
REGULAMIN SERWISU 

NAPARAFIE.PL 

Naparafie.pl daje możliwość uzyskiwania wsparcia przez Parafie od swoich Parafian. 

Serwis Naparafie.pl działa w oparciu o przepisy prawa polskiego, w szczególności: 

1. Ustawę z dnia z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2011 r. poz. 1175 z 
późn. zm.) 

2. Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 
1422 z późn. zm.); 

3. Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.); 
4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1); 

§ 1  

Definicje 

1. Parafia – każdy Użytkownik Serwisu będący Parafią Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce, 
który posiada Konto Parafii; 

2. Cookies– niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez Serwis (stronę WWW) i zapisywane 
po stronie Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku komputera); 

3. Dane Osobowe – zgromadzone w Serwisie przez Operatora w ramach rejestracji (dane 
podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym) oraz w czasie późniejszego 
korzystania z Serwisu, informacje oraz dane osobowe Użytkownika, przetwarzane przez 
Operatora w celu prawidłowego świadczenia Usług bądź w innym celu prawnie 
dopuszczalnym; 

4. Działalność – działalność kultu religijnego, w tym działalność polegająca na udzielaniu 
sakramentów oraz działalność statutowa Parafii, działalność społeczna lub każdy inny przejaw 
działalności Parafii zgodny z profilem Serwisu; 

5. Konto – indywidualne konto Użytkownika, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać 
określonych działań w ramach Serwisu, do którego ma zapewniony dostęp przy użyciu Loginu 
oraz hasła, w celu uniknięcia wątpliwości nie jest to rachunek płatniczy, o którym mowa w 
Ustawie o usługach płatniczych; 

6. Konto Parafii / Panel Proboszcza - Konto określone w § 7 Regulaminu; 
7. Login – adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji, umożliwiający 

identyfikację Użytkownika; 
8. Operator – podmiot będący właścicielem Serwisu i świadczący Usługi w Serwisie – w tym 

przede wszystkim usługę przekazu pieniężnego odbiorczego na rzecz Parafii. Operatorem w 
rozumieniu Regulaminu jest Polish Payment Systems sp. z o.o. (wcześniej pod firmą WSM sp. 
z o.o.) siedzibą w Warszawie ul. Słoneczna 8, 00-789 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000212586, NIP 5213310371, REGON 015767187, która jest jednocześnie 
usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.) 

9. Operator Płatności Wiernego - przedsiębiorstwo odpowiedzialne za niezależny od 
Operatora system płatności internetowych nadawcy (Wiernego), do którego Wierny loguje się 
i poprzez który zleca wykonanie płatności na rzecz Operatora. ; 



10. Osoba Trzecia - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, która nie posiada Konta w Serwisie; 

11. Wierny – Użytkownik, który w sposób dobrowolny przekazuje Wsparcie Parafii; 
12. Profil Parafii – indywidualny profil Parafii; 
13. Regulamin – niniejszy Regulamin; 
14. Rejestracja – czynność polegająca na podaniu Danych Osobowych Użytkownika w zakresie 

niezbędnym do korzystania z Serwisu; 
15. Serwis – portal internetowy dostępny na stronie www.Naparafie.pl.pl, prowadzony przez 

Operatora w języku polskim, do którego prawa przysługują Operatorowi; 
16. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 

lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. 
zm.) zawierana pomiędzy Operatorem oraz Użytkownikiem; 

17. Usługi – świadczenia Operatora polegające na zapewnieniu prawidłowej pracy Serwisu, w 
tym w szczególności udostępnieniu Użytkownikom historii otrzymanych od nich na rzecz 
Parafii płatności; 

18. Usługi Płatnicze – usługi oferowane przez Operatora polegające na odebraniu na rzecz danej 
Parafii określonej kwoty Wsparcia i przekazaniu jej tej Parafii (przekaz pieniężny odbiorczy); 

19. Użytkownik – każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 
posiadająca Konto i korzystająca z Serwisu. Użytkownikiem nie może być osoba fizyczna 
nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych; 

20. Wsparcie – środki pieniężne przekazywane otrzymane od Wiernego i przekazywane Parafii, 
przeznaczone na jej Działalność. 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Serwis jest platformą umożliwiającą Parafiom przyjmowanie Wsparcia w formie darowizn od 
Wiernych na cele przez daną Parafię wskazane (usługa odbiorczego przekazu pieniężnego). 
Serwis nie uczestniczy w relacjach pomiędzy Użytkownikami w ramach zawartej pomiędzy 
nimi za pośrednictwem Serwisu umowy ponad samo jej zawarcie i przekazanie środków od 
Wiernych Parafiom. 

2. Poza świadczonymi usługami płatniczymi dla Parafii, Serwis świadczy także bezpłatne usługi 
dla Wiernych związane z prowadzeniem historii wpłat dokonanych na rzecz Parafii oraz 
ewentualnego (na życzenie Wiernego) konwersję tych danych do odpowiednich formularzy lub 
załączników do formularzy składanych wraz z zeznaniem podatkowym w celu pomniejszenia 
należnego podatku (względnie podstawy opodatkowania) o wysokość przekazanych 
darowizn.  

