REGULAMIN
PROGRAMU WSPARCIA DZIAŁAŃ MEDYCZNYCH
DLA ŚRODOWISK POLSKICH I POLONIJNYCH „MISJA MEDYCZNA”
REALIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"
1. ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY
1. Głównym celem Programu jest niesienie pomocy Polakom oraz osobom polskiego
pochodzenia mieszkającym w Gruzji, Kazachstanie, Mołdawii, Rosji, na Litwie oraz
Ukrainie, w zakresie zakupu materiałów medycznych oraz lekarstw jak również
udzielanie pomocy placówkom opiekuńczym, medycznym, domom opieki społecznej
oraz domom seniora przez zakup wyposażenia ww. placówek, takiego jak sprzęt
medyczny, rehabilitacyjny, środki higieniczne.
2. Środki zebrane w ramach programu zostaną przeznaczone na wsparcie osób
potrzebujących pomocy medycznej, które w sposób udokumentowany wykażą
potrzebę dofinansowania zakupu leków, materiałów medycznych lub posiadania
sprzętu medycznego.
3. Osoba ubiegająca się o przyznanie dofinansowania powinna wykazać potrzebę w
zakresie uzyskania danej pomocy, poprzez wypełnienie stosownego wniosku (do
pobrania na stronie jako załącznik nr 1 do regulaminu) oraz dołączenie kopii
dokumentacji (karta choroby, wskazania lekarskie, recepty itp.).
4. Głównym kryterium oceny wniosku jest kryterium zdrowotne - oceniana jest potrzeba
pomocy medycznej, weryfikowana na podstawie danych medycznych przedstawionych
we wniosku.
5. Dodatkowym kryterium oceny wniosku jest kryterium socjalne – ocena na podstawie
dochodu na członka rodziny. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" może zwrócić się o
przesłanie kopii dokumentów potwierdzających dochody członków rodziny.
6. W I etapie wniosek oraz dokumentacja powinna być skierowana do Stowarzyszenia
"Wspólnota Polska", wyłącznie drogą pisemną: e-mail (skany dokumentów) na adres
misjamedyczna@wspolnotapolska.org.pl
7. Wnioski o pomoc można składać do dnia 15 października 2019 roku.
8. Po otrzymaniu potwierdzenia ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” o dofinansowaniu
materiałów medycznych lub lekarstw, wnioskodawca jest zobowiązany przesłać
wypełnione dokumenty (do pobrania na stronie) – II etap:





Rachunek główny (załącznik nr 2 do regulaminu)
Zestawienie dokumentów szczegółowych do rachunku głównego (załącznik nr 3
do regulaminu)
Podpisany dokument – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
(załącznik nr 4 do regulaminu)
Oryginały faktur za 2019 rok, zawierające informacje: data wystawienia faktury,
data opłaty, potwierdzenie wykonania płatności gotówką lub przelewem,
opisane i dokładnie przetłumaczone na jęz. polskim, poświadczone za zgodność

z oryginałem (w przypadku płatności przelewem proszę załączyć potwierdzenie
bankowe)


W szczególnych przypadkach będą przyjmowane oryginały paragonów za 2019
rok wraz z oświadczeniem (załącznik nr 6 do regulaminu).



Wszystkie rachunki, faktury i inne dokumenty finansowe muszą być opatrzone
klauzulą „sfinansowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” lub
„dofinansowane w kwocie……przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, a w
kwocie…… z innych źródeł” (podać jakich).

9. Po otrzymaniu poprawnej dokumentacji rozliczeniowej w wersji papierowej i jej
akceptacji finansowo-merytorycznej, dokonany będzie przez SWP przelew na konto
osoby wskazanej w przedstawionym oświadczeniu (załącznik nr. 5 do regulaminu).
10. Osoby, które nie złożą poprawnej dokumentacji, złożą po terminie lub podadzą
nieprawidłowe konto bankowe nie otrzymają dofinansowania.
11. Osoby, które przedstawią tę samą rozliczeniową fakturę w innych instytucjach, nie
otrzymają dofinansowania w latach następnych oraz zostaną powiadomione placówki
konsularne właściwe dla miejsca zamieszkania.
12. W odpowiedzi na wniosek, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" może poprosić o
przesłanie dodatkowej dokumentacji niezbędnej do weryfikacji wniosku oraz zgłosić
potrzebę wizji osoby lub podmiotu ubiegającego się o wsparcie w celu dokonania oceny
niezbędności danej pomocy, w tym zakupu danego sprzętu, jego przydatności w
placówce oraz warunków pozwalających na korzystanie ze sprzętu.
13. Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski oraz poświadczone za
zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę (nie jest wymagane tłumaczenie przez
przysięgłego tłumacza oraz potwierdzenie notarialne)
14. Brak dokumentacji lub tłumaczenia na język polski skutkują odrzuceniem wniosku.
15. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski osób składających wniosek do
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” po raz pierwszy.
16. Decyzję w sprawach udzielenia pomocy podejmuje Rada Programowa, w skład której
wchodzą lekarze specjaliści oraz osoby reprezentujące Stowarzyszenie "Wspólnota
Polska". Decyzja o przyznaniu pomocy zostanie podjęta w oparciu o wniosek, przesłaną
dokumentację oraz ewentualną wizję lokalną czy dodatkowe konsultacje. Każdy
przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.
17. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia
pomocy. Decyzja Rady Programowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
18. Realizacja Programu będzie prowadzona do wyczerpania środków finansowych.
2. OGRANICZENIA W ZAKRESIE UDZIELANEGO WSPARCIA
1. Koszt zakupu sprzętu medycznego lub lekarstw dla osoby indywidualnej maksymalnie
może wynieść 3 500 zł, tylko w szczególnych i uzasadnionych innymi przesłankami
przypadkach, kwota zakupu może być zwiększona.

2. Osoba może ubiegać się o dofinansowanie zakupu materiałów medycznych lub lekarstw
tylko w 1 instytucji.
3. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" nie udziela pożyczek finansowych osobom
prywatnym ani instytucjom.
4. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" nie udziela pomocy finansowej/pożyczek na spłaty
zobowiązań bankowych, kredytów itd., zadłużeń w placówkach medycznych czy
leczniczych.
5. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" nie pośredniczy w zakładaniu subkont na rzecz osób
prywatnych oraz instytucji.
3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" zastrzega sobie prawo do działania na zasadach
innych, nieopisanych w regulaminie. Zawsze w takich przypadkach decyzje o działaniach
podejmuje Zarząd Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".
2. Zmian Regulaminu dokonuje Zarząd Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".
3. Program wsparcia działań medycznych dla środowisk polskich i polonijnych „Misja
medyczna” jest finansowane ze środków otrzymanych z Kancelarii Senatu w ramach
sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za Granicą.

Załącznik nr 1 – Wzór wniosku pomocy medycznej;
Załącznik nr 2 – Rachunek główny;
Załącznik nr 3 – Zestawienie dokumentów szczegółowych do rachunku głównego;
Załącznik nr 4 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych;
Załącznik nr 5 – Oświadczenie;
Załącznik nr 6 – Oświadczenie do paragonów.

