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Formularz zgłoszeniowy - Funkcja Powiernika 

 
Rola i obowiązki 
powiernika 

 
Powiernik jest odpowiedzialny za kontrolowanie i zarządzanie  szkołą, która jest 
organizacją charytatywną. Praca polega wyłącznie na zasadzie wolontariatu.  
 
Obowiązkiem powiernika jest: 
 
 Zapewnienie zgodności  
 Powiernik musi dopilnować, aby organizacja działała zgodnie z: 

• prawodawstwem w zakresie organizacji dobroczynnych jak również 
wymaganiami nakładanymi przez Komisję d/s dobroczynności, pełniącą 
rolę regulacyjną; 

• wymogami, zasadami i celami ujętymi w konstytucji; 

• wmaganiami innych przepisów prawnych oraz innych ciał regulujących;  

• wymaganiami wobec członków zarządu, by działali uczciwie oraz unikali 
osobistych konfliktów interesów lub wykorzystywania funduszy w sposób 
niezgodny z zalożeniami. 

 
 Obowiązek zachowania rozwagi 
 Powiernik musi: 

• orientować się na bieżąco w działalności organizacji oraz jej sytuacji 
finansowej; 

• wykorzystywać fundusze i środki organizacji w sposób roztropny oraz 
jedynie w celu realizacji celów i interesów szkoły; 

• unikać podejmowania działań, które mogłyby narazić fundusze, środki lub 
reputację szkoły na nadmierne ryzyko; 

• podchodzić ze szczególna ostrożnością do inwestowania funduszy szkoły 
lub pożyczania funduszy na jej działalność. 
 

Obowiązek dbałości 
Powiernik musi: 

• działać z odpowiednią umiejętnością i dbałością, wykorzystując osobistą 
wiedzę i doświadczenie, aby szkoła była dobrze zarządzana i skuteczna; 

• rozważać korzystanie z zewnętrznych porad profesjonalnych we 
wszystkich kwestiach, co do których może zaistnieć ryzyko finansowe;  

• W celu odpowiedniego wypełniania swoich zobowiązań, powiernicy 
powinni stale orientować się we wszystkim co robi rada. Powinni 
poświecać czas sprawom organizacji i spotykać się regularnie celem 
podejmowania niezbędnych decyzji.  
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Wskazówki z 
Komisji 
Charytatywnej 
odnośnie 
mianowania 
nowego 
powiernika 

Kandydat musi mieć ukończone 18 lat. 
Do kandydatów zdyskwalifikowanych przez prawo (ujęte w sekcji 72(1) of the 
Charities Act 1993) zaliczamy: 

- osoby na których ciaży wyrok sądowy za oszustwo i nieuczciwość 
- każdego kto jest niewypłacalnym dlużnikiem (bankrutem) 
- każdy kto został usunięty z funkcji powiernika wyrokiem sądowym albo z 

pełnomocnika za złe kierowanie i zarządzanie organizacją charytatywną 
- każdego kto był zdyskwalifikowany nakazem przez Company Directors 

Disqualification Act 1986. 
 

Deklaracja o 
poufności i 
niekaralności 
 

Oświadczenie:  

Oświadczam, że nigdy nie byłem /nie byłam/ karany /karana/ ani też nie 

prowadzi się przeciwko mnie dochodzenia.  

Imię i nazwisko:  ……………………………………………………… 
 
Data: ……………...                   Podpis: …………………………… 
 
Deklaracja do podpisania w załączniku  
 

Dane 
personalne 
kandytata 

 

 
Imię i nazwisko:  ……………………………………………………… 
 
Data urodzenia:  ……………………………………………………….. 
 
Adres:                ………………………………………………………  
 
Email:                …………………………………………………….  
 
Dzieci w szkole: (ilość) ……. (rocznik/i) n/a ……………………………………. 
 
Kilka słów o sobie: (dlaczego chcę być powiernikiem, jak mogę pomóc w tej roli, 
jakie mam doṡwiadczenie itd) 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 
 

Uwagi 
(dla 
administracji) 
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