
REGULAMIN 

WOLONTARIATU 

MŁODYCH 
 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
  

§1 

Wolontariat Młodych jest dobrowolną i nieprzymuszoną inicjatywą Parafialnego Komitetu 

Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 w Woli Batorskiej, mającą na celu 

zaangażowanie młodych ludzi w realizację działań przygotowawczych do Światowych Dni Młodzieży 

w Krakowie. 

 

§2 

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Uczestnikami Wolontariatu Młodych w 

Woli Batorskiej mogą być uczniowie starszych klas szkoły podstawowej, uczniowie gimnazjum oraz 

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 

 

§3 

Wolontariat Młodych, podobnie jak Parafialny Komitet Organizacyjny Światowych Dni Młodzieży 

Kraków 2016 w Woli Batorskiej, jest organizacją niezależną politycznie i politycznie bezinteresowną. 

  

§4 

Pracą wolontariuszy kieruje oraz nadzoruje lider ds. wolontariatu, który jest również członkiem 

Parafialnego Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.   

 

§5 

Wolontariusz pracuje ochotniczo oraz bez wynagrodzenia pieniężnego i jakiegokolwiek innego. 

  

Rozdział II 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 
  

1. Zasady naboru 
  

§1 

Wolontariuszem może zostać każdy zainteresowany. 

  

§2 

Wszyscy zainteresowani, którzy nie ukończyli 16-go roku życia są zobowiązani do dostarczenia 

liderowi ds. wolontariatu pisemnej zgody od rodzica/prawnego opiekuna. Formularz zgody jest 

dostępny jako załącznik do niniejszego regulaminu.  

 

§3 

Osoba chętna do pracy w Wolontariacie Młodych powinna zgłosić się do lidera wolontariatu lub 

któregokolwiek z członków Parafialnego Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży 

Kraków 2016 w Woli Batorskiej. 

 

§4 

Wolontariusz może dobrowolnie zaangażować się w każde przewidziane zadanie, wydarzenie i 

działalność Wolontariatu Młodych. 



 

§5 

Każdy wolontariusz jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Wolontariatu Młodych. 

Wszelkie niejasności wynikające z postanowień Regulaminu wolontariusz jest proszony zgłaszać do 

lidera ds. wolontariatu. 

  

2. Rozwiązanie współpracy z wolontariuszem 
  

§1 

Rozwiązanie współpracy następuje przez dobrowolne wyrażenie chęci rezygnacji z uczestnictwa w 

Wolontariacie Młodych. 

  

§2 

Wolontariuszowi przysługuje prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia i opinii o 

wykonywaniu świadczeń woluntarystycznych w formie: zaświadczenia, dyplomu. 

  

3. Zasady pracy 
§1 

Za pracę wykonywaną przez wolontariusza nie przysługuje wynagrodzenie pieniężne. 

   

§2 

Wolontariuszowi przysługiwać może ale nie musi wynagrodzenie rzeczowe w postaci drobnych 

upominków od stowarzyszenia takich jak: koszulka, identyfikator, breloczki, długopisy itp. 

  

§3 

Każdy kandydat na wolontariusza oświadcza, iż podejmuje pracę by nieść pomoc innym, 

nabywać wiedzę i nowe umiejętności oraz podejmuje ją dobrowolnie. 

  

4. Nadzór nad wolontariatem 
  

§1 

Bezpośredni nadzór nad wolontariuszami pełni lider ds. wolontariatu, pośredni nadzór należy do 

Przewodniczącego Parafialnego Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 

w Woli Batorskiej oraz wszystkich jego członków. 

  

§2 

Lider zobowiązuje się, że w swojej decyzji o przyjęciu lub ewentualnej odmowie przyjęcia kandydata, 

kierować się będzie zasadami bezstronności. W przypadku złego sprawowania wolontariusza bądź 

niedostarczenia pisemnej zgody rodziców w przypadku wolontariuszy, którzy nie ukończyli 16-go 

roku życia, lider ma możliwość odmowy współpracy z wolontariuszem. 

 

§3 

Lider jest zobowiązany do przeszkolenia nowoprzyjętego wolontariusza na temat: 

a) Przekazanie idei związanych z wolontariatem na rzecz organizacji Światowych Dni 

Młodzieży 

b) Głównych celów Wolontariatu Młodych w Woli Batorskiej 

c) Przedstawienie zadań, którymi zajmuje się Wolontariat Młodych   

  

  

§4 

Lider ds. wolontariatu działa na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,poz. 873 z późn. zm.) 

  

§5 



Lider ds. wolontariatu jest uprawniony do wyznaczania nowych celów wolontariuszowi. 