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.Naparafie.pl.pl w wersji 
elektronicznej, umożliwiającej jego bezpłatne pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą 
systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. 

4. Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania Serwisu, odpowiedzialność Operatora oraz 
Użytkowników, zasady świadczenia i korzystania z Usług oferowanych w ramach Serwisu oraz 
prawne i techniczne warunki korzystania z Serwisu. 

5. Każdy jest obowiązany dokładnie zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego 
postanowienia, przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu. 

6. Przystąpienie do korzystania z Serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania 
niniejszego Regulaminu. 

7. Nazwa Serwisu, kod strony, zasady działania, logotyp, wygląd graficzny, znaki towarowe, 
oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej. 

§ 3 

http://www.patronite.pl/


Warunki korzystania z Serwisu 

1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem dysponowania przez Użytkownika: 
a. połączeniem z siecią Internet, 
b. posiadaniem odpowiednich urządzeń pozwalających na korzystanie z sieci Internet, 
c. posiadaniem aktywnego konta poczty e-mail, 
d. posiadaniem przeglądarki internetowej, pozwalającej na korzystanie z Serwisu, w tym obsługę 

szyfrowanych połączeń SSL. 
2. Korzystanie z Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, 

zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie a także wysyłanie i odbieranie danych 
poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.). 

3. Serwis zawiera chronione prawem znaki towarowe oraz inne dobra będące przedmiotem 
ochrony prawa własności intelektualnej, w szczególności na podstawie przepisów Ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631 
z późn.zm.) oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 1410 z późn.zm.). 

4. Prawa autorskie majątkowe do Serwisu i znajdujących się w nim informacji należą do 
Operatora. 

5. Parafia wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Operatora informacji nt. wysokości 
przekazanego wsparcia oraz informacji na temat jego Działalności w materiałach 
promocyjnych i marketingowych.  

6. Operator ma prawo zamieszczać w Serwisie treści reklamowe, które stanowią integralną część 
Serwisu. 

§ 4 

Działania niedozwolone 

1. W ramach Serwisu niedozwolone jest: 
a. korzystanie z Serwisu w sposób naruszający bądź zmierzający do naruszenia obowiązujących 

przepisów prawa oraz Regulaminu, 
b. podejmowanie jakichkolwiek działań na szkodę Operatora, Użytkownika lub Osób Trzecich, 

mających na celu zakłócenie normalnego funkcjonowania Serwisu, w szczególności 
niszczenie, zmianę, usuwanie, utrudnianie dostępu do Konta, 

c. zamieszczanie treści upokarzających, obrażających, poniżających, wulgarnych, erotycznych 
oraz rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, 

d. wykorzystywanie Serwisu do rozsyłania niezamówionych informacji reklamowych lub 
marketingowych (spam), 

e. naruszanie praw autorskich lub praw własności przemysłowej przysługujących Operatorowi, 
Użytkownikom lub Osobom Trzecim, 

f. podawanie lub podszywanie się pod innego Użytkownika, 
g. zbieranie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o innych Użytkownikach bez ich 

wyraźnej zgody, z wyjątkiem, gdy jest to dozwolone Regulaminem bądź przepisami prawa, 
h. kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie treści Serwisu, w części bądź całości, bez 

uzyskania uprzedniej zgody Operatora, 
i. automatyczne pobranie informacji z Serwisu, np. za pomocą skryptów. 
2. Operator zastrzega sobie prawo do rutynowej kontroli zawartości każdego Profilu Użytkownika 

w zakresie przestrzegania przez niego zasad Regulaminu, w szczególności czy nie zachodzą 
przesłanki przewidziane w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049).  

3. Serwis zastrzega sobie prawo usunięcia konta i/lub zablokowania możliwości korzystania z 
Serwisu Parafiom i Wiernym na podstawie rekomendacji wydanych przez: 

a. Office of Foreign Assets Control (OFAC) departmentu skarbu USA; 



b. Unię Europejską (Consolidated list of EU financial sanctions)  

§ 5 

Rejestracja 

1. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu niezbędne jest posiadanie Konta w 
Serwisie. 

2. Konto zakładane jest samodzielnie poprzez rejestrację w Serwisie. W celu założenia Konta 
należy wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie internetowej 
Serwisu www.Naparafie.pl 

3. Rejestracja oraz założenie Konta jest dobrowolne oraz bezpłatne. Rejestracja w Serwisie 
wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Użytkownik dokonując rejestracji oświadcza, iż 
zapoznał się z aktualnym brzmieniem Regulaminu, w tym Polityką Prywatności i akceptuje 
jego treść oraz wynikające z jego postanowień prawa i obowiązki. 

