
Jak złożyć datek na rzecz Regionu 9 i Biura Służb Światowych

Kraje w obrębie Regionu 9 są bardzo zróżnicowane. Najprostsze sposoby, by wasza grupa mogła
złożyć datek na Tradycję 7 są przedstawione poniżej.
Jeśli nie jesteście w stanie wysłać środków bezpośrednio (w euro albo w funtach) elektronicznie lub
tradycyjnie bez opłat, możecie przekazać datek na Region 9 przez waszą Intergrupę/Służbę
Krajową, która zsumuje go z datkami innych grup przed wysłaniem do Regionu. Upewnij się, czy
organ służby jest w stanie zrobić to dla twojej grupy.
Można również za pośrednictwem Regionu 9 wysłać datek przeznaczony dla Biura Służb
Światowych. Jeśli twoja grupa przeznacza swój datek (lub jego część) dla Biura Służb Światowych,
napisz konkretnie, jaka to ma być kwota.
Dla twojej wygody przedstawiamy poniżej sugerowany przykład tekstu e-maila.
Wysyłając datek do Regionu 9 – prosimy o wysłanie e-maila do skarbnika oraz do bankiera
Regionu 9 (treasurer@oaregion9.org, banker@oaregion9.org), podając szczegóły datku twojej
grupy oraz dane dotyczące kwoty i konkretnego organu służby (określ w razie potrzeby, jaka kwota
jest przeznaczona dla Regionu a jaka na rzecz Biura Służb Światowych). Skarbnik Regionu 9 wyśle
ci pokwitowanie. Prosimy o informację dla skarbnika i bankiera, na jaki adres mailowy ma być
wysłany paragon – oszczędzamy w tym przypadku na opłatach pocztowych.
Oczywiście jest ważne, by opłaty pobierane przez bank były jak najniższe. Zatem dowiedz się, jaki
jest najlepszy sposób przekazywania datków dla Regionu 9 i wszystkich poziomów służby, tak aby
zmniejszyć opłaty.  
Poniżej przedstawiono dostępne metody dokonania płatności na rzecz Regionu 9.

Konto Regionu 9 w euro
OA REGION 9 Euro Account
National Westminster Bank PLC
Beeston Branch
19 High Road
Beeston
NOTTINGHAM, NG9 2JX
England.
Sort Code 51 – 70 – 06
Account No 79573495
IBAN: GB84 NWBK 6072 0979 5734 95
IBAN BIC: NWBK GB 2L

Koszty są różne, ale wahają się w następującym przedziale: wpłaty o wartości poniżej 150 euro –
ok. 7,50 euro, wpłaty o wartości 150- 7500 euro – 15 euro.
Oprócz tej kwoty możecie być obciążeni dodatkowymi lokalnymi opłatami.
Otrzymywaliśmy weksle, wysyłane do nas (w formie czeku wystawionego na sam bank) w euro,
które nie były dodatkowo obciążane opłatą. To może być przypadek specyficzny dla danego kraju
(Irlandia), ale warto zapytać o taką możliwość w waszym banku.

Czeki w euro powinny być wystawione na „OA Region 9”.

Konto Regionu 9 w funtach

mailto:treasurer@oaregion9.org


OA REGION 9
National Westminster Bank PLC
Beeston Branch
19 High Road
Beeston
NOTTINGHAM, NG9 2JX
England
Sort Code 51 – 70 – 06
Account No 51756013
IBAN GB48 NWBK 5170 0651 7560 13
BIC NWBK GB 2L

Jeśli wpłacasz pieniądze w banku w Wielkiej Brytanii i nie masz możliwości zrobić tego
elektronicznie, możesz wystawić czek, zatytułowany „OA Region 9” i wysłać bezpośrednio na
adres pocztowy bankiera, dostępny po wcześniejszym kontakcie mailowym: banker@oaregion9.org
Bankier Regionu 9 poinformuje Skarbnika Regionu 9 o datku twojej grupy (kwocie, numerze grupy
i mailowych danych kontaktowych); zostanie ci wysłane pokwitowanie. 

Jeśli nie posiadasz konta w euro ani w funtach, sugerujemy międzynarodowy transfer
pieniędzy na konto bankowe w Wielkiej Brytanii (UK Bank Account) – przykład numer 2
powyżej.

Sugerowana treść maila od grupy/organu służby, gdy datki są wysyłane elektronicznie:

Dear OA R9 Treasurer & Banker.
We (Group No & details……………..) are sending a contribution today via a bank draft of:-
Total: € / £ / Other Currency…………….
Please distribute our contribution as follows:
€ / £ / Other Currency
Amount …………. contribution to Region 9.
Remainder of …………. contribution to OA Inc. (WSO).
We understand that the amount intended for OA Inc. (WSO) will be collated with other
contributions sent via OA R9 and forwarded to OA Inc. (WSO). Our group / service body and the
amount of our contribution will be listed with the details being forwarded to OA Inc. (WSO).
Please send the receipt to the above email address or to ……………. (as necessary).
In fellowship
Treasurer (Group No & details ………………..)

Tłumaczenie maila na język polski (uwaga! Należy wysłać maila w angielskiej wersji językowej)
Drogi Skarbniku & Bankierze OA R9,
My (grupa Nr i szczegóły ............... ..) wysyłamy dzisiaj przelewem bankowym datek w wysokości:
…..
Razem: € / £ / inna waluta ................
Proszę rozdzielić nasz wkład w następujący sposób:
€ / £ / innej walucie
Wysokość  datku dla Regionu 9:……………...
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Pozostała część: datek dla Biura Służb Światowych

Zdajemy sobie sprawę, że kwota przeznaczona dla Biura Służb Światowych zostanie dołączona do
innych środków, przesyłanych przez Region i przeznaczonych dla Biura Służb Światowych. Nasza
grupa/organ służby i kwota naszego datku zostaną wymienione ze szczegółami w wiadomości
przeznaczonej dla Biura Służb Światowych. 
Proszę wysłać potwierdzenie na podany wyżej adres email albo do ................(w razie potrzeby).
Pozdrawiamy wspólnotowo
Skarbnik (Grupa Nr i szczegóły...................)


