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Zasady funkcjonowania PREF 
Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej (PREF) jest nieformalną grupą organizacji i instytucji, które 

prowadzą działania w obszarze edukacji finansowej. Wobec widocznego zapotrzebowania na edukację 

finansową, a jednocześnie świadomi relatywnie rozproszonej oferty edukacyjnej, partnerzy łączą siły, 

podzielając wspólną wizję i dążąc do realizacji misji PREF.  

Wizja PREF 
Wszyscy mieszkańcy Polski mają dostęp do wysokiej jakości edukacji finansowej na każdym etapie 

swojego życia, odpowiadającej na ich aktualne wyzwania i dopasowanej do ich możliwości uczenia się. 

Misja PREF 
Stworzenie platformy dialogu, koordynacji i współpracy sektora publicznego, prywatnego i trzeciego 

(organizacji pozarządowych) w celu oferowania mieszkańcom Polski - wszystkim grupom społecznym - 

wysokiej jakości edukacji finansowej, dopasowanej do ich potrzeb. 

Dzięki współpracy, chcemy: 

 zwiększyć świadomość znaczenia edukacji finansowej wśród społeczeństwa i administracji 
publicznej jako podstawowej i niezbędnej kompetencji mieszkańców; 

 zwiększyć skalę i jakość programów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym 
szczególnie dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym; 

 doprowadzić do koordynacji działań różnych podmiotów związanych z edukacją finansową, 
w tym sektora pozarządowego, prywatnego i publicznego. 

Zasady działania Partnerstwa 
Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej (PREF) działa wedle następujących zasad: 

 demokratyczność – każdy członek partnerstwa ma prawo głosu, a wspólne stanowisko 
Partnerstwa tworzone jest w trybie konsultacji z jej członkami; organizacja mająca w jakiejś 
kwestii zdanie odmienne niż Partnerstwo może je wyrażać, lecz nie jako członek Partnerstwa, 

 jawność – każdy członek Partnerstwa ma dostęp do wszystkich materiałów i dokumentów 
wypracowanych w ramach działalności Partnerstwa, 
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 zaangażowanie – każda organizacja członkowska będzie wnosiła wkład w działanie Partnerstwa 
zgodnie ze swoimi możliwościami, potencjałem i zasobami, 

 dzielenie się wiedzą – członkowie Partnerstwa są gotowi do dzielenia się z pozostałymi wiedzą 
i doświadczeniem, z równoczesnym poszanowaniem praw autorskich do pomysłów i innych 
materiałów, 

 Creative Commons – wszystkie materiały wypracowane w ramach Partnerstwa są zasobem 
otwartym, 

 zakaz konkurencji – Partnerstwo jako takie nie będzie konkurować ze swoimi członkami 
w konkursach i przetargach (nie znaczy to jednak, że nie będą konkurować ze sobą sami 
członkowie, w tym organizacje założycielskie). 

Członkostwo 

Członkowie zwyczajni 
Członkiem zwyczajnym PREF może być instytucja lub organizacja, która: 

 posiada udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu regularnych działań z zakresu edukacji 
finansowej w okresie ostatnich dwóch lat (z pominięciem działań mających na celu jedynie 
promocję własnej marki lub produktów) 

 popiera wizję i misję PREF oraz wyraża gotowość do współpracy, m.in. uczestnicząc regularnie 
w spotkaniach PREF. 

 przestrzega standardów edukacji finansowej określonych przez PREF  

Aby stać się członkiem PREF, organizacja kandydująca musi uzyskać poparcie co najmniej jednego 

obecnego członka PREF, a następnie kandydatura musi być zatwierdzona przez członków PREF (opis 

sposobu podejmowania decyzji w dalszej części). 

Prawa członków zwyczajnych PREF: 

 dostęp do materiałów i dokumentów PREF 

 korzystanie z produktów i działań PREF 

 podejmowanie decyzji - jeden głos na jedną organizację, niezależnie od wielkości 

 prawo do rezygnacji lub zawieszenia uczestnictwa w PREF 

Obowiązki członków zwyczajnych PREF:  

 uczestnictwo w spotkaniach PREF (co najmniej raz w roku) i wspieranie działań PREF, 

 promocja PREF, co najmniej poprzez umieszczenie logo PREF na stronie i podanie informacji 
o członkostwie w PREF 

 dbanie o dobre imię PREF 

 przestrzegania standardów PREF 

Unieważnienie członkostwa 
PREF ma prawo do unieważnienia członkostwa danej organizacji w PREF, na wniosek co najmniej dwóch 

członków PREF, jeśli dana organizacja: 

 działa niezgodne ze standardami PREF 

 prowadzi działania na szkodę PREF, w szczególności: 
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 prowadzi działania wpływające na negatywny wizerunek PREF lub członków Partnerstwa. 