4. Założenie Konta wymaga zaakceptowania wymaganych zgód oraz uzupełnienia formularza 
rejestracyjnego o dane w nim wskazane, w szczególności: 
 

a. imię i nazwisko, 
b. adres zamieszkania, 
c. adres korespondencyjny (jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 
d. numer telefonu, 
e. adres e-mail 

 
W przypadku osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej 
albo osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: 
 

a. Firmę (nazwę), 
b. formę organizacyjną prowadzenia działalności gospodarczej (o ile jest prowadzona), 
c. adres siedziby, 
d. numer identyfikacji podatkowej (o ile podmiot posiada NIP), 
e. numer KRS (o ile podmiot jest wpisany do KRS), 
f. dane reprezentanta takie jak imię i nazwisko, numer telefonu,  adres e-mail 

 
6. Przyjęcie Wsparcia na rzecz Parafii od Wiernych chcących udzielić go wybranej Parafii bez 

rejestrowania się w Serwisie, będzie to możliwe po podaniu danych wskazanych w ust. 4 lit a 
i e powyżej oraz wszelkich innych danych na stronie Operatora Płatności Wiernego, których 
będzie wymagał Operator Płatności Wiernego. 

7. W przypadku Parafii, chcących uzyskać do Panelu Proboszcza przy rejestracji, Użytkownik 
dokonuje wyboru spośród listy dostępnych parafii lub wskazuje brakującą parafię poprzez 
formularz „dodaj moją parafię”. 

8. W celu potwierdzenia danych Parafii, w tym numeru rachunku bankowego Użytkownik może: 
a. potwierdzić numer rachunku bankowego znajdujący się w bazie Serwisu, jako 

pochodzący z oficjalnej strony danej Parafii, wskazanej na oficjalnej stronie 
Diecezji lub Archidiecezji, do której przynależy Parafia; lub 

b. jeżeli taki numer rachunku bankowego nie jest podany w Serwisie albo podany 
w Serwisie numer uległ zmianie albo jeżeli Użytkownik zamierza dodać 
dodatkowy numer rachunku bankowego, Użytkownik zaznacza opcję 
„dodaj/zmień numer rachunku bankowego” – w tym przypadku Użytkownik 
będzie musiał dokonać przelewu weryfikacyjnego do Operatora w wysokości 1 
zł. Serwis na podstawie danych otrzymanych w takim przelewie doda lub zmieni 
rachunek bankowy Parafii pod warunkiem potwierdzenia tożsamości danych 
Parafii, której rachunek bankowy dotyczy i danych nadawcy przelewu. 

 



9. Serwis zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji lub dokumentów 
weryfikujących tożsamość Użytkownika reprezentującego Parafię, a także odmowy zmiany lub 
uzupełnienia danych w przypadku niezgodności informacji, braku należytej reprezentacji lub 
innych powodów mogących wpływać na bezpieczeństwo Użytkowników lub Serwisu. 
 

10. Formularz rejestracyjny zawiera pola oraz oświadczenia oznaczone gwiazdką (*), których 
wypełnienie jest niezbędne w celu dokończenia rejestracji oraz założenia Konta. 
Nieuzupełnienie pól, o których mowa w zdaniu powyżej skutkuje brakiem możliwości założenia 
Konta oraz odmową świadczenia Usług. 

11. Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzyma na podany przez 
niego adres e-mail wiadomość zawierającą link aktywujący Konto. W celu dokończenia 
rejestracji należy kliknąć w link znajdujący się w przesłanej wiadomości e-mail. 

12. Użytkownik korzystając z Serwisu może posługiwać się Loginem, który podał podczas 
rejestracji. Login nie może być wulgarny, obraźliwy, naruszać dobrych obyczajów, przepisów 
prawa oraz postanowień Regulaminu. 

13. Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny nie może podawać Danych Osobowych innych 
Użytkowników lub Osób Trzecich oraz wizerunku Osób Trzecich bez wymaganego prawem 
zezwolenia lub zgody tych osób. 

14. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, założyć Konto w ich imieniu może 
jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów. 

15. Pracownicy Serwisu każdorazowo weryfikują podane przez Użytkownika podczas rejestracji 
Dane Osobowe. Podanie nieprawdziwych Danych Osobowych lub informacji albo posłużenie 
się cudzymi danymi w celu skorzystania z Serwisu może podlegać odpowiedzialności karnej 
oraz odszkodowawczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

16. Użytkownik nie może udostępniać danych pozwalających na logowanie się w Serwisie innym 
Użytkownikom lub Osobom Trzecim. W przypadku uzyskania przez innego Użytkownika lub 
Osobę Trzecią danych pozwalających na logowanie w Serwisie, a także w przypadku 
podejrzenia takiej sytuacji, Użytkownik powinien zmienić dane logowania oraz niezwłocznie 
zawiadomić o tym Operatora. 

17. Użytkownik zakładając Konto w Serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora 
podanych Danych Osobowych, w celu prawidłowego świadczenia Usług Serwisu określonych 
w Regulaminie (Zawarcie Umowy stanowi podstawę prawną przetwarzania Danych 
Osobowych). Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych zostały określone w 
Polityce Prywatności oraz przesłane na adres e-mail Użytkownika. 

18. Po założeniu Konta w Serwisie, Użytkownik posiada dostęp do wszystkich funkcjonalności 
Serwisu przewidzianych dla danego rodzaju Konta. Operator może tworzyć nowe 
funkcjonalności Serwisu oraz zmieniać lub modyfikować dotychczasowe, co nie stanowi 
zmiany Umowy. 

