
Regulamin udzielania pomocy 

Fundacja ipomocni.pl opracowała regulamin na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 

r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118, j.t. ze zm). 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

Fundacja ipomocni.pl udziela pomocy w ramach posiadanych środków oraz możliwości 

organizacyjnych. Zgodnie ze statutem Fundacji ipomocni.pl Rozdział II paragraf 9 pomoc 

może być przyznana następującym beneficjentom: 

1. osobom prywatnym, które są ofiarami wypadków przy pracy oraz ich rodzinom, 

2. osobom chorym i niepełnosprawnym, 

3. przedsiębiorcom oraz pracownikom w dziedzinie edukacji związanej z 

bezpieczeństwem i higieną pracy. 

Zgłoszenie się do Fundacji po pomoc następuje w formie pisemnej poprzez mail, 

formularz kontaktowy na stronie ipomocni.pl lub listownie. 

Pomoc osobom prywatnym, stanowiąca działania z zakresu pomocy społecznej, może być 

przyznana na podstawie przedstawionej dokumentacji i zaświadczeń np.: 

- kserokopie kart informacyjnych ze szpitali (z ostatniego okresu), 

- zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę i koszty leczenia (faktura z apteki 

może być potwierdzeniem kosztów leczenia tylko i wyłącznie po potwierdzeniu przez 

lekarza podpisem i pieczątką),  

- kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności,  

- dokumenty finansowe: zaświadczenie o zarobkach, pobieranej rencie, emeryturze, 

alimentach, decyzje o zasiłkach chorobowych i zasiłkach społecznych lub zaświadczenie o 

statusie osoby bezrobotnej, zaświadczenie o niepobieraniu zasiłków, deklaracja PIT 

(tylko w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),  

- opinia z Ośrodka Pomocy Społecznej (zwana inaczej kartą informacyjną), 

- formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisany przez wszystkie osoby 

pełnoletnie, pozostające w gospodarstwie domowym, 

- karta wypadku lub protokół powypadkowy  przy pracy podpisany przez pracodawcę, 

- inna dokumentacja świadcząca o stanie zdrowia lub sytuacji zgłaszającego się po 

pomoc, o którą poprosi Fundacja. 

 

 

 

 



§2 

Kryteria udzielania pomocy 

1. Wsparcie dla przedsiębiorców i pracowników następuje po zgłoszeniu do 

aktualnego projektu skierowanego do tej grupy beneficjentów.  

Decyzję o wsparciu podejmuje Zarząd Fundacji na podstawie kryteriów podanych 

w regulaminie danego projektu.  

2. Osoby prywatne otrzymają pomoc społeczną, jeśli: 

- dochód na członka rodziny nie przekracza 1500 zł, 

- przedstawi wszystkie dokumenty, o które zostanie poproszony zgodnie z 

Regulaminem udzielania pomocy, 

- podpisze porozumienie z Fundacją dotyczące sposobu udzielenia pomocy 

społecznej i jej zakresu. 

Do dochodu nie wlicza się: 

- darowizn z innych organizacji non-profit, 

- zasiłków celowych I specjalnych zasiłków celowych, 

- świadczeń jednorazowych, 

- świadczeń w naturze, 

- pomocy rzeczowej oraz pomocy żywnościowej. 

3. Decyzje o odmowie lub o udzieleniu pomocy społecznej w ramach działań Fundacji 

podejmuje Zarząd Fundacji. 

4. Po pozytywnej decyzji o przyznaniu pomocy społecznej Fundacja podpisuje 

porozumienie określające zasady udzielenia wsparcia. 

5. Fundacja ipomocni.pl zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia pomocy społecznej 

bez podania przyczyny. 

§ 3 

Rodzaj wsparcia 

Fundacja ipomocni.pl wspiera następujących beneficjentów: 

1.  Przedsiębiorców i pracowników poprzez: 

- realizacje projektów wspierających przedsiębiorców w organizacji bezpiecznego 

środowiska pracy i zwiększających ich kompetencje w zakresie BHP, 

- organizowanie szkoleń i warsztatów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 

prawidłowego korzystania z różnego rodzaju sprzętu i urządzeń oraz z udzielania 

pierwszej pomocy. 

      2.  Osoby prywatne mogą otrzymać pomoc społeczną poprzez: 

- refundację lub zakup leków i suplementów diety, 

- refundację lub zakup zabiegów medycznych i terapii,  

- refundację lub zakup ubrań i żywności, 

-refundację lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i protez, 



-refundację lub zakup wózków spacerowych, fotelików samochodowych, 

przyczepek rowerowych, wentylatorów, oczyszczaczy oraz nawilżaczy powietrza, niań 

elektrycznych, 

- pomoc finansową na pokrycie opłat za czynsz, telefon lub media, 

- refundację lub zakup usług opiekuńczych, 

- refundację lub zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych i 

oprogramowania, tabletów, 

- refundację lub zakup transportu Beneficjenta w celach diagnostycznych, 

leczniczych, rehabilitacyjnych i edukacyjnych, 

- refundację lub zakup turnusów rehabilitacyjnych, wyjazdów sanatoryjnych, 

wypoczynkowo-zdrowotnych, 

- refundację lub zakup innych przedmiotów lub usług, które są potrzebne 

beneficjentowi ze względu na chorobę lub niepełnosprawność beneficjenta lub są ważną 

potrzebą życiową beneficjenta lub jego rodziny, 

       3. Refundacja dla osób prywatnych jest możliwa tylko w przypadku: 

-  podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych,   

- podpisania porozumienia z Fundacja ipomocni.pl, 

- przekazania faktury pro forma lub faktury Vat wystawionej w ściśle określony sposób:  

nabywca  i odbiorca beneficjent Fundacji  

płatnik Fundacja ipomocni.pl miejscowość Proszówki 611; 32-700 Bochnia,  

dodatkowo:  

- faktura powinna być opisana na odwrocie o konieczności poniesienia tych wydatków 

przez beneficjenta i czytelnie podpisana, 

- faktury nie mogą mieć żadnych skreśleń i poprawek na pierwszej stronie, 

- faktury nie mogą być starsze niż 5 lat. 

       4. Pomoc udzielana przez Fundację ipomocni.pl wymienioną w paragrafie 3 punkt 2 

nie stanowi darowizny w rozumieniu art.888 Kodeksu Cywilnego. 

 

 

 

………………………………………….  ……………………………………………

   

Data i miejscowość        Prezes Zarządu 

Fundacji ipomocni.pl 

 


