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INFORMATOR 
WIELKANOCNY 2018 

                                                

                                                 „Nie trudno jest być dobrym, wystarczy tylko chcieć…” 

                                                                      o. Marian Żelazek SVD  

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI LUBELSKIEJ WSPÓLNOTY 

RUCHU „MAITRI” W 2017 ROKU 

Szanowni Państwo, drodzy Darczyńcy i Przyjaciele naszego Ruchu! 

Bieżący rok obfituje w wiele rocznic istotnych dla naszego kraju i życia Kościoła, w którym 

aktywnie uczestniczymy. Na pierwsze miejsce wysuwa się z pewnością setna rocznica odzyskania 

przez Polskę niepodległości. Ten fakt jest dla nas – jako Jej obywateli – powodem do dumy oraz 

dziękczynienia za dar wolności i ludzi, którzy nie szczędzili ofiary swego życia, by ów dar stał się 

dziedzictwem przyszłych pokoleń. Niech będzie to dla nas okazja, by z wdzięcznym sercem jeszcze 

gorliwiej przychodzić z pomocą tym, którzy w obecnej dobie wciąż walczą o swoją wolność i 

pomyślny rozwój własnych ojczyzn. W tej grupie jest duża liczba naszych Podopiecznych i ich 

rodzin, które borykają się ze skutkami różnorakich konfliktów bądź ich bezpośrednio doświadczają. 

Każdemu, kto wspiera te zmagania, ofiarowując środki na edukację dzieci, walkę z ubóstwem czy 

rozwój infrastruktury szkolnej i medycznej, składamy serdeczne Bóg zapłać. 

Nasze działania, które przedstawiamy Państwu w niniejszym „Informatorze”, pragniemy 

zawierzyć Bożej Opatrzności za pośrednictwem dwóch szczególnych postaci dla tego 

jubileuszowego roku. Pierwszą z nich jest Ojciec Marian Żelazek – „rówieśnik” odrodzonej Polski, 

który założył w Puri w Indiach ośrodek dla trędowatych i posługiwał w nim do końca swoich dni. 

Jego życiowa dewiza, która stała się mottem niniejszego „Informatora”, sprowadza się do zasady 

najprostszej z możliwych: bycie dobrym zależy tylko od naszej woli. Oddanie Ojca Mariana swoim 

podopiecznym, dbanie o ich integralny rozwój oraz świadectwo osobistej relacji z Bogiem i 

ujmującej skromności stały się dla członków naszego Ruchu niezwykłą inspiracją. Ufamy, że stanie 

się taką również dla Państwa. 

Drugą postacią wyróżnioną w tymże roku jest św. Stanisław Kostka – patron młodzieży. 

Jego starszy brat Paweł tak opisywał atmosferę panującą w rodzinnym domu: „Rodzice nie 

przyzwyczajali nas do przyjemności, postępowali z nami surowo. Zaprawiano nas do modlitwy i 

uczciwości”. To ważne słowa, które ukazują fundament formacji przyszłego świętego i pewne 

principia, których coraz trudniej szukać w obecnych standardach wychowania. Tym większą 

wdzięczność należy żywić wobec naszych Misjonarek i Misjonarzy posługujących w kraju i za 

granicą, którzy – kierując się zdrowym rozsądkiem i nauką Kościoła – przekazują naszym 

podopiecznym zasady właściwego postępowania i dobrego wykorzystania ofiarowanej pomocy. 

Niech nie zraża nas fakt, że nie wszyscy są odpowiednio ukształtowani, by ją przyjąć i wykorzystać 

dla osobistego rozwoju. Niech nasze działania stale dopełnia ignacjańska zasada „magis” (więcej, 

bardziej), która zaimponowała św. Stanisławowi. „Więcej” dla potrzebujących wsparcia, „bardziej 

przy Bogu”. 

