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§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii „POCZEKAJKA” w Lublinie udziela dofinansowań 

grupom, osobom fizycznym lub podmiotom posiadające osobowość prawną 

skupionym przy parafii pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka 

w Lublinie. 

2. Program finansowany jest ze środków Stowarzyszenia. 

§ 2. 

Warunki przyznania dofinansowania 

1. Podstawą przyznania dofinansowania jest pisemny wniosek. 

2. Wszystkie wnioski z prośbą o pomoc - składane są w Stowarzyszeniu przez osoby 

zainteresowane w formie pisemnej na adres: 

Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii „POCZEJKAJKA” w Lublinie, 

Al. Kraśnicka 76, 20-718 Lublin. 

3. Istnieje możliwość przesłania skanu dokumentów na adres mailowy Stowarzyszenia: 

stowarzyszeniepoczekajka@poczekajka.pl, pod warunkiem późniejszego dostarczenia 

oryginałów dokumentu. 

4. Pomoc finansowa udzielana jest w zakresie: 

 pomocy społecznej na rzecz parafian kościoła i innych osób znajdujących się 

w potrzebie: osoby społecznie wykluczone, osoby niepełnosprawne, osoby 

w trudnej sytuacji materialnej, osoby z rodzin wielodzietnych lub niepełnych, 

osoby zagrożone lub dotknięte patologią społeczną, osoby które dotknęły zdarzenia 

losowe  lub choroby;  

 dofinansowania zorganizowanych form wypoczynku i pielgrzymek; 

 dofinansowania koncertów, prelekcji, przedstawień teatralnych, imprez 

środowiskowych; 

 dofinansowanie szkoleń i kursów; 

 dofinansowanie na zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji zadań; 

5. Za trudną sytuację materialną, o której mowa w ust. 4 uważa się sytuację, gdy 

przeciętny miesięczny dochód netto osoby ubiegającej się o dofinansowanie nie 

przekracza kwoty 754,00 zł w przeliczeniu na członka rodziny. Jeśli dziecko posiada 

orzeczenie o niepełnosprawności, to wówczas kwota wynosi 844,00 zł. 

6. Dofinansowanie może zostać przyznane w kwocie niższej niż wskazana we wniosku 

o jego przyznanie. 

7. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do odmówienia przyznania dofinansowania. 

8. Osoby, którym dofinansowanie zostało przyznane, zobowiązuje się do przestrzegania 

postanowień niniejszego Regulaminu oraz wykorzystania przyznanych środków 

zgodnie z przeznaczeniem. 

§ 3. 

Zasady przyznawania dofinansowań 

1. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje minimum trzech członków Zarządu 

Stowarzyszenia biorąc pod uwagę kryteria ustalone w § 2. 

2. Członek Zarządu, który ubiega się o dofinansowanie, nie może brać udziału 

w podejmowaniu decyzji o przyznaniu pomocy materialnej dot. wniosku, który złożył. 

http://tematy.finanse.gazetaprawna.pl/tematy/n/netto


3. Zarząd Stowarzyszenia określa corocznie maksymalną wysokość udzielanych 

dofinansowań w preliminarzu. 

4. Zarząd zastrzega sobie prawo kontaktu z osobą ubiegającą się o dofinansowanie. 

§ 4. 

Wysokość i forma wypłaty dofinansowań 

1. Maksymalna wysokość dofinansowania do realizacji zadania nie może przekroczyć 

10% budżetu Stowarzyszenia za poprzedni rok. 

2. Dofinansowanie jest wypłacane w kwocie brutto, jednorazowo w całości. 

3. Dofinansowanie na rzecz uprawnionego udzielane jest 

a. dla osób potrzebujących poprzez refundację faktury (faktura nie może być 

wystawiona wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku) lub części faktury 

wystawionej na Stowarzyszenie na cel zgodny ze złożonym wnioskiem, pieniądze 

są przekazywane poprzez: 

 zasilenie subkonta podanego przez wnioskodawcę, 

 wypłaty bezpośrednio dla wnioskodawcy na podstawie dokumentu kasowego 

KW, 

b. dofinansowanie na inne cele niż pomoc społeczna poprzez refundację faktury 

(faktura nie może być wystawiona wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem 

wniosku) lub części faktury wystawionej na Stowarzyszenie na cel zgodny ze 

złożonym wnioskiem, pieniądze są przekazywane poprzez: 

 zasilenie subkonta podanego przez wnioskodawcę. 

§ 5. 

Ustalenia końcowe 

1. Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Zarządu 

Stowarzyszenia. Decyzja ma charakter ostateczny. 

2. Beneficjent jest zobowiązany do złożenia merytorycznego i finansowego 

sprawozdania końcowego w ciągu 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, 

określonego we wniosku beneficjenta. W skład sprawozdania finansowego wchodzą 

faktury w oryginale wystawione na Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii POCZEKAJKA 

na podstawie których zostanie wypłacone dofinansowanie beneficjentowi w ciągu 7 

dni od dostarczenia dokumentów finansowych. 

3. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo sprawdzenia, czy beneficjent skorzystał z usługi, na 

którą dostał dofinansowanie. 

4. W przypadku niezgodnej z wnioskiem realizacji zadania lub w przypadku 

niedopełnienia obowiązków Beneficjenta, określonych w § 5 niniejszego Regulaminu 

przyznawania i rozliczania dofinansowań, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu 

kwoty wypłaconego dofinansowania wraz z należnymi odsetkami. 

5. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmian w obowiązującym Regulaminie. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczną decyzję 

podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. 

7. Niniejszy regulamin został uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii 

„Poczekajka” w Lublinie Uchwałą nr 3/2017 i wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

               ZARZĄD 

         SPP „POCZEKAJKA” 


