
 

 

Stowarzyszenie Chorych na (MPS) 

Mukopolisacharydozę i Choroby Rzadkie 
tel. (22) 757-81-97, kom. 601 30 04 52 

e-mail biuro@chorobyrzadkie.pl,  www.chorobyrzadkie.pl 
 

 

 
 

 

 

 
 

Co roku płacisz podatek dochodowy, 1% 
 swojego podatku możesz przekazać dzieciom z bardzo 

rzadkimi i nieuleczalnymi chorobami genetycznymi  
  na ich leczenie, leki i rehabilitację    

 

  Nr KRS 0000060517 

 

 

 

  30 lat nieodpłatnie pomagamy dzieciom z chorobami rzadkimi 
 

 

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 

 
 

 

By moje krótkie życie miało wpływ na Ciebie,  
to Ja spełniłbym misję zleconą mi w niebie. 
Więc nie rozpaczaj  lecz wyciągnij wnioski,  
bo Ja żyję by uczyć miłości i trosk. 

 

 

 

 

Nie rozpaczajcie także rodzice kochani,  
bo do tej misji jesteście wybrani. 

 

mamo za opiekę zostawiam w nagrodę, prawdziwych 
przyjaciół na twą dalszą drogę. 

Nr konta, na które możesz wpłacić nam darowiznę: 

Konto Bankowe: Bank Pekao S.A. Oddz. w Piasecznie 
NR: 62 1240 6175 1111 0000 4568 0739 

www.chorobyrzadkie.pl 



 

 

Organizacja Pożytku publicznego 

 

Przekazując 1% podatku lub darowiznę na rzecz podopiecznych 
Stowarzyszenia pomagasz dzieciom przewlekle chorym przeżyć ich 
krótkie życie bez bólu i cierpień. 

 

Cel wpłaty 1%: leki, rehabilitacja i sprzęt medyczny, turnus 
rehabilitacyjno-konsultacyjny 

 

Stowarzyszenie Chorych na MPS i Choroby Rzadkie 
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 i 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 w każdej sytuacji. 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie każdy obywatel może przekazać na rzecz 

organizacji pożytku publicznego 1% podatku dochodowego. Oprócz 
tego można także dokonać darowizny: osoba fizyczna może odliczyć 
od dochodu do 6%, natomiast osoba prawna - do 10% dochodu. 

  Zanim przekażesz 1%  swojego  podatku  dochodowego  na  
konto Stowarzyszenia 

  

 Oblicz ile wynosi 1% (kwotę należy zaokrąglić do pełnych 
dziesiątek gr. w dół) 
 Wpisz tę kwotę we właściwe pole formularza PIT 
 Należy wpisać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego; 
Przekazanie tej kwoty na rachunek bankowy organizacji, po 
pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego, dokonuje Urząd 
Skarbowy. 

Nasze wyróżnienia i odznaczenia za działalność charytatywną 

Nasze wyróżnienia Order Uśmiechu Obrońcy Godności Dzieci Nagroda Zacny Uczynek 

    
 

 

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 

 