Z całego serca dziękujemy Państwu za współpracę w minionym roku, wszelką życzliwość, 

dar wspólnoty i troskę wyrażaną na różne sposoby. Życzymy, by Zmartwychwstały Chrystus 

obdarzył Wszystkich Państwa swoim błogosławieństwem. Niech Jego zwycięstwo nad śmiercią 

pobudzi nas do dalszej walki o właściwy kształt życia osobistego, naszych bliskich i tych, których 

Bóg postawił na naszej drodze. Wesołego Alleluja! 
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Adopcja Serca. 

1 stycznia 2017 r. „Adopcją Serca” objętych było 355 dzieci, co oznacza wzrost o 10% w 

stosunku do stanu sprzed roku. Dzieci w szkole podstawowej, przedszkolu i młodszych było 198, w 

szkole średniej – 146. Ponadto w tym roku rozpoczęliśmy w ramach „Adopcji Medycznej” pomoc 

dla młodzieży i dzieci niepełnosprawnych z Aleppo w Syrii, których jest 10. Pod naszą opieką jest 

też jeden student. Część dzieci wciąż czeka na swoich darczyńców.  

W całym 2017 r. wpłaty ofiarodawców we wszystkich formach wyniosły 375.662,74 zł 

(wpłaty na tym samym poziomie co w 2016 r.), 473 euro i 2 dolary. Środki były przekazywane za 

pośrednictwem misjonarzy w 5 krajach Afryki i 1 w Azji. Szczegółowe zestawienie 

przekazywanych kwot zawiera tab. 1. Łącznie przekazaliśmy 96.727,41 zł,  18.298,- Euro oraz 

40.025,- USD. Koszty administracyjne wyniosły 17.204,88 zł, co stanowi 4,58% wpływów. 

Tabela 1: Placówki misyjne i wysokość przekazanych kwot w 2017 r.  

Kraj/ośrodek misyjny/ zgromadzenie 

odpowiedzialny misjonarz 

Kwota 

przekazana 

Kongo Dem. – Ntamugenga – Siostry od Aniołów 

s. Agnieszka Gugała  
35.425,- USD 

Kamerun – Esseng – Siostry od Aniołów 

s. Ewa Małolepsza, s. Mirosława Leszkowska (obecnie) 

3.740,- EUR 

15.877,- PLN 

Burundi – Bużumbura – Siostry Kanoniczki Ducha Św. 

s.Gabriela Droździel, s. Teofila Tudryn 
4.656,- EUR  

Rwanda – Nyakinama – Siostry od Aniołów 

s. Mirosława Leszkowska, s. Agnieszka Czajkowska 

(obecnie) 

7.552,- EUR 

27.247,- PLN 

Uganda – Kampala – Misjonarze Afryki 

o. Otto Katto  

   24.376,11 

PLN 

Syria – Aleppo – Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi 

s. Brygida Maniurka 

1.750,- EUR  

3.306,30 PLN 

Jednorazowe projekty pomocowe. 

Obok stałej pomocy przekazywanej w ramach programu Adopcja Serca co roku 

finansujemy jednorazowe projekty pomocowe zgłaszane przez współpracujących z naszym 

ośrodkiem misjonarzy. Jest to możliwe wyłącznie dzięki dobrowolnym wpłatom wielu naszych 

ofiarodawców - zarówno rodziców adopcyjnych, którzy wpłacają swoje składki z nadwyżką, jak też 

ofiarodawców nie posiadających swoich afrykańskich dzieci. Dzięki takim wpłatom ofiarodawców 

w 2017 r. udało się sfinansować następujące jednorazowe projekty przesyłane przez misjonarzy:  

● Leczenie i dożywianie dzieci – 6.090,- zł. - placówka misyjna Sióstr od Aniołów w 

Ntamugendze w Kongu Dem., s. Agnieszka Gugała; 

● Zakup pomocy szkolnych dla dzieci – 2.123,- zł. placówka misyjna Sióstr od Aniołów w 

