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FAQ  

 

 
 
Spis pytań – kliknij w pytanie i znajdź odpowiedź! 

 

1. Jak mogę rozpocząć Kampanię w szkole? Gdzie mogę się zapisać? 

2. Kiedy mogę zapisać się do Kampanii? Czy to jest płatne? 

3. Jak zdobyć tytuł Szkoły, która Niesie Pomoc? 

4. Czy szkoła może otrzymać puszkę/identyfikator do organizacji zbiórki pieniędzy? 

5. Czy szkoła może otrzymać większą ilość plakatów? 

6. Czy szkoła może otrzymać materiały drukowane? 

7. Zrealizowałam/em akcję a nie otrzymałam podziękowań. 

8. Do kiedy mogę zrobić działania? 

9. Czy mogę jeszcze dołączyć do akcji? 

10. Czy mogę zrobić na przykład akcję Zróbmy Pokój, ale wpłacić na inny cel 

zbiórkowy? 

11. Nasza szkoła jest mała, czy musimy robić zbiórkę? 

12. Jak mogę zamówić gadżety / rozliczyć się z zakupu gadżetów? 

13. Czy mogę zrobić wpłatę ze swojego konta? / Szkoła nie może zrobić przelewu, 

jak mamy dokonać wpłaty? 

14. Jakie są dane do przelewu? Co wpisać w tytule? 

15. Czy szkoła zamiast zbiórki pieniędzy może zorganizować inną zbiórkę (np. 

maskotek, żywnościową, materiałów biurowych)? 

16. Czy można otrzymać darmowe gadżety PAH? 

  

Czyli najczęściej zadawane pytania i nasze odpowiedzi! 

Pomożemy Ci poznać lepiej Kampanię Niosę Pomoc 
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1. Jak mogę rozpocząć Kampanię w szkole? Gdzie mogę się zapisać? 

 
Zapisać się można poprzez krótki formularz zgłoszeniowy – dostępny na stronie 
http://bit.ly/kampaniaPAH_zapisy. Po jego otrzymaniu wysyłamy potwierdzenie mailem, a pocztą pakiet 
startowy materiałów do akcji. Wszelkie pytania można kierować na adres: edukacja@pah.org.pl – 
odpowiemy czym prędzej!  
 

2. Kiedy mogę zapisać się do Kampanii? Czy to jest płatne? 
 

Udział w Kampanii Niosę Pomoc jest bezpłatny! Działania można rozpocząć w każdym momencie roku 
szkolnego! Jest 5 akcji do wyboru – można przystąpić do dowolnej ilości akcji! 
 

3. Jak zdobyć tytuł Szkoły, która Niesie Pomoc? 
 

Doceniając Wasze zaangażowanie w Kampanii Niosę Pomoc, przygotowaliśmy dla Was propozycje 
różnorodnych działań, które nie tylko przyczynią się do niesienia pomocy ofiarom katastrof humanitarnych, 
ale także podniosą Wasze kompetencje! Za ich realizację będzie otrzymywać wyjątkowe odznaki, które 
umożliwią Wam zdobycie tytułu Szkoły, która Niesie Pomoc. 
 
1.   Wyślij formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://bit.ly/kampaniaPAH_zapisy 
2.   Przeprowadź zajęcia edukacyjne w oparciu o nasz scenariusz! Zajęcia edukacyjne związane z 

tematem wybranej akcji 
3.   Zorganizuj z uczniami i uczennicami działania w szkole lub społeczności lokalnej. 
4.   Prześlij nam Twoją relację z działań! Wejdź na stronę: http://bit.ly/PAH_relacjaszkoly 
5.      Zdobądź tytuł Szkoły, która Niesie Pomoc 

Tytuł przyznawany jest za 7 zebranych odznak w ciągu roku szkolnego. 
 

Pamiętajcie jednak, że wiedza jest podstawą działania. Dlatego realizacja scenariusza zajęć bądź 
warsztatów jest podstawą  do zdobywania kolejnych odznak i tytułu. 
 
Zapoznaj się z regulaminem – kliknij tutaj lub wejdź na stronę: http://bit.ly/zasady_tytul_szkoly 
 
 

4. Czy szkoła może otrzymać puszkę/identyfikator do organizacji zbiórki pieniędzy? 
 
Zbiórki pieniędzy organizowane przez szkoły i realizowane na terenie szkoły nie są zbiórkami publicznymi 
– nie odbywają się w miejscach publicznych. Ich rejestracja w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i 
Administracji nie jest konieczna. W związku z tym, nie udostępniamy puszek ani identyfikatorów – 
elementów zbiórki, które podlegają rejestracji, tworzenia protokołu i dodatkowego formalnego rozliczania. 
Staramy się szkołom ułatwić organizację zbiórki nie dokładając kolejnych zobowiązań jak: wypełnianie 
zgłoszenia, tworzenie komitetu założycielskiego a potem generowanie aktu założycielskiego komitetu 
społecznego. 
  
