
„Nawet skromna pomoc jest zawsze lepsza od wielkiego współczucia.” 

Władysław Loranc 

 

 

APEL O POMOC 

 

Drogie Koleżanki i Koledzy, 

zwracam się do Was z gorącą prośbą o pomoc dla naszej koleżanki Eli Gardias, pielęgniarki od lat 

borykającej się z nieuleczalną i postępującą chorobą, stwardnieniem rozsianym. 

 Ela podjęła pracę pielęgniarki w 1978r., w trakcie pracy ukończyła studia pielęgniarskie.  

 W ostatnim okresie pracowała na oddziale chirurgicznym SPWSS w Chełmie na stanowisku 

pielęgniarki oddziałowej. Zawsze pogodna, uśmiechnięta, życzliwa dla pacjentów i koleżanek. 

Mimo wielkiego samozaparcia i hartu ducha postępująca choroba zmusiła ją do przejścia na rentę 

chorobową w 2008r.  

 W 2011 roku Ela, w wyniku upadku, doznała złamania przezkrętarzowego kości udowej 

lewej. To zdarzenie w zdecydowany sposób pogorszyło jej stan zdrowia, spowodowało całkowite 

unieruchomienie i utrudniło rehabilitację. 

 Ela nie poddaje się, walczy z chorobą, z trudnościami finansowymi, walczy o każdy dzień, 

o każdy „ruch”. W codziennym życiu z chorobą wspierają ją najbliżsi. Jest również członkiem 

Fundacji na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy.  

 Jednak nie jest łatwo. Trudna sytuacja chorych na stwardnienie rozsiane w Polsce nie 

ułatwia życia z chorobą. Brakuje funduszy na leki, sprzęt rehabilitacyjny i nieustanną rehabilitację, 

która w przypadku Eli jest najważniejsza. 

Nasz 1% podatku pomoże w leczeniu i rehabilitacji koleżanki! 

Będzie również namacalnym dowodem, że potrafimy pomagać w trudnych chwilach, że jesteśmy 

razem „na dobre i złe”. 

 

 Zwracam się do Was z tym Apelem, jednocześnie serdecznie dziękuję wszystkim osobom, 

które w poprzednich latach udzieliły wsparcia. 

 

 

Przewodnicząca  

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Chełmie 

(-) Izabella Chałaj 

 

 

 

 

 



Jak przekazać swój 1%? 

Jeżeli chcesz wesprzeć Elę Gardias w swoim zeznaniu podatkowym i przekazać swój jeden 

procent podatku (pamiętaj, że masz prawo do wyboru tylko jednej takiej organizacji), musisz: 

1. W odpowiednich rubrykach swojego formularza podać numer organizacji w Krajowym 

Rejestrze Sądowym tak, jak przedstawiliśmy to na poniższym wzorze (PIT-37): 

 

 

 

2. W odpowiedniej komórce nazwanej "Wnioskowana kwota", musisz wg podanych 

w formularzu wskazówek, wpisać obliczony 1% ze swojego podatku. 

 

Po uzupełnieniu deklaracji wg powyższych wskazówek, pieniądze w postaci 1% należnego 

podatku, Urząd Skarbowy przekaże ELI w terminie 3 miesięcy od daty złożenia zeznania, 

potrącając od wyliczonej kwoty koszty przelewu. 
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