
 

 

 

       Załącznik nr 1  
do uchwały Zarządu Fundacji Pomocy  

Rodzinom Funkcjonariuszy i Pracowników 

     UOP i ABW, nr 2/2010, z dnia 7 października 2010 r. 

 

 

PROGRAM 

 

„Wyprawka szkolna” 

 
wsparcia edukacji dzieci 

funkcjonariuszy i pracowników UOP i ABW 

oraz byłych funkcjonariuszy i pracowników UOP i ABW 

 

 
“Edukacja dzieci i młodzieży jest działaniem w interesie nas wszystkich.”  
 

Zarząd Fundacji  

 

Fundacja Pomocy Rodzinom Funkcjonariuszy i Pracowników UOP i ABW powstała   

z potrzeby uzupełnienia wsparcia, jakiego udzielali i udzielają funkcjonariusze swoim 

koleżankom i kolegom, szczególnie w odniesieniu do leczenia i rehabilitacji dzieci.                

W naszym niewielkim i z konieczności – związanej z wymaganiami służby – hermetycznym 

środowisku istniały i istnieją silne więzy solidarności ludzkiej. Działanie Fundacji pozwala  

na ich efektywniejsze wykorzystanie. Po utworzeniu Fundacji, w pierwszej kolejności swoją 

pomoc skierowaliśmy do chorych dzieci poprzez ich rodziców lub opiekunów – w ramach 

programu „Pomocy dzieciom”. Następnie usystematyzowaliśmy nasze działania dedykowane 

osobom, które wymagają wsparcia w sposób cykliczny, a nie jednorazowo – w ramach 

programu „Stali podopieczni”.  

Od 2011 r. wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska prowadzimy działania 

wspierające edukację dzieci i młodzieży poprzez refundowanie części wydatków ponoszonych 

przez rodziców i opiekunów na książki, zeszyty i przybory szkolne. W latach 2011-2014 były 

podejmowane przez Zarząd Fundacji odrębne uchwały określające zasady pomocy na dany 

rok. Analizowaliśmy zarówno próg dostępności pomocy, jej wysokość oraz zakres. Zdobyte 

doświadczenie wskazuje, iż istnieje potrzeba opracowania w tym obszarze stałego programu 

pomocowego – kolejnego, trzeciego wdrażanego przez Fundację. Ważnym argumentem jest 

przewidywalność pomocy jakiej w przypadku edukacji dzieci mogą się od nas spodziewać 

rodzice i opiekunowie.  

W niniejszym programie zastosowane zostaną sprawdzone już mechanizmy,           

które wpiszą się stworzony przez Fundację system szybkiej i skutecznej reakcji na prośby        

o pomoc. Informacje otrzymywane od wnioskodawców będą weryfikowane, a następnie 

rozpatrywane według ustalonych przez Zarząd jednolitych kryteriów.  

Z uwagi na zmieniające się warunki ekonomiczne, w tym poziom zaangażowania 

instytucji państwowych w finansowanie edukacji, uznaliśmy za zasadny mechanizm,               

w którym Zarząd Fundacji będzie do końca maja każdego roku podejmował w formie uchwały 

decyzję o progu dochodowym na członka rodziny oraz maksymalnej wysokości pomocy 

przypadającej na dziecko.  



 

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 

 

 

I. Grupa docelowa 
 

 

Program skierowany jest do rodzin funkcjonariuszy i pracowników, jak również 

byłych funkcjonariuszy i pracowników, o których mowa w § 7 statutu Fundacji Pomocy 

Rodzinom Funkcjonariuszy i Pracowników UOP i ABW, zwanych w dalszej części programu 

„beneficjentami”, których dzieci, będące na ich utrzymaniu, są uczniami szkół: 

podstawowych, (gimnazjów oraz ponadgimnazjalnych) - ponadpodstawowych, a dochody 

netto na członka rodziny nie przekraczają progu określonego na dany rok uchwałą Zarządu.  

 

 

II. Zakres pomocy 
 

 

Program zawiera grupy zakresu pomocy, a także dokumenty, jakie powinny być 

złożone przez beneficjentów oraz zasady podejmowania decyzji o przyznaniu pomocy. 

