
Dzieło Pomocy „Ad Gentes” 

Komisji Episkopatu Polski ds. Misji 
03-729 Warszawa 4, 

ul. Byszewska 1, skr. poczt. 112 

tel. 00 48 22 743 95 24; fax. 00 48 793 95 27 

www.adgentes.misje.pl email: 

adgentes@misje.pl  
 

WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ W REALIZACJI PROJEKTU 
(środki ze zbiórki publicznej w 2010 r.) 

Imię i nazwisko ______________________________________________________________ 

Adres do korespondencji ________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail ______________________________________________________________ 

Adres placówki  ______________________________________________________________ 

Kraj realizacji projektu ________________________________________________________ 

Diecezja lub adres kościelny ________________________________________________________ 

Zgromadzenie zakonne, instytut  __________________________________________________ 

Tytuł projektu    

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Dziedzina interwencji*: 

1) Utrzymanie i prowadzenie placówek szkolnych, przeprowadzenie remontów, wyposaŜenie 

bibliotek i klas szkolnych, zakup komputerów, podręczników, przyborów szkolnych i 

pomocy dydaktycznych,  finansowanie opłat szkolnych dla najbiedniejszych dzieci oraz 

wynagrodzenie personelu zapewniającego funkcjonowanie tych placówek; 

2) Utrzymanie i prowadzenie szpitali, ośrodków zdrowia i laboratoriów poprzez ich 

rozbudowę, przeprowadzanie remontów, zakup leków, środków opatrunkowych, czystości i 

Ŝywności dla pacjentów oraz finansowanie wynagrodzenia personelu zapewniającego 

funkcjonowanie tych placówek; 

3) DoŜywianie dzieci i dorosłych, utrzymanie sierocińców i ochronek dla dzieci, finansowanie 

zakupu potrzebnych mebli, środków czystości i Ŝywności dla wychowanków, 

przeprowadzenie remontów oraz finansowanie wynagrodzenia personelu zapewniającego 

funkcjonowanie tych ośrodków oraz budowa studni i zakup cystern na wodę. 

*  podkreślić właściwą. W przypadku, gdy planowany do realizacji projekt nie odpowiada Ŝadnej z trzech wskazanych 

dziedzin, nie moŜe on zostać sfinansowany ze środków zgromadzonych w ramach zbiórki publicznej, ale z innych 

środków Dzieła Pomocy „Ad Gentes”. 



Planowany całkowity koszt realizacji projektu (w miejscowej walucie) _______________________  

w  EUR   _______________ 

Inne organizacje, do których zwrócono się o pomoc w realizacji projektu i przyznana kwota 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

Czas realizacji projektu od _____________________________ do      ______________________ 

Kwota wnioskowana        

____________________________________________________________     EUR 

 

Cele projektu i opis jego realizacji: 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________ 

Uzasadnienie realizacji projektu: 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________ 

Rezultaty, które zostaną osiągnięte w wyniku realizacji projektu: 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________ 



Szczegółowy budŜet projektu: 

L.p Zakup towaru/ usługi Planowana ilość do 

zakupu 

Cena jednostkowa  Kwota wydatkowana 

w ramach projektu 

     

     

     

     

 

Rekomendacja 

 

 – potwierdzenie Biskupa Misyjnego  

 __________________________________________________________________________ 

        L.S.                                   Podpis ___________________Data   ______________________ 

– potwierdzenie przełoŜonego zakonnego lub przedstawiciela księŜy Fidei Donum 

 __________________________________________________________________________ 

         L.S.                                   Podpis ___________________Data   ______________________ 

 

Forma przekazania przyznanej pomocy finansowej 

 

� Konto bankowe (pełna nazwa banku, nr konta, swift, właściciel konta) 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

 

� Gotówka, (kto i kiedy odbiera, adres e-mail lub telefon kontaktowy) 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

 

Podpis wnioskodawcy: 
 

 

           L.S.                                   Podpis ___________________Data   ______________________ 

 

 

Po rozpatrzeniu wniosku zostanie przesłana informacja dotycząca przyznanej dotacji, formy odbioru i 

rozliczenia. Przyznana kwota jest pomocą w realizacji projektu jednak bez Ŝadnych zobowiązań do nowej 

pomocy w przyszłości na ten projekt. Wniosek wypełniony poprawnie, w kaŜdej części musi być podpisany i 

potwierdzony pieczęciami przez podane władze diecezjalne i zakonne. Nie przyznaje się funduszy na realizację 

nowych projektów, jeŜeli nie wpłynęło szczegółowe sprawozdanie i rozliczenie z poprzedniego projektu. 


