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Załącznik nr 1  

do Uchwały nr 111 /XI/ 2018 

Zarządu Małopolskiego Oddziału Okręgowego 

Polskiego Czerwonego Krzyża z dnia 14.12.2018 roku 

w sprawie powołania Komitetu Fundatorów  

Sztandaru dla Małopolskiego Oddziału Okręgowego  

Polskiego Czerwonego Krzyża i przyjęcia jego Regulaminu 

 

 

 

REGULAMIN  
KOMITETU FUNDATORÓW SZTANDARU DLA  MAŁOPOLSKIEGO ODDZIAŁU 

OKRĘGOWEGO POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA 
 
 

Preambuła  
 

W 2018 roku Stowarzyszenie Polski Czerwony Krzyż obchodzić będzie 100-lecie powstania.  

Z okazji rocznicy wśród naszych członków powstała inicjatywa ufundowania sztandaru 

Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.  

 

Dla społeczności członków, wolontariuszy i przyjaciół Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK 

ręcznie haftowany sztandar organizacji będzie niezwykle ważnym symbolem realizowanej przez 

nas misji i naszych celów oraz szczytnych wartości organizacji, jakimi są: Humanitaryzm, 
Bezstronność, Neutralność, Niezależność, Dobrowolność, Jedność, Powszechność.     

Sztandar uzewnętrzniać będzie jedność i współdziałanie społeczności organizacji, a także osobiste 

przywiązanie do niej każdego z nas. Będzie on nam towarzyszyć podczas chwil szczególnie 

ważnych i uroczystych dla Stowarzyszenia, jak również dla naszego środowiska lokalnego, 

regionu.  Wokół sztandaru będziemy jednoczyć się zarówno w chwilach radosnych, jak i smutnych. 

Pragniemy, aby nasz poczet sztandarowy uczestniczył regularnie w uroczystościach kościelnych, 

państwowych, samorządowych, organizacyjnych i żałobnych, ważnych dla społeczności 

Stowarzyszenia. 

W związku z powyższym powołujemy Komitet Fundatorów Sztandaru dla Małopolskiego Oddziału 

Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża i postanawiamy, co następuje: 

 

§ 1. 

Komitet Fundatorów Sztandaru dla Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego 

Krzyża, zwany dalej „Komitetem'', jest jednostką pomocniczą Zarządu Małopolskiego Oddziału 

Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. 

 

§ 2. 

Celem Komitetu jest ufundowanie sztandaru dla Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego 

Czerwonego Krzyża. 

 

§ 3. 

Do zadań Komitetu należy 

1) gromadzenie funduszy na sztandary; 

2) zaproszenie do udziału w pracach Komitetu Członków Honorowych  

3) ewidencjonowanie wpłat na rzecz fundacji sztandaru i prowadzenie wykazu fundatorów; 

4) zadbanie o prawidłowe uhonorowanie fundatorów sztandaru poprzez zamówienie 
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wykonania pamiątkowych gwoździ fundacyjnych i wystawienie dyplomów  honorowych; 

5) wybór wykonawcy sztandaru i kontakt z wykonawcą w zakresie projektu, technik 

wykonania, terminów i dostawy (odbioru) sztandaru oraz dodatkowych akcesoriów;  

6) wybór rodziców chrzestnych sztandaru; współorganizowanie uroczystości przekazania 

i poświęcenia sztandaru. 

  

§ 4.  

Komitet pracuje w ramach spotkań roboczych, a także w ramach indywidualnej pracy każdego 

z członków Komitetu. 

 

§ 5.  

1. Pracami Komitetu kieruje jego Przewodniczący przy pomocy Sekretarza. 

2. Dokumenty w imieniu Komitetu podpisuje jego Przewodniczący. 

 

§ 6.  

Komitet gromadzi fundusze na sztandar w szczególności w postaci darowizn od osób fizycznych, 

osób prawnych, przedsiębiorstw, instytucji. 

 

§ 7.  

Komitet odpowiedzialny jest za rozpropagowanie wśród członków, przyjaciół i sympatyków 

Stowarzyszenia, przedsiębiorstw, instytucji, osób pełniących funkcje publiczne oraz w rożnych 

środowiskach informacji o potrzebach związanej ze wsparciem inicjatywy ufundowania sztandaru 

dla Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. 

 

§ 8.  

Projekt sztandaru podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Małopolskiego Oddziału Okręgowego 

Polskiego Czerwonego Krzyża i Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża. 

 

§ 9. 

1. Wartość symbolicznych cegiełek fundacyjnych ustala się na:  

1) bez względu na wysokość wpłaty - wpis do Księgi Fundatorów i Darczyńców;  

2) wpłata od 50,00 zł - dyplom honorowy wręczany fundatorowi;  

3) wpłata od 500,00 zł - imienny gwóźdź do drzewca sztandaru z tarczą koloru srebrnego lub 

do tablicy pamiątkowej umieszczonej przy sztandarze;  

4) wpłata od 1 000,00 zł - imienny gwóźdź do drzewca sztandaru z tarczą złoconą.   

2. Symboliczny gwóźdź z głowicą w kształcie tarczy, o których mowa w ust. 1 wyżej, z ręcznie 

wygrawerowanym imieniem i nazwiskiem (lub nazwą) i miejscowością (lub sprawowaną funkcją) 

fundatora, będzie pamiątkową cegiełką i deklaracją wsparcia każdej osoby, rodziny, firmy lub 

instytucji, która zamierza w ten sposób potwierdzić na sztandarze swoją obecność w historii 

Stowarzyszenia. 

3. Na gwoździach fundacyjnych nie powinno się wskazywać nazw partii politycznych. Wskazane 

jest umieszczenie na gwoździach fundacyjnych informacji o fundatorze wymienionych w ust. 2. 

 

§ 10.  

Szczegółowe zasady fundacji sztandaru oraz właściwego uhonorowania fundatorów ustali Komitet 

i ogłosi w piśmie informacyjnym. 

 

§ 11.  

1. Fundusze zgromadzone przez Komitet przeznaczone zostaną na: 
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1) wykonanie płatu sztandaru wraz z drzewcem i okuciami; 

2) w miarę możliwości finansowych - zakup istotnych dodatkowych akcesoriów sztandaru (w 

szczególności gabloty do przechowywania sztandaru);  

3) zorganizowanie uroczystości przekazania i poświęcenia sztandaru.  

2. W przypadku ewentualnej nadwyżki sumy zgromadzonej przez Komitet nad kosztami 

wymienionymi w ust. 1 pkt 1-3, pozostała suma przeznaczona zostanie na cele statutowe 

Stowarzyszenia w zakresie uczczenia 100-lecia Małopolskiego oddziału Okręgowego PCK. 

 

§ 12.  

Za prawidłową realizację zadań Komitetu odpowiadają solidarnie członkowie Komitetu, na czele z 

jego Przewodniczącym i Sekretarzem, przed Zarządem Małopolskiego Oddziału Okręgowego 

Polskiego Czerwonego Krzyża, Zjazdem Okręgowym i Komisją Rewizyjną Małopolskiego Oddziału 

Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. 

 

§ 13 

Komitet może podjąć decyzję o przyznaniu symbolicznych gwoździ osobom, które w sposób 

szczególny przyczyniły się do ufundowania sztandaru i organizacji uroczystości jego przekazania 

oraz osobom szczególnie zasłużonym dla małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK. 

 

§ 14 

Komitet działa do czasu przekazania ufundowanego sztandaru i rozliczenia środków darowizn. 

 


