
Pomyśl jak
mógłbyś pomóc

Potrzebujemy Twojej pomocy!

Dostępne formy wsparcia znajdziesz na

Wesprzyj zrzutkę!
Za pośrednictwem portalu Zrzutka 
stworzyliśmy publiczną zbiórkę pienię-
dzy. Wejdź na www.pomozJozkowi.pl, 
aby sprawdzić aktualny stan zrzutki.

pomozJozkowi.pl

Przybij piątkę!
Ustaw w swoim banku stałe zlecenie 
na poniższe dane. Niewielka kwota 
wpłacana co miesiąc (np. piątka) nie 
obciąży mocno jednej rodziny, ale 
zapewni Józkowi środki na leczenie i 
utrzymanie.

Przekaż 1% z podatku!
Podczas wypełniania deklaracji 
podatkowej wskaż następujące dane:

numer KRS:
cel szczegółowy:

0000270809
9946, Józef Zagól

Dane do przelewów i stałych zleceń:

Numer konta:
Imię i nazwisko:

Adres: 
Tytuł:

96 1240 3493 1111 0010 3826 6118
Adam Zagól
Ogrodowa 14/2, Bydgoszcz
Darowizna dla Józefa Zagóla

Szczerze dziękujemy!
Za wszelkie, nawet najmniejsze formy wsparcia

Przyjaciele
przyjaciołom

Prosimy o pomoc

Pomóż Józkowi 
w walce z bólem

Od wypadku pomaganie innym dodawało  
Mu sił. Teraz My możemy pomóc Jemu... 

(1 Jana 3:18) 

po
m

oz
Jo

zk
ow

i.p
l



Kim jest Józef?
Józef jest kochającym mężem, ojcem i przyjacielem. 
Urodził się w 1964 roku. Jest taki sam jak my i tak 
samo nawet przez myśl mu nie przeszło, że jego życie 
zmieni się w ciągu ułamka sekundy. Niestety w 2002 
roku  podczas pracy, spadł z rusztowania uszkadzając 
rdzeń kręgowy. Od tamtego czasu jeździ na wózku, a 
uszkodzone nerwy generują neuropatyczny ból, który 
jest nie do wytrzymania. 

Oczekując prawie rok na nowy 
stymulator rdzenia kręgowego z NFZ, 
Józek bierze duże ilości silnych leków 
przeciwbólowych. Nieuniknione 
zniszczenie żołądka, wątroby i nerek 
spowodowały poważne problemy 
zdrowotne. Boimy się, że Józek 
może nie wytrzymać następnego 
oczekiwania na wymianę stymulatora. 

Na co zbieramy?
Bezprzewodowy stymulator typu SCS (produkowany 
np. przez firmę Stimwave) to urządzenie, które stymu-
luje uszkodzone nerwy. Wykazuje 80% skuteczność.  
Baterie ładuje się jak telefon komórkowy, więc nie 
istnieje potrzeba wymiany stymulatora co 2 lata. 
Niestety takie stymulatory nie są refundowane przez 
NFZ, a koszty prywatnej operacji przekraczają nasze 
możliwości. 

O jakich kwotach mówimy?

45 000 zł

12 000 zł

3 000 zł

Bezprzewodowy stymulator 
typu SCS np. firmy Stimwave 
(częstotliwość 10kHz)

Zabieg założenia stymulatora 
przeciwbólowego w odcinku 
lędźwiowym

Koszty konsultacji, badań, 
leków itp. związanych z 
wszczepieniem stymulatora

Podane kwoty są orientacyjne i pochodzą z cennika Szpitala 
Św. Wojciecha w Poznaniu (szpitalswwojciecha.pl)

Pomaga nam Fundacja Avalon!
 

Po zweryfikowaniu dokumentacji  
medycznej Józef został podopiecznym 

jednej z najbardziej rozpozna-
walnych fundacji w Polsce. 
Dzięki temu może otrzymać 
wsparcie z 1% podatku 
ofiarowanego przez Was

Dane kontaktowe do Józka i jego Syna

Józef  Zagól:
   +48 698 570 556
   jozef.zagol@gmail.com

Adam  Zagól (Syn):
   +48 505 629 762
   adam.zagol@gmail.com

Najnowsze informacje znajdziesz na:

pomozJozkowi.pl

pomozJozkowi.pl


