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PORADNIK ORGANIZACJI ZBIÓRKI PIENIĘDZY 
Kilka rad dla organizatorów i organizatorek szkolnych zbiórek pieniędzy. 

 

Jednym z działań, do których Was zachęcamy w ramach programu Wiem i Działam jest 

organizacja szkolnych zbiórek pieniędzy. Prowadzenie zbiórki bez nieobowiązkowe. Jeżeli się 

na nie zdecydujecie, bardzo zależy nam na tym, abyście robili je tylko w połączeniu z działaniami 

edukacyjnymi – bez nich, możemy doprowadzić do pogłębienia stereotypów i nie osiągniemy 

naszego głównego celu: długoterminowej zmiany postaw.   

 

W tym krótkim poradniku postaramy się odpowiedzieć na pytania i wątpliwości, które mogą się 

Wam pojawić przed podjęciem decyzji o organizacji zbiórki. Wyjaśnimy, dlaczego Wasze 

zaangażowanie jest dla nas tak ważne. Podsuniemy Wam także kilka pomysłów na ciekawe 

formy działań i podpowiemy, o czym należy pamiętać w czasie zbierania funduszy.  

 

SPIS TREŚCI: 

 Najczęściej zadawane pytania – str. 1 

 Organizacja zbiórki krok po kroku – o czym warto pamiętać? – str. 3 

 Pomysły na zbiórki – str. 5 

 

Najczęściej zadawane pytania 
 

1. Dlaczego zachęcamy Was do organizacji zbiórek pieniędzy?  

 

Wiedza na temat kryzysów humanitarnych oraz sytuacji krajów i osób przez nie 

dotkniętych, którą zdobywacie w czasie programu Wiem i Działam jest bardzo ważna. 

Dzięki niej możecie zrozumieć sytuację ludzi, których życie i zdrowie jest zagrożone, 

poznajecie także sposoby mogące poprawić ich sytuację. Celem Polskiej Akcji 

Humanitarnej jest jednak nie tylko edukacja, ale także niesienie realnej pomocy. 

Niezbędne do tego są środki finansowe, dzięki którym możemy zapewnić ludziom 

tymczasowe schronienia, dostęp do wody, żywności, lekarstw czy edukacji. Im więcej 

pieniędzy uda nam się pozyskać tym większej ilości osób będziemy w stanie pomóc. 

Dzięki organizacji zbiórki pieniędzy możecie zobaczyć, że macie realny wpływ na 

rozwiązywanie problemów globalnych i niesiecie pomoc razem z nami.    

 

2. Dlaczego nie organizujemy zbiórek żywności czy leków?  

 

Jest kilka ważnych powodów, dla których nie decydujemy się na przyjmowanie darów 

rzeczowych lecz prosimy Was o wsparcie finansowe:  
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 Kupowanie niezbędnych produktów (np. żywności i leków) na miejscu kryzysu lub 

w sąsiadujących państwach jest szybsze i tańsze niż sortowanie, magazynowanie 

i transportowanie produktów zebranych w Polsce. Dodatkowo wspiera to lokalną 

gospodarkę, która często jest osłabiona w wyniku kryzysu. 

 Dary rzeczowe zebrane w czasie zbiórek nie zawsze odpowiadają potrzebom 

osób znajdujących się w kryzysowej sytuacji. Dzięki środkom finansowym możemy 

kupić dokładnie te produkty czy przedmioty, które są w danej chwili najbardziej 

potrzebne.  

 Osoby otrzymujące pomoc znają lokalne produkty i mają do nich zaufanie. 

Żywność spożywana w Polsce często różni się od tej znanej na miejscu kryzysu, 

co może powodować problemy chociażby z jej przyrządzaniem. 

 

3. Czy organizowanie zbiórki pieniędzy w szkole ma sens?  

 

Uczniowie i uczennice polskich szkół od lat pokazują, że w ich wspólnym działaniu tkwi 

ogromna siła. Środki, które rok temu zebrali w całej Polsce w ramach akcji Zamiast 

Kwiatka Niosę Pomoc, pozwoliły nam na odbudowę szkoły PANCHA KANYA, która 

ucierpiała w wyniku trzęsienia ziemi w Nepalu w 2015 roku!  

