
REGULAMIN 
 

UDZIELANIA POMOCY SPOŁECZNEJ 
 

PRZEZ 
 

FUNDACJĘ CARITAS DIECEZJI PŁOCKIEJ 
 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
 

1. Podstawę prawną do opracowania niniejszego regulaminu stanowią: 
a) Statut Fundacji Caritas Diecezji Płockiej, 
b) Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 

kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), 
c) Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004. (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 930 z późn. zm.). 
2. Prawo do uzyskania pomocy materialnej i rzeczowej w Fundacji przysługuje 

osobom i rodzinom, z terenu diecezji płockiej. 
3. Pomocy udziela się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie                      

z powodu: 
a) ubóstwa, 
b) sieroctwa, 
c) bezdomności,  
d) ochrony macierzyństwa i wielodzietności, 
e) bezrobocia,     
f) niepełnosprawności, 
g) długotrwałej lub ciężkiej choroby, 
h) zdarzeń losowych, 
i) klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zarząd Fundacji Caritas Diecezji 
Płockiej może udzielić pomocy z przyczyn nie wymienionych w ust. 3 

5. Występowanie jednej z powyższych okoliczności równocześnie z kryterium 
dochodowym jest warunkiem nabycia prawa do ubiegania się o pomoc w 
Fundacji Caritas Diecezji Płockiej. 

6. Fundacja Caritas Diecezji Płockiej może wspierać również działalność osób 
prawnych z przeznaczeniem na świadczenia pomocy społecznej realizowane 
przez te podmioty, jeżeli ich działalność jest zbieżna z celami Fundacji Caritas 
Diecezji Płockiej. 

 
 

§ 2 
Kryteria przyznawania pomocy społecznej 

 
1. Prawo do pomocy pieniężnej lub rzeczowej przysługuje osobom i rodzinom, 

których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego w 
wysokości brutto 0,5 płacy minimalnej ogłaszanej przez MPiPS na rok 
złożenia wniosku. 

2. Za dochód  wymieniony w ust. 1 uważa się sumę przychodów netto z miesiąca 
poprzedzającego złożenie wniosku. 



3. Do dochodów nie wlicza się: 
a. jednorazowych świadczeń socjalnych, 
b. zasiłków celowych, 
c. świadczeń w naturze, 
d. pomocy materialnej uzyskanej z innych organizacji non-profit. 

4. Świadczenia z zakresu pomocy społecznej mogą zostać przyznane 
osobom/rodzinom także z wyższym dochodem niż  wykazany w ust. 1, o ile 
kwota uzasadnionych wydatków związanych z  zaspokojeniem elementarnych 
potrzeb  przekracza ich możliwości finansowe.  

5. W razie wystąpienia rażących dysproporcji między wysokością dochodu a 
rzeczywistą sytuacją majątkową Zarząd Fundacji Caritas Diecezji Płockiej 
może odmówić przyznania pomocy.   

6. Osoby prawne mogą uzyskać dofinansowanie na świadczenia pomocy 
społecznej po wcześniejszym złożeniu prośby o udzielenie pomocy zgodnie z 
§ 4 ust. 4, z określeniem celu przeznaczenia pomocy, zgodnym ze Statutem 
Fundacji.                                                                                                       

 
§ 3 

Zakres przedmiotowej pomocy 
 
     1.  Zarząd Fundacji Caritas Diecezji Płockiej przyznaje pomoc w następującej  
          formie:                
                a)  pomocy pieniężnej, 
                b)  pomocy rzeczowej. 
     2.  Pomoc pieniężna i rzeczowa może być przeznaczona tylko na cel wskazany 
          we wniosku. 

3. Fundacja nie pokrywa wydatków związanych z zadłużeniem wnioskodawców 
wobec Skarbu Państwa (podatki, składki ZUS, KRUS itp.) i innych wierzycieli. 

 
                                 

§ 4 
Obowiązki osób fizycznych i prawnych ubiegających się o pomoc                                                

Fundacji Caritas Diecezji Płockiej 
 

1. Rodziny lub osoby, starające się o pomoc finansową lub rzeczową, 
zobowiązane są do współpracy z pracownikami oraz Zarządem Fundacji 
Caritas Diecezji Płockiej w zakresie złożenia odpowiedniej dokumentacji 
potwierdzającej sytuację życiową rodziny. 

