REGULAMIN PROGRAMU PREWENCYJNEGO
„DOBRA DRUŻYNA PZU”

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna
jako zakład ubezpieczeń utworzył, zgodnie z art. 278 ustawy
z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej („Ustawa”), fundusz prewencyjny.
PZU Życie SA może w ramach prowadzonej działalności
ubezpieczeniowej, zgodnie z art. 4 ust. 9 pkt 4 Ustawy,
realizować czynności ubezpieczeniowe polegające na
finansowaniu z funduszu prewencyjnego działań mających
na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków
wypadków ubezpieczeniowych.
Środki z funduszu prewencyjnego PZU Życie SA mogą być
przeznaczone wyłącznie na działalność mającą na celu
zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków
wypadków ubezpieczeniowych.
Program prewencyjny „Dobra Drużyna PZU” realizowany jest
w ramach funduszu prewencyjnego PZU Życie SA.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Niniejszy regulamin Programu prewencyjnego „Dobra Drużyna
PZU” („regulamin”) określa zasady, na jakich PZU Życie SA może
przyznać dofinansowanie z funduszu prewencyjnego w ramach
Programu prewencyjnego „Dobra Drużyna PZU” (zwanego także
„programem”) realizując działania mające na celu ochronę
zdrowia i promocję zdrowego stylu życia poprzez wsparcie
rozwoju systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.
2. Organizatorem programu jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń
na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030211,
o numerze NIP 527-020-60-56 i kapitale zakładowym w wysokości
295.000.000 zł w całości wpłaconym („PZU”, „Organizator”).
3. Program organizowany jest na terytorium Polski.
4. Program skierowany jest do:
a) stowarzyszeń lub fundacji zarejestrowanych w Krajowym
Rejestrze Sądowym oraz stowarzyszeń zwykłych
(wpisanych do ewidencji starosty właściwego dla siedziby
stowarzyszenia) w tym: uczniowskich klubów sportowych,
ludowych zespołów sportowych, związków sportowych;
b) klubów sportowych działających jako spółki akcyjne lub
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
prowadzących na terenie kraju działalność w zakresie zajęć
rekreacyjnych, treningów i rywalizacji sportowej dzieci
i młodzieży do 18-go roku życia.
5. Program prowadzony jest przez PZU do odwołania. Organizator
ma prawo zakończyć go w każdym momencie bez podawania
przyczyny.
6. Wszystkie informacje dotyczące programu m.in. regulamin
wraz z załącznikiem nr 1 „Kryteria oceny” oraz załącznikiem
nr 2 „Opis realizowanych działań”, link do elektronicznego
formularza wniosku, termin składania wniosków, termin
ogłoszenia wyników oraz termin realizacji działań prewencyjnych
i rozliczenia umowy prewencyjnej znajdą się na stronie
internetowej www.pzu.pl/dobra-druzyna/program-prewencyjny.
7. W każdym momencie PZU ma prawo z ważnych przyczyn zmienić
terminy obowiązujące w ramach programu – informacja o takiej
zmianie zostanie zamieszczona na stronie dobradruzynapzu.
pl. W takim przypadku Wnioskodawcy nie przysługują żadne
roszczenia z tytułu przygotowania lub złożenia wniosku na
warunkach obowiązujących przed zmianą.

8. Z uwagi na sytuację epidemiczną w Polsce związaną z COVID-19,
Wnioskodawca zobowiązany jest realizować działania w ramach
programu zgodnie z warunkami bezpieczeństwa określonymi
w przepisach prawa powszechnie obowiązującego regulujących
ten obszar.
9. Wnioskodawca składając wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 4,
akceptuje warunki uczestnictwa w Programie prewencyjnym
„Dobra Drużyna PZU” określone w regulaminie.
WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE
§2
1. PZU w ramach Programu prewencyjnego „Dobra Drużyna PZU”
może dofinansować realizację projektu, który ma na celu ochronę
zdrowia i propagowanie zdrowego stylu życia polegającego na
organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.
2. Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu
prewencyjnego „Dobra Drużyna PZU” („dofinansowanie”) mogą
złożyć następujące podmioty („Wnioskodawca”):
a)	fundacje działające na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia
1984 r. o fundacjach;
b)	stowarzyszenia działające na podstawie ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, w tym
stowarzyszenia zwykłe, ludowe zespoły sportowe;
c)	uczniowskie kluby sportowe działające na podstawie
przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach;
d)	związki sportowe działające na podstawie przepisów ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie i ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach;
e)	kluby sportowe działające jako spółki akcyjne lub spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Podmioty wymienione w ust. 2 mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu jeśli prowadzą działalność, wskazaną
w z § 1 ust. 4, co najmniej od 1 stycznia 2020 roku.
4. Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest wypełnienie
i złożenie wniosku w postaci elektronicznej przez stronę
internetową www.pzu.pl/dobra-druzyna/program-prewencyjny
(„wniosek”). Wniosek może złożyć wyłącznie osoba prawidłowo
umocowana do działania w imieniu Wnioskodawcy.
5. Złożenie wniosku nie skutkuje powstaniem jakichkolwiek
roszczeń o przyznanie dofinansowania.
SKŁADANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW
§3
1. Wnioskodawca składa wniosek przez stronę internetową www.pzu.
pl/dobra-druzyna/program-prewencyjny w systemie dedykowanym do obsługi wniosków prewencyjnych („system ICM OWSP”),
wypełniając formularz po kliknięciu przycisku „Złóż wniosek”. Do
wniosku (formularz\a) należy dołączyć wypełniony dokument „Opis
realizowanych działań”, który stanowi integralną część wniosku.
Wzór dokumentu „Opis realizowanych działań”, który jest załącznikiem nr 2 do regulaminu, jest dostępny do pobrania na stronie internetowej www.pzu.pl/dobra-druzyna/program-prewencyjny.
2. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w trakcie
trwania programu.
3. Minimalna kwota dofinansowania, o którą można wystąpić we
wniosku, wynosi 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto,
maksymalna kwota dofinansowania, o którą można wystąpić we
wniosku, wynosi 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)
brutto.
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4. Pracownik Zespołu Prewencji PZU weryfikuje wniosek pod
względem formalnym, zgodnie z kryteriami określonymi w ust. 5.
5. Kryteria formalne weryfikacji wniosku są następujące:
a)	wniosek złożony w sposób określony w ust. 1 (wnioski
w wersji papierowej lub nadesłane na adresy mailowe PZU
nie będą rozpatrywane);
b)	Wnioskodawcą jest podmiot uprawniony do ubiegania się
o dofinansowanie zgodnie z § 2 ust. 2 i 3;
c)	podmiot składający wniosek rozliczył w całości poprzednie
dofinansowanie przyznane z funduszu prewencyjnego;
d)	zakres działań realizowanych przez Wnioskodawcę jest
zgodny z założeniami określonymi w niniejszym regulaminie;
e)	do wniosku został dołączony wypełniony załącznik „Opis
realizowanych działań”, o którym mowa w ust. 1 powyżej;
f)	wniosek złożony w terminie wskazanym na
stronie internetowej www.pzu.pl/dobra-druzyna/
program-prewencyjny.
6. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku,
zostaje on odrzucony.
7. Odrzuceniu podlegają wnioski złożone przez Wnioskodawców,
którzy realizują umowę sponsoringową, na podstawie której
PZU sponsoruje ich działalność w zakresie sportu dzieci
i młodzieży.
8. W przypadku, gdy wniosek zostaje odrzucony, taka informacja
przekazywana jest Wnioskodawcy pocztą elektroniczną przez
system ICM OWSP.
9. O przyznaniu dofinansowania oraz jego wysokości nie decyduje
kolejność złożenia wniosku.
10. Wniosek spełniający wymogi formalne podlega ocenie
merytorycznej. Ocena merytoryczna wniosku dokonywana
jest przez pracownika Zespołu Prewencji w PZU w oparciu
o kryteria oceny, zamieszczone w załączniku nr 1 do regulaminu
„Kryteria oceny”.
11. Pracownik Zespołu Prewencji w PZU może zwrócić się
do Wnioskodawcy o uzupełnienie treści wniosku lub
dostarczenie dodatkowych dokumentów, niezbędnych do jego
merytorycznej oceny.
12. O przyznaniu dofinansowania i jego wysokości decyduje
Komitet Sponsoringu Prewencji i CSR PZU („Komitet”).
13. Lista Wnioskodawców, którzy otrzymają dofinansowanie
zostanie opublikowana na stronie internetowej www.pzu.pl/
dobra-druzyna/program-prewencyjny.
14. W przypadku negatywnej decyzji Komitetu, Wnioskodawca
otrzymuje informację pocztą elektroniczną z systemu ICM OWSP.
15. Decyzje Komitetu są ostateczne i nie przysługuje od
nich odwołanie.
