mózgowym, wadami serca, autyzmem, zespołem Downa, dystrofią mięśniową, epilepsją, chorobami 
nowotworowymi.  
 
1% podatku jest dla podopiecznych Fundacji bardzo istotnym zastrzykiem finansowym, niezmiernie 
ważnym dla budżetów rodzin zmagających się z chorobą dziecka. Dzięki otrzymanym środkom 
Podopieczni Fundacji będą mogli zrefundować wydatki na skomplikowane operacje, zakup lekarstw, 
sprzętów terapeutycznych, pomocy edukacyjnych, specyfików pielęgnacyjnych czy pokrycie kosztów 
związanych z rehabilitacją. Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” nie pobiera prowizji, ani żadnych 
innych opłat za prowadzenie subkont Podopiecznych – w związku z tym podatnik ma gwarancję, że 
całość przekazanych środków trafi do wskazanego podopiecznego.  
 
Co roku podopiecznym Fundacji Dzieciom przekazywana jest rekordowa suma pieniędzy, jednak 
warto pamiętać, że dzieląc nawet tak wysoką kwotę przez liczbę podopiecznych, otrzymujemy 
średnio 4900 zł na jedno dziecko. Jest to kwota niższa od średniej ceny dwutygodniowego turnusu 
rehabilitacyjnego. 
 
Z 1% podatku przekazanego na cele statutowe Fundacji zostały sfinansowane trzy ośrodki 
rehabilitacji – AMICUS, BIOMICUS i CEMICUS w Warszawie oraz pięć hosteli, dzięki którym Fundacja 
zapewnia zakwaterowanie podopiecznym przyjeżdżającym z całego kraju na turnusy rehabilitacyjne. 
 

W tym roku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Polacy przekazali o 100 milionów więcej niż 

w roku ubiegłym. O pół miliona wzrosła także liczba przekazujących – ponad 14 milionów osób 

zdecydowało się na wypełnienie odpowiedniej rubryki w zeznaniu podatkowym. 

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” dziękuje wszystkim podatnikom, którzy wsparli jej 

podopiecznych lub cele statutowe.  
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