
REGULAMIN  

udzielania pomocy materialnej Podopiecznym i Członkom Stowarzyszenia  

Limanowska Akcja Charytatywna w Limanowej („Stowarzyszenie”).  

§ 1 

Warunki i zasady przyznawania pomocy materialnej 

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady udzielania pomocy materialnej (finansowej  

lub rzeczowej) Podopiecznym będącym pod stałą opieką Stowarzyszenia, Członkom Stowarzyszenia 

oraz ofiarom zdarzeń losowych nie będącym członkami Stowarzyszenia .  

2. Stowarzyszenie udziela pomocy (finansowej lub rzeczowej) osobom wymienionym ust. 1. na pisemny 

wniosek skierowany do Zarządu Stowarzyszenia. W przypadku Podopiecznego Stowarzyszenia 

wniosek winien być podpisany przez co najmniej jednego rodzica dziecka lub opiekuna prawnego.  

3. Do wniosku o udzielenie pomocy materialnej należy dołączyć następujące dokumenty: 

a) opis sytuacji rodziny, ze wskazaniem danych dotyczących sytuacji materialnej, ilości członków 

rodziny a w tym źródeł dochodów, źródeł utrzymania, sytuacji zdrowotnej poszczególnych członków 

rodziny, kosztów leczenia, kosztów wydatkowania na lekarstwa, etc., (warunek ten dotyczy 

pierwszego wniosku podopiecznego o udzielenie pomocy materialnej lub na każdorazowe wezwanie 

Zarządu Stowarzyszenia); 

b) dokumentację medyczną  (np. zaświadczenia lekarskie); 

            c) oryginału faktury VAT (rachunków) przelewowych wystawionych na Stowarzyszenie Limanowska 

            Akcja Charytatywna w Limanowej z dopiskiem imienia i nazwiska osoby której pomoc ma być 

            udzielona. 

           d)  faktury obcojęzyczne wystawiane za leczenie podopiecznych przedstawiane do wypłaty muszą 

 być przetłumaczone na język polski na koszt osób zainteresowanych. 

       4. W sytuacjach szczególnych Zarząd Stowarzyszenia uprawniony jest do żądania innych dokumentów,  

            jak również do udzielenia pomocy bez konieczności przedłożenia wszystkich dokumentów.  

5. Z zastrzeżeniem ust. 4 decyzję o udzieleniu pomocy materialnej podejmuje dwóch Członków 

Zarządu, w tym Prezes Zarządu i jeden Członek Zarządu.  

6. Pomoc materialna udzielana jest w wysokości i formach ustalanych przez Zarząd, stosownie  

do posiadanych środków finansowych zgromadzonych na subkoncie Podopiecznego. W przypadku 

zgonu Podopiecznego zgromadzone na subkoncie i niewykorzystane środki finansowe Zarząd 

Stowarzyszenia przeznaczy na cele statutowe Stowarzyszenia.  

7. Istnieje możliwość uprzedniego ustalenia z Zarządem Stowarzyszenia wysokości i form udzielanej 

pomocy oraz terminu jej rozliczenia.  

§ 2 

Zakres i formy przyznawania pomocy materialnej 

 

1. W ramach posiadanych środków, Stowarzyszenie udziela pomocy materialnej  w następujących 

      formach: 

a) dofinansowania zakupu lekarstw przyjmowanych na stałe i doraźnie, środków pomocniczych  

(np. pampersów, pieluch), szczepionki, suplementy diety oraz diety (po przedłożeniu zaświadczenia 

lekarskiego o konieczności ich stosowania) 

b)  sprzęt rehabilitacyjny, medyczny, ortopedyczny,  

c) dofinansowania kosztów zabiegów rehabilitacyjnych, turnusów rehabilitacyjnych, pobytów 

zdrowotnych, terapii logopedycznej, neurologopedycznej  i inne terapie stymulujące rozwój, 

d) operacje, pobyty w szpitalach (także jednego opiekuna), wizyty u specjalistów, 

e) dofinansowania kosztów dojazdu podopiecznego do placówki rehabilitacyjnej, szpitala, poradni 

specjalistycznej lub innego rodzaju placówki świadczącej pomoc medyczną,  

f) dofinansowania kosztów pobytu w internacie, placówce medycznej; 

g) jednorazowej zapomogi w wysokości nie przekraczającej kwoty 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc 

złotych) udzielanej w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej spowodowanej m.in. ciężką chorobą lub 

innym zdarzeniem losowym. Fakt ten musi być poparty pisemną prośbą i w miarę możliwości 