§ 6 

Warunki i zasady świadczenia Usług oraz Wynagrodzenie Operatora 

1. Świadczenie Usług odbywa się na podstawie Umowy zawieranej przez Operatora z 
Użytkownikiem. 

2. Z chwilą skutecznego założenia Konta w Serwisie, zgodnie z instrukcją wskazaną w § 5 
Regulaminu, dochodzi do zawarcia Umowy w formie elektronicznej pomiędzy Użytkownikiem 
a Operatorem, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu, 
na warunkach określonych w przepisach prawa oraz niniejszym. 

3. Wszystkie Usługi świadczone na rzecz Wiernych - w szczególności możliwość korzystania 
przez z Serwisu, założenie i prowadzenie Konta oraz śledzenie historii wpłat i możliwość 
generowania załączników do deklaracji PIT na potrzeby zmniejszenia zobowiązania 
podatkowego o przekazane na rzecz Parafii darowizny są bezpłatne. 



4. Usługi świadczone na rzecz Parafii w zakresie korzystania z Serwisu, założenie i prowadzenie 
Konta Parafii są bezpłatne, natomiast świadczone Usługi Płatnicze mają charakter odpłatny, 
zgodnie z ust. 5 poniżej. 

5. Wynagrodzenie Operatora za Usługi oraz Usługi Płatnicze świadczone na rzecz Parafii, 
stanowi pobierana od Parafii prowizja : 

a. 1,99 % Wsparcia przekazanego każdorazowo na rzecz Parafii przez Wiernych 
(wynagrodzenie Operatora). Usługi Płatnicze świadczone przez Operatora na rzecz Parafii 
objęte są stawką VAT 0%. 

b. Parafia wyraża zgodę na pobranie przez Operatora kwot, o których mowa powyżej, ze środków 
pieniężnych otrzymywanych przez Operatora od Wiernych na rzecz Parafii. 

c. Po prawidłowym wypełnieniu danych do faktury na stronie Operatora, Operator wystawi Parafii 
fakturę VAT w formie elektronicznej, z tytułu opłaty za Usługi oraz Usługi Płatniczej. 
Wystawione faktury VAT Operator będzie przekazywał Parafii poprzez e-mail. 

§ 7 

 Zasady działania Konta Parafii 

1. W dowolnym czasie Użytkownik może zdecydować o zmianie danych Konta. W tym celu w 
ramach funkcjonalności Serwisu, Użytkownik zmienia ręcznie dane adresowe i kontaktowe 
konta w zakładce „Panel Proboszcza”, przy czym w przypadku woli zmiany numeru rachunku 
bankowego Użytkownik przesyła Operatorowi na adres e-
mail kontakt@Naparafie.pl zgłoszenie zamiaru dokonania zmiany w sposób opisany w 
paragrafie 5 ust 8 p. b. powyżej (przelew weryfikacyjny z nowego rachunku). 

2. Profil Użytkownika każdorazowo podlega weryfikacji merytorycznej i formalnej przez 
Operatora pod względem zgodności z Regulaminem. W szczególności Operator weryfikuje: 

a. czy Użytkownik (Parafia) spełnia kryteria prowadzenia Działalności, przy czym ocena 
Działalności należy wyłącznie do Operatora, który podejmuje decyzję w tym zakresie według 
własnego uznania; 

b. czy działania Parafii nie naruszają zasad Regulaminu; 
c. czy nie zachodzą przesłanki przewidziane w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 
1049). 

3. Operator każdorazowo dokonuje weryfikacji, badając czy Użytkownik spełnia warunki 
niezbędne do zmiany informacji Konta. 

4. Jeżeli Operator uzna, że Użytkownik spełnia warunki zmiany informacji Konta, o której mowa 
Operator dokona zmiany informacji Konta Użytkownika. 

5. Operator może odmówić dokonania zmiany, o której mowa w ust. 1, w szczególności jeżeli: 
a. Użytkownik nie posiada lub nie założy konta Użytkownika; 
b. Użytkownik nie wypełni prawidłowo danych w Profilu Użytkownika; 
c. Użytkownik nie zaakceptuje wymaganych przez Operatora oświadczeń;  
d. uzna, że Profil Użytkownika zawiera treści niezgodne z prawem, Regulaminem lub dobrymi 

obyczajami, lub dla realizacji których przepisy prawa stawiają szczególne wymogi prawne, 
których Użytkownik nie spełnia; 

e. uzna, że zachodzą przesłanki przewidziane w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 
1049), 

f. obowiązek taki będzie wynikał z rekomendacji The Office of Foreign Assets Control (OFAC) 
of the US Treasury Department lub rekomendacji Unii Europejskiej (Consolidated list of EU 
financial sanctions) Operator uzna, że realizacja świadczenie usług może stanowić 
zagrożenie dla życia lub zdrowia oraz być sprzeczne z przepisami prawa lub Regulaminem, 

6. W przypadku odmowy dokonania zmiany, o której mowa w ust. 1 Konto Użytkownika działa 
na dotychczasowych zasadach. Na odmowę zmiany informacji Konta, o której mowa w ust. 1 
Użytkownikowi przysługuje reklamacja, na zasadach określonych w § 12 Regulaminu. 