Im więcej szkół przekaże choćby najmniejszą wpłatę tym większej pomocy będziemy 

w stanie udzielić potrzebującym.  

 

4. Jak dokonać wpłaty? 

 

Skorzystajcie z gotowego druczku 

przelewu, który dołączamy do paczki z 

materiałami.  

Przelew możesz wykonać z dowolnego 

konta (osobistego, Rady Rodziców, szkoły) 

Ważne, aby w przelewie wskazać nazwę 

szkoły oraz cel zbiórki (jeden z krajów, w 

którym działa obecnie PAH: www.pah.org.pl/co-robimy. Jeżeli wpłaty dokonała osoba 

prywatna, bardzo pomoże nam jeśli w sprawozdaniu z akcji lub mailowo 

(edukacja@pah.org.pl) wpiszesz w komentarzu, kto i kiedy wpłacał pieniądze.  

 
DANE DO PRZELEWU: 
 

Tytuł przelewu:  
PRZELEW SZKOLNY - WIEM I DZIAŁAM + kraj, do którego ma być skierowana pomoc 
Numer konto PAH – 02 2490 0005 0000 4600 8316 8772  
 

5. Czy potrzebuję rejestrować lub zgłaszać zbiórkę?  

Zbiórki pieniędzy organizowane przez szkoły i realizowane na terenie szkoły nie są 

zbiórkami publicznymi. Ich rejestracja w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i 

https://www.youtube.com/watch?v=AnVmDIaOxCI
http://www.pah.org.pl/co-robimy
mailto:edukacja@pah.org.pl
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Administracji nie jest konieczna. Na pewno musicie mieć jednak zgodę dyrekcji szkoły na 

jej przeprowadzenie. Dlatego też nie udostępniamy puszek ani identyfikatorów, jak to ma 

miejsce podczas zbiórek w przestrzeni publicznej.  

 

6. W Polsce także wiele osób potrzebuje pomocy. Dlaczego więc zbieramy pieniądze  

na pomoc poszkodowanym w innych krajach? 

 

Każda organizacja pozarządowa ma swoje określone zadania. Polska Akcja 

Humanitarna zajmuje się przede wszystkim niesieniem pomocy osobom poszkodowanym 

w wyniku kryzysów humanitarnych bez względu na ich narodowość, płeć czy wyznanie. 

W Polsce na szczęście nie mamy do czynienia z katastrofami naturalnymi czy konfliktami 

zbrojnymi, które są codziennością mieszkańców i mieszkanek Sudanu Południowego czy 

Syrii. Nie oznacza to oczywiście, że Polakom i Polkom nie trzeba pomagać. Od 1998 

roku PAH prowadzi program Pajacyk, w ramach którego finansujemy posiłki dla dzieci w 

szkołach i placówkach środowiskowych. Błyskawicznie zareagowaliśmy także na 

potrzeby osób, które ucierpiały w wyniku powodzi w 1997 roku.  

Program Wiem i Działam skupia się jednak na zagadnieniach związanych z pomocą 

humanitarną, dlatego też zachęcamy Was do wspierania misji humanitarnych w krajach, 

w których obecnie działamy.  

 

Organizacja zbiórki krok po kroku – o czym warto pamiętać? 
 

Dobry plan działania to podstawa  

 

Zbierzcie zespół osób, które będą zaangażowane w organizację zbiórki. Zastanówcie się, jaka 

forma działania zachęci do udziału uczniów i uczennice Waszej szkoły. Stwórzcie harmonogram 

prac i podzielcie się zadaniami. Następnie poproście o pozwolenie na organizację zbiórki 

dyrekcję szkoły. Możecie przygotować krótką prezentację, w której wyjaśnicie potrzebę 

przeprowadzenia takiego działania oraz przedstawicie Wasz pomysł  

na jego realizację.  

 

Jeśli uzyskacie zgodę, możecie zabrać się do pracy! Warto ustalić datę stałych spotkań (np. raz 

w tygodniu), w czasie których będzie na bieżąco sprawdzać postępy przygotowań. Ułatwi Wam 

to reagowanie na możliwe problemy, może także pomóc utrzymać motywację. 