dokumentacją potwierdzającą sytuację w jakiej się znalazł. Zapomoga nie przysługuje Podopiecznym 

posiadającym  na swoim subkoncie wystarczającą kwotę zgromadzonych środków pieniężnych  

 h)   w przypadkach uzasadnionych: ubrania i obuwie 

       i)   w ramach posiadanych środków: zakupu  koniecznego do terapii,  zabawek edukacyjnych, pomocy 

            edukacyjnych, 

       j)   refundacja środków w ramach programów: likwidacji barier architektonicznych, technicznych  

            i komunikowaniu się w części nie refundowanej przez PCPR i PFRON 

       k)   zakup specjalistycznego materaca do kwoty 1000 zł brutto, 

       Jeśli wydatki wykraczają poza powyższą listę, konieczne jest każdorazowe napisanie indywidualnej, 

       uzasadnionej prośby do Zarządu Stowarzyszenia o możliwość wykorzystania środków z subkonta 

       Podopiecznego na inny cel. 

 2. Pomoc w formie dofinansowania udzielana jest poprzez refundację odpowiednio faktury VAT 

(rachunku) w całości lub w części na cel zgodny ze złożonym wcześniej wnioskiem. Faktura VAT 

(rachunek) winna zostać dostarczona do Stowarzyszenia nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej 

wystawienia, spełniać wszystkie niezbędne elementy wynikające z właściwych powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, a nadto spełniać warunki opisane w § 1 ust. 3 pkt c) Regulaminu.  

3. Dofinansowanie kosztów dojazdu podopiecznego do placówki rehabilitacyjnej, szpitala, poradni 

specjalistycznej lub innego rodzaju placówki świadczącej pomoc medyczną na rzecz podopiecznego 

obejmuje zwrot niezbędnych kosztów dojazdu podopiecznego ze swojego miejsca zamieszkania do 

placówki medycznej oraz z powrotem do miejsca zamieszkania.  

4. Decyzja w zakresie wyboru środka lokomocji, z którego podopieczny korzysta należy  

do podopiecznego, jego rodzica lub opiekuna prawnego.  

5. W przypadku wyboru jako środka lokomocji transportu publicznego (kolej, pociąg, autobus, bus, 

samolot, etc) Stowarzyszenie może pokryć koszty dojazdu podopiecznego oraz jednego opiekuna 

(rodzic/opiekun prawny) na podstawie przedłożonych biletów. 

6. W przypadku korzystania z transportu prywatnego (samochód osobowy) Stowarzyszenie pokryje 

koszty dojazdu podopiecznego do placówki na podstawie oświadczenia o pobycie w danej placówce 

oraz przedłożonego dokumentu potwierdzającego pobyt w placówce. W przypadku korzystania  

z transportu prywatnego (samochód osobowy) istnieje możliwość zwrotu kosztów 2 przejazdów na 

trasie: miejsce zamieszkania podopiecznego – placówka medyczna – miejsce zamieszkania. Koszt 

przejazdu zostanie rozliczony na podstawie odległości z miejsca zamieszkania do miejsca placówki 

opieki zdrowotnej i z powrotem oraz przy przeliczeniu zużycia paliwa równym  7 litrów/100 

kilometrów.  

7. Przejazd do placówek medycznych transportem prywatnym (samochód osobowy) zostanie 

dofinansowany na podstawie dowodu zakupu paliwa (faktura VAT) oraz na podstawie zaświadczenia 

potwierdzającego pobyt lub wizytę w/w placówce. Zaświadczenie musi zawierać nazwę placówki, 

datę pobytu (zgłoszenia, wizyty), pieczątkę, podpis pracownika placówki.  

8. Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość weryfikacji złożonych oświadczeń/przedłożonych 

dokumentów w przedmiocie udzielanych dofinansowań i w przypadku uzasadnianych wątpliwości 

może odmówić wypłaty całości wnioskowanej kwoty dofinansowania lub jej części.  

§ 3 

Postanowienia końcowe 

1. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo weryfikacji zgodności udzielanej pomocy z celem deklarowanym 

we wniosku oraz zasadami wynikającymi z niniejszego Regulaminu.  

2. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.  

3. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych dotyczących postanowień Regulaminu jak również  

w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.  

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia o przyjęciu 

Regulaminu tj.: 6.06.2015 r., i z tym dniem traci moc obowiązujący dotychczas Regulamin udzielania 

pomocy finansowej dla Podopiecznych Stowarzyszenia. 

 


