
 
Uchwała nr 4/I/2017 

I Diecezjalnej Kongregacji Diakonii Ruchu Światło-Życie 
Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej z dnia 23 września 2017 roku 

 
„O opłacaniu składek członkowskich" 

W oparciu o uchwałę III Kongregacji Diakonii z 19 października 2003 r. oraz wytyczne 
Centralnej Diakonii Jedności z 1 marca 2004 roku, wprowadza się następujące zasady 
odpowiedzialności materialnej w stowarzyszeniu „Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji 
Zielonogórsko-Gorzowskiej”: 

1. Pamiętając, że jesteśmy odpowiedzialni za dzieło charyzmatu światło-życie w naszej 
diecezji wprowadzamy obowiązek opłacania składek członkowskich od każdego 
członka Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-
Gorzowskiej” (Diakonii Diecezjalnej) w wysokości 5 zł miesięcznie na rzecz 
Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie" w wymiarze ogólnopolskim oraz 10 
zł miesięcznie na rzecz Stowarzyszenia w wymiarze diecezjalnym. 

2. Składki mogą być opłacane miesięcznie, kwartalnie lub rocznie w zależności od 
zadeklarowanej formy, a obowiązek ten winien być dopełniony w całości do końca 
roku kalendarzowego, którego składka dotyczy. 

3. Małżonkowie opłacają składki w wysokości minimum 50% stawek, o których mowa 
w ust. 1 i 2. 

4. W przypadkach szczególnych, na uzasadniony wniosek zainteresowanego złożony na 
piśmie najpóźniej do końca roku, którego składka dotyczy, wysokość składki za dany 
rok może być obniżona lub osoba może być z niej zwolniona. Decyzję w sprawie 
składek ogólnopolskich podejmuje Moderator Generalny po zaopiniowaniu przez 
Moderatora Diecezjalnego. W sprawie składek diecezjalnych decyzję podejmuje 
Moderator Diecezjalny po zaopiniowaniu przez Ekonoma Diakonii Diecezjalnej. 

5. Sposób wpłacania składek ustala Ekonom Diakonii Diecezjalnej. Zobowiązany jest on 
do poinformowania wszystkich zainteresowanych o sposobie ewidencjonowania i 
odsyłania składek w wymiarze ogólnopolskim i diecezjalnym. Ekonom może 
ustanowić skarbnika, który będzie bezpośrednio przyjmował składki członkowskie. 

6. Członków diecezjalnych diakonii specjalistycznych nie będących członkami 
Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-
Gorzowskiej” zachęca się do odpowiedzialności finansowej za Stowarzyszenie w 
wymiarze diecezjalnym. 

7. Zobowiązuje się każdą diecezjalną diakonię specjalistyczną do wybrania skarbnika 
diakonii. Skarbnicy diakonii zobowiązani są do przekazywania składek do Ekonoma 
Diakonii Diecezjalnej (lub powołanego przez niego skarbnika) po wcześniejszym 
ustaleniu z nim formy (miesięcznej, kwartalnej lub rocznej) ich opłacania w diakonii. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej uchwalenia. 
 

(-) ks. Adrian Put 
Moderator diecezjalny  

Ruchu Światło-Życie 


