
Załącznik do uchwały nr 18 /2022 

 

Regulamin 

podejmowania działań pomocowych z przeznaczeniem na pomoc finansową osobom 

wymienionym w § 11 ust.6 pkt 1 Statutu w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności 

pożytku publicznego oraz zbiórek publicznych. 

 

§ 1 

Zasady podejmowania działań pomocowych z przeznaczeniem na pomoc finansową 

osobom wymienionym w § 1 ust.6 pkt 1 Statutu w ramach odpłatnej i nieodpłatnej 

działalności pożytku publicznego. 

 

1. Zarząd Regionu może prowadzić działania pomocowe, tj. organizować 

przedsięwzięcia w celu udzielenia pomocy finansowej w ramach odpłatnej  

i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego na pisemny wniosek osoby 

ubiegającej się o pomoc finansową lub z urzędu. Wzór wniosku stanowi załącznik 

do Regulaminu. 

2. W ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego w szczególności 

mogą być realizowane lub współorganizowane festyny, pikniki, zawody sportowe 

itp.połączone ze sprzedażą wyrobów własnych członków Związku lub otrzymanych 

darowizn, ich licytacje itp. 

3. W celu przeprowadzenia działań pomocowych Zarząd Regionu określa w formie 

uchwały: 

a) cel akcji  - działań pomocowych, w tym czas i miejsce jej przeprowadzenia; 

b) ewentualną konieczność zawarcia umowy/porozumienia z innym podmiotem  

w celu realizacji przedsięwzięcia, w szczególności z właścicielem 

nieruchomości, gdzie będą prowadzone działania, głównym organizatorem 

festynu, pikniku, itp., jeżeli Region Związku nie organizuje go samodzielnie;    

c) osobę(y) odpowiedzialne za przeprowadzenie akcji - działań pomocowych; 

d) sposób przeprowadzenia akcji – działań pomocowych; 

e) osoby odpowiedzialne za przeliczenie środków finansowych pozyskanych w 

trakcie akcji – działań pomocowych, sporządzenie protokołu oraz ich wpłatę 

na konto Regionu. 

4. Jeżeli uchwała wymieniona w ust. 3 wskazywała na konieczność zawarcia stosownej 

umowy/porozumienia np. z jednostką samorządu terytorialnego, fundacją, innym 

stowarzyszeniem itp., to planowane przedsięwzięcia pomocowe mogą być 

realizowane dopiero po zawarciu takiej umowy/porozumienia. 

5. Przed rozpoczęciem akcji pomocowej osoba odpowiedzialna za jej przeprowadzenie 

sporządza listę otrzymanych wyrobów własnych, darowizn itp., które przeznaczone  

są do odpłatnej sprzedaży.   

6. Wszystkie zebrane w ramach akcji środki finansowe przeznacza się w ramach 

pomocy finansowej na cele będące pomocą społeczną, to jest na umożliwienie 

wnioskującej osobie przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie jest 

ona w stanie pokonać za pomocą własnych uprawnień, zasobów i możliwości. 

7. Pozyskane środki finansowe z działań ujętych w ust.1 przekazuje się za 

pokwitowaniem Skarbnikowi Regionu, który wpłaca je na konto Regionu, po czym 

przekazuje na rachunek bankowy osoby, dla której działania były prowadzone.  

 



§ 2 

Zasady przeprowadzania zbiórek publicznych. 

 

1. Zarząd Regionu w celu realizacji zadania statutowego, tj. pomocy społecznej dla 

osób wymienionych w § 11 ust. 6 pkt 1 Statutu, może prowadzić zbiórki publiczne,  

w szczególności na festynach, piknikach, imprezach związkowych i samorządowych. 

2. Zarząd Regionu w przypadku planowania organizacji zbiórki publicznej zwraca  

się do Prezydium Zarządu Głównego ze stosownym wnioskiem zawierającym  

niezbędne dane do zgłoszenia zbiórki, zgodne z załącznikiem nr 2 do 

Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie 

wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych (Dz. U. 2014. poz. 833), 

zwanego dalej Rozporządzeniem. 

3. Prezydium Zarządu Głównego w terminie 14 dni od wpłynięcia wniosku wskazanego  

w ust. 2 podejmuje uchwałę o wyrażeniu zgody lub nie na przeprowadzenie zbiórki 

publicznej. W przypadku, gdy złożony wniosek nie zawiera wszystkich danych, 

Prezes Związku wyznacza termin na jego uzupełnienie z pouczeniem, że brak 

uzupełnienia wniosku spowoduje jego bezprzedmiotowość. 