  

mailto:edukacja@pah.org.pl
http://bit.ly/zasady_tytul_szkoly
http://bit.ly/zasady_tytul_szkoly
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5. Czy szkoła może otrzymać większą ilość plakatów? 
 
Liczba drukowanych materiałów jest oparta o racjonalne korzystanie z zasobów i walorów środowiska 
przyrodniczego. Zależy nam na tym, aby nie wytwarzać zbyt dużej ilości materiałów promocyjnych. 
Zgodnie z założeniami Polskiej Akcji Humanitarnej staramy się swoje działania realizować w oparciu o 
minimalizację kosztów, tak aby możliwie jak najwięcej pieniędzy przeznaczyć na pomoc humanitarną, 
która dociera do potrzebujących osób z krajów objętych kryzysem humanitarnym.  Jest to dla nas ważne, 
aby koszty plakatów (wydruku i wysyłki) nie były zbyt wysokie. Staramy się drukować i wysyłać 
odpowiednią ilość plakatów. Na naszej stronie, do każdej z akcji, publikujemy plakat, który może być przez 
szkoły dodrukowany. 
  

6. Czy szkoła może otrzymać materiały drukowane? 
 
Materiały edukacyjne, broszury czy publikacje są udostępniane szkołom za pomocą strony (kliknij tutaj) lub 
wejdź na https://www.pah.org.pl/dokumenty/#materialy-edukacyjne 
 w wersji elektronicznej. Dzięki temu wszystkie osoby angażujące się w działania Kampanii Niosę Pomoc 
mają bezpłatny i bezkosztowy dostęp do materiałów. Liczba drukowanych materiałów jest oparta o 
racjonalne korzystanie z zasobów i walorów środowiska przyrodniczego. Jest to dla nas ważne, aby koszt 
druku i wysyłki materiałów był możliwie jak najmniejszy. 
  

7. Zrealizowałam/em akcję a nie otrzymałam podziękowań. 
 
Ważnym jest aby po zakończonej akcji w szkole złożyć raport z działań. Na podstawie złożonego raportu 
wysyłane są zaświadczenia oraz dyplomy. Raport z działań dostarcza nam wielu ważnych informacji, które 
umieszczane są na zaświadczeniach, jak np.: podejmowane działania, realizowane akcje, osoby 
współpracujące, pomagające przy organizacji działań w szkole. 
Kampanii Niosę Pomoc w roku szkolnym 2017/2018 znajduje się tutaj:  
http://bit.ly/PAH_relacjaszkoly 
 
Wysyłka zaświadczeń czasem trwa kilka dni. Mamy nadzieję, że małe opóźnienia nie będą stanowiły 
problemu! 
Czasem też zaświadczenia są już w drodze, albo niestety zaginęły w drodze z poczty do danej placówki. 
  

8. Do kiedy mogę zrobić działania? 
 
W roku szkolnym w ramach Kampanii Niosę Pomoc do każdej akcji można zgłosić się i zapisać w 
dowolnym czasie w ciągu roku szkolnego! Wszystkie akcje są uruchomione przez cały rok szkolny i można 
je realizować w dowolnym terminie. Można również włączyć się w działania zgodnie z kalendarzem PAH. 
  

9. Czy mogę jeszcze dołączyć do akcji? 
 

Oczywiście, że tak! Akcje często są propozycjami działań powiązanymi z ważnymi wydarzeniami w roku. 
Jednak nie jest to obligatoryjne. Do działań można dołączyć w dowolnym terminie w ciągu roku szkolnego. 
Wszystkie akcje są uruchomione przez cały rok szkolny i można je realizować w dowolnym terminie. 
  

https://www.pah.org.pl/dokumenty/#materialy-edukacyjne
https://www.pah.org.pl/dokumenty/#materialy-edukacyjne
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10. Czy mogę zrobić na przykład akcję Zróbmy Pokój, ale wpłacić na inny cel zbiórkowy? 
 

Każda z akcji ma opracowaną strategię działań. Jest z nią związana również procedura rozliczania. Co 
najważniejsze zbiórka pieniędzy w danej szkole była wcześniej poprzedzona działaniami edukacyjnymi 
albo informacyjnymi. Uczennice i uczniowie – nasi darczyńcy poznali właściwy cel zbiórkowy i na tai chcieli 
wpłacić pieniądze.  Jest to dla nas ważne, aby działania w ramach zbiórki pieniędzy i działań 
humanitarnych były prawdziwe, jasne i transparentne. Każda osoba wpłacając na pomoc humanitarną 
PAH ma prawo dowiedzieć się na co uzbierane pieniądze zostały przeznaczone. Ważne aby były 
przeznaczone w taki sposób jak to informujemy przed zbiórką i w jej czasie. 
  
