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Szanowni Państwo, 

 
Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym- ECHO - jest pozarządową organizacją 

non-profit, powstałą w 1995 roku z  inicjatywy rodziców i specjalistów. Jej zadaniem jest nie tylko 

skuteczne prowadzenie konkretnych zadań rehabilitacyjnych w Ośrodku Wsparcia, ale także 

budowanie wspierającej się nawzajem wspólnoty. Innowacyjność działań Fundacji to nie tylko 

łączenie w jedną spójną całość oddziaływań poszczególnych specjalistów, lecz także uaktywnianie 

całych rodzin do działania na rzecz środowiska, budowanie zasobów wolontariatu oraz 

propagowanie wiedzy o potrzebach i możliwościach dzieci, młodzieży i osób dorosłych  z wadą 

słuchu. 

Jedną z naszych podopiecznych jest mieszkanka Nowego Dworu Mazowieckiego 

GOSIA TROIŃSKA 

Dołączamy się do apelu jej rodziny (treść poniżej) zachęcając Państwa do 

przekazywania 1% podatku na konto: 96 1020 1156 0000 7402 0049 2892 

Zarząd Fundacji 

 

Szanowni Państwo bardzo proszę o przekazanie 1% na T ROIŃSKĄ GOSIĘ. Małgosia ma dwa i pół 

roku. Urodziła się ze znacznym obustronnym niedosłuchem (poziom słyszenia powyżej 100dB), 

który został zdiagnozowany dopiero w czerwcu ubiegłego roku. W sierpniu przeszła, operację 

wszczepienia implantu ślimakowego do prawego ucha, który ma umożliwid jej słyszenie. 

Rehabilitacja i akcesoria są bardzo kosztowne, więc jeżeli moglibyście Paostwo przekazad swój 1% 

na fundację ECHO, której Małgosia jest członkiem, byłabym bardzo wdzięczna. Jednak, aby 

pieniądze trafiły do Małgosi konieczne jest podanie jej nazwiska i imienia. Poniżej przedstawione 

zostały informacje, które należy podad, aby 1% trafił do 

Małgosi. 

Wypełniając PIT 37 należy podać: 

1. Numer KRS – 0000174905 (poz. 131)  

2. 1% kwoty obliczonej z pozycji 126, uwzględniając 

jedno miejsce po przecinku, zaokrąglając w dół  

     (poz. 132) 

3. Cel szczegółowy 1% - TROIŃSKA GOSIA (poz. 133) 

4. Wypełnienie poz. 134 nie jest obowiązkowe. 

5. Poz. 135 nie dotyczy tego zagadnienia. 

6. Odpowiednikiem opisywanych części PIT-37 w PIT-36 

są poz. 310, 311, 312, 313 – nieobowiązkowe, 314 nie 

dotyczy zagadnienia 1%. 