Realizację każdego z nich zapisuje w tzw. Karcie Wolontariusza. 

 

§6 

Karta Wolontariusza to imienny dokument, w którym lider ds. wolontariatu lub każdy wyznaczony do 

tego członek Parafialnego Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 

odnotowuje datę, rodzaj wykonywanej pracy oraz jej wymiar czasowy, która została zrealizowana 

przez konkretnego wolontariusza.  

§7 

Karta Wolontariusza może być podstawą do wynagrodzenia szczególnie zaangażowanych członków 

Wolontariatu Młodych. 

 

  

5. Zadania wolontariatu 
  

§1 

Organizacja wydarzeń związanych z promocją i planowaniem Światowych Dni Młodzieży Kraków 

2016 w parafii. 

  

§2 

Pomoc Parafialnemu Komitetowi Organizacyjnemu Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 w 

realizacji założonych celów i projektów. 

  

§3 

Aktywne promowanie idei Światowych Dni Młodzieży. 

  

§4 

 Pomoc doradcza dla zainteresowanych udziałem w Wolontariacie Młodych. 

 

§5 

Udział w warsztatach, prelekcjach i spotkaniach modlitewnych, będących częścią przygotowania 

parafialnego do Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. 

 

  

  

6. Postawa wolontariusza 
  

§1 

Działalność Wolontariatu Młodych opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. 

  

§2 

Wolontariusze mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pomocy w domu. 

  

§3 

Wolontariusze kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych. 

  

§4 

Wolontariusze systematycznie uczestniczy w pracy Wolontariatu Młodych, a także w spotkaniach i 

warsztatach dla wolontariuszy. 

  

§5 

Każdy członek Wolontariatu stara się aktywnie włączyć w działalność Wolontariatu Młodych, 

zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie. 

  

§6 



Każdy Wolontariusz swoim postępowaniem stara się promować ideę Wolontariatu Młodych i 

Światowych Dni Młodzieży, ma być przykładem dla innych. 

  

§7 

Każdy członek Wolontariatu Młodych stara się przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie 

Wolontariatu Młodych. 

  

  

  

7. Cele wolontariatu 
  

§1 

Celem Wolontariatu Młodych jest zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i 

nieodpłatnej pomocy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. 

  

§2 

Celem Wolontariatu Młodych jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania, otwartości i 

wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności i dzielenia się własnymi 

umiejętnościami. 

  

§3 

Wolontariat Młodych ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy, współpracy społecznej, życia 

kulturalnego i środowiska naturalnego. 

  

  

8. Zobowiązania Wolontariusza 
  

§1 

Podejmując pracę w Wolontariacie Młodych wolontariusz zobowiązuje się: 

1.        Dbać o mienie powierzone mu podczas pracy. 

2.        Swoją postawą reprezentować godnie samego siebie oraz Wolontariat Młodych. 

3.        Podnosić swoją wiedzę oraz umiejętności wynikającą z powierzanych zadań i czynności. 

4.        Swoim postępowaniem wyrażać chęć do pomocy drugiemu człowiekowi. 

5.        Wykazywać tolerancję i zrozumienie dla innych. 

6.        Zawsze służyć dobrą radą i pomocną dłonią. 

7.        Promować swoją postawą ideę Światowych Dni Młodzieży. 

8.        Za cel stawiać sobie uśmiech, radość drugiego człowieka a nie zysk materialny. 

9.        Wyznaczać sobie własne cele, które wynikają z jego pasji. 

10.     Przekazywać wiedzę i umiejętności nabyte podczas pracy w Wolontariacie Młodych. 

  

Rozdział III 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
  

§1 

Parafialny Komitet Organizacyjny Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 zastrzega sobie prawo 

do zmiany niniejszego regulaminu. 

  

§2 

Zmiana niniejszego regulaminu wymaga podpisania. 

  

§3 

Regulamin wchodzi w życie w dniu 15 maja 2015 r.  

  

  



 

Zgoda Rodziców 

 
 

 

 

Wyrażam zgodę na udział córki/syna …………………  w pracach wchodzących w 

zakres Wolontariatu Młodych działającego przy Parafialnym Komitecie Organizacyjnym 

Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 w Woli Batorskiej.  

 

Niniejszym oświadczam, że zobowiązuję się zapoznać z Regulaminem Wolontariatu 

Młodych oraz biorę na siebie odpowiedzialność za dojazd mojego dziecka do miejsca pracy 

oraz powrót do domu po zakończeniu wykonywanej pracy w ramach wolontariatu.  

 

 

………………………………………… 

data podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 
 

 