 

11. Nasza szkoła jest mała, czy musimy robić zbiórkę? 
 

Kampanie Niosę Pomoc wyróżnia dobrowolność działania w ramach szerokiego wachlarzu propozycji 
PAH! Każda szkoła, instytucja sama wybiera akcję i działanie, w których chce się zaangażować. Ważne 
jest aby społeczność szkolna była zadowolona z działań! Pomoc humanitarna ma różne wymiary i na wielu 
poziomach może się odbywać! Ważna jest idea niesienia pomocy i chęć rozwoju w obszarze edukacji 
globalnej! 
  

12. Jak mogę zamówić gadżety / rozliczyć się z zakupu gadżetów? 
 

Na stronie PAH, a dokładnie w zakładkach z każdej akcji dostępny jest  formularz zamówienia gadżetów, 
można też go wypełnić klikając tutaj. 
Gadżety można pozyskać bezgotówkowo i rozliczyć je po przeprowadzonej zbiórce. Wypełniony 
formularz otrzyma osoba, która zajmuje się współpracą ze szkołami w sprawie gadżetów. Bezpośredni 
kontakt: sppah@pah.org.pl  
Rozliczenia i wpłaty na konto należy dokonać w ciągu 14 dni od zakończenia zbiórki. 
  

13. Czy mogę zrobić wpłatę ze swojego konta? / Szkoła nie może zrobić przelewu, jak mamy 
dokonać wpłaty? 

 
Wpłatę można wykonać z prywatnego konta. Ważne jednak jest aby każdy przelew był odpowiednio 
opisany. Każda z akcji ma inny cel zbiórkowy i inny dopisek. Dane do przelewu znajdują się na końcu 
opisu każdej akcji.  
W tytule przelewu powinna znajdować się: nazwa akcji / kraj, któremu akcja jest dedykowana / pełna 
nazwa szkoły. Numer konta dla wszystkich akcji to: 02 2490 0005 0000 4600 8316 8772. 
 

14. Jakie są dane do przelewu? Co wpisać w tytule? 
 

Numer konta dla wszystkich akcji to: 02 2490 0005 0000 4600 8316 8772. 
W tytule przelewu powinna znajdować się: nazwa akcji / kraj, któremu akcja jest dedykowana / pełna 
nazwa szkoły 
 
 

http://bit.ly/zamow_gadzety
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15. Czy szkoła zamiast zbiórki pieniędzy może zorganizować inną zbiórkę (np. maskotek, 
żywnościową, materiałów biurowych)? 

 
Polska Akcja Humanitarna przeprowadza dokładny wywiad, na postawie którego ustala potrzeby osób 
najbardziej potrzebujących z regionu, w którym prowadzi akcję humanitarną. 
Wysyłka dowolnie wybranych produktów do kraju, w którym PAH prowadzi misję rodzi wiele trudności na 
różnych obszarach: 

 Każdy transport produktów generuje duże koszty pieniężne i osobowe pracowników i 
pracowniczek. Wydane pieniądze lepiej przeznaczyć na działania pomoc osobom już na miejscu. 

 Zwożenie produktów to trudna praca logistyczna: wymaga dodatkowego zaangażowanie 
pracowników na misji, wynajęcia i opłacenia magazynu. Jest to wyjątkowo trudne w przypadku 
produktów spożywczych, albo produktów niepotrzebnych osobom, którym pomagamy w danym 
kraju. 

 Zgodnie z założeniami Polskiej Akcji Humanitarnej staramy się swoje działania realizować w 
oparciu o minimalizację kosztów, tak aby możliwie jak najwięcej pieniędzy przeznaczyć na 
właściwą pomoc humanitarną. 

 Zwożenie produktów z innych krajów osłabia gospodarkę kraju, który i tak już boryka się z 
kryzysem humanitarnym. PAH stara się dostarczać potrzebującym lokalnych produktów z regionów, 
w których działa. Takie działania usprawniają gospodarkę, nie tworzą ryzyka konkurencyjności. 

  
16. Czy można otrzymać darmowe gadżety PAH? 

 
Polska Akcja Humanitarna nie produkuje gadżetów promocyjnych czy reklamowych, które PAH mógłby 
rozsyłać. Zgodnie z założeniami Polskiej Akcji Humanitarnej staramy się swoje działania realizować w 
oparciu o minimalizację kosztów, tak aby możliwie jak najwięcej pieniędzy przeznaczyć na pomoc 
humanitarną. 
  
Zachęcamy do zakupu gadżetu ze Sklepu PAH – pieniądze ze sprzedaży przekazywane są na działania 
PAH. Danym produktom przypisane są różne cele zbiórkowe. Szczegóły można znaleźć na stronie Sklepu 
PAH (klikając tutaj) lub wpisując adres strony: http://www.sppah.org.pl/ 
 
 

http://www.sppah.org.pl/
http://www.sppah.org.pl/

