
Stowarzyszenie OAZA          
 
 

Regulamin  „Rekolekcyjnego Funduszu Pomocowego św. Józefa” 

dla udzielania wsparcia finansowego rodzinom i osobom  
podejmującym pracę formacyjną. 

(tekst jednolity) 

 
WSTĘP 

Funduszowi nadaje się nazwę: „Rekolekcyjny Fundusz Pomocowy św. Józefa”. 
„Fundusz tworzą fundatorzy:  (stan na koniec sierpnia 2010) 
1. Stowarzyszenie „Oaza” - właściciel Funduszu   
2. Speravi – Bożena Białopiotrowicz    
3. Exodus – Andrzej Boguszewski     
4. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi  
5. Ryszard Iwanicki – Kawaler Rycerskiego Zakonu Bożego Grobu w  
    Jerozolimie, 
6. Ks. Marek Maj – Diecezjalny Moderator Domowego Kościoła, 
7. Elzbieta Hołysz Ohar, 
8. Halina i Jerzy Ochalowie, 
9. Krystyna i Jan Krukowie 
10. Barbara i Bogusław Ciszewscy  
11. Zuzanna i Kazimierz Lekanowie 

12. Agnieszka i Andrzej Kowalczykowie 
13. Leszek Nuciński 
14. Jola i Piotr Zalewscy 
 

§ 1 
Cel utworzenia Funduszu. 

 
1. Fundusz ustanowiony jest w celu wspierania rodzin i osób samotnych, które 
z powodu braku środków finansowych nie mogą brać udziału w rekolekcjach i 
innych spotkaniach formacyjnych, w których uczestnictwo wiąże się z 
wnoszeniem opłat.  
 
2. Wsparcie przyznawane jest małżeństwom albo osobom samotnym, 
pragnącym uczestniczyć w rekolekcjach oazowych, albo w innych formach 
zdobywania chrześcijańskiej formacji duchowej. 
 
3. Fundusz jest wypełnieniem zadań statutowych Stowarzyszenia, zapisanych 
w  §  9 ust. 1 pkt „a”, „b” i „c” 

§ 2 
Utworzenie Funduszu. 

 
1. Fundusz powołany jest uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Oaza i 
zatwierdzony uchwała nr 6/2009 w dniu 16 czerwca 2009 roku przez Walne 
Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. 
 
2. Zarząd Główny tworzy Fundusz przekazując pierwszą wpłatę w wysokości 
1 000 zł. Rozpoczynając gromadzenie części Kapitałowej, o jakiej mowa w §3.    
 
3. Kwota o jakiej mowa w ust. 2 może być wycofana wówczas, gdy Fundusz 
będzie samodzielnie generował środki. 
 
4. Środki gromadzone w Funduszu nie mogą być umieszczane na rachunku 
bieżącym Stowarzyszenia.   
 
5. Koszty funkcjonowania Funduszu ponosi Stowarzyszenie Oaza. 
W szczególności dotyczy to:  

a/ kosztów korespondencji,  
b/ kosztów przekazywania wsparcia (przelewy, przekazy itp.),  
c/ kosztów obsługi bankowej Funduszu. 

W przypadku konieczności poniesienia wydatku związanego z obsługą 
systemu pomocowego ze środków Funduszu, zwraca się go niezwłocznie z 
rachunku bieżącego Stowarzyszenia. 
 

§ 3 
Zasady gromadzenia środków w Funduszu. 

 
1. Fundusz składa się z dwóch części: Kapitałowej oraz Wolnej. Środki 
ulokowane są na odrębnym od rachunku Stowarzyszenia koncie bankowym, 
lub na koncie pomocniczym rachunku Stowarzyszenia. Wybór 
najkorzystniejszego rozwiązania, Zarząd potwierdza uchwałą.  
 