Esseng w Kamerunie, s. Elżbieta Lachowicz; 

● Leczenie i dożywianie – 17.253,- zł. placówka misyjna Sióstr od Aniołów w Esseng w 

Kamerunie, s.Mirosława Leszkowska; 

● Zakup ławek do Centrum dziecięco-młodzieżowego – 4.600,- USD - ośrodek misyjny w 

Mpunde w Zambii, ks. Adam Pergół;   

Aktualny projekt jednorazowy. 
W chwili obecnej zbieramy środki na projekt zgłoszony przez Siostry Kanoniczki Ducha 

Świętego de Saxia, a dotyczący zakupu leków dla ośrodka zdrowia prowadzonego przez siostry w 

Bużumbura w Kamenge (Burundii). Wartość projektu została określona na  5.000,- EUR. Prosimy o 

podawanie tytułu wpłaty: „Burundi - leki”.  

„Spod równika, serca Afryki – Burundi zasyłam Wam bardzo serdeczne pozdrowienia. 
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Kolejny raz pragnę zwrócić się do Was z prośbą o pomoc w zakupie lekarstw dla ośrodka zdrowia 

w Bużumburze-Kamenge. Sytuacja w Burundi bardzo się pogorszyła od ostatniego roku. Kraj 

znajduje się w wielkim kryzysie politycznym i ekonomicznym. Ludzie żyją w ciągłym lęku i 

strachu, czy będzie im dane przeżyć kolejny dzień, nie mówiąc o zagrożeniach różnych chorób, 

szczególnie malarii. Jej leczenie przekracza możliwości biednego człowieka, którego nie stać na 

kroplówki, które są niezbędne, zwłaszcza w pierwszych dniach choroby.  

Od września ubiegłego roku nasz ośrodek zdrowia zobowiązał się do wydawania lekarstw 

chorym na gruźlicę. Początkowo była to kilkuosobowa grupa, ale z każdym miesiącem przybywa 

więcej niż dziesięć nowych przypadków. Chorzy podczas dwufazowego sześciomiesięcznego 

leczenia otrzymują lekarstwa bezpłatnie. Grupa ta jest często połączona z grupą chorych na AIDS, 

którzy również otrzymują darmowo lekarstwa antywirusowe, które muszą zażywać codziennie do 

końca życia. Osoby z gruźlicą, jak i z AIDS, potrzebują specjalnej opieki, nie tylko medycznej. Są 

to chorzy o małej odporności, o wątłym i słabym zdrowiu. Potrzebują wszechstronnego wsparcia w 

zaspokojeniu ich podstawowych potrzeb nie tylko zdrowotnych, ale egzystencjalnych, jak 

pożywienie, ubranie, środki do życia, nie mówiąc o wsparciu duchowym. Z tym ostatnim Kościół w 

Burundi wychodzi naprzeciw, aby w każdym kościelnym ośrodku zdrowia był na stałe psycholog, 

który mógłby, choć w niewielkiej ilości, sprostać potrzebom pacjentów. Od lutego 2017 r. w 

naszym ośrodku zdrowia funkcjonuje taka poradnia. Zwracamy się z ponowną prośbą do Was o 

wielkim sercu, którzy stoicie na straży i posterunku tam, gdzie dzieje się krzywda drugiemu 

człowiekowi, gdzie jest deptane prawo człowieka – przygarniacie pod swoje dachy sieroty. 

Pokładamy nadzieję, że i tym razem okażecie się wspaniałomyślni i wspomożecie nas swoimi 

darami duchowymi, jak i materialnymi. Dzięki Waszej pomocy będziemy mogły nadal pomagać i 

trwać w posłudze naszym sierotom i braciom afrykańskim. Prosimy Was o 5000 euro w zakupie 

lekarstw dla naszego ośrodka zdrowia. Jesteśmy bardzo wdzięczne za każdą pomoc i zapewniamy 

Was o naszej pamięci modlitewnej. 

