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o mnie:

Krok po Kroku
FUNDACJA NA RZECZ

DZIECI Z ZABURZENIAMI
ROZWOJU I ICH RODZIN

KRS: 0000 287 008

Maciuś

Przekazując 1% podatku od dochodów lub darowiznę celową na rzecz 
Fundacji KROK PO KROKU z dopiskiem Maciej Smyk, subkonto 044, 
możesz mi pomóc w terapii, rehabilitacji i nauce tego, z czym mam 
trudności! 

Fundacja KROK PO KROKU powstała w 2007 r. aby poprawiać sytuację 
dzieci z zaburzeniami rozwoju i ich rodzin w Polsce.

Niesiemy wszechstronną pomoc dzieciom, wspieramy ich rodziców oraz 
specjalistów zajmujących się problemami autyzmu.

Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, co umożliwia 
przekazywanie na rzecz Fundacji 1% podatku od dochodów.

to nic nie kosztuje...

       Jestem Maciek Smyk i wreszcie umiem to powiedzieć tak, że inni mnie 
rozumieją. Urodziłem się latem 2011 roku, jak miałem 2,5 roku zdiagnozowano 
u mnie autyzm. W zeszłym roku bardzo mi pomogliście. Rodzice, dziadkowie 
i panie nauczycielki w przedszkolu nareszcie rozumieją moje słowa, ale nie 
wszystkie. Dzieci w przedszkolu już nie wytykają mnie palcami i chyba nawet 
niektórzy troszkę mnie polubili. Nie mówię jednak tak ładnie i wyraźnie jak 
oni. Często wstawiam słowa z własnego języka. Nadal potrzebuję pieniążków 
na te wszystkie zajęcia do logopedy, żebym ładniej mówił, oraz pedagoga, 
psychologa i psychiatry, żebym nie reagował agresją na rówieśników, którzy 
chcą się ze mną bawić. 
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Jak przekazać dla mnie ? 
Kto może przekazać 1%?

1% podatku mogą przekazać organizacjom mającym status pożytku publicznego rozliczający 
się w Polsce:
• podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. uzyskujący dochody 

z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),
• podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
• podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 

19-procentowej stawki podatku.

Instrukcja wypełniania PIT:

KROK 1

KROK 2

KROK 3

KROK 4 złóż terminowo PIT. Urząd Skarbowy przekaże Twój 1% na konto Fundacji

wypełniając rubrykę WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO 
NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO wpisz następujące dane:
KRS: 0000 287 008
kwota: suma, którą chcesz przekazać; nie może przekraczać 1% podatku 
należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

wypełnij rubrykę INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE wpisując w polu CEL 
SZCZEGÓŁOWY moje imię, nazwisko oraz mój numer subkonta.

oblicz kwotę należnego podatku

1% dla Macieja Smyka, subkonto 044