1.2. Część Kapitałowa Funduszu, są to środki wpłacone do funduszu, 
mające generować zysk. Część Kapitałowa może być lokowana na 
oprocentowanym koncie, jako oprocentowana lokata, służyć do wykupienia 
udziałów w funduszach inwestycyjnych albo może być zainwestowana 
korzystnie w inny sposób.  
 
1.2.1. Wysokość części Kapitałowej Funduszu, przed zadysponowaniem nią, 
określana jest odrębną uchwałą; w decyzji bierze się pod uwagę możliwości 
wygenerowania przez niego dochodu.  
Zarząd może postanowić, że określona wysokość części Kapitałowej 



obowiązywać będzie czas dłuższy niż rok. 
 
1.2.2. Określoną na dany rok, zgodnie z pkt 1.2.1. częścią Kapitałową 
dysponuje się na okres roku, wybierając którąś z możliwości zapisanych w pkt 
1.2., biorąc pod uwagę uzyskanie możliwie korzystnego wyniku finansowego. 
Zarząd zadysponuje częścią Kapitałową na okres dłuższy niż rok, pod 
warunkiem, że wypracowywany zysk co roku (w trakcie okresu 
zadysponowania) będzie można przekazywać do części Wolnej. 
 
1.2.3. Części Kapitałowej nie rozdysponowuje się na bieżące wsparcie. 
 
1.2.4. W czasie tworzenia części Kapitałowej – do osiągnięcia poziomu  20 
tysięcy złotych – wygenerowany zysk nie jest przenoszony do części Wolnej.  
 
1.2.5. Zarząd dysponując częścią Kapitałową kieruje się  roztropną 
starannością i ostrożnością, w celu uchronienia Funduszu przed poniesieniem 
straty.  
 
1.2.6. Decyzje dotyczące części Kapitałowej podejmowane są w formie 
uchwał. W podejmowaniu decyzji mogą brać udział Fundatorzy lub ich 
upełnomocnieni przedstawiciele, którzy wnieśli do części Kapitałowej powyżej 
5 tys zł. 
 
1.3. Część Wolna Funduszu, przeznaczona jest do dysponowania jako 
wsparcie w danym roku.  
 
1.3.1. Część Wolna może być rozdysponowana w celu określonym w § 1: 

a/  dla rodzin lub osób samotnych     
b/  na wsparcie całego turnusu, 
c/  na wsparcie księży rekolekcjonistów.  

 
2. Źródła finansowania funduszu. 
2.1. Na część Kapitałową składają się: 

a/ wpłaty od Stowarzyszenia Oaza, 
b/ wpłaty celowe z różnych źródeł, nie obwarowane koniecznością    
    bezpośredniego przekazania osobom potrzebującym 
c/ darowizny inne, których donatorzy pozostawiają Stowarzyszeniu Oaza  
    decyzję o ich zagospodarowaniu w ramach Funduszu. 

 
2.1.1. Decyzję o zakwalifikowaniu do części Kapitałowej środków określonych 
w pkt  2.1. b/ i c/ Zarząd podejmuje w formie uchwały. 

 
2.2. Na część Wolną składają się: 

a/ zyski wypracowane przez część Kapitałową, z zastrzeżeniem pkt. 1.2.4. 
b/ darowizny, 
c/ wpłaty celowe z różnych źródeł, 
d/ zbiórki i składki, 
e/ wpłaty inne, 
f/ dodatkowe wpłaty od Stowarzyszenia Oaza, 

 
§ 3a 

„Skarbonka” 
pomoc w gromadzeniu środków  na opłacenie turnusu 

formacyjnego/rekolekcyjnego. 
1. Część „Skarbonka” – jest  to odrębna, dodatkowa część Funduszu, 
przeznaczona dla małżeństw i innych osób chcących gromadzić środki na 
opłacenie przewidywanego uczestnictwa w turnusie 
formacyjnym/rekolekcyjnym. 
 

