
REGULAMIN AKCJI SPOŁECZNEJ 
e-KOMPUTER DLA UCZNIA 
organizowanej i koordynowanej  

przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Legnicy 
przy współpracy Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego TPD  

z siedzibą w Legnicy 
 

TŁO ZAINICJOWANIA AKCJI 
Akcja społeczna “e-Komputer dla ucznia” jest zainicjowana i koordynowana przez 
członków Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Legnica, którzy zainspirowali się 
sytuacją zastaną po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie 
stanu epidemii w Polsce, gdzie w obszarze systemu oświaty uczniowie i nauczyciele 
przeszli w system nauczania zdalnego na odległość (Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).  

● Działacze TPD otrzymali sygnały o potrzebie pomocy podopiecznym, którzy 
nie posiadają - albo w przypadku rodzin wielodzietnych - współdzielą jeden 
sprzęt, który mogą przeznaczyć do zdalnego nauczania. Aktualna sytuacja 
dostarcza wiele problemów w organizacji i pobierania nauki, która jest 
konstytucyjnie zagwarantowana. 

● TPD docenia ogromne zaangażowanie części nauczycieli, którzy jeszcze 
przed wprowadzeniem oficjalnego rozporządzenia, szukali rozwiązań, by 
znaleźć odpowiedni kanał komunikacji do nauczania swoich uczniów.  

● Teraz, przy współpracy części Przewodniczących kół Przyjaciół Dzieci, 
działacze TPD koordynują pozyskanie sprzętu komputerowego dla swoich 
podopiecznych. 

 
KOORDYNOWANIE AKCJI 

1. Działacze, pracownicy biura Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci w Legnicy są w stałym kontakcie z Przewodniczącymi kół Przyjaciół 
Dzieci, którzy sygnalizują zapotrzebowanie sprzętu komputerowego wśród 
swoich uczniów/podopiecznych. 

2. Przewodniczący kół Przyjaciół Dzieci przekazują do biura wiadomość, w której 
wnioskują z prośbą o pomoc dla podopiecznego.  

3. Działacze TPD w Legnicy za pośrednictwem komunikatów, wiadomości, 
aktywności w mediach społecznościowych, mediów lokalnych i regionalnych 
inicjują i rozpowszechniają zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy, który 
ułatwi komfort zdalnego nauczania wśród swoich podopiecznych. Zwracają 
się w ten sposób do osób, które dysponują nieużywanym przez siebie, ale 



sprawnym sprzętem, który potencjalnie mogliby przekazać na cele 
dydaktyczne potrzebującym podopiecznym TPD. 

4. Osoby prywatne, zainteresowane przekazaniem swojego sprzętu 
potrzebującym uczniom, kontaktują się z działaczami/biurem TPD, którzy 
kolejno kontaktują się bezpośrednio z Przewodniczącymi kół Przyjaciół Dzieci 
na podstawie przekazanych wniosków. 

5. Przewodniczący kół Przyjaciół Dzieci przy wsparciu TPD Legnica ustalają 
sposoby przekazania z osobami oferującymi sprzęt komputerowy, zgodne z 
najwyższymi standardami ostrożności przy stanie epidemii w Polsce.  

6. Sprzęt trafia z przeznaczeniem do zdalnego nauczania bezpośrednio do 
potrzebującego podopiecznego. 

 
 

USTALENIA KOŃCOWE 
1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Legnicy jest inicjatorem i 

koordynatorem akcji. Polega to na wykorzystaniu swoich kontaktów i 
możliwości z dotarciem do społeczności lokalnej, z prośbą o zaangażowanie 
się w akcję. Organizacja staje się zatem łącznikiem między 
nauczycielem-mieszkańcem-uczniem. Pozyskany sprzęt trafia bezpośrednio 
do potrzebującego ucznia, o którym wnioskuje wcześniej Przewodniczący 
koła. 

2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Legnicy, może 
pozyskiwać w trakcie akcji partnerów społecznych, którzy swoimi działaniami 
mogą się przyczynić do szybszego i sprawnego powodzenia akcji.  

3. Ofiarodawca sprzętu przekazuje sprzęt komputerowy do potrzebującego, a 
TPD Legnica jest wyłącznie łącznikiem. 

4. Z uwagi o ochronę osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych (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) dane wnioskowanych o pomoc osób 
pozostają w wyłącznej dyspozycji Przewodniczącego koła Przyjaciół Dzieci, 
który z racji nauczania, najlepiej zna sytuację rodzinną podopiecznego - 
informacje te nie są przekazywane w żaden sposób dalej.  

 
 
 


