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REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ CZŁONKÓW OSP 

Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ FUNDACJĘ MENTOR 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Środki uzyskiwane przez Fundację w związku z przystąpieniem przez członków OSP oraz jednostki OSP do 

ubezpieczeń dobrowolnych lub obowiązkowych (służbowych, komunikacyjnych) przeznaczane będą na 

wspieranie inicjatyw podejmowanych przez jednostki OSP oraz pomoc członkom OSP i członkom ich rodzin 

poszkodowanym w wyniku pełnienia obowiązków służbowych przez członka OSP. 

 

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z POMOCY FUNDACJI 

§ 2 

1. Fundacja udziela wsparcia członkom OSP, którzy przystąpili do dobrowolnych lub obowiązkowych 

(służbowych, komunikacyjnych) ubezpieczeń oferowanych przez dystrybutorów ubezpieczeń, którzy 

wspierają działalność Fundacji na rzecz OSP. 

2. Osobami uprawnionymi do uzyskania pomocy od Fundacji są członkowie OSP oraz członkowie ich rodzin, 

przez których rozumie się małżonka, partnera oraz dzieci, w tym dzieci własne, przysposobione lub przyjęte 

na wychowanie, które nie ukończyły 18 roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły do 25 lat, jeśli odbywają 

studia w szkole wyższej, a ukończenie 25 lat przypada na ostatni rok studiów. 

3. Wniosek o uzyskanie pomocy może złożyć członek OSP, małżonek lub partner członka OSP  oraz pełnoletnie 

dzieci. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 

ZAKRES POMOCY UDZIELANEJ CZŁONKOM OSP 

§ 3 

Środki Fundacji, o których mowa w § 1 regulaminu przeznacza się m.in. na: 

1. udzielenie pomocy finansowej członkom OSP poszkodowanym podczas udziału w akcji ratowniczej oraz 

członkom ich rodzin, w tym udzielaniem pomocy finansowej w związku z: 

a) poniesieniem kosztów leczenia i rehabilitacji nierefundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i inne 

podmioty; 

b) zakupem leków specjalistycznych, protez, sprzętu rehabilitacyjnego, innych materiałów i środków 

sanitarnych, niezbędnych do zachowania życia lub zdrowia poszkodowanego, których koszty nie są 

refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i inne podmioty; 

c) udzielaniem jednorazowej zapomogi finansowej wdowom, wdowcom i dzieciom osieroconym przez 

członka OSP, którzy zginął w czasie pełnienia służby, pozostającym w trudnych warunkach materialnych i 

życiowych. 
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ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY CZŁONKOM OSP 

§ 4 

1. Zarząd Fundacji przy ustalaniu wysokości przyznawanej pomocy finansowej osobom uprawnionym  

uwzględnia: 

a) konieczność zachowania płynności finansowej Fundacji; 

b) sytuację materialną osoby uprawnionej (dochodu na jednego członka rodziny); 

c) kolejność wpływu wniosków o udzielenie pomocy; 

d) konieczność zabezpieczenia środków w wysokości 20% wpływów do wykorzystania w sytuacjach 

nagłych, wymagających niezwłocznej interwencji. 

2. Zarząd Fundacji sprawdza, czy wniosek został złożony przez osobę uprawnioną w sposób prawidłowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, po czym kieruje go na najbliższe posiedzenie Zarządu.  

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Fundacja ma prawo do udzielania pomocy na odmiennych 

zasadach, ustalonych przez Zarząd Fundacji. 

4. Zarząd Fundacji może uzależnić przekazanie środków osobie uprawnionej od spełnienia przez nią  

określonych warunków. 

5. Fundacja ma prawo nie udzielić pomocy osobie uprawnionej pomimo spełnienia wszystkich warunków 

określonych Statutem i Regulaminem, w szczególności w sytuacji, gdy przedstawione faktury wystawione są 

na kwoty rażąco odbiegające od rynkowej wartości świadczeń (produktów lub usług), oraz gdy zachodzi 

uzasadnione podejrzenie, że świadczenia nie zostały nabyte na rzecz osoby uprawnionej. 

6. Osoba uprawniona może składać dowolną ilość wniosków o udzielenie pomocy, z tym, że w przypadku gdy 

pomoc taką została już jej przyznana (podpisana została umowa o udzielenie pomocy oraz nastąpiła wypłata 

środków), jej wniosek rozpatrywany jest z zachowaniem pierwszeństwa osób uprawnionych, którym pomoc 

nie została przyznana. 

7. Zarząd Fundacji ma prawo podjąć decyzję o wstrzymaniu lub cofnięciu w całości, bądź w części pomocy 

przyznanej osobie uprawnionej w przypadku, gdy: 

a) uzyska wiarygodne informacje dotyczące nieprawidłowości przy korzystaniu z pomocy lub udzielenia przez 

osobę uprawnioną nieprawdziwych informacji we wniosku bądź załącznikach do wniosku, 

b) osoba uprawniona nie przedłoży we wskazanym terminie rozliczenia przyznanej pomocy. 

8. O przyznaniu,  wstrzymaniu lub cofnięciu w części bądź w całości pomocy przyznanej osobie uprawnionej 

Zarząd Fundacji decyduje w formie decyzji, od której nie przysługuje odwołanie. Osoba uprawniona 

zobowiązana jest zwrócić otrzymaną pomoc w kwocie i terminie określonym w decyzji. 

§ 5 

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE POMOCY 

1. Osoba uprawniona do uzyskania pomocy składa wniosek o udzielenie pomocy, o którym mowa w § 2 ust. 

3, w formie papierowej drogą pocztową na adres Fundacji. Wzory dokumentów znajdują się na stronie 

internetowej Fundacji (www.fundacja-mentor.pl). Prawidłowo wypełniony wniosek, po wydrukowaniu i 

http://www.fundacja-mentor.pl/
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podpisaniu przez składającego należy przesłać na adres siedziby: Fundacja Mentor, ul. Szosa Chełmińska 177 

– 181, 87-100 Toruń. 

2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację materialną osoby uprawnionej oraz 

wysokość poniesionych przez nią kosztów, jeżeli osoba uprawniona ubiega się o ich refundację przez 

Fundację. 

3. Fundacja rozpatruje wnioski złożone w danym kwartale roku kalendarzowego, w terminie do 30 dnia 

miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.  

4. Wypłata środków osobie uprawnionej następuje na podstawie Umowy o udzielenie wsparcia finansowego, 

której wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

5. Osoba uprawniona informowana jest o wyniku rozpatrzenia jej wniosku w terminie 7 dni od  daty 

posiedzenia Zarządu, na którym wniosek był rozpatrywany, na adres poczty elektronicznej. 

6. W przypadku przyznania pomocy osobie uprawnionej jest ona zobowiązana do zawarcia umowy, o której 

mowa w ust. 4 w terminie 5 dni roboczych od daty uzyskania informacji o wyniku rozpatrzenia złożonego 

przez nią wniosku. W przypadku nie podpisania umowy w powyższym terminie lub braku uzgodnienia przez 

strony innego terminu jej podpisania decyzja o udzieleniu pomocy finansowej wygasa. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 6 

Działalność Fundacji będąca przedmiotem Regulaminu jest działalnością pożytku publicznego w rozumieniu 

art. 3 ust. 1 ustaw z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i obejmuje 

realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem ………………………… 

 