1.1.  Fundusz przyjmuje do „Skarbonki” środki na opłacenie turnusu 
formacyjnego/rekolekcyjnego – na przechowanie.  Wpłaty dokonywane są na 
konto „Rekolekcyjnego Funduszu Pomocowego św. Józefa” Stowarzyszenia 
Oaza z obowiązkowym dopiskiem: „Skarbonka”, z nazwą osoby wpłacającej i 
adresem mailowym. Środki „Skarbonki” przechowywane są wyłącznie na 
rachunku bankowym Funduszu i nie mogą wpływać do Kasy Funduszu jako 
gotówka. Zebrane  oszczędności mogą być, zgodnie z dyspozycją 
oszczędzającego, przekazane wyłącznie przelewem na wskazane przez 
niego konto. 
 

1.2. Gromadzący środki na opłacenie turnusu formacyjnego/rekolekcyjnego  
powinien/nni  swoim wkładem do „Skarbonki” zadysponować najpóźniej na 
miesiąc przed spodziewanym jego rozpoczęciem, a gdyby to miało miejsce 
podczas wakacji  – do końca maja,  informując pełnomocnika Funduszu na 
jakie konto i do kiedy należy przekazać jego oszczędności. W przeciwnym 
wypadku Fundusz nie będzie odpowiadał za opóźnienia w przekazaniu 
oszczędności. 
 

1.3. Wpłaty rejestrowane są na kartach ewidencyjnych, odrębnie dla każdego 
wpłacającego;  wpłacający otrzymują  „na żądanie” kopię swojej karty 
ewidencyjnej.  Wzór karty jest  załącznikiem do regulaminu 
 

1.4.1. Gromadzone w „Skarbonce” środki lokowane są zbiorczo, razem z 
pozostałymi środkami Funduszu, na miesięcznych lokatach. 



1.4.2. Uzyskane z lokat odsetki zasilają Fundusz i są wkładem  
korzystających ze „Skarbonki” w jego rozwój.  
 

1.5. Środki wpłacane do „Skarbonki” nie mogą być traktowane jako zaliczka 
skutkująca rezerwacją miejsca na liście uczestników  turnusu 
formacyjnego/rekolekcyjnego. 
 

1.6. Wpłacający może w każdym momencie zażądać zwrotu wpłaconych 
środków w ich nominalnej wartości, podając numer rachunku na który należy 
dokonać zwrotu, jednak wydanie ich nastąpi nie wcześniej niż po zakończeniu 
aktualnej miesięcznej lokaty.   
 

1.7. Ogólne rozliczenie „Skarbonki”  przedstawiane jest w rocznym 
sprawozdaniu Funduszu bez ujawniania informacji o wpłacających. 
 

§ 4 
Zasady udzielania wsparcia. 

 
1. Wsparcie dla rodzin lub osób samotnych. 
1.1. Dysponowanie określoną przez Zarząd Główny  kwotą na ten cel 
powierza się powołanej do tego celu Komisji. 
1.1.1.  Dofinansowanie dla tej samej osoby/rodziny może być przyznane raz 
na trzy lata. Od zasady tej można odstąpić jeżeli nastąpią łącznie poniższe 
dwie okoliczności:  
 a/ Fundusz posiada wystarczająco środków do zaspokojenia potrzeb 
osób dla których dofinansowanie będzie przyznane po raz pierwszy. 
 b/ Dofinansowanie ponowne (przed upływem trzech lat) możliwe jest 
w przypadku uczestnictwa w ORAR I lub II stopnia . 
1.1.2. Od zasady określonej w pkt 1.1.1. można również odstąpić  w 
przypadku, gdy dla tych samych osób dofinansowanie wnioskowane jest na 
oazę wyższego stopnia niż poprzednio. W takim przypadku również należy 
brać pod uwagę wielkość dostępnych środków, a wnioski rozpatrywać w 
drugiej kolejności, po rozpatrzeniu wniosków dla osób dla których 
dofinansowanie będzie przyznane po raz pierwszy. 
1.1.3. Pełnomocnik Zarządu ds Funduszu czuwa nad realizacją zasady o 
unikaniu zbyt częstego dofinansowywania jednej osoby/rodziny. 
1.2. Komisja przyznająca wsparcie. 
1.2.1. Komisję o jakiej mowa w pkt 1.1. powołuje się odrębną uchwałą. 
1.2.2. W skład Komisji wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym minimum 
dwóch członków Stowarzyszenia Oaza. W Komisji nie mogą uczestniczyć 
członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. 
 

