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KL UB  PR ZYJ ACI ÓŁ   
S ANK TUA RI UM B OŻ EG O MIŁ OSI ER DZI A  w PŁ OCK U   

Zasady działania Klubu  

R EG ULA MI N  

§1 

1. Klub pod nazwą Klub Przyjaciół Sanktuarium Bożego Miłosierdzia zwany dalej Klubem, 
ustanowiony został przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, z siedzibą:  
ul. Stary Rynek 14/18, 09-400 Płock, zwane dalej Zgromadzeniem Sióstr MBM.  

2. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.  

3. W przypadku takiej potrzeby, Klub będzie wspierał tworzenie oddziałów, filii  
i przedstawicielstw w kraju i zagranicą.  

4. Czas trwania Klubu jest nieograniczony.  

5. Wszelkie działania Klubu podlegają Siostrze Przełożonej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej 
Miłosierdzia w Płocku lub osobie upoważnionej przez Siostrę Przełożoną tego 
Zgromadzenia.  

6. Przewiduje się ustanowienie funkcji koordynatorów Klubu. Zadania koordynatorów 
określa Przełożona Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku.  

7. Jednym z zadań koordynatorów będzie utrzymywanie bezpośrednich relacji między 
Zgromadzeniem, a członkami Klubu.  

8. W każdą pierwszą niedzielę po Wielkanocy – w Niedzielę Bożego Miłosierdzia - za 
Członków Klubu będzie odprawiona Msza Święta.  

9. Za Członków Klubu będzie odmawiana codzienna modlitwa Zgromadzenia Sióstr MBM.  

10. Raz w miesiącu, za członków Klubu, będzie odprawiana Msza św. w Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia.  

§ 2 

Celem Klubu jest:  

1. Wspieranie rozwoju Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.  

2. Wspieranie głoszenia Orędzia Bożego Miłosierdzia. 

§ 3 

1. Członkiem Klubu może być osoba fizyczna lub prawna rekomendowana przez 
Zgromadzenie Sióstr MBM lub innego członka.  

2. Członkiem zostaje się przez fakt otrzymania Karty Członka Klubu. Każda Karta jest 
numerowana i przyporządkowana tylko jednemu członkowi.  

3. Karta Członka Klubu jest podpisana imieniem i nazwiskiem jej posiadacza lub nazwą 
firmy.  

4. Każdy Członek Klubu, po przyjęciu Karty Członka Klubu i wpłacie co najmniej dwóch 
rocznych deklarowanych kwot wsparcia jest wpisany do Księgi Pamiątkowej Klubu 
Przyjaciół Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, przechowywanej w Zgromadzeniu Sióstr 
MBM w Płocku. Kwota wsparcia, o której mowa powyżej, sumuje się i liczona jest od 
stycznia 2016 r.  

5. W Księdze Pamiątkowej zapisane będą dane Członka Klubu: imię, nazwisko lub nazwa 
firmy, nr Karty, data przystąpienia do Klubu i data wystąpienia, miejscowość siedziby 
członka. Na życzenie Członka można dopisać inne dane.  
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6. Dane do Księgi Pamiątkowej są przepisywane z formularza, jaki przystępujący do Klubu 
wypełnia przed otrzymaniem Karty. Wzór formularza jest w zał. Nr 1. do Regulaminu.  

7. Dane Członka Klubu, który wpłaci, łącznie od stycznia 2016 r., kwotę co najmniej 10 000 
PLN będą umieszczone na specjalnej indywidualnej tabliczce informacyjnej w nowo 
wybudowanym Sanktuarium.  

8. Dane Członków Klubu, którzy wpłacą w sumie kwotę co najmniej 10 000 PLN / licząc od 
stycznia 2016 r./ będą umieszczone w specjalnej Złotej Księdze Pamiątkowej Klubu 
Przyjaciół Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.  

9. Do Klubu można przystępować wielokrotnie.  

§ 4 

1. Rezygnacji z członkostwa Klubu można dokonać w każdym czasie, bez okresu 
wypowiedzenia. Rezygnacji dokonuje się przez złożenie karty członkowskiej do 
koordynatora Klubu.  

2. W przypadku zagubienia Karty Klubu, rezygnacji dokonuje się przez złożenie pisemnego 
oświadczenia o rezygnacji z członkostwa. Oświadczenie pisemne można dostarczyć 
osobiście, przesłać pocztą lub mailem. Adres mailowy: zmbm.plock@faustyna.pl lub inny 
aktualnie obowiązujący dla Zgromadzenia Sióstr MBM w Płocku.  

3. Po złożeniu Karty lub pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa Koordynator, 
wpisze w Księdze Pamiątkowej datę zakończenia okresu członkostwa w Klubie.  

