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1% PODATKU DLA MICHALINKI
Nasza Michalinka chciałaby Ŝyć jak inne dzieci.
Witamy Państwa serdecznie. Jesteśmy rodzicami niepełnosprawnej 6 letniej Michalinki, która choruje na Młodzieńcze
Idiopatyczne Zapalenie Stawów (MIZS) od lipca 2006 roku. Przez te niespełna trzy lata zostały zaatakowane wszystkie stawy,
doszło do nieswoistego zapalenia jelita grubego. Michalinka uczy się indywidualnie w domu bardzo często przebywa w
szpitalu, poniewaŜ nie reaguje na leczenie. Obecnie wymaga pomocy osoby drugiej przy wielu codziennych czynnościach.
My przy współpracy z lekarzami i rehabilitantami staramy się na bieŜąco w miarę posiadanych moŜliwości w róŜny sposób,
usprawnić ruchowo i rehabilitować córkę. Osiągnięcie przez Michalinke duŜo lepszych wyników nie jest moŜliwe bez finansowego
wsparcia ofiarodawców, ludzi dobrej woli. Zalecane jest uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych prowadzonych np. w
HIPOMEDICAL Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji „Zabajka” w Stawnicy k. Złotowa.
Właśnie tam, prowadzona jest rehabilitacja przy zastosowaniu sprawdzonych metod i sprzętu. Nasza córka jest podopieczną
działającej przy w/w Ośrodku, Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SŁONECZKO” (NIP 767-15-85-965, REGON
572125388), która po podpisaniu z nami porozumienia wspiera Michalinke oraz udostępniła nam swoje subkonto, w celu
gromadzenia środków finansowych na leczenie i rehabilitację.
Oto kilka szczegółów przybliŜających tę chorobę.
MIZS
jest przewlekłą chorobą zapalną, która dotyczy nie tylko stawów ale całego organizmu np. układu krąŜenia,
oddechowego, pokarmowego, nerek i układu odporności. Nieznany jest czynnik wywołujący chorobę. Wiemy, Ŝe prowadzi do
niej nie prawidłowe działanie układu odporności, który błędnie rozpoznaje tkanki stawów, jako obce i zaczyna je niszczyć.
Dlatego zalicza się ją do schorzeń autoagresywnych. Nieleczona lub źle leczona choroba bez codziennych rehabilitacji moŜe
szybko doprowadzić do wczesnego kalectwa i wykluczenia z Ŝycia społecznego. Z powodu silnego bólu chorzy na MIZS mają
problem z wykonywaniem najprostszych czynności takich jak np. przykrycie się, przewrócenie z boku na bok w łóŜku a nawet
wstanie o poranku. MIZS nie moŜna zapobiegać i nie moŜna go wyleczyć, moŜna złagodzić tylko jego objawy hamujące proces
uszkodzenia stawów.
Dzięki zmianie przepisów przekazanie jednego procenta podatku stało się duŜo prostsze i nie wymaga dokonywanie Ŝadnych
przelewów bankowych.
Obecnie przekazanie 1% podatku polega na wskazaniu w odpowiedniej rubryce formularzu PIT (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT37, PIT-38) w rubryce „1% dla OPP” nazwy Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” Stawnica 33, 77-400
Złotów oraz nr KRS 0000186434 a w rubryce „inne informacje …” określenia celu: leczenie i rehabilitacja- 1% podatku dla
Michaliny Kosmalskiej – „137/K” Wyliczoną kwotę Urząd Skarbowy w imieniu podatnika przekaŜę wyŜej w/w Fundacji
„Słoneczko”, a zebrane środki trafią na subkonto Michaliny i zostaną wykorzystane na jej leczenie i rehabilitacje.
PoniŜej przykład wypełnienia zeznania PITY za 2008r.

H. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEZNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POśYTKU
PUBLICZNEGO(OPP) NaleŜ podać nazwę OPP numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz wysokości kwoty
dla OPP
124. Nazwa OPP

FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „SŁONECZKO” STAWNICA 33, 77-400 ZŁOTÓW
125. Numer KRS

0000186434

Wnioskowana kwota
Kwota z poz. 126 nie moŜe przekraczać 1 % kwoty z
poz.120, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek
groszy w dół.

I. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

126.

w poz. 127 moŜna podać m. in. Dane ułatwiające kontakt z podatnikiem, w poz. 128 cel

szczegółowy 1% oraz po przez zaznaczenie kwadratu w poz. 129 wyrazić zgodę na przekazanie OPP danych, o których mowa w art. 45c ust
5 ustawy, tj. imienia, nazwiska, adresu oraz wysokości kwoty w poz. 126

127.
128.

Michalina Kosmalska – „137/K”
129. WyraŜam zgodę

Leczenie i rehabilitacja – 1% podatku

.h
Bardzo dziękujemy za pomoc i okazane serce.
Iwona i Sławomir – rodzice Michalinki