1.2.3. Dla usprawnienia pracy Komisji, Zarząd opracuje formularze raportów. 
 
1.2.4. Komisja rozwiązuje się z momentem wyczerpania przewidzianych do 
rozdzielenia środków albo z końcem roku kalendarzowego i składa Zarządowi 
raport o jakim mowa w pkt 1.4.6. 
 
1.2.5. Komisję można powołać na okres kadencji Zarządu. 
 
1.3. Wnioski o przyznanie wsparcia. 
1.3.1. Wnioski w formie pisemnej składają animatorzy lub moderatorzy 
środowiska z którego wywodzą się osoby dla których wnioskowane jest 
wsparcie. Wnioski stanowią informację poufną. 
 
1.3.2. Wniosek zawiera co najmniej następujące informacje: 
a/ Imiona i nazwiska oraz nr telefonu i adres mailowy osób/osoby dla których 

wsparcie jest wnioskowane,  
b/ nazwę organizatora rekolekcji lub turnusu formacyjnego, 
c/ nr konta bankowego organizatora rekolekcji, albo imię, nazwisko oraz 

funkcję osoby reprezentującej organizatora, której należy doręczyć 
przyznaną kwotę wsparcia 

d/ opinię/uzasadnienie pary diecezjalnej w przypadku rodzin Domowego 
Kościoła, lub moderatora  wspólnoty w przypadku innych środowisk 
chrześcijańskich (opinia może m.in. zawierać informację o liczbie dzieci 
które są na utrzymaniu osób dla których wnioskowane jest wsparcie, albo 
będą uczestniczyć z rodzicami w wyjeździe) 

W przypadku rodzin Domowego Kościoła Archidiecezji Lubelskiej, opinia pary 
diecezjalnej może być zastąpiona opinią właściwej pary rejonowej.  
 
1.3.3. Wnioski przekazywane są do siedziby Stowarzyszenia i przekazywane 
Komisji o jakiej mowa w  § 4 ust 1. 
 
1.4. Tryb pracy Komisji.  
1.4.1. Zarząd Główny przekazuje Komisji przyznającej wsparcie informację o 
wysokości środków możliwych do rozdysponowania. Komisja w żadnym 
przypadku nie może przyznać wsparcia powyżej kwoty określonej przez 
Zarząd. 
 
1.4.2. Komisja podejmuje decyzje w formie pisemnej. W decyzji pozytywnej 
ustala wysokość wsparcia, a odmawiając wsparcia przedstawia krótkie 
uzasadnienie. 
 



1.4.3. Komisja rozpatruje wnioski, które wcześniej złożono Zarządowi 
Stowarzyszenia.  
 
1.4.4. Decyzje podejmowane przez Komisję powinny wykazywać: 

a/ wielkoduszność, 
b/ odpowiedzialność za funkcjonowanie systemu. 

 
1.4.5. Zarząd po powołaniu Komisji przedstawia jej jakimi środkami może 
dysponować. 
 
1.4.6. Po każdym posiedzeniu, Komisja sporządza raport, który niezwłocznie 
przekazuje Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia wraz z wnioskami. Raport 
zawiera następujące informacje: 

a/ ile wniosków rozpatrzono; 
b/ jaką kwotę rozdysponowano, 
c/ jaka kwota pozostała w Funduszu, 
d/ ile wniosków załatwiono odmownie. 