S. Maria Teofila Tudryn – odpowiedzialna za ośrodek zdrowia.  Parafia Bużumbura-Kamenge” 

Tabela 2: Kwoty składek w 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podajemy orientacyjne kwoty składek w „Adopcji Serca” w różnych wariantach pomocy. Prosimy o 

Wpłaty na ten cel można kierować na konto lubelskiej wspólnoty Ruchu „Maitri” z dopiskiem „Burundi – 

leki”. Nr konta: 76 1240 2382 1111 0000 3926 0677. Dane konta: Ruch „Maitri” przy Archidiecezjalnym 

Centrum Misyjnym w Lublinie. Można również przekazać na ten cel jeden procent swojego podatku: 

KRS 0000364214 (cel szczegółowy: Leki dla Burundi). 

  

Miesiące 
Szkoła podstawowa 

13 Euro 

Szkoła średnia 

17 Euro 

Adopcja medyczna 

26 Euro 
Styczeń 60 zł 78 zł 120 zł 

Luty 58 zł 76 zł 116 zł 
Marzec 58 zł 76 zł 116 zł 

Kwiecień 58 zł 75 zł 116 zł 
Maj 57 zł 74 zł 114 zł 

Czerwiec 57 zł 74 zł 114 zł 
Lipiec 58 zł 75 zł 116 zł 

Sierpień 58 zł 75 zł 116 zł 
Wrzesień 58 zł 75 zł 116 zł 

Październik 58 zł 76 zł 116 zł 
Listopad 57 zł 75 zł 114 zł 
Grudzień 57 zł 74 zł 114 zł 

Suma 694 zł 903 zł 1.388 zł 
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porównanie z nimi swoich wpłat i ewentualne uzupełnienie zaległości. Tradycyjnie dziękujemy tym 

wszystkim, którzy płacą więcej, niż by to wynikało z wysokości podanej składki. Pozwala nam to 

na wsparcie dzieci, dla których nie znaleźliśmy jeszcze rodziców adopcyjnych, a także finansować 

jednorazowe projekty pomocowe zgłaszane przez misjonarzy.  

Sposób wpłat. 

W związku z częstymi pytaniami informujemy, że istnieje pełna dowolność w sposobie 

dokonywania wpłat składek na Adopcję Serca. Najczęstszą formą są oczywiście wpłaty 

comiesięczne, realizowane często jako stałe zlecenie z konta ofiarodawcy. Niemała liczba rodziców 

dokonuje wpłat w innych okresach, kwartalnie lub nawet jednorazowo za cały rok.  

Uaktualnianie danych. 
Ponownie zwracamy się z prośbą o uaktualnianie danych teleadresowych w przypadku 

jakiejkolwiek zmiany w czasie uczestnictwa w programie. Takie informacje bardzo ułatwiają nam 

pracę i ograniczają niepotrzebne koszty, za co z góry dziękujemy. 

DZIAŁALNOŚĆ LUBELSKIEJ GRUPY RUCHU 

Niedziele misyjne 

 2.07.2017 – parafia św. Józefa w Lublinie (wspólnie z s. Agnieszką Gugałą ze Zgromadzenia 

Sióstr od Aniołów zebraliśmy 6.090,- zł); 

 9.07.2017 – parafia Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka („Poczekajka”) w Lublinie 

(z s. Heleną Kamińską ze Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych – Sióstr 

Salezjanek zebraliśmy 22.416,08 zł, 20 funtów i 5,20 euro); 

 6.08.2017 – Kościół Akademicki KUL pw. Świętego Krzyża w Lublinie (z s. Elżbietą 

Lachowicz ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów zebrano 5.852,- zł, 5 euro i 2 USD) 

Prelekcje, dyskusje, spotkania. 

