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REGULAMIN WOLONTARIATU 

W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W GÓRZE KALWARII 

 

1) Wolontariat jest inicjatywą Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii, zwanym dalej 

Korzystającym. 

2) Wolontariat skierowany jest do młodzieży powyżej 13 roku życia oraz dorosłych. 

3) Korzystający z wolontariatu zapewnia Koordynatora, który: 

- przyjmuje zgłoszenia osób chętnych do wykonywania pracy w charakterze wolontariusza 

- kontaktuje się w sprawach związanych z realizacją wolontariatu 

- organizuje i nadzoruje pracę wolontariuszy. 

4) Warunkiem realizacji wolontariatu przez chętne osoby jest podpisanie Porozumienia o wykonywaniu 

świadczeń wolontarystycznych. Wymagany jest dokument tożsamości ze zdjęciem, a dla osób 

niepełnoletnich dodatkowo pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. 

5) Przed podpisaniem Porozumienia kandydat na wolontariusza ma obowiązek zapoznać się 

z Regulaminem Wolontariatu Korzystającego. 

6) Wolontariat skierowany jest do aktywnych czytelników Biblioteki. Za aktywnego czytelnika uważa 

się osobę, która w przeciągu ostatnich 12 miesięcy wypożyczyła min. 1 książkę/ audiobook w Gminnej 

Bibliotece Publicznej lub w jej filii. 

7) Terenem działania wolontariatu jest Biblioteka Główna oraz filie. 

8) Korzystający zastrzega sobie przyjęcie na wolontariat ograniczonej ilość osób, dostosowanej 

do aktualnych potrzeb. 

9) Wolontariusz pracuje ochotniczo i bez wynagrodzenia. 

10)  Od wolontariuszy oczekujemy: 

• samodzielności dostosowanej do wieku 

• kreatywności 

• punktualności 

• odpowiedzialności za powierzone zadania 

• zaangażowania we własne inicjatywy. 

11)  Do zadań wolontariuszy mogą należeć m.in.: 

• działania promujące Bibliotekę (np. w szkole wolontariusza) 
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• działania wspierające bibliotekarzy 

• współorganizacja warsztatów/ zajęć 

• pomoc w przygotowaniu wydarzeń bibliotecznych 

• pomoc w organizacji imprez plenerowych 

• organizacja i realizacja własnych projektów 

• prowadzenie autorskich warsztatów 

• inne ciekawe pomysły. 

12)  Decydując się na udział w wolontariacie, wolontariusz ustala z koordynatorem zadania, jakie chciałby 

wykonywać. Zależy nam, aby inicjatywa wolontariusza była przemyślana i zgodna z jego 

zainteresowaniami. Mile widziana jest każda osoba, która chce się podzielić swoimi pomysłami. 

13)  Aby wolontariat został uznany za zaliczony, należy zaliczyć min. 10 godz. lekcyjnych (45 min.) 

w roku szkolnym tj. od 01 września do 31 sierpnia roku kolejnego. Grafik spotkań jest ustalany 

indywidualnie. 

14)  Wolontariusz każdą wizytę w siedzibie Korzystającego odnotowuje podpisem na liście obecności. 

Jeżeli wolontariusz nie może być obecny, należy skontaktować się z Koordynatorem wolontariatu 

i poinformować o nieobecności (min. dzień przed). Dwukrotnie niezjawienie się wolontariusza 

w umówionym terminie i niepoinformowanie o nieobecności skutkuje wykreśleniem z listy 

wolontariuszy. 

15)  Koordynator wolontariatu zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy osób, które będą zachowywać 

się w sposób zakłócający pracę placówki. 

16)  Na prośbę Wolontariusza Korzystający wystawi pisemne zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń 

wolontarystycznych i opinię o wykonywanej pracy. 

17)  Porozumienie może być rozwiązanie w trybie natychmiastowym po uprzedzeniu przez każdą ze stron. 

 

 

....................................................... 

(Podpis pełnoletniego wolontariusza/ rodzica/ opiekuna prawnego) 
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