 
1.4.7. Komisja przyznając wsparcie określa jego wysokość uwzględniając: 
treść wniosku i proponowaną w nim kwotę, aktualne możliwości Funduszu i 
ilość złożonych wniosków. Raport z posiedzenia, zawierający wykaz decyzji o 
przyznaniu wsparcia (czyj wniosek, na co przyznano wsparcie, w jakiej 
wysokości, komu należy i kiedy przekazać przyznane wsparcie, krótkie 
uzasadnienie  niezwłocznie przekazuje Zarządowi Głównemu – do realizacji. 
 
1.4.8. Jeżeli nie jest to konieczne, Komisja nie wykorzystuje wszystkich 
dostępnych środków. Komisja może zwiększyć wnioskowaną kwotę, ale nie 
więcej niż o 10%.  
 
1.5. Przekazanie wsparcia. 
1.5.1.1. Kwoty przyznane jako dofinansowanie z funduszu Zarząd 
Stowarzyszenia przekazuje organizatorowi rekolekcji lub turnusu 
formacyjnego.  Zarząd upewni się, czy osoby którym udzielono wsparcia 
skorzystają z niego. 
 
1.5.1.2. Przekazanie dofinansowania organizatorowi rekolekcji lub turnusu 
formacyjnego może być dokonywane w następujący sposób: na wskazany 
rachunek bankowy organizatora, przekazem pocztowym na wskazany adres, 
gotówką – za pośrednictwem osób, o których jest mowa w § 4 pkt1.3.1, które 
złożyły w sprawie tego dofinansowania wniosek.  
Osobom jadącym na rekolekcje organizowane przez inną diecezję można – w 

szczególnych przypadkach, uzasadnionych względami technicznymi lub 
organizacyjnymi – przekazać kwotę wsparcia bezpośrednio, zobowiązując do 
jej zwrotu w przypadku zrezygnowania z wyjazdu.    

 
1.5.1.3.  
 
1.5.2. Jeżeli osoby którym przyznano wsparcie rezygnują z wyjazdu, Zarząd 
anuluje przyznaną pomoc. W takim przypadku sporządza się stosowną 
informację i dołącza do dokumentacji. 
 
2. Wsparcie całego turnusu. 
2.1. Wsparcia można udzielić dla całego turnusu rekolekcji oazowych.  
 
2.2. Takie wsparcie może być udzielone wyłącznie dla rekolekcji 
odbywających się w ośrodkach własnych Stowarzyszenia Oaza. W takim 
przypadku na tych rekolekcjach musi zostać przeprowadzona zbiórka na 
potrzeby części Wolnej Funduszu.  
 
2.3. Wysokość wsparcia dla całego turnusu nie może przekroczyć różnicy 
aktualnych miesięcznych kosztów funkcjonowania danego ośrodka 
pomniejszonych o całkowity wpływ z opłat uczestników za rekolekcje.  
 
3. Wsparcie rekolekcjonistów (księży  prowadzących rekolekcje). 
3.1.  Wsparcia dla księży rekolekcjonistów możliwe jest w przypadku gdy ich 
udział w rekolekcjach będzie wymagał opłacenia zastępcy w miejscu stałej 
pracy 
3.2. W takim przypadku uzgodnioną z organizatorami kwotę na ten cel Zarząd 
przekaże na konto organizatora rekolekcji. 
 
 
 
 

§ 5 
Zasady nadzoru systemu 

 
1. na podstawie §  29 ust. 2 pkt „c” Statutu Stowarzyszenia Oaza, Komisja 
Rewizyjna ocenia przebieg udzielania wsparcia w danym roku. Ocena ta, 
wraz z właściwym sprawozdaniem, przedstawiona zostanie najbliższemu 
Walnemu Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Oaza. 
 