§ 5  

1. Każdy członek Klubu deklaruje, że będzie systematycznie wpłacał na cele kultu religijnego, 
na rzecz Zgromadzenia Sióstr MBM w Płocku dla realizowania celów wymienionych w § 2. 
Regulaminu. Deklaruje także, że minimalna kwota systematycznej wpłaty nie będzie 
mniejsza niż 100PLN/m-c. Wpłaty można dokonywać jednorazowo w cyklu 
rocznym. Można wpłacać jednorazowo wielokrotność minimalnych płatności miesięcznych 
i płatności rocznych. Zobowiązanie powyższe nie dotyczy Sióstr ze Zgromadzenia Sióstr 
MBM będących członkami Klubu.  

2. Przy każdej wpłacie wskazane jest, aby w tytule przelewu po słowach: „Dar na cele kultu 
religijnego” dopisywać w nawiasie literkę K i numer karty członka, np.: /K 003/  

3. Wpłaty za członka Klubu może dokonywać każda inna osoba. Wpłata taka, będzie 
odczytana jako wpłata za członka Klubu, jeśli w tytule przelewu będzie wpisany nr karty 
członka, za którego jest ta płatność.  

4. Każdy członek Klubu, w przypadku braku możliwości dotrzymania własnej deklaracji 
wynikającej z § 5, pkt.1, za ostatnie rok kalendarzowy, do końca kwietnia następnego roku 
/po roku za który nie wpłynęła deklarowana wpłata/, składa rezygnację  
z członkostwa w Klubie zgodnie z procedurą z § 4. W przypadku nie dopełnienia przez 
Członka Klubu powyższego ustalenia Koordynator będzie zobowiązany wpisać  
w Księdze Pamiątkowej Klubu datę zakończenia członkostwa z ostatnim dniem miesiąca 
kwietnia, o którym mowa w zdaniu poprzednim.  

5. Regulamin jest dostępny w siedzibie Zgromadzenia. Zgromadzenie zastrzega sobie prawo 
do zmiany Regulaminu. O zmianie regulaminu członkowie Klubu będą powiadomieni 
mailowo lub na stronie internetowej Zgromadzenia zostanie zamieszczona informacja o 
dokonaniu zmiany i sposobie zapoznania się z tymi zmianami.  

§ 6 

1. Rozwiązanie Klubu następuje decyzją Przełożonej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej 
Miłosierdzia w Płocku. O decyzji o rozwiązaniu Klubu zostaną powiadomieni Członkowie 
Klubu, których adresy będą znane Zgromadzeniu Sióstr MBM.  
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       Załącznik nr 1. 

F O R M U L A R Z  Z G Ł O S Z E N I O W Y  

na Członka Klubu Przyjaciół   
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku  

1. Data przystąpienia: ……………………………………….. 

2. Data wystąpienia: ……………………………………….. 

DANE PERSONALNE  

3. Imię i nazwisko:  ……………………………………………………………… 

4. Adres e-mail:  ……………………………………………………………… 

5. Nr telefonu:  ……………………………………………………………… 

DANE FIRMY LUB ORGANIZACJI  

6. Nazwa:  …………………………………………………………….… 

7. Siedziba:  ………………………………………………………………. 

ADRES KORESPONDENCYJNY  

8. Nazwa ulicy, nr domu: ul. …………………………………………….……………. 

9. Kod pocztowy, 
miejscowość: 

………………………………………………………………. 

10. Kraj: ………………………………………………………………. 

INFORMACJE DODATKOWE  

Mogą to być dane osoby lub firmy, która pod tym samym numerem karty będzie uczestniczyć wspólnie z Członkiem w realizacji celów 
Klubu; nazwa firmy z jaką jest związany Członek Klubu i jaką funkcję w niej pełni lub w jakiej branży gospodarczej działa; inne informacje, 
które zgłaszający się do Klubu chce umieścić. 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

OŚWIADCZENIE  

1. Oświadczam, że dokładnie zapoznałem się z Regulaminem Klubu Przyjaciół Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. 
2. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w moich danych osobowych przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia dla 

realizacji celów wynikających z Regulaminu Klubu Przyjaciół Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Oświadczam, że zostałem poinformowany  
o prawie do wglądu do swoich danych, w każdym czasie oraz do ich poprawiania. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie 
Danych Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.). 

Nr karty 
(wypełnia sekretariat) 

Podpis składającego zgłoszenie 

W Księdze Pamiątkowej będą umieszczone dane z pól: 1-3, 6-7,9 (miejscowość). Wszystkie 
pozostałe dane dostępne są tylko Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.  