 

Poszukajcie sojuszników i sojuszniczek 

 

Warto mieć po swojej stronie kilka osób, które mogą Was wesprzeć radą i pomocą w czasie 

organizacji zbiórki. Zastanówcie się jakiego wsparcia potrzebujecie i co mogłoby przekonać 

innych do współpracy. Opowiedzcie o celach działania i jego przebiegu. Określcie swoje 

oczekiwania i przedstawcie korzyści ze wspólnego działania. Bądźcie także otwarci  

na propozycje drugiej strony. Pomocy możecie szukać u:  
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 utalentowanych uczniów i uczennic, którzy mogą wystąpić na koncercie towarzyszącym 

zbiórce, stworzyć plakaty i dekoracje czy uszyć maskotki na licytację; 

 nauczycieli i nauczycielek, którzy mogą przeprowadzić zajęcia edukacyjne o kryzysach 

humanitarnych i niesieniu mądrej pomocy lub czuwać nad Waszą pracą, 

 rady rodziców, która pomoże uzyskać zgody na działanie, przekaże informację  

o zbiórce rodzicom uczniów i uczennic, zapewni opiekę w czasie wydarzeń 

towarzyszących zbiórkom;  

 władz samorządu uczniowskiego, które podpowiedzą Wam, jakie działania mogą być 

interesujące dla uczniów i uczennic oraz pomogą w sprawach organizacyjnych; 

 lokalnych firm, które mogą wesprzeć Waszą zbiórkę finansowo, przekazać produkty  

na potrawy przygotowywane w ramach szkolnej globalnej kawiarenki albo zrealizować 

za darmo lub po niższej cenie pewne usługi, np. druk ulotek promujących zbiórkę lub 

stworzenie koszulek dla uczestników i uczestniczek turnieju sportowego; 

 instytucji kulturalnych, które mogą pożyczyć Wam sprzęt nagłaśniający niezbędny  

do organizacji koncertu lub udostępnić salę na wydarzenie towarzyszące Waszej 

zbiórce; 

 władze lokalne, lokalni politycy i polityczki, którzy pomogą Wam zaangażować lokalną 

społeczność i udzielą wsparcia finansowo-organizacyjnego; 

 

Zadbajcie o promocję 

 

Pamiętajcie o dobrym rozreklamowaniu Waszej zbiórki i towarzyszących jej inicjatyw. 

Ogromnym wsparciem mogą być dla Was szkolne media – strona internetowa, profile  

w mediach społecznościowych, radiowęzeł czy gazetka. Warto także rozwiesić plakaty oraz 

poprosić nauczycieli i nauczycielki o przekazanie informacji o zbiórce w czasie godzin 

wychowawczych. Jeśli szkoła korzysta z dziennika elektronicznego, poproście o rozesłanie 

ogłoszenia do rodziców uczniów i uczennic.  

 

Wyjaśnijcie uczestnikom i uczestniczkom cel zbiórki 

 

Ważnym elementem zbiórki jest wyjaśnienie jej celu. Przekażcie uczniom i uczennicom Waszej 

szkoły wiedzę na temat kryzysów humanitarnych i sposobów niesienia mądrej pomocy. Możecie 

poprosić nauczycieli i nauczycielki o przeprowadzenie zajęć edukacyjnych na podstawie 

naszych materiałów bądź samodzielnie zorganizować akcję informacyjną – wyświetlając  

na korytarzu filmy i prezentacje, rozdając ulotki czy organizując szkolne dyskusje.  

 

Pamiętajcie o zasadach Kodeksu! 

 

Mówiąc o Waszej zbiórce oraz tworząc materiały promocyjne i informacyjne pamiętajcie  

o zasadach „Kodeksu w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów globalnego 

Południa”. Ten dokument zawiera wiele cennych wskazówek, które ułatwią Wam przedstawianie 

sytuacji osób poszkodowanych w wyniku kryzysów humanitarnych w sposób nienaruszający ich 
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godności oraz mówienie o problemach globalnych bez niedomówień  

i powielania stereotypów. Wsparcia oraz omówienia zasad szukajcie w publikacji „Jak mówić  

o większości świata? Jak rzetelnie informować o krajach globalnego Południa?”.   

