
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy lekarze. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nasza koleżanka, lek. wet. Marzena Łygas w dniu 22 grudnia 2013 roku jadąc 

samochodem uległa tragicznemu wypadkowi, na skutek którego doznała ciężkiego urazu 
mózgowo-czaszkowego oraz licznych złamań kości miednicy. Marzena została przewieziona 
w stanie bardzo ciężkim na oddział intensywnej terapii, gdzie przebywała ponad 3 miesiące. 
Przez 2 miesiące leżała z nieustającą gorączką sięgającą 40°C . 

 
Pierwszego kwietnia rozpoczęła powracać do sprawności w jednym z warszawskich 

szpitali neurologicznych. Największą bolączką, z którą Nasza Koleżanka musi się codziennie 
mierzyć są bardzo bolesne przykurcze rąk i nóg . Do dziś nie odzyskała w pełni zdrowia i 
zmaga się z problemem niedowładu, jednak rehabilitacja przynosi zauważalne efekty. 

 
Niestety czas biegnie szybko i turnus rehabilitacyjny finansowany przez NFZ dobiegł 

końca. Rodzina w celu powrotu Marzenki do pełni sprawności opłaciła turnusu w prywatnym 
ośrodku rehabilitacyjnym w Krakowie. Koszt czterotygodniowej rehabilitacji został 
wyceniony na 18.000zł. A jeden turnus to dopiero początek żmudnej drogi powrotu do 
ukochanego Zawodu. 

 
Stąd prośba do wszystkich Koleżanek i Kolegów Lekarzy Weterynarii o wsparcie 

finansowe. Jest nas ok 16.000. Jeśli każdy z nas wpłaci raz w miesiącu po jednej złotówce na 
poniższe konto, Marzena wróci do Nas, do Naszej wspólnoty osób pomagających innym. 
Nasza solidarność zawodowa potrafi zaskakiwać. Zaskoczmy Wszyscy razem Marzenę i nie 
pozostawmy jej samej w najtrudniejszym dla Niej czasie . 

 
Fundacja Votum stworzyła specjale subkonto, na które wszyscy chcący pomóc 

Marzence w gromadzeniu środków na rehabilitację mogą wpłacać darowizny pieniężne. 
Każda wpłata na udostępnione konto o nr: 32 1500 1067 1210 6008 3182 0000 powinna 
zawierać dopisek: „dla Marzeny Łygas”.  * 
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*Darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego 

Podatnik może odliczyć wydatki z tytułu darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku 

publicznego (niekoniecznie wpisanych na listę organizacji pożytku publicznego, między innymi na rzecz 

organizacji pożytku publicznego), w ramach limitu 6% dochodu. Darowizny można odliczyć od dochodu, zarówno 

jeżeli są przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, jak i innym podmiotom na cele pożytku 

publicznego. Potwierdza to interpretacja Ministerstwa Finansów (15.04.2004 r., PB3/8214-108/WK/04) oraz liczne 

interpretacje urzędów skarbowych (Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie, 15.06.2005 r., P-1/415/33/2005; 

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty, 23.06.2005 r., I USB XVI/415/31/05; Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy 

w Warszawie, 22.06.2006 r., 1472/ROP1/423–152/197/06/RM). 
 


