
 

 

Kajetan S ękowski  ur.10.04.2007 

 schorzenie-zespół wad wrodzonych ,zrosty palców , krótkopalczastość, 
 brak mięśnia klatki piersiowej tzw.zespół Poland`a 

  

Szanowni Państwo ! 

Zwracam się ta drogą do moich przyjaciół ,znajomych, a także osób mi nieznanych . 

W kwietniu 2007 przyszedł na świat nasz młodszy syn Kajetan. Po przeprowadzeniu specjalistycznych badań 

lekarze stwierdzili u dziecka zespół wad wrodzonych tzw. Zespół Poland`a 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zesp%C3%B3%C5%82_Polanda).Choroba u naszego syna objawia się 

niedorozwojem lewej dłoni(zrosty palców, krótkopalczastość i brak niektórych mięśni) a także brakiem mięśnia 

klatki piersiowej. We wrześniu 2007 roku komisja lekarska wydała orzeczenie o niepełnosprawności naszego 

syna. 

Jako rodzice chcemy zapewnić naszemu dziecku najlepsze warunki leczenia choroby i dlatego zdecydowaliśmy 

się na leczenie w klinice Wilhelmstift Katholisches Kinderkrankenhaus w Hamburgu u prof.Rolfa Habenichta. 

Kajtek ma za sobą dwie operacje w tejże klinice, a także długotrwałą rehabilitacje na miejscu w Kielcach. Jest 

wesołym dobrze rozwijającym się przedszkolakiem, jednakże schorzenie wymaga dalszego leczenia, ćwiczeń i 

rehabilitacji. Przed Kajtkiem dwie kolejne operacje w klinice Wilhelmshift , a w dalszej przyszłości przeszczepy 

mięśni. Ich przewidywany łączny koszt to 10000 euro. Nie znamy dokładnego terminu tych zabiegów ponieważ 

jest to zależne zarówno od aktualnej sytuacji zdrowotnej jak i możliwości przeprowadzenia zabiegu w danym 

terminie. Przypuszczalnie w najbliższych dwóch latach  odbędzie się jeden zabieg. Tak czy inaczej jest to dla nas 

duże obciążenie finansowe. Dlatego zwracamy się do wszystkich nam życzliwych osób z prośbą o wpłaty 1% 

podatku (ew.inne) na subkonto Kajtusia. Wpłata każdej złotówki będzie dla nas bardzo cenna i pomoże 

naszemu dziecku w częściowym przynajmniej wyleczeniu. 

 

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" w której nasz synek ma subkonto jest organizacją pożytku publicznego  
 

JAK PRZEKAZA Ć 1% PODATKU?  
W części WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO 
(OPP) 

PIT (28, 36, 36L, 37, 38), należy wpisać: 
Nazwa OPP  :Fundacja Dzieciom „Zd ążyć z Pomoc ą”  

KRS: 0000037904 
W części INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

Cel szczegółowy-Kajetan S ękowski leczenie i rehabilitacja.  

1% podatku mog ą przekazać: 
- ryczałtowcy – PIT 28, 
- przedsi ębiorcy – PIT 36, 



- przedsi ębiorcy-liniowcy – PIT 36L, 
- pracownicy – PIT 37, 
- gracze giełdowi – PIT 38, 
- osoby, które sprzedały nieruchomo ść – PIT 39.. 
 
 Jeśli macie Państwo znajomych którzy również chcieliby  pomóc w leczeniu Kajtusia przekażcie im tego maila. 

Serdecznie dziękujemy za okazane nam serce 

 

Rodzice Kajtka 