 

Podsumujcie akcję i podziękujcie za zaangażowanie 

 

Policzcie pieniądze i upublicznijcie informację o zebranej kwocie. Nie zapomnijcie podziękować 

za zaangażowanie osobom, które wzięły udział w Waszej inicjatywie i wspierały Was w jej 

realizacji. Na koniec zorganizujcie spotkanie, w czasie którego podsumujecie przebieg zbiórki – 

porozmawiajcie o tym, co się udało i nad czym warto popracować w przyszłości. Spędźcie trochę 

czasu razem ciesząc się swoim sukcesem i odpoczywając po ciężkiej pracy.   

 

Wyjdźcie o krok dalej 

 

Szkoła to dla Was zbyt małe wyzwanie? Zorganizujcie zbiórkę w najbliższej okolicy! Zachęćcie 

do współpracy władze lokalne, media, firmy.  

Nie zapomnijcie jednak o niezbędnych pozwoleniach i zgłoszeniu zbiórki publicznej! Niezbędne 

informacje znajdziecie na stronie: www.pah.org.pl/zbiorka-publiczna. W razie wątpliwości 

piszcie do nas na adres: edukacja@pah.org.pl   

 

Pomysły na zbiórki 
 

Globalna kawiarenka  

 

Szkolne kiermasze ciast i przekąsek to dość popularna i na pewno przyjemna forma zbierania 

pieniędzy. To może być również świetny pretekst do przybliżania uczniom i uczennicom kultury 

oraz rzeczywistości kraju, na rzecz którego prowadzicie akcję. Poszukajcie prostych przepisów 

typowych dla danego regionu. Nie musicie przygotowywać wyszukanych dań, wystarczy prosta 

sałatka lub specyficznie zaparzona kawa czy herbata. A może uda się Wam namówić  

do współpracy szkolną stołówkę?  

 

Kawiarenkę możecie zorganizować w czasie przerw między lekcjami bądź w trakcie zebrania z 

rodzicami. Połączcie ją z wystawą zdjęć, dołączajcie do wydawanych przysmaków ulotki  

z informacjami o PAH i celu zbiórki, poszukajcie muzyki danego kraju dostępnej na wolnych 

licencjach.  

 

Zawody sportowe  

 

Członkowie i członkinie szkolnych klubów sportowych chętnie biorą udział w turniejach  

i meczach towarzyskich. Międzyklasowe bądź nawet międzyszkolne zawody sportowe mogą być 

nie tylko świetną okazją do zbierania pieniędzy, ale również dobrej zabawy i integracji. Dużą 

popularnością cieszą się także otwarte pokazy sztuk walki i maratony fitness.  

https://www.pah.org.pl/app/uploads/2017/06/2017_dlaszkol_jak_mowic_o_wiekszosci_swiata.pdf
http://www.pah.org.pl/zbiorka-publiczna
mailto:edukacja@pah.org.pl
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Wprowadźcie drobną opłatę startową, którą przekażecie na wybrany cel zbiórkowy. Możecie 

także zachęcać do wsparcia akcji publiczność. Ciekawym pomysłem będzie zaproszenie  

do wspólnej zabawy drużyn złożonych z lokalnych polityków, dziennikarzy czy też 

profesjonalnych sportowców. Lokalną firmę możecie poprosić o objęcie wydarzenia patronatem 

i sfinansowanie nagród bądź pamiątkowych koszulek dla uczestników i uczestniczek.  

 

Pokaz talentów  

 

W wielu młodych ludziach drzemią niezwykłe talenty, które warto zaprezentować szerszej 

publiczności. Zaproście do współpracy szkolny zespół muzyczny, chór czy też grupę teatralną. 

Możecie powiązać tematykę występów z celem Waszej zbiórki, np. zapewnieniem dostępu  

do wody czy edukacji. Przygotujcie dekoracje i ciekawe stroje sceniczne.  