2. Po otrzymaniu od Komisji raportu o jakim mowa w pkt 1.4.6. § 4,  Zarząd 



publikuje w Biuletynie Stowarzyszenia komunikat zawierający:   
a/ informację ilu osobom/rodzinom udzielono wsparcia,  
b/ jaka kwota została rozdysponowana na wsparcie oraz  
c/ jaki jest aktualny stan Funduszu w części Kapitałowej i jaki w części  
    Wolnej. 

 
3. Cała dokumentacja Funduszu Pomocowego prowadzona jest przez Zarząd 
Główny w odrębnych teczkach. 

§ 6 
Informacja o systemie 

 
1. Zarząd Stowarzyszenia opracuje sposób udostępniania informacji o 
funkcjonującym systemie. 
 
2. Zarząd Stowarzyszenia określi kiedy – przy jakim stanie środków Funduszu 
– rozpocznie jego promowanie na zewnątrz Stowarzyszenia i Ruchu Światło-
Życie w Archidiecezji Lubelskiej. 
 
3. Zarząd Stowarzyszenia, w sposób przez siebie określony,  każdego roku 
przeprowadzi kampanię na rzecz pozyskania środków do części Wolnej 
Funduszu.  

§ 7 
Postanowienia końcowe. 

 
1. 1. Pierwsza wpłata do Funduszu, dokonana przez Stowarzyszenie Oaza, 
stanowi jego kapitał założycielski. 90% wpłaty rozpoczyna konstruowanie 
części Kapitałowej Funduszu a 10% stanowi początek gromadzenia części 
Wolnej.  
 
1.2. Do czasu założenia odrębnego rachunku, środki z części Wolnej 
pozostają na koncie Stowarzyszenia. 
 
2.1. Kwota przeznaczona do części Kapitałowej niezwłocznie zostanie 
zadysponowana, zgodnie z § 3 pkt 1.2. niniejszego Regulaminu.  
 

2.2. Podmioty które zasilą część „Kapitałową” Funduszu kwotą powyżej 
100,00 zł, stają się Fundatorami. Za ich zgodą wpisuje się je we wstępie do 
niniejszego Regulaminu” po słowach „Stowarzyszenie „Oaza” - właściciel 
Funduszu”, numerując według kolejności wniesienia wpłaty.  

 
2.3.1. Uzupełnienie listy fundatorów we wstępie Regulaminu dokonuje się 

automatycznie, po dokonaniu wpłaty. Zarząd okresowo dokonuje sprawdzenia 
listy i zatwierdza ją.  
2.3.2. Fundatorem nie może być podmiot którego działalność godzi w zasady 
określone w Statucie Stowarzyszenia. 
 
2.4. Fundator w formie pisemnej może zastrzec, że w przypadku likwidacji 
Funduszu, o ile nastąpi to przed upływem 15 lat od dnia wniesienia udziału do 
Funduszu, kwota wniesiona przez niego do części Kapitałowej zostanie mu 
zwrócona w wysokości nominalnej 
 
3. W przypadku zamiaru dokonania zmiany merytorycznej niniejszego 
Regulaminu, Zarząd Główny zwoła posiedzenie Rady Stowarzyszenia w celu 
zaopiniowania projektu zmian.  
 
4. Likwidacji Funduszu dokonuje się uchwałą  Walnego Zgromadzenia 
Członków Stowarzyszenia. 
 
5.1. Środki pozostające po likwidacji Funduszu zostaną przekazane na cele 
Caritas. 
 
5.2.  Fundator który spełni wymaganie punktu 2.4. niniejszego paragrafu 
może zażądać zwrotu wniesionej kwoty podając adres pod który mają być 
przekazane środki 
 

Regulamin przyjęty uchwałą Zarządu Głównego 
nr 1/04/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku, 
obowiązuje z poprawkami: z dnia 31 maja 2007, 
1 kwietnia i 3 czerwca 2008, 20 marca 2009 
oraz 23.09.2010.                               