4. W przypadku podjęcia uchwały przez Prezydium Zarządu Głównego  

o przeprowadzeniu zbiórki publicznej Prezes Związku niezwłocznie zgłasza zbiórkę  

na stronie: http://www.zbiorki.gov.pl oraz powiadamia Prezesa Regionu  

o zarejestrowaniu zbiórki. 

5. Zarząd Regionu może przystąpić do zbiórki publicznej po jej zarejestrowaniu. 

6. Za przeprowadzenie zbiórki publicznej odpowiedzialny jest Prezes Regionu.  

7. W celu prawidłowego przebiegu zbiórki Zarząd Regionu podejmuje uchwałę 

określającą:  

a) cel przeprowadzenia zbiórki publicznej; 

b) sposób prowadzenia zbiórki publicznej; 

c) miejsce prowadzenia zbiórki publicznej; 

d) ewentualną konieczność zawarcia umowy/porozumienia z innym podmiotem  

w celu przeprowadzenia zbiórki publicznej,  

e) termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki publicznej; 

f) osoby bezpośrednio zaangażowane w zbiórkę - zbierający oraz odpowiedzialni za 

przygotowanie puszek i ich oplombowanie; 

g) czas i miejsce dostarczenia przez zbierających puszek z zebranymi ofiarami; 

h) skład Komisji  (minimum 3 osoby) odpowiedzialnej za przeliczenie zebranych 

środków oraz sporządzenie protokołu. 

8. Zbierający powinni być wyposażani w identyfikatory i posiadać wydruk (printscreen)  

ze strony http://www.zbiorki.gov.pl. Dary zbierane są wyłącznie do oznakowanych  

i oplombowanych puszek. 

9. Po zakończeniu zbierania darów zbierający wraz z puszką udaje się do 

wyznaczonego miejsca, gdzie w obecności Komisji następuje otwarcie puszki i 

przeliczenie jej zawartości. Z przeliczenia sporządza się protokół. Przewodniczący 

Komisji przekazuje za pokwitowaniem zebrane środki Skarbnikowi Regionu, który 

wpłaca je na konto Regionu. 

10. Wszystkie zebrane środki po zakończeniu zbiórki przeznacza się na cel, w jakim 

została ona zorganizowana. 

11. Prezes Regionu, nie później niż w terminie 3 dni od daty zakończenia zbiórki 

publicznej, przygotowuje projekt sprawozdania z przeprowadzonej zbiórki publicznej 

http://www.zbiorki.gov.pl/
http://www.zbiorki.gov.pl/


wg. wzoru określonego w załączniku nr 3 do Rozporządzenia i przesyła go pocztą 

elektroniczną Prezesowi Związku. 

12. W przypadku nieprawidłowości w przesłanym sprawozdaniu Prezes Związku wzywa 

Prezesa Regionu do uzupełnienia sprawozdania wyznaczając przy tym termin. 

13. Prezes Związku w terminie do 30 dni od zakończenia zbiórki publicznej przesyła 

sprawozdanie – rozlicza je na stronie: http://www.zbiorki.gov.pl . 

14. Prezes Regionu, nie później niż w terminie do jednego miesiąca kolejnego roku 

obrotowego od daty zakończenia zbiórki publicznej, przygotowuje projekt 

sprawozdania ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar wg. wzoru określonego 

w załączniku nr 4 do Rozporządzenia i przesyła go pocztą elektroniczną Prezesowi 

Związku. 

15. Jeśli Prezes Regionu w pierwszym sprawozdaniu nie wykazał rozdysponowania 

wszystkich zebranych ofiar, to sprawozdanie ma charakter częściowy. W takim 

przypadku musi składać następne sprawozdania. Kolejne sprawozdanie(a)  

z podaniem sposobu rozdysponowania zebranych ofiar, Prezes Regionu składa  

Prezesowi Związku do końca 1 miesiąca od daty zakończenia kolejnego roku 

obrotowego. Sprawozdania trzeba składać aż do skutku, czyli aż wszystkie ofiary 

zostaną rozdysponowane. Przy ostatnim składanym sprawozdaniu należy zaznaczyć, 

że jest to sprawozdanie końcowe. 

16. Prezes Związku składa sprawozdanie z rozdysponowania zebranych ofiar w terminie 

do 3 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.  

17. Zarząd Główny może organizować zbiórki publiczne zgodne z celem określonym  

w uchwale w ramach otwartych centralnych uroczystości organizowanych  

lub współorganizowanych przez Związek według zasad określonych w ust. 2-16  

z zastrzeżeniem, że odpowiednio zadania Zarządu Regionu realizuje Prezydium 

Zarządu Głównego, zadania Prezydium ZG - Zarząd Główny, a Prezesa Regionu - 

Wiceprezes ds. FS Związku. 
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