Stowarzyszenie Chorych na (MPS)
Mukopolisacharydozę i Choroby Rzadkie

Nasi podopieczni dzieci i osoby chore na bardzo rzadkie choroby genetyczne

Organizacja pacjentów zapewniająca
wszechstronną i fachową pomoc
dzieciom chorym na bardzo rzadkie
i przewlekłe choroby genetyczne

1% dla OPP
KRS 0000060517
BP S.A. oddz. w W-wie 62 1240 6175 1111 0000 4568 0739
Dominika

Tak niewiele! a tak dużo! dla dzieci nieuleczalnie chorych!

Wpłacając 1%
podatku na organizację pacjentów masz pewność, że twoje pieniądze będą
przeznaczone na: pomoc w diagnostyce dzieci z bardzo rzadkimi chorobami genetycznymi, zakup
odpowiedniego sprzętu medycznego, fachową rehabilitację, organizację specjalistycznych turnusów
rehabilitacyjno-konsultacyjnych, odpowiednich leków i środków do pielęgnacji.
Mamy wiedzę i 30-letnie doświadczenie zdobyte poprzez bezpośrednie kontakty z osobami
chorymi i stałą współpracę z urzędami, placówkami medycznymi i specjalistami z całego świata.
Dzięki wieloletniej współpracy możemy każdą przekazywaną pomoc skonsultować i dostosować do
indywidualnych potrzeb osoby chorej.
Nie zwlekaj - wesprzyj nasze działania, dzieci z chorobami bardzo rzadkimi nie mają czasu czekać,
zbyt szybką odchodzą – możesz i im pomóc godnie żyć i mieć nadzieję na lepsze jutro!
Możesz sprawdzić! jak pomagamy nie pobierając za pracę wynagrodzenia: www.chorobyrzadkie.pl
Przekazując 1% podatku lub darowiznę na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia
pomagasz dzieciom przewlekle chorym przeżyć ich krótkie życie bez bólu i cierpień.
Nasze wyróżnienia

Order Uśmiechu

Zacny Uczynek

Obrońcy Godności Dzieci

Cel wpłaty 1% - turnus, leki, rehabilitacja i sprzęt medyczno-rehabilitacyjny.
Stowarzyszenie MPS i Choroby Rzadkie
05-503 Głosków, ul. Radnych 9a
tel. fax. 22/757 81 97
www:chorobyrzadkie.pl

Nr konto: BP S.A. Oddz. w Piasecznie
nr 62 1240 6175 1111 0000 4568 0739
Nr KRS 0000060517 >< NIP 123-09-99-634

Od 1990 roku prowadzi działalność na rzecz dzieci i osób chorych na bardzo
rzadkie choroby genetyczne w większości przypadków przewlekłe i
nieuleczalne. Od 2004 roku jest organizacją pożytku publicznego od 30 lat
nieustannie zabiega o godne życie dla dzieci z ciężkimi nieuleczalnymi chorobami
genetycznymi. Wśród podopiecznych Stowarzyszenia są rodziny poszukujące
diagnozy, porady i ratunku dla siebie i swoich ciężko chorych dzieci.
Celem naszych działań jest poprawienie diagnostyki, opieki medycznej, rehabilitacji - w tym celu
corocznie organizujemy międzynarodowe konferencje i szkolenia dla diagnostów, lekarzy,
pediatrów i terapeutów, specjalistyczne konsylia i konsultacje dla dzieci i osób chorych oraz
turnusy rehabilitacyjno-konsultacyjne.
Od wielu lat zapewniamy chorym dostęp do leczenia, sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego,
wykwalifikowanych specjalistów i placówek medycznych w których znają i rozumieją potrzeby osób
chorych na bardzo rzadkie choroby genetyczne, zapewniamy także wszechstronną opiekę, pomoc i
wsparcie każdej sytuacji.
Jak możesz przekazać darowiznę
Każdą darowiznę możesz wpłacić, w dowolnym momencie, również z zagranicy. Podarowaną
Stowarzyszeniu darowiznę możesz odliczyć od podatku. Można dokonać
wpłaty przy pomocy przelewu bankowego lub przekazu pocztowego:
nazwa odb.: Stowarzyszenie Chorych na MPS i Choroby Rzadkie
pracy na rzecz
 ul. Radnych 9A, 05-503 Głosków
dzieci chorych na
 nr konta: 62 1240 6175 1111 0000 4568 0739
choroby rzadkie
 tytuł wpłaty: wystarczy wpisać: leczenie i rehabilitacja
Jak przekazać dla mnie 1% podatku
1% podatku? może przekazać każdy kto wypełnia PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38:
 płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku liniowego, płatnicy płacący ryczałt,
 każda osoba uzyskująca dochód z rynków finansowych i z rynku nieruchomości.
Po pierwsze: Gdy wypełniacie PIT, obliczcie podatek do Urzędu Skarbowego.
Po drugie: Gdy wypełniasz rubrykę „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz
organizacji pożytku publicznego (OPP)”. W tej rubryce wpisz dane:
 numer KRS: 0000060517, nie musisz wpisywać nazwy Stowarzyszenia (wystarczy nr KRS),
 wyliczona kwota, którą chcesz przekazać na organizację nie może przekraczać 1% kwoty
podatku należnego.
Po trzecie: Wypełniając rubrykę „Informacje uzupełniające”
cel szczegółowy: proszę wpisać: leczenie/rehabilitacja
Po czwarte: złóż PIT do 30 kwietnia -1% podatku Urząd Skarbowy przekaże na konto Stowarzyszenia.
I. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU
PUBLICZNEGO (OPP). Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS)
organizacji wybranej z wykazu oraz wysokość kwoty na jej rzecz.
Wnioskowana kwota
123. Numer KRS
124.
Kwota z poz. 124 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 118, po
0000060517
Kwota 1%
zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
J. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Podatnicy, którzy wypełnili część I, w poz. 125 mogą podać cel
szczegółowy 1%, a zaznaczając kwadrat w poz. 126 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia,
nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz. 124. W poz. 127 można podać dodatkowe informacje, np.
ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail)
125. Cel szczegółowy 1%

leczenie/rehabilitacja

126. Wyrażam zgodę

127.

Bardzo dziękuję za pomoc i wsparcie, dzięki waszej pomocy możemy z nadzieją
godnie żyć, wśród ludzi, którzy nas znają i kochają.
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