16. Pracownik Zespołu Prewencji w PZU na podstawie listy
Wnioskodawców wraz z wysokością dofinansowania
zatwierdzoną przez Komitet:
a)	przygotowuje umowę prewencyjną oraz podejmuje kontakt
z Wnioskodawcą;
b)	po zawarciu umowy prewencyjnej, sprawuje nadzór nad
jej realizacją;
c)	dokonuje merytorycznej oceny rozliczenia z realizacji
działań w ramach Programu „Dobra Drużyna PZU”.
17. Do czasu zawarcia umowy prewencyjnej Wnioskodawcy nie
przysługuje roszczenie o przekazanie dofinansowania
WARUNKI KORZYSTANIA Z DOFINANSOWANIA
§4
1. Warunkiem przekazania dofinansowania przez PZU jest
podpisanie przez obie strony umowy prewencyjnej, określającej
warunki wykorzystania środków przekazanych z funduszu
prewencyjnego (dalej „umowa”).
2. Dofinansowanie może być wykorzystane jedynie na działania
oraz warunkach określonych w umowie.
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3. Przekazanie środków przez PZU nastąpi w terminie do 30 dni od
podpisania umowy, wyłącznie w formie przelewu bankowego na
rachunek Wnioskodawcy, przez niego wskazany.
4. W ramach programu PZU może dofinansować:
a)	koszty wynajmu obiektów sportowych dla celów
prowadzenia zajęć sportowych oraz organizacji
rywalizacji sportowej;
b)	koszty organizacji współzawodnictwa sportowego, w tym
m.in: zakup nagród, obsługa sędziowska, obsługa medyczna,
zapewnienie napojów dla zawodników;
c)	koszty zakupu sprzętu sportowego i strojów;
d)	koszty transportu na zawody sportowe;
e)	koszty wpisowego do rozgrywek i zawodów sportowych;
f)	inne koszty związane z organizacją zajęć sportowych dla
dzieci i młodzieży po wcześniejszym zatwierdzeniu rodzaju
kosztu przez Pracownika Zespołu Prewencji w PZU i ujęciu
ich w umowie.
5. Wnioskodawca zobowiązany jest do przekazywania informacji
o wszystkich zmianach i problemach związanych z realizacją
działań w ramach programu, zmianach personalnych
lub organizacyjnych Wnioskodawcy mających wpływ na
wykonywanie umowy.
ROZLICZENIE DOFINANSOWANIA
§5
1. Wnioskodawca zobowiązany jest do rozliczenia przyznanego
dofinansowania przez złożenie rozliczenia finansowo-rzeczowego,
którego wzór stanowi załącznik do umowy, zawierającego dokumenty jednoznacznie potwierdzające wydatkowanie przyznanych
środków z funduszu prewencyjnego PZU zgodnie z ich przeznaczeniem. Szczegółowe zasady rozliczenia sposobu wydatkowania
przyznanego dofinansowania, w tym dokładny termin rozliczenia,
określone zostaną w umowie.
2. Do rozliczenia finansowo-rzeczowego Wnioskodawca ma
obowiązek załączyć kopie wszystkich dokumentów (faktur,
rachunków, umów cywilnoprawnych, zdjęcia potwierdzające
realizację zadania prewencyjnego) jednoznacznie
potwierdzających zgodność wydatków z umową.
3. Rozliczenie finansowo-rzeczowe podlega akceptacji PZU w zakresie zgodności sposobu wydatkowania kwoty dofinansowania
z umową.
4. W przypadku nierozliczenia przez Wnioskodawcę
dofinansowania w wyznaczonym terminie lub wykorzystania
dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, środki wypłacone
w ramach dofinansowania podlegają zwrotowi w terminie oraz
trybie wskazanym w umowie.
5. W przypadku braku możliwości rozliczenia dofinansowania
w terminie z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy,
Wnioskodawca może ubiegać się o przesunięcie terminu złożenia
rozliczenia w trybie określonym w umowie.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§6
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 maja 2022 r.
2. PZU zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, przy
czym do wniosków złożonych w czasie obowiązywania
regulaminu przed zmianą będzie miał zastosowanie regulamin
w dotychczasowym brzmieniu.
3. Regulamin oraz jego zmiany są ogłaszane przez publikację na
stronie internetowej
www.pzu.pl/dobra-druzyna/program-prewencyjny.
4. Kontakt z PZU: granty.dobradruzyna@pzu.pl
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