7. Uzyskanie statusu Użytkownika Parafii i potwierdzenie danych (aktywacja Panelu Proboszcza) 
oznacza zgodę Parafii na otrzymywanie od Wiernych Wsparcia. Uzyskanie statusu Parafii nie 
skutkuje powstaniem jakichkolwiek roszczeń Parafii wobec Wiernych dotyczących 
przekazania darowizny. Wierny we własnym zakresie i według własnego uznania decyduje, 
której Parafii i w jakiej wysokości oraz jakim tytułem przekaże Wsparcie. 

§ 8 

Wsparcie dokonywane przez Wiernych 

1. Parafie umożliwiają Wiernym przekazywanie Wsparcia Parafii jednorazowo lub przez czas 
określony. W takim przypadku umowa darowizny pomiędzy Wiernym i Parafią zostaje zawarta 
na wybrany okres, względnie wg. wyboru może być odnawiana co dany okres. Umowa taka 
ulega rozwiązaniu po upływie okresu, na który została zawarta, z zastrzeżeniem, że Wierny 
może przed rozwiązaniem przedłużyć jej obowiązywanie. 

2. Wierny, który zawarł umowę, o której mowa w ust. 1  zgadza się na pobranie jednorazowo 
środków w wysokości wynikającej z wybranego okresu wsparcia. 

3. Z chwilą otrzymania przez Parafię Wsparcia w określonej wysokości w sposób określony w § 
9 Regulaminu, Użytkownik uzyskuje status Wiernego. W profilu Parafii dostępna jest lista 
Wiernych, którzy udzielają Parafii Wsparcia, z wyłączeniem tych Aktywnych Wiernych, którzy 
zaznaczyli chęć udzielenia Wsparcia anonimowo. Wówczas identyfikujące Wiernego 
dokonującego Wsparcia nie będą przekazywane Parafii, będą jednak przekazywane 
Operatorowi dla zapewnienia poprawnej realizacji transakcji oraz działania zgodnego z 
Regulaminem. 

4. Do zawarcia umowy darowizny pomiędzy Wiernym oraz Parafią dochodzi z chwilą uznania 
rachunku bankowego Parafii. 

5. Parafia zastrzega, że nie będzie przyjmować Wsparcia w wysokości przekraczającej 8.000 zł 
dla pojedynczej transakcji.  

§ 9 

Sposób dokonywania płatności 

1. W ramach Serwisu Operator tworzy i udostępnia Użytkownikom informacje niezbędne do 
otrzymywania na rzecz Parafii od Wiernych (przekaz odbiorczy). 

2. Wsparcie, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Parafią oraz Wiernym, przekazywane jest 
Parafii za pośrednictwem Operatora, do którego Wierny ma możliwość przekazać środki 
bezpośrednio lub za pośrednictwem Operatora Płatności Wiernego.  

3. Wierny wyraża zgodę na przekazywanie Wsparcia Parafii za pośrednictwem Operatora przy 
czym środki pieniężne stanowiące Wsparcie w żadnym momencie nie stają się własnością 
Operatora, z zastrzeżeniem prowizji, o której mowa § 6 ust. 5. 

4. Wierny zawierając umowę z Parafią zobowiązuje się do przekazywania Wsparcia Parafii 
poprzez: 

a. cykliczne przekazywanie do Operatora kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości Wsparcia 
lub 

b. jednorazowe przekazanie Operatorowi kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości Wsparcia  
lub    

6. Parafia wyraża zgodę na otrzymywanie Wsparcia za pośrednictwem Operatora.  
7. Operator wypłaca zgromadzone na rachunki kwoty należne Parafii z tytułu Wsparcia 

pomniejszone o prowizje, o których mowa w § 6 ust. 5 co do zasady na następny dzień po ich 
otrzymaniu, nie rzadziej zaś niż raz w tygodniu.  

8. Środki pieniężne stanowiące Wsparcie otrzymywane przez Parafię od Wiernych poprzez 
Operatora przekazywane są Parafii na jej rachunek bankowy. 



9. Wysokość miesięcznego Wsparcia, przekazywanego łącznie przez wszystkich Wiernych na 
rzecz określonej Parafii oraz łączna wysokość uzyskanego dotychczas Wsparcia jest 
widoczna w Panelu Proboszcza. 

10. Aktualna wysokość środków pieniężnych, zgromadzonych przez Operatora i należnych do 
przekazania Parafii dostępna jest wyłącznie dla Parafii po zalogowaniu się do Panelu 
Proboszcza. 

11. Operator w ramach obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 
1049) zastrzega sobie prawo do rejestrowania transakcji dokonywanych w ramach Serwisu. 
Operator w celu potwierdzenia tożsamości Użytkownika dokonującego transakcji w Serwisie 
może żądać: 

a. wykonania płatności testowej z rachunku bankowego należącego do Użytkownika; 
b. udostępnienia dokumentu tożsamości; 
c. potwierdzenia w inny sposób tożsamości Użytkownika. 

12. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dane Użytkownika nie są zgodne ze stanem 
faktycznym lub rachunek bankowy na którym dokonywana jest transakcja nie należy do 
Użytkownika, Operator wezwie Użytkownika do potwierdzenia prawdziwości danych 
osobowych Użytkownika w sposób wskazany w ust. 11 powyżej a w przypadku braku 
potwierdzenia danych podanych przez Użytkownika może odmówić dokonania transakcji oraz 
usunąć Konto Użytkownika. 

13. Operator może odmówić przekazania Parafii Wsparcia w przypadku, gdy zachodzi 
uzasadnione podejrzenie naruszenia zasad Regulaminu, w szczególności postanowień 
Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049).     

§ 10 

Odpowiedzialność 

1. Operator jest odpowiedzialny wyłącznie za świadczenie Usług, w szczególności udostępnianie 
w ramach Serwisu przestrzeni dla Użytkowników oraz umożliwienia otrzymywania przez 
Parafie za pośrednictwem Operatora środków pieniężnych w ramach Wsparcia, a także za 
prawidłowe przekazanie Wsparcia Parafiom. 

2. Operator Płatności Wiernego jest podmiotem odpowiedzialnym wyłącznie za prawidłową 
realizację przekazania Wsparcia otrzymanego na rzecz Parafii. Operator nie odpowiada za 
prawidłową obsługę płatności inicjowanej przez Wiernego i Obsługiwanej przez Operatora 
Płatności Wiernego wybranego przez Wiernego – w tym zakresie odpowiedzialność 
regulowana jest umowami pomiędzy Wiernym a Operatorem Płatności Wiernego. 

3. Stronami umowy darowizny w zakresie Wsparcia są w zależności od przypadku, wyłącznie 
Wierny i Parafia. Strony zawartej umowy są odpowiedzialne względem siebie za wykonanie 
zobowiązań oraz spełnienie roszczeń z niej wynikających, w szczególności za przekazanie 
Wsparcia lub prawidłowego wykorzystania otrzymanego Wsparcia. Operator nie nadzoruje 
prawidłowego wykonania i terminowości zobowiązań wynikających z umowy oraz nie ponosi 
z tego tytułu odpowiedzialności. 

4. Operator na podstawie świadczonych na rzecz Parafii oraz Wiernych Usług oraz na podstawie 
świadczonych na rzecz Parafii Usług Płatniczych jedynie umożliwia zawarcie umowy pomiędzy 
Wiernym i Parafią oraz jej realizację polegającą na odbiorze i przekazaniu na rzecz Parafii 
Wsparcia, udostępniając na podstawie zawartej Umowy funkcjonalności Serwisu oraz Usługi 
Płatnicze. 

5. Operator oraz Wierni nie ponoszą odpowiedzialności za rozliczenia podatkowe Parafii z tytułu 
otrzymanych środków pieniężnych, w tym także odpowiedzialności określonych 
postanowieniami zawartymi w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn 
(tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 86 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 1992 r. poz. 86 z późn. zm.). 



6. Parafia zobowiązana jest do samodzielnego obliczania oraz uiszczenia wszelkich 
wymaganych przepisami prawa należności publicznoprawnych, związanych z otrzymanym za 
pośrednictwem Serwisu Wsparciem oraz świadczeniem Usług przez Operatora. 

7. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika oraz Osób Trzecich za 
jakiekolwiek treści, decyzje i działania lub zaniechania Użytkownika, w tym m.in. Dane 
Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym, oraz przesyłane przez Użytkownika 
wiadomości. 

8. Operator ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości przy realizacji płatności, jeżeli ponosi 
za nie winę. Jeżeli nieprawidłowości, o których mowa w zdaniu powyżej powstały na skutek 
działalności Operatora Płatności Wiernego lub Wiernego, jest on (Operator Płatności 
Wiernego) odpowiedzialny za naprawienie wynikłej z tego tytułu szkody na podstawie umów 
pomiędzy Operatorem Płatności Wiernego i Wiernym lub na zasadach ogólnych wynikających 
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

9. Operator, ze względów bezpieczeństwa lub konieczności przeprowadzenia prac technicznych, 
aktualizacji lub modernizacji Serwisu ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu, na okres 
konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub awarii. W związku z powyższym Operator 
nie gwarantuje stałej dostępności Serwisu, w tym dostępności Użytkownika do jego Konta w 
Serwisie, w szczególności możliwości przekazania Wsparcia. 

10. Operator, o ile będzie to możliwe zobowiązuje się z odpowiednim wyprzedzeniem 
poinformować Użytkownika o planowanych przerwach bądź zakłóceniach w działaniu Serwisu, 
o których mowa w powyżej, a które mogą spowodować przerwy w pracy Serwisu. 

11. Operatorem rekomendowanym Wiernym przez Operatora i zarządzającym kanałem płatności 
"iMoje" jest ING Bank Śląski. S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru 
Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459. Korzystanie z kanału 
płatności "iMoje" wymaga akceptacji Ogólnych Warunków Korzystania z usługi iMoje pod 
adresem imoje.pl.  