Pozwoli to na podjęcie decyzji o udzieleniu wsparcia finansowego osobom najbardziej 

potrzebującym, w miarę środków posiadanych przez Fundację Pomocy Rodzinom 

Funkcjonariuszy i Pracowników UOP i ABW, zwaną w dalszej części programu „Fundacją”.  

 

Fundacja w ramach niniejszego programu zamierza refundować wydatki poniesione  

na zakup:  

 

1)  podręczników szkolnych wymaganych programem nauczania;  

2)  zeszytów, przyborów piśmiennych oraz innych przyborów i pomocy wynikających                                   

      z programu nauczania;  

3)  w uzasadnionych przypadkach, wynikających z bardzo niskich dochodów                 

lub wielodzietności – zakup obuwia sportowego i stroju na WF lub tzw. galowego, 

wymaganego przez szkołę.  
 

 

III. Zakres czasowy programu 
 

 

Program został wprowadzony uchwałą Zarządu Fundacji nr 76/2014 z dnia 18 

listopada 2014 r. i jest programem wieloletnim.  

 

 

IV. Zasady przyznawania pomocy 
 

 

Program będzie realizowany przez Zarząd Fundacji, w oparciu o Regulamin pracy 

Zarządu – stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały Rady Fundacji Pomocy Rodzinom 

Funkcjonariuszy i Pracowników UOP i ABW nr 5, z dnia 7 października 2010 r.  



 

 

Decyzje Zarządu o przyznaniu pomocy będą podawane do wiadomości beneficjentów, 

a także są do wglądu dla członków Rady Fundacji.  

Fundacja w ramach programu pomocy pod nazwą „Wyprawka szkolna” zamierza 

wspierać tych beneficjentów, których sytuacja materialna to uzasadnia, a jednocześnie pomoc 

nie przekracza średnich w danym roku wydatków na ten cel.  

Wsparcie będzie udzielane beneficjentom, którzy spełniają kryteria dochodowe 

określane każdego roku przez uchwałę Zarządu Fundacji, zawierającą również limit 

wydatków, i złożą wnioski w okresie od 1 sierpnia do 15 października danego roku 

kalendarzowego.  

 

 

V. Wymagane dokumenty 
 

 

1.  Wniosek z prośbą o pomoc – wg załączonego wzoru.  

2.  Oświadczenie o sytuacji materialno-bytowej rodziny beneficjenta – wg załączonego 

wzoru.  

3.  Paragony, faktury lub inne dokumenty jednoznacznie dokumentujące dokonanie    

przez rodziców lub opiekunów zakupów określonych wyżej elementów wyposażenia 

ucznia dla swoich dzieci lub podopiecznych.  
 

 

 

VI. Zasady weryfikacji i kontroli przyznawanej pomocy 
 

 

W trakcie gromadzenia dokumentów, podejmowania decyzji, a także realizacji 

pomocy oraz po jej zakończeniu, Zarząd w oparciu o Regulamin pracy Zarządu może  

zwracać się do wnioskodawców o uzupełnienie dokumentacji niezbędnej do podjęcia decyzji, 

a także dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty. W szczególności może dotyczyć to sytuacji 

materialnej, korzystania z pomocy innych instytucji i podmiotów, w tym organizacji 

pozarządowych. Przyznana pomoc podlega kontroli Zarządu w zakresie jej wykorzystania 

zgodnym z decyzją przyznającą.  

 

 

 

Zarząd Fundacji  

Pomocy Rodzinom Funkcjonariuszy i Pracowników UOP i ABW 

 

 

WZÓR 

 

Zgodnie z uchwałą nr 35/2018 Zarządu Fundacji Pomocy Rodzinom Funkcjonariuszy  

i Pracowników UOP i ABW z dnia 14 grudnia 2018 r. od 1 stycznia 2019 r wprowadzono 

jednolity wzór wniosku o pomoc do wszystkich programów realizowanych przez Fundację 

Pomocy Rodzinom Funkcjonariuszy i Pracowników UOP i ABW. 

 

Wzór wniosku dostępny w zakładce „PROGRAMY” 