2. Sytuację osobistą, rodzinna, dochodową i majątkową osoby lub rodziny Zarząd 
ustala na podstawie następujących dokumentów: 

a) wniosku o przyznanie pomocy (załącznik nr 1), 
b) oświadczenia o stanie majątkowym (załącznik nr 2), 
c) dokumentów dołączonych do wniosku o pomoc (załącznik nr 3). 

3. Świadome wprowadzenie w błąd Zarządu Fundacji Caritas Diecezji Płockiej 
np. co do faktów wskazanych w ust. 2 może skutkować wstrzymaniem, zmianą 
decyzji lub koniecznością zwrotu udzielonej pomocy. 

4. W przypadku wnioskowania o pomoc przez osobę prawną wymagana jest: 
a) pisemna prośba o udzielenie pomocy wraz z danymi wnioskującego, 

zawierającymi pełną nazwę, adres, nr KRS, NIP, regon, nr 



telefonu/faxu, adres e-mail, adres strony www, wraz z podpisami osób 
uprawnionych do reprezentacji, 

b) opis na jaki zostanie wykorzystana ewentualnie przyznana pomoc, 
c) wstępny kosztorys ze wskazaniem wysokości pomocy o jaką 

wnioskodawca się ubiega.  
5. Osoby prawne po realizacji przyznanej pomocy ze wskazaniem na 

świadczenia pomocy społecznej zobowiązane są przedłożyć Fundacji Caritas 
Diecezji Płockiej sprawozdanie merytoryczne i finansowe. 

 
§ 5 

Tryb udzielania pomocy materialnej i rzeczowej 
 

1. Tryb przyznania pomocy materialnej lub rzeczowej składa się z następujących 
etapów: 

a) złożenie wniosku o przyznanie pomocy do biura Zarządu z załączoną 
niezbędną dokumentacją, 

b) rozpatrzenie przez Zarząd Fundacji Caritas Diecezji Płockiej wniosku 
bądź prośby o pomoc, 

c) podjęcie przez Zarząd decyzji w sprawie udzielenia pomocy, 
d) zawiadomienie osoby fizycznej bądź prawnej ubiegającej się o pomoc                    

o decyzji Zarządu,  
e) realizacja przyznanej pomocy.  

 
§ 6 

Postanowienia końcowe 
 

1. W szczególnych przypadkach, nieopisanych powyżej, Fundacja Caritas Diecezji 
Płockiej zastrzega sobie prawo do udzielania pomocy na zmienionych 
zasadach, ustalonych przez Zarząd. 

2. Od decyzji Zarządu Fundacji Caritas Diecezji Płockiej odwołanie nie 
przysługuje. 

3. Fundacja Caritas Diecezji Płockiej  zastrzega sobie także prawo do odmówienia 
pomocy, a żadne z postanowień regulaminu nie może stanowić podstawy 
roszczenia wobec Fundacji. 

4. Dane osobowe osób starających się o pomoc są zbierane i przetwarzane przez 
Fundację Caritas Diecezji Płockiej w celu niezbędnym do wykonania 
statutowych zadań Fundacji Caritas Diecezji Płockiej.  

        Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi   
        przepisami. 
 
 
Integralną częścią regulaminu  są załączniki: 
      załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie pomocy, 
      załącznik nr 2 - Oświadczenie o stanie majątkowym, 
      załącznik nr 3 - Wykaz dokumentów niezbędnych do wniosku o pomoc, 
      załącznik nr 4 - Decyzja Zarządu Fundacji Caritas Diecezji Płockiej                              
                               o przyznaniu/odmowie przyznania pomocy społecznej. 
 

 
 



§ 7 
1. Niniejszy Regulamin udzielania pomocy społecznej obowiązuje od dnia     
01.09.2016 roku. 
2. Wszelkie zmiany w/w Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem    
nieważności. 
 
 
Płock, dnia 31.08.2016 r. 
 
 
 
 
 