§ 11 

Blokada konta 

1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, 
Operator może: 

a. wysłać ostrzeżenie do Użytkownika z żądaniem zaniechania czynności, które naruszają 
przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu, 

b. ograniczyć wszystkie bądź wybrane funkcjonalności Konta, 
c. zablokować czasowo Konto, 
d. usunąć Konto z Serwisu, 
e. usunąć bezpowrotnie Konto z Serwisu, w przypadku rażącego naruszenia przepisów prawa 

lub postanowień Regulaminu. 
 

2. O fakcie ostrzeżenia, ograniczenia funkcjonalności Konta, zablokowania lub usunięcia Konta, 
Operator powiadamia Użytkownika wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej e-
mail podany w formularzu. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia 
reklamacji w trybie określonym w § 12 Regulaminu. 

4. Usunięcie Konta, o którym mowa w ust. 1 lit d i e jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy 
o świadczenie Usług na rzecz Użytkownika. 

5. Usunięcie Konta z Serwisu, ograniczenie wszystkich bądź wybranych funkcjonalności Konta 
lub zablokowanie czasowe Konta nie zwalania Użytkownika z odpowiedzialności z tytułu 
zawartej Umowy oraz umów zawartych z innymi Użytkownikami. 

§ 12 



 Reklamacje 

1. Użytkownik jest uprawniony do składania reklamacji dotyczących Usług oraz Usług 
Płatniczych, świadczonych przez Operatora. 

2. Reklamacja dotycząca Usług Płatniczych jest przekazywana do Operatora za pośrednictwem 
Serwisu. Operator za pośrednictwem Serwisu przekazuje Użytkownikowi odpowiedź na 
złożoną reklamację. 

3. Reklamacja powinna zostać doręczona do Operatora na adres poczty 
elektronicznej kontakt@Naparafie.pl 

4. Reklamacja powinna zawierać: 
a. adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź, 
b. oznaczenie Użytkownika składającego reklamacje, 
c. wskazanie reklamowanej Usługi lub Usługi Płatniczej, 
d. wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji. 
5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed 

rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym 
zakresie. 

6. Reklamacja niezawierająca danych, o których mowa w ust. 4 nie będzie rozpatrywana przez 
Operatora. 

7. Operator pośredniczy oraz wspiera Użytkownika zgłaszającego reklamację dotyczącą 
nieprawidłowości wynikających z realizacji umowy zawartej pomiędzy Użytkownikami. W tym 
celu Operator może żądać od Użytkownika, wobec którego została zgłoszona reklamacja 
wyjaśnień oraz w przypadku zasadności reklamacji wyznaczyć termin do wykonania 
zobowiązania zgodnie z zawartą pomiędzy Użytkownikami umową, pod rygorem 
zastosowania § 11 ust. 1 Regulaminu (blokada konta).   

8. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu do Operatora. 
9. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. 
10. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia dodatkowych czynności bądź 

uzyskania dodatkowych informacji, Operator może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji, 
o czym poinformuje Użytkownika wraz z podaniem terminu rozpatrzenia reklamacji. 

11. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Operator udzieli Użytkownikowi odpowiedzi, 
wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w formularzu. 

§ 13 

Ochrona danych osobowych 

1. Celem Operatora jest zapewnienie Użytkownikowi dostępu do jak największej ilości Usług 
uzyskiwanych za pośrednictwem Serwisu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę 
prywatności Użytkownika. W przypadku korzystania z niektórych Usług oferowanych w 
Serwisie Użytkownicy proszeni będą o podanie określonych Danych Osobowych, które mogą 
być przetwarzane przez Operatora. 

2. Zasady, cel oraz sposób przetwarzania Danych Osobowych przez Operatora zostały 
określone w obowiązujących przepisach prawa, niniejszym Regulaminie oraz Polityce 
prywatności, stanowiącej załącznik do Regulaminu, z którymi Użytkownik jest zobowiązany 
się zapoznać oraz zaakceptować ich treść przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. 

3. Podanie wymaganych przez Operatora Danych Osobowych jest konieczne do założenia Konta 
oraz świadczenia Usług. 

4. Zakładając Konto w Serwisie, Użytkownik może wyrazić zgodę na wyświetlanie jego profilu w 
wynikach wyszukiwania w wyszukiwarkach internetowych. 

§ 14 

 Zmiany Regulaminu 



1. Operator uprawniony jest do dokonania jednostronnej zmiany, w całości lub w części 
postanowień Regulaminu, w każdym czasie, bez konieczności podawania uzasadnienia 
wprowadzonych zmian. 