 17.01.2017 – klasztor sióstr dominikanek (półkolonia dla dzieci); Lublin 

 26.01.2017 – Biblioteka Główna UMCS; Lublin 

 22.02.2017 – Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku 

 25.03.2017 – Polskie Towarzystwo Orientalistyczne; Lublin 

 12.05.2017 – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

 19.05.2017 – Ogólnoczeskie Spotkanie Krajowe Ruchu „Maitri” (Celostátní setkání Hnuti 

solidarity s chudými tetro světa Maitri); Czeski Cieszyn 

 18.06.2017 – Żeński Dom Studencki KUL 

 24.11.2017 – VIII Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych „HumanDOC”, 

Kinoteka, Pałac Kultury i Nauki – debata panelowa „Surowce mineralne – klątwa czy 

błogosławieństwo”; moderator: dr Dorota Heidrich, UW; prelegenci: dr Konrad Czernichowski, 

Ruch „Maitri”; Ewa Jakubowska-Lorenz, Instytut Globalnej Odpowiedzialności; Magdalena 

Krukowska, „Forbes”; Warszawa 

 1.12.2017 – Liceum i Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie 

 8.12.2017 – Zespół Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie 

Jesteśmy otwarci na zaproszenie do szkół z prezentacją multimedialną. Realizujemy następujące 

tematy: 

 Życie ucznia w Afryce 

 Deficyt wody pitnej w Afryce 

Opowiadamy również o Ruchu „Maitri” i „Adopcji Serca”. 

Wystawa „Kameruńska codzienność” 

 Luty – marzec 2017: Biblioteka UMCS 

 Kwiecień – maj 2017: Collegium Norwidianum KUL 

 Czerwiec 2017: Żeński Dom Studencki KUL 
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 Grudzień 2017: Alliance Française 

Dysponujemy własną wystawą – 11 plansz w formacie 100 cm na 70 cm. Instytucje (domy, kultury, 

biblioteki, szkoły i inne) pragnące ją u siebie gościć prosimy o kontakt z Moniką Sidor. Potrzebne 

są antyramy i stojaki. 

Ruch „Maitri” w mediach i internecie w 2017 r. 

 UMCS – Otwarcie wystawy „Kameruńska codzienność”, w: 

http://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,38,otwarcie-wystawy-kamerunska-codziennosc-,45228.chtm 

(24.01.2017) 

 „Gość Lubelski” – J. Jarosińska, Kameruńska codzienność, w: 

http://lublin.gosc.pl/doc/3672026.Kamerunska-codziennosc (26.01.2017) 

 Radio Lublin – M. Kowalska, Codzienne życie w Kamerunie na zdjęciach, w: 

https://radio.lublin.pl/news/588a259c83ba8846773c9869 (26.01.2017) 

 „Gazeta Wyborcza” – Wystawa: „Kameruńska codzienność”, w: 

http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/Lublin/1,43,357122,Wystawa---Kamerunska-

codziennosc-.html (27.01.2017) 

 „Lublin. Nasze Miasto” – L. Mikrut, „Kameruńska rzeczywistość” na wystawie w Bibliotece 

Głównej UMCS, w: http://lublin.naszemiasto.pl/artykul/kamerunska-rzeczywistosc-na-wystawie-

w-bibliotece-glownej,4000727,artgal,t,id,tm.html (31.01.2017) 

 TVP Lublin – Zobacz, co słychać, w: https://lublin.tvp.pl/28906087/2-lutego-2017 

(2.02.2017) 

 Radio Lublin – A. Krawiec, Podróże małe i duże, w: 

https://radio.lublin.pl/news/58833fd983ba8826573c986d (4.02.2017) 

 TVP Lublin – Poranek między Wisłą i Bugiem, w: https://lublin.tvp.pl/28947633/6-lutego-

2017 (6.02.2017) 

 „Przewodnik Katolicki” – K. Tobolska, Pośród ruin Aleppo, w: „Przewodnik Katolicki” 