Członkowie wspierający 
Członkiem wspierającym PREF może być instytucja lub organizacja, która: 

 nie prowadzi bezpośrednio działań z zakresu edukacji finansowej. 

 popiera wizję i misję PREF oraz wyraża gotowość do współpracy, m.in. uczestnicząc regularnie 
w spotkaniach PREF. 

 kontrybuuje zasoby finansowe, rzeczowe lub osobowe wspomagające działanie PREF. 

Organy PREF 

Zgromadzenie członków 
Podstawowym organem PREF jest zgromadzenie członków PREF, składające się ze wszystkich członków 

zwyczajnych PREF. Zgromadzenie członków spotyka się co najmniej raz w roku.  

Nadrzędną zasadą działania PREF jest umożliwienie wszystkim członkom wpływ i udział na 

podejmowanie decyzji dotyczących PREF. 

PREF dąży do podejmowania decyzji na zasadzie konsensusu. W wypadkach, gdzie nie udaje się 

wypracować konsensusu, decyzje podejmowane są większością głosów członków obecnych na spotkaniu 

lub wypowiadających się w danym temacie w dyskusji on-line. Każda organizacja będąca członkiem 

zwyczajnym PREF ma jeden głos. 

Rada PREF 
Rada PREF jest organem reprezentującym członków i nadzorującym działanie koordynatora PREF. Rada 

składa się z co najmniej 5 i co najwyżej 9 członków, wybieranych na dwuletnią kadencję. Członek Rady 

może być powtórnie wybrany na drugą kadencję. Członek Rady może pełnić co najwyżej dwie kadencje 

pod rząd. 

Kandydat na członka Rady musi mieć poparcie co najmniej dwóch członków zwyczajnych PREF oraz 

wykazać się czynnym udziałem w działaniach PREF w roku poprzedzającym kandydowanie (co 

potwierdzają minutki ze spotkań i/lub listy obecności). W głosowaniu nad zatwierdzeniem kandydata na 

członka Rady musi wziąć udział co najmniej 50% członków zwyczajnych. O wyborze na członka Rady 

decyduje poparcie większości członków. W kwestiach spornych decyzję ostateczną podejmuje obecna 

Rada w trakcie głosowania – liczy się większość głosów pod warunkiem uczestniczenia w głosowaniu co 

najmniej 50% członków Rady. 

Koordynator PREF 
Rolę koordynatora PREF pełni jedna z organizacji członkowskich lub inny podmiot czy osoba fizyczna, 

której kandydatura została zatwierdzona przez zgromadzenie członków. Kadencja koordynatora PREF 

trwa jeden rok – nie ma ograniczeń w liczbie kadencji pełnionych pod rząd. Decyzją członków 
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koordynator może pełnić tę rolę przez dłuższy czas bez konieczności reelekcji po jednym roku. 

Zgłoszenia kandydatów na koordynatora PREF są przyjmowane do 1 grudnia roku poprzedzającego 

kadencję. Kandydat musi mieć poparcie co najmniej dwóch członków. O wyborze koordynatora decyduje 

głosowanie członków zwyczajnych PREF. Wybór następuje większością głosów, przy udziale co najmniej 

50% członków zwyczajnych. W kwestiach spornych decyzję ostateczną podejmuje obecna Rada w trakcie 

głosowania – liczy się większość głosów pod warunkiem uczestniczenia w głosowaniu co najmniej 50% 

członków Rady. 

Rolą koordynatora jest realizacja strategii PREF i planu działania zatwierdzonego przez członków. Rada 

PREF nadzoruje działania koordynatora. 

Decyzje strategiczne 
Przy decyzjach strategicznych wymagane jest oddanie głosu przez ponad 50% członków, przy udziale co 

najmniej 50% członków Rady.  

Do decyzji strategicznych należą: 

 przyjmowanie nowych członków PREF oraz partnerów i patronów 

 usuwanie członków, partnerów i patronów z PREF 

 zatwierdzanie strategii działania PREF 

 wybór członków Rady PREF 

 Inne rodzaje zaangażowania w PREF 

Partnerzy PREF 

Partner 
Partnerem PREF może zostać organizacja, instytucja lub inny podmiot, który: 

 popiera wizję i misję PREF oraz wyraża gotowość do współpracy. 

 wnosi zasoby finansowe, rzeczowe lub osobowe wspomagające działanie PREF. 

Patronat honorowy 
Patronem PREF może zostać organizacja, instytucja lub inna osoba prawna, która: 

 popiera wizję i misję PREF 

 udziela PREF swojego wsparcia w postaci udostępniania swojego logo jako wartości dodanej 
w działaniach PREF. 


