
Szanowni Państwo,  

  

Nasza córka, Karina Cichecka, urodziła się 08.05.2010 r. z zespołem wad wrodzonych twarzoczaszki. 

Stwierdzono u niej wyraźną asymetrię twarzoczaszki, brak lewej gałki ocznej, niedorozwój małżowiny 

usznej, brak przewodu słuchowego lewego oraz niedorozwój żuchwy po stronie lewej.  

Leczenie dziecka jest bardzo kosztowne. Leczenie trzeba było rozpocząć od operacji oka. 

Protezowanie oczodołu najbardziej znaną w tej chwili skuteczną metodą –implantacji samo- rozprężających 

się implantów hydrofilnych, która w ostatnim czasie zdobyła uznanie w zachodniej Europie, nie jest niestety 

stosowana w publicznej służbie zdrowia w Polsce. Metoda ta polega na umieszczeniu w oczodole implantu,  

który chłonąc wodę stopniowo powiększa się powodując wzrost tkanek miękkich, a wytwarzając 

odpowiednie ciśnienie oczodołowe stymuluje rozwój struktur kostnych.  

Niestety mimo naszych starań Narodowy Funduszy Zdrowia nie chce pomóc nam w zrefundowaniu 

leczenia. Nie leczony oczodół z czasem doprowadziłby do zniekształcenia twarzy poprzez  stopniowe 

zapadanie lewej połowy twarzoczaszki. Córka przeszła już trzynaście operacji, które opłaciliśmy z własnych 
środków. Każda z operacji to koszt średnio 7,000 PLN. Nasza obecna sytuacja finansowa nie pozwala na 

opłacenie kolejnych operacji umożliwiających córce normalny rozwój. 

Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku, bądź darowizny na leczenie i 

rehabilitację Karinki. Mamy nadzieję, że nasz apel spotka się z Państwa przychylnością.  

Serdecznie Dziękujemy!   

 

 
Aby przekazać 1 % podatku wystarczy w rozliczeniu za rok 
2016, w rubryce „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU 
NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU 
PUBLICZNEGO (OPP) „ wpisać: 
 
numer KRS 0000037904 
 
w rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%”: 
 
11452 Cichecka Karina  

   

  Poniżej widnieją numery kont bankowych, na które można        

  dokonywać wpłat pieniężnych: 

  Wpłaty krajowe: 
  Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 

  ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa 

        15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 

  konto do wpłat indywidualnych z dopiskiem - darowizna na       

  pomoc i ochronę zdrowia, Karina Cichecka,11452 

Wpłaty zagraniczne: 
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą 
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa                                                                                                                      

kod SWIFT (BIC): PKOPPLPW  

86 1240 1037 1787 0010 1740 2700 - darowizny w dolarach  
konto do wpłat indywidualnych z dopiskiem - darowizna na  

pomoc i ochronę zdrowia, Karina Cichecka,11452  

31 1240 1037 1978 0010 1651 3186 - darowizny w euro 
konto do wpłat indywidualnych z dopiskiem - darowizna na  

pomoc i ochronę zdrowia, Karina Cichecka,11452  

      
                                                                               Z poważaniem, 

Paulina i Rafał Cicheccy 

Tel.: +48 607-529-546, +48 783-465-432 

rafal.cichecki@gmail.com 

 

 
 

Dane kontaktowe fundacji: 
NIP 118-14-28-385, 

KRS 0000037904 

 

e-mail: fundacja@dzieciom.pl 

Fax 22 448 71 77, tel. 22 833 88 88 

 