2017, nr 8, w: https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2017/Przewodnik-Katolicki-8-

2017/Wiara-i-Kosciol/Posrod-ruin-Aleppo (18.02.2017) 

 „Gość Gdański” – J. Hlebowicz, Pomagają niepełnosprawnym w Aleppo, w: 

http://gdansk.gosc.pl/doc/3709796.Pomagaja-niepelnosprawnym-w-Aleppo (20.02.2017) 

 Opoka – T. Makulski, W. Zięba, Pomoc dla niepełnosprawnych w Aleppo w Syrii, w: 

https://opoka.news/aktualnosci/2531 (24.02.2017) 

 TVP Lublin – Poranek między Wisłą i Bugiem, w: https://lublin.tvp.pl/29606405/17-marca-

2017 (17.03.2017) 

Ruch „Maitri” w mediach społecznościowych 

 Facebook: Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”; 

 Instagram: Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”; 

 Whatsapp: powstała międzynarodowa grupa dyskusyjna „Maitri”, składająca się z członków 

Ruchu w Polsce, misjonarzy, współpracowników świeckich w Afryce. Posty są zamieszczane w 

dwóch językach. Dzielimy się na tej grupie naszymi działaniami w Polsce, czasem pojawiają się 

rozważania. Zainteresowanych dołączeniem prosimy o e-mail z podaniem numeru telefonu, pod 

którym jest zarejestrowana aplikacja Whatsapp. Będzie można dzielić się tym, co piszą 

adoptowane przez Państwa dzieci. 

Ważne wydarzenia w 2018 r. 

 drugie piątki miesiąca: 13.04, 11.05, 8.06, godz. 17:00 – Msza św. i spotkania formacyjne 

wspólnoty lubelskiej (Lublin, kościół dolny parafii św. Józefa – wejście od kładki nad ul. 

Filaretów); 

 17-21.07 – rekolekcje dla uczestników i sympatyków Ruchu (Warszawa lub okolice). 
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List od Duszpasterza Krajowego na Wielki Post 2018 r.  

   Drodzy Maitrowcy ! 

„Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was 

widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz 

jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie 

chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, 

niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec 

twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”. (Mt 6, 1-4) 

         Czystość zamiarów to dla nas, Maitrowców, szczególny temat do przemyślenia. Słowo Boże na 

Popielec podkreśla by twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A my robimy sprawozdania – dokładne i 

przejrzyste. Zachęcając innych do dobroczynności pokazujemy skuteczność naszych działań i ich 

rozmiar. Szukając wolontariuszy, zgadzamy się, by mieli wgląd w nasze dzieło miłosierdzia. 

         Powiemy, że przecież podobnie działa na przykład Caritas, że nie można wszystkiego puścić 

„na żywioł”, że rozliczenia to zwyczajna praktyka… - Jako duszpasterz nie wnikam tu w struktury i 

konieczności, które narzucają. Nie da się do końca wymazać z życia „litery prawa”. Pytam raczej o 

„ducha”, o to co w sercu – ile w tym miłości?„ … Gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność 

moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał”. (1 Kor 13,3) 

Tylko Duch Święty może wlać miłość, która ożywia każdy uczynek. Niech naszym 

działaniom towarzyszy nieustanna modlitwa do Ducha Świętego. Inaczej nasze uczynki mogą 

pozostać martwe. Dbajmy, by zawsze byś w stanie łaski uświęcającej. Bez niej nie uświęci nas 

żaden charyzmat. 

                                                                     Życzę Wam zawsze łączności ze Źródłem! 

