
Szanowni Państwo
 

Hospicjum św. Ojca Pio podjęło się budowy 
bardzo potrzebnego kompleksu opiekuńczo

-
medycznego , który nazwaliśmy „Domem  Ojca 
Pio”. Ośrodek będzie służył osobom cierpiącym  na szybko postępującą chorobę nowotworową,
której nie da się już zatrzymać  oraz osobom 
w podeszłym wieku . 

 
Budujemy „Dom Ojca Pio”, a  od 20 lat  
prowadzimy hospicjum domowe otaczając 
opieką chorych w ich domach. 

 

Mamy więc bardzo duże doświadczenie
 i społeczne zaufanie.

 

   . 
 

Prosimy o przekazanie hospicjum 1%
 z PIT za rok 2018

KRS hospicjum to numer 0000130935 
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Prosimy o przekazanie hospicjum 1% 
z PIT za rok 2018

Jest wiele możliwości! 

 KRS hospicjum to numer 0000130935 

 
Na www.hospicjumojcapio.pl/pit  znajduje się link -
do programu on-line, w którym można bardzo szybko 
i łatwo rozliczyć PIT i przekazać 1% hospicjum  

 
Nowa usługa „Twój e-PIT” Ministerstwa Finansów 
również umożliwia przekazanie 1% hospicjum. 
Po zalogowaniu na  głównym ekranie zobaczysz informację 

 o OPP ─ Organizacjach Pożytku  Publicznego, 
do których należy nasze hospicjum. Wybierz 
z listy nasz numer KRS, czyli 0000130935 i zaznacz zgodę.

 

 
Emeryci i renciści także mogą przekazać 1% hospicjum
Wystarczy, gdy wypełnią PIT-OP 
i dostarczą go do swojego urzędu skarbowego 
osobiście lub pocztą.

 

Formularz dostępny: www.hospicjumojcapio.pless.pl/pit-op
 

 
PIT można także rozliczyć w naszym hospicjum!  
Prosimy o kontakt telefoniczny: 32 738 62 62 
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