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/ Opracowany na podstawie ustawy   z   dn.  24.04.2003 r.  o  działalności  pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz.U. 96/03, poz. 873) oraz rozporządzenia MPiPS z dn. 19.10.2007 r. w sprawie placówek 
opiekuńczo-wychowawczych   ( Dz.U. Nr 201,  poz. 1455 ) / 

 
 

W celu realizacji wolontariatu w Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo - 
Wychowawczych w Bydgoszczy powołuje się do życia Zespół wolontariuszy. 
 

§1 
 

 

 

 

 

 

1. Wolontariuszem w Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych 
w Bydgoszczy może być osoba:    

a) pełnoletnia,  
b) nie karana,  
c) która została poinformowana o specyfice pracy wychowawczej i konieczności 

zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci znajdujących się w 
placówce,  

d) której predyspozycje psychofizyczne dają rękojmię należytego wypełniania 
przyjętych na siebie obowiązków wobec wychowanków i placówki,  

e) została ubezpieczona przez dyrektora od odpowiedzialności cywilnej za szkody 
powstałe podczas pracy, 

f) dysponuje odpowiednio dużą ilością czasu dla pracy na rzecz wychowanków 
placówki, 

g) posiadająca kwalifikacje (najlepiej absolwent studiów wyższych o preferowanych 
kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne w zakresie /o 
specjalności resocjalizacja) – względnie osoba realizująca studia wyższe w 
którymś z powyższych kierunków lub też posiadająca wykształcenie wystarczające 



dla realizacji przyjętych na siebie zadań i predyspozycje do pracy z dziećmi i 
młodzieżą o specyficznych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych, 

h) która podpisała z dyrektorem placówki porozumienie określające zakres, sposób i 
czas wykonywania świadczeń na rzecz wychowanków placówki. 

 
 

 

 

 

§2 
 

 

1. Zadaniem Zespołu wolontariuszy jest:  
a) rozszerzenie zakresu opieki nad dzieckiem w Bydgoskim Zespole Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych, 
b) wsparcie pracy wychowawców poprzez organizowanie kół zainteresowań i 

rozwijanie indywidualnych zdolności dzieci, 
c) zapoznanie środowiska lokalnego z problemami placówek opiekuńczo-

wychowawczych, 
d) promowanie idei wolontariatu 

 
2. W skład Zespołu wolontariuszy wchodzą: 

a) kandydaci na wolontariuszy, którzy zgłosili chęć bycia wolontariuszem i wypełnili 
stosowną  deklarację, 

b) wolontariusze, z którymi placówka podpisała porozumienie o świadczeniu pracy w 
ramach wolontariatu. 

 
3. Pracami Zespołu wolontariuszy kieruje koordynator wyznaczony przez Dyrektora 

Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych. Koordynator Zespołu wolontariuszy 
realizuje swoje zadania w porozumieniu z zastępcami dyrektora placówek 
opiekuńczo – wychowawczych.  Koordynator przechowuje deklaracje kandydatów na 
wolontariuszy, porozumienia o świadczeniu pracy w ramach wolontariatu, 
oświadczenia o niekaralności i o przeszkoleniu po względem bhp i p-poż. 
Koordynator tworzy listę podpisanych porozumień.  

4. Z Zespołem wolontariuszy współpracują wszyscy pracownicy placówki a w 
szczególności wychowawcy wyznaczeni jako opiekunowie poszczególnych 
wolontariuszy. 

5. Członkowie Zespołu wolontariuszy spotykają się minimum dwa razy w roku przy 
podsumowaniu pracy w danym półroczu i roku kalendarzowym. 

6. Członkowie Zespołu wolontariuszy mają prawo uczestniczenia – z głosem 
doradczym – w posiedzeniach Zespołu wychowawczego placówki oraz Zespołu do 
spraw okresowej oceny sytuacji dziecka. 

 

 

§3 

 
1. Osoba, która pragnie zostać wolontariuszem – „kandydat na wolontariusza”, odbywa               

staż kandydacki (okres próby), który trwa miesiąc. W tym czasie jest  również objęta 
ubezpieczeniem. 

2. Pod koniec okresu próby zadaniem kandydata na wolontariusza jest zgłosić chęć   



podpisania porozumienia do koordynatora Zespołu Wolontariuszy. Jeżeli w ciągu 
tygodnia po ustaniu stażu kandydackiego tego nie zrobi będzie to uznane jako 
rezygnacja. 

3. Każdy wolontariusz współpracuje z konkretnym wychowawcą, pedagogiem lub 
psychologiem wzgl. pracownikiem socjalnym wypełniając zadania określone w 
zakresie czynności będącym załącznikiem do porozumienia o świadczeniu pracy w 
ramach wolontariatu. Jeżeli wolontariusz ma realizować swoje zadania podczas 
nieobecności opiekuna wolontariatu – opiekun musi fakt ten uzgodnić z osobą, która 
w tym czasie realizuje zajęcia z dziećmi. W Bydgoskim Zespole Placówek 
Opiekuńczo – Wychowawczych mogą wykonywać zadania tzw. „osoby 
zaprzyjaźnione” z Placówką.  W rozumieniu Ustawy , nie są to wolontariusze, ale 
osoby wypełniające zadania wolontariusza, w sposób doraźny w obecności 
wychowawcy. Na czas tych zadań, odpowiedzialność za dzieci spoczywa wyłącznie 
na wychowawcy, który jest obecny przy wykonywaniu tychże zadań. 

4. Po zakończonej pracy w danym dniu wolontariusz wypełnia kolejną rubrykę w karcie 
pracy wolontariusza, znajdującej się w grupie, w której wolontariusz realizuje zajęcia. 

5. Każdy wolontariusz ma prawo do otrzymania opinii o swojej pracy w ramach 
wolontariatu. 

 

 

 

 

 

 

 


