
ZGŁOSZENIE WSPÓŁPRACY I WSPARCIA
Od 30 kwietnia 2013 r. mamy Dom Ruchu Światło-Życie Diecezji Siedleckiej.

Jest nim budynek przy Alejach Kościuszki 21b w Łukowie. 
Współpracując z Bożą łaską weź współodpowiedzialność 

za „Morię” – nasz wspólny Dom.

Tak,  chcę  wziąć  współodpowiedzialność  za  Dom  Ruchu
Światło-Życie Diecezji Siedleckiej. Chcę to zrobić poprzez:

1. □ Wsparcie  modlitewne:     „Jeżeli  domu Pan  nie  zbuduje,  na  
próżno się trudzą, którzy go wznoszą” (Ps 127).

Motto  reguły  benedyktyńskiej  to  „ORA  ET  LABORA”  -  „MÓDL  SIĘ  I  PRACUJ”.  To  nie
przypadek, że modlitwa wyprzedza działanie.

2. □ Budowę bazy finansowej poprzez wpłaty na konto Katolickiego
Stowarzyszenia  Moria  (BGŻ  SIEDLCE 72203000451110000000457910)
w kwocie:

W jakiej wysokości? Jak często?

□ 20zł □ miesięcznie

□ 50zł □ kwartalnie

□ 100zł □ rocznie

□ innej: ………zł □ przez okres………….

3. □ Budowę bazy finansowej poprzez poszukiwanie środków  
w programach rządowych i unijnych.

4. □ Przekazanie  1%  podatku na  rzecz  organizacji  pożytku
publicznego (Fundacja Światło-Życie), z przeznaczeniem na remont Naszego
Domu w Łukowie.

5. □ Pomoc  w  propagowaniu idei  1%  na  Nasz  Dom  wśród  osób
fizycznych i firm.

6. □ Wpłatę  na  konto  bankowe  Katolickiego  Stowarzyszenia
Moria darowizny (BGŻ SIEDLCE 72203000451110000000457910).         

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6%
uzyskanego  dochodu  (art.  26  ust.  1  pkt  9  ust.  O  podatku  dochodowym  od  osób
fizycznych). Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze,
to  powinna  ona  być  udokumentowana  dowodem wpłaty  na  rachunek  bankowy.  Zaś
w przypadku darowania rzeczy lub usług potwierdzeniem jest dokument potwierdzający
przekazanie  tej  darowizny  lub  dokument  potwierdzający  faktyczne  wydatki  związane
z tą darowizną.



7. □ Podjęcie wolontariatu pracowniczego. Podzielenie się swoimi
zasobami takimi jak: wiedza, umiejętności, produkty, kontakty, swój czas,
osobista praca itp. (wymienić konkretne) ……………………...……………………

.………………………………………………..................................................………..

………………………………………………………….…………..………………………......

8. □ Organizację spotkań     w Naszym Domu w Łukowie (jakich?)

……………………………………………………………………….…..............................

.………………………………………..………………….........................................……

…………………………………………………………….……………..….....……………….

9. □ Moja Firma może wesprzeć ideę Naszego Domu poprzez:

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

10. □ Chcę otrzymywać e-mailowy biuletyn o funkcjonowaniu Domu,
postępach prac, planach i bieżących potrzebach.

Imię i nazwisko ………………………………………………..…….……………….....

Adres ……………………………………………………………………..……………………

Telefon ……………………………..………… e-mail ……………….…………….……

□ Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  na
potrzeby  działalności  statutowej  Katolickiego  Stowarzyszenia  „Moria”,
zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Miejscowość: …....................... data ………………….Podpis …………........…….

Co zrobić z tą deklaracją?

• wydrukuj, wypełnij i przekaż swojej Parze Rejonowej lub,

• wydrukuj, wypełnij i wyślij na adres pocztowy Katolickiego 
Stowarzyszenia Moria, 

08-110 Siedlce, ul. Biskupa Ignacego Świrskiego 57 lub

• wydrukuj, wypełnij i wyślij zeskanowaną na adres e-mailowy 
moderator@siedlce.oaza.pl 

mailto:moderator@siedlce.oaza.pl