                                                                                Ks. Andrzej Panasiuk 

ODLICZANIE DAROWIZN W ROZLICZENIU PODATKOWYM ZA ROK 2017 

Ponieważ wielu naszych ofiarodawców korzysta z możliwości odliczania w swoich rozliczeniach 

podatkowych wpłat przekazywanych na dzieci w ramach programu Adopcji Serca, przypominamy 

wszystkie związane z tym informacje. Ruch Maitri działa przy Archidiecezjalnym Centrum 

Misyjnym z siedzibą przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-105 Lublin. Archidiecezjalne 

Centrum Misyjne jest kościelną osobą prawną. Wpłaty naszych ofiarodawców w całości 

przeznaczane są na kościelną działalność charytatywno - opiekuńczą. Zasady odliczania wpłat 

dokonywanych przez ofiarodawców reguluje art. 26 ust. 6b Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.), art. 55 ust. 7 

Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w RP (Dz. U. Nr 29, 

poz.154 ze zm.) oraz liczne orzeczenia sądowe. Podajemy podstawowe zasady obowiązujące przy 

odliczaniu darowizn (nie zmieniły się one od wielu lat), które wynikają z przytoczonych przepisów: 

● przekazanie na konto bankowe darowizny na kościelne cele charytatywno-opiekuńcze powinno 

odbyć się za pokwitowaniem wystawionym przez obdarowanego;  

● wpłaty na działalność charytatywną odlicza się od dochodu w zeznaniu rocznym przy 

wykorzystaniu formularza PIT-O, wypełniając część D;  

● do odliczenia darowizn na działalność charytatywną przy rozliczeniu podatku dochodowego od 

osób fizycznych (PIT) konieczne jest otrzymanie sprawozdania o wykorzystaniu wpłaconej kwoty 

w ciągu dwóch lat od dokonania wpłaty; 

Zgodnie z uchwałą całego składu Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 

marca 2005 r. (sygn. akt. FPS5/04) nie ma limitu przy odliczaniu darowizn na kościelną 

działalność charytatywno-opiekuńczą. 
Każdy ofiarodawca, który zdecyduje się na odliczenie darowizny w rozliczeniu podatkowym za 

2017 r. powinien zwrócić się do nas o pisemne potwierdzenie wpłat, które jest pokwitowaniem 

odbioru darowizny. Przesłane potwierdzenie zawiera także elementy wymaganego sprawozdania o 
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wykorzystaniu kwot na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, zaś w połączeniu z 

niniejszym Informatorem Wielkanocnym, stanowi pełne sprawozdanie. Prosimy o przechowywanie 

dowodów wpłat na rachunek bankowy Ruchu, ponieważ urzędy mogą żądać ich okazania. 

Przypominamy, że urzędy skarbowe mogą weryfikować zeznania podatkowe na przestrzeni pięciu 

lat licząc od końca roku, w którym składany jest PIT.  

                                                                                                              
 

Redaguje zespół: Konrad Czernichowski, Agnieszka Strycharczuk, Salamon Artur  
Adres korespon: Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri” 

parafia św. Józefa, ul. Filaretów 7, 20-609 Lublin 
 Asystent kościelny: ks. Adam Bab. Odpowiedzialny: Konrad Czernichowski 

 Strona internetowa: www.maitri.pl.  Email: maitri@diecezja.lublin.pl 

                     Tel.: 81 525 78 56 w godzinach pracy Biura Adopcji Serca  wtorek 16:00-18:00),  
konto: Ruch „Maitri” przy Archidiezjalnym Centrum Misyjnym 

 nr: 76 1240 2382 1111 0000 3926 0677.   
Dla wpłacających z zagranicy konto Euro: standard IBAN: PL 92 1240 5497 1978 0010 4969 4166 

USD: standard IBAN: PL 08 1240 2382 1787 0000 3926 0693; standard BIC/SWIFT: PKOPPLPW 
Zapraszamy na Msze św. i spotkania dla uczestników i darczyńców Ruchu w drugie piątki miesiąca 

17:00-19:00 (parafia św. Józefa, dolny kościół – wejście od strony kładki nad ul. Filaretów). 

  

http://www.maitri.pl/
mailto:maitri@diecezja.lublin.pl

