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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, mam 5 lat – i wreszcie potrafię to powiedzieć. Zajęło mi 
to 3 lata przy ogromnym wsparciu logopedów, pedagogów, psychologów 
i psychiatry. Mój autyzm nadal jest bardzo widoczny. Rzadko słyszę, co 
się do mnie mówi, dużo krzyczę, gryzę tkaniny i młodszego brata, nie 
potrafię usiedzieć w miejscu nawet minuty. Przede mną kolejne miesiące 
intensywnej terapii – mam nadzieję, że bardziej przybliżę się do ludzi i 
świata, od którego wciąż odstaję.
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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