 

Możecie także przeprowadzić konkurs talentów nawiązujący do formuły telewizyjnych talent 

show. Zadbajcie o scenę, ciekawe rekwizyty i dowcipne jury. Pamiętajcie jednak, że wydarzenie 

ma być raczej okazją do dobrej zabawy niż stresującej rywalizacji – warto zadbać o dobrą 

atmosferę wśród występujących uczniów i uczennic.  

 

Gra terenowa  

 

Gry terenowe są ciekawym sposobem na spędzenie wolnego czasu, mogą być także świetną 

okazją do prowadzenia zbiórki pieniędzy. Skorzystajcie z naszych gotowych scenariuszy 

edukacyjnych bądź stwórzcie własną grę z zadaniami nawiązującymi do celu zbiórki i kraju,  

na rzecz którego działacie bądź (w bardziej rozrywkowej formule) do popularnych wśród 

uczniów i uczennic seriali, gier komputerowych czy filmów.  

 

Ciekawym wyzwaniem może być dla Was także przygotowanie escape roomu – zabawy,  

w której uczestnicy i uczestniczki muszą wykonać serię zadań w określonym czasie,  

by wydostać się z zamkniętego pomieszczenia lub geocatchingu – poszukiwania ukrytych  

w terenie skarbów.  

 

Aukcja prac uczniów i uczennic 

 

Poproście uczniów i uczennice o przekazanie na licytację swoich prac – zdjęć, obrazów czy 

grafik, pocztówek czy nawet kolorowych zakładek do książek. W okresach świątecznych 

pomyślcie o bombkach choinkowych i innych dekoracjach. Jeśli macie więcej czasu, połączcie 

aukcję ze zdobywaniem nowych umiejętności i zorganizujcie wcześniej warsztaty tworzenia 

maskotek, szycia ubrań lub rzeźby. Świetnymi sojusznikami będą w tym wypadku domy kultury 

oraz lokalni rzemieślnicy i rzemieślniczki.  
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Możecie także zmodyfikować pomysł i zamiast licytacji prac zorganizować licytację umiejętności 

– nauki gry na gitarze bądź języka obcego, pomocy w odrabianiu lekcji czy też przygotowania 

pysznego i zdrowego drugiego śniadania.   

 

 

Turniej planszówek lub gier komputerowych  

 

Zamieńcie wybraną szkolną salę w prawdziwą arenę zmagań i zaproście do wspólnej zabawy 

fanów i fanki gier planszowych bądź komputerowych dostępnych legalnie online. Ustalcie opłatę 

startową, którą przekażecie na rzecz zbiórki i przygotujcie tabelę rankingową widoczną dla 

wszystkich uczestników i uczestniczek. Planszówki możecie przynieść z domu bądź poprosić o ich 

wypożyczenie lokalną świetlicę lub dom kultury. Czasem gry są też dostępne  

w klubokawiarniach, najczęściej w większych miastach. Może namówicie takie miejsce  

do współpracy?  

 

Jeśli w Waszej szkole są uczniowie i uczennice, którzy lubią się wymyślać ciekawe stroje, 

zorganizujcie towarzyszący turniejowi konkurs na kostium cosplayowy – przebranie za postać  

z gry, mangi, filmu czy też gry komputerowej.  

 

Połączcie przyjemne z pożytecznym 
 

Pamiętajcie, że organizacja zbiórki może być dla Was świetną zabawą i dobrą okazją  

do rozwijania zdolności organizacyjnych. Wykorzystajcie do działania swoje pasje  

i umiejętności, może zdecydujecie się na inną formę zbiórki? Dajcie nam znać co wymyśliliście.  

 

Każdą ze zbiórek możecie połączyć ze sprzedażą gadżetów szkolnych. Szczegółowe informacje 

na ten temat znajdziecie tutaj.  

 

Jesteśmy otwarci na Wasze pomysły i chętnie wesprzemy Was w działaniach. Wszystkie pytania 

i wątpliwości kierujcie na adres: edukacja@pah.org.pl  

 

Trzymamy za Was kciuki i dziękujemy, że jesteście z nami! 

Zespół Edukacji PAH 

 

https://www.pah.org.pl/zamow-opaski-szkolna-zbiorke-pieniedzy
mailto:edukacja@pah.org.pl