2. Doręczenie nowego Regulaminu odbywać się będzie poprzez jego opublikowanie w Serwisie, 
wraz z podaniem informacji o możliwości oraz sposobie odrzucenia przez Użytkownika zmian 
Regulaminu w terminie 14 dni od jego opublikowania 

3. Jeżeli Użytkownik nie odrzuci zmian w Regulaminie w sposób określony w Serwisie, uznaje 
się, że Użytkownik zmiany Regulaminu akceptuje. Zmiany te wiążą Użytkownika od dnia 
opublikowania zmienionego Regulaminu. Do upływu terminu, o którym mowa w ust. 2, 
Użytkownik jest zobowiązany stosować Regulamin w dotychczasowym brzmieniu. 

4. Odrzucenie przez Użytkownika zmian Regulaminu powoduje rozwiązanie Umowy i usunięcie 
konta Użytkownika z dniem wejścia w życie zmian w Regulaminie, z zastrzeżeniem ust. 6. 

5. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, o ile zachodzi taka konieczność, powstaje 
obowiązek rozliczenia Konta Parafii. Rozliczenie Konta Parafii polega na przekazaniu przez 
Operatora całości środków pieniężnych zgromadzonych przez Parafię na jej rachunek 
bankowy, wskazany w Serwisie. Rozliczenie następuje w terminie 7 dni od dnia odrzucenia 
zmian w Regulaminie lub jego wejścia w życie, przy braku jego akceptacji przez Parafię. 

6. Obowiązek rozliczenia Konta Parafii powoduje, że Umowa ulega rozwiązaniu a Konto zostaje 
usunięte z dniem dokonania rozliczenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej. Do dnia rozwiązania 
Umowy stosuje się postanowienia Regulaminu w dotychczasowym brzmieniu. 

§ 15 

 Rozwiązanie Umowy 

1. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony, o ile postanowienia Regulaminu nie stanowią 
inaczej i tym samym może być wypowiedziana przez Użytkownika w każdym czasie. 

2. Operator może rozwiązać Umowę z ważnych przyczyn w każdym czasie, zaś bez podania 
przyczyny z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

3. Parafia może w każdym czasie rozwiązać Umowę, za jednomiesięcznym okresem 
wypowiedzenia. Bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się z początkiem miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie zostało złożone. Na prośbę Parafii 
Operator, może wyrazić zgodę na skrócenie okresu wypowiedzenia, zgodnie z żądaniem 
Parafii. Skrócenie okresu wypowiedzenia, o którym mowa powyżej może nastąpić wyłącznie 
po uprzednim rozliczeniu należności otrzymanych przez Operatora na rzecz Parafii. 

4. Po upływie okresu wypowiedzenia Umowa ulega rozwiązaniu a Konto Użytkownika zostaje 
usunięte z Serwisu. Usunięcie Konta nie uniemożliwia zgłoszenia reklamacji, o której mowa w 
§ 12 Regulaminu. 

5. Wypowiedzenie należy złożyć poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu na adres 
poczty elektronicznej kontakt@Naparafie.pl. W treści wypowiedzenia należy wskazać dane 
identyfikacyjne Użytkownika oraz w przypadku, o którym mowa w ust. 3 zd. 3 okres 
wypowiedzenia. 

6. Użytkownik ma prawo zażądać od Operatora usunięcia Konta Użytkownika, co jest 
równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy. Żądanie należy przesłać 
Operatorowi na adres poczty elektronicznej kontakt@Naparafie.pl. Ustęp 5 stosuje się 
odpowiednio. 

7. Operator ma obowiązek na żądanie Użytkownika usunąć Konto. Umowa ulega wówczas 
rozwiązaniu na zasadach określonych w ust. 3. 

8. Operator może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym i usunąć Konto Użytkownika, 
jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami 
Regulaminu. W takim przypadku, o ile zachodzi konieczność Operator oraz Użytkownik są 
zobowiązani dokonać pełnego rozliczenia. 

9. Operator może odmówić świadczenia Usług i usunąć Konto, jeżeli zostało ono założone 
ponownie po wypowiedzeniu Umowy przez Operatora lub usunięciu Konta Użytkownika z 
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Serwisu na skutek naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień 
Regulaminu. 

10. Operator zastrzega możliwość zakończenia działalności lub przeniesienia praw do Serwisu na 
inny podmiot w każdym momencie, z dowolnego powodu oraz nie podając przyczyny. 

11. W przypadku zakończenia działalności Serwisu rozwiązaniu ulegają wszystkie Umowy oraz 
umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami w ramach Serwisu. Do rozwiązania Umowy w 
sposób wskazany w zdaniu powyżej, ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

§ 16 

 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania. 
2. Wszelkie pytania, opinie, wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu Użytkownik powinien 

kierować na adres poczty elektronicznej kontakt@Naparafie.pl 
3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym w 

zakresie świadczenia przez Operatora Usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest 
prawo polskie. 

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy 
prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o usługach 
płatniczych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

5. Do niniejszego Regulaminu nie znajdują zastosowania przepisy Ustawy z dnia 14 marca 2014 
r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. z 2014r. poz. 498).  

6. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu lub jego części za nieważne lub 
niewykonalne, nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. 

7. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku 
wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Operatora. 
Właściwość sądu, o której mowa w zdaniu powyżej nie dotyczy konsumenta w rozumieniu 
przepisów ustawy Kodeks cywilny. 


