
REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ W RAMACH DOTACJI Z FUNDUSZU POMOCY 
POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ – FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI, 

PRZEZ OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM PROWADZONY PRZEZ 
FUNDACJĘ IWO- DORADZTWO OBYWATELSKIE 

 

 
Niniejszy regulamin oparty jest na następujących przepisach prawnych: 

 
1) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1760) 

2) Statut Fundacji Iwo-Doradztwo Obywatelskie. 

 

§ 1 

1) Regulamin określa zasady przyznawania pomocy w zakresie wsparcia specjalistów oraz wsparcia materialnego 

w Ośrodkach Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem (OPPP) znajdujących się w Nowym Sączu na ul. 

Nawojowskiej 17 a oraz  w Tarnowie na ul. Krakowskiej 13,  współfinansowanych ze środków Funduszu 

Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości (FPPFS), którego 

dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Pomocy na zasadach określonych w niniejszym regulaminie 

udziela się osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz ich najbliższym, świadkom oraz ich najbliższym, 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1760) 

 

      § 2 

Pomoc ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości 

udzielana jest w zakresie: 

 

1) Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów; 

2) Pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną; 

3) Organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu; 

4) Pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych w tym w ramach indywidualnego 

nauczania a także w przypadku realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie 

art. 16 ust.8 ustawy z dnia 7 września 1991 r  o systemie oświaty. ( Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572, z późn. 

zm.), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych; 

5) Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych  i opłat za energię ciepną, energię 

elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych  za lokal mieszkalny lub dom  

jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób  stale 

zamieszkujących  w tym lokalu lub domu;  

6) Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych 

z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1–10; 

7) Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych; 

8) Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej; 

9) Finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego; 

10) Finansowanie kosztów wyjazdu: 

a. osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę;  



b. uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje – podczas którego udzielana będzie 

pomoc, o której mowa w pkt 2. 

 
§3 

Procedura przyznania pomocy składa się z następujących etapów: 

1) rozmowa z osobą pierwszego kontaktu, obejmująca wstępne rozeznanie sytuacji celem ustalenia faktu 

pokrzywdzenia przestępstwem; 
 

2) złożenie Wniosku o Udzielenie Pomocy Pokrzywdzonemu Przestępstwem lub Osobie Najbliższej, lub Świadkom          

i ich Najbliższym w Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Tarnowie lub w Nowym Sączu.                     

W przypadku ubiegania się o pomoc materialną w jakiejkolwiek formie przewidzianej rozporządzeniem osoba 

pokrzywdzona przedkłada dokument potwierdzający fakt pokrzywdzenia przestępstwem oraz dokumenty 

potwierdzające jej dochody; 
 

3) spotkanie z prawnikiem i/lub psychologiem; 
 

4) rozpatrzenie wniosku o przyznanie pomocy w zakresie określonym w § 2 punkt 4-10 przez minimum 

dwuosobową  Komisję, w składzie Koordynator/Osoba Pierwszego Kontaktu, Prawnik/Psycholog; 

5) Komisja zbiera się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest 

zebranie Komisji w krótszych odstępach czasu; 

6) Wnioski o przyznanie pomocy przedkładane są Komisji przez Osobę Pierwszego Kontaktu; 

7) Komisja rozpatruje wnioski o przyznanie pomocy na podstawie dokumentacji, o której mowa w  § 4 pkt od 1 -

8 z zachowaniem należytej staranności, wnikliwie oceniając indywidualną sytuację wnioskodawcy 

w odniesieniu do wnioskowanej pomocy.; 

8) W przypadku wątpliwości, Komisja może odmówić lub odroczyć  przyznanie wnioskowanej  pomocy o czym 

niezwłocznie informuje wnioskodawcę.; 

9) Komisja we Wniosku  o Udzielenie  Pomocy Pokrzywdzonemu Przestępstwem lub Osobie Najbliższej w części B  

uzasadnia przyznanie lub odmowę przyznania pomocy  bądź  o przyznaniu pomocy w zakresie węższym od 

wnioskowanej; 

10) Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie chyba że nastąpiły nowe okoliczności uzasadniające przyznanie 

wnioskowanej pomocy. O decyzji Komisji niezwłocznie powiadamia się wnioskodawcę drogą mailową, 

telefoniczną lub osobiście; 

11) Realizacja przyznanych świadczeń nastąpi w sposób ustalony przez Komisję w zależności od  rodzaju udzielonej 

pomocy; 

12) Fundacja, w przypadku stwierdzenia marnotrawstwa przyznanej pomocy lub wykorzystania 

jej  niezgodnie z celem jej przyznania, będzie żądać od wnioskodawcy zwrotu równowartości uzyskanych      

świadczeń; 

13) W szczególnych przypadkach nieopisanych w regulaminie Fundacja zastrzega sobie prawo do udzielania   

pomocy na zmienionych zasadach; 

14) Fundacja zastrzega sobie prawo do odmówienia udzielenia wnioskowanej pomocy, w przypadku braku danych 

dostatecznie uprawdopodabniających status osoby pokrzywdzonej przestępstwem lub w przypadku braku 

dokumentów potwierdzających trudną sytuację finansową/życiową/zdrowotną jak również w przypadku 

wyczerpania limitu środków finansowych na wnioskowaną pomoc; 

15) Wnioskodawca może starać się o przyznanie pomocy wyłącznie poprzez jednokrotne złożenie wniosku (nie 

dopuszczalne jest kilkukrotne aplikowanie o przyznanie pomocy); 

16) Osoby chcące skorzystać z którejkolwiek z form pomocy zobowiązane są do zapoznania z powyższym 

regulaminem oraz do poświadczenia prawdziwości składanych oświadczeń; 



17) Wnioskodawca wyraża zgodę na gromadzenie i przekazywanie do Ministerstwa Sprawiedliwości dokumentacji 

sporządzonej przez specjalistów podczas porad, przez cały okres udzielanego wsparcia; 

 
  § 4 

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy: 
 
Ustalając prawa do świadczeń z Funduszu Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu 

Sprawiedliwości Komisja ocenia sytuację prawną, materialną, zdrowotną i życiową wnioskodawcy m. in. w oparciu                    

o następujące dokumenty: 

1. Wniosek/formularz o udzielnie pomocy z FPP-FS osobie pokrzywdzonej i członkom jej rodziny, 

2. Orzeczenia sądowe, postanowienia prokuratorskie i inne informacje organów ścigania uprawdopodabniające 

status osoby pokrzywdzonej przestępstwem, 

3. Zaświadczenia lekarskie, potwierdzające występowanie niesprawności powstałej wskutek przestępstwa, 

4. Zaświadczenia z OPS/MOPS/GOPS o sytuacji materialno - bytowej osoby lub rodziny, potwierdzające korzystanie 

bądź niekorzystanie ze świadczeń finansowych powyższych instytucji, 

5. Decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne (np. ZUS, KRUS), 

6. Inne zaświadczenia o dochodach,  

7. Zaświadczenia z PUP, 

8. Inne dokumenty uzasadniające udzielenie pomocy, również w zakresie wnioskowanym przez Komisję. 

 
§ 5 

Postanowienia końcowe: 
 

1. Wnioskodawca zobowiązuje się do wykorzystania otrzymanego świadczenia zgodnie z decyzją Komisji. 

2. Wnioskodawca, ubiegając się o pomoc z Funduszu  Sprawiedliwości, za pośrednictwem Fundacji IWO - Doradztwo 

Obywatelskie oświadcza w formie pisemnej, iż akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i będzie 

wykonywał z należytą starannością obowiązki wynikające z Regulaminu. 

3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmian takich może 

dokonać Koordynator. 

4. Fundacja IWO - Doradztwo Obywatelskie oraz osoby korzystające z pomocy nie ponoszą żadnych dodatkowych 

kosztów (w tym podatków i innych opłat), których płatność jest wymagana na podstawie bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa w związku z udzieleniem przez Fundację pomocy materialnej i rzeczowej. 

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia tj. dnia 01.02.2018r.  


