
DR.021.1.5.2022 
Zarządzenie nr 5/2022 

Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy   
z dnia 3 lutego 2022 r. 

w sprawie programu wolontariatu na rok  2022  
w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 

 
 
Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (j.t. Dz.U. 2018. poz.1983), § 7 ust. 1 Statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy 
Bemowo m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr LVI/1420/2017 Rady Miasta 
Stołecznego Warszawy z dnia 19 października 2017 r. (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 9666), zarządza 
się co następuje:   
 

§1 
 

1. Wprowadza się Program wolontariatu na rok 2022 określający zasady akcji. 
2. Treść powyższego Programu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 
§2 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
/-/ Anna Fiszer - Nowacka 

Dyrektor Biblioteki Publicznej 

w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 
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Załącznik nr 1 do zarządzenia 5/2022 z dnia 3 lutego 2021  
Dyrektora Biblioteki Publicznej w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy  

w sprawie programu wolontariatu na rok 2022 

 
 
W roku 2022 działania wolontariackie będą mogły być realizowane w czterech blokach tematycznych. 

 

1. Blok pierwszy (plastyczny) – Wypożyczalnie 29 i 114 
 
Wypożyczalnia 29  
Tworzenie ilustracji do warsztatów literacko-plastycznych Cztery Pory Roku oraz do teatrzyku 
Kamishibai.  
 
 Założenia:  
- wolontariusz ma za zadanie wykonać w domu od 5 do 15 rysunków stanowiących kolejne sceny do 
ustalonego z koordynatorem opowiadania.  
- za każdy rysunek w formacie A3 wolontariusz otrzymuje zaliczenie w postaci 3 godzin wolontariatu.  
- w bloku tematycznym może wziąć udział do 10 wolontariuszy dla jednego koordynatora lub w tym 
samym czasie.  
 
Wypożyczalnia nr 114  
W przypadku Wypożyczalni  114 blok plastyczny (prowadzony będzie z wykorzystaniem teatrzyku 
Kamishibai).  
Koordynator wolontariatu przygotuje cykl comiesięcznych opowiadań o tematyce ekologicznej.  
Tematy teatrzyków będą nawiązywały do postaci niedźwiedzia Pafnucego z książek Joanny  
Chmielewskiej i jego leśnych przyjaciół.  

 
Założenia:  
- wolontariusz ma za zadanie wykonać w domu 7 do 15 rysunków stanowiących kolejne sceny do 
ustalonego z koordynatorem opowiadania. 

- za każdy rysunek w formacie A3 wolontariusz otrzymuje zaliczenie w postaci 2 godzin wolontariatu. 

- do ukończenia wolontariatu w tym bloku wolontariusz musi wykonać 15 lub 7 rysunków i wziąć 

udział w nagraniu teatrzyku. 

- nagrany teatrzyk zostanie zamieszczony w internecie na stronach bibliotecznych. 

- w bloku tematycznym może wziąć udział do 10 wolontariuszy dla jednego koordynatora lub w tym 

samym czasie. 
 

2. 1. Blok drugi (przyrodniczy) – Czytelnia 17 i Wypożyczalnia 29  
 
Czytelnia 17 
Sadzenie roślin w zielniku oraz donicach umieszczonych na tarasie Biblioteki. Możliwość sadzenia dyń 
w ogródku wolontariackim oraz aksamitki. 
 
Założenia:  
Wolontariusz sadzi w zielniku oraz w donicach rośliny na bibliotecznym tarasie oraz dba o pielęgnację 
zasadzonych roślin. Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint na temat polskich Parków 
Narodowych dla grup przedszkolnych i klas I-III szkoły podstawowej na podstawie dostępnej 
literatury oraz internetu.  
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Założenia:  
- wolontariusz ma za zadanie wykonać w domu prezentację (12-15 slajdów) w programie PowerPoint 
na temat polskich Parków Narodowych dla grup przedszkolnych i klas I-III na podstawie dostępnej 
literatury oraz internetu.  
- za wykonanie prezentacji liczącej od 12 do 15 slajdów wolontariusz otrzymuje zaliczenie w   postaci 
7 godzin wolontariatu.  
- ukończenie wolontariatu w tym bloku polega na przesłaniu prezentacji na adres  e-mail placówki.  
- stworzone prezentacje będą wykorzystane podczas lekcji bibliotecznych dla grup przedszkolnych i 
klas I-III szkoły podstawowej.  
   
 

 
2.2. Blok drugi (przyrodniczy) - Wypożyczalnia nr 114 i Czytelnia XVII  
 
Ta część bloku przyrodniczego polega na hodowaniu i obserwacji w domach wzrostu oraz rozwoju 
roślin. Wolontariusze otrzymują nasiona do samodzielnej hodowli rośliny.  
Wolontariusze mają prowadzić dokumentację w formie zdjęć i wysłać ją na adres koordynatora.  
Wyhodowane rośliny zostaną zasadzone w ogródku z pomocą koordynatora.  
 
 
3.Blok trzeci (korepetycje prowadzone przez wolontariuszy- pomoc uczniom szkół podstawowych 
w nauce).  
 
Założenia:  
- wolontariusz pomaga w nauce z wybranego przedmiotu uczniowi szkoły podstawowej. Spotkania 
odbywają się w placówkach bibliotecznych.  
- do ukończenia wolontariatu w tym bloku wolontariuszowi zaliczana jest ilość 30 godzin. 
 
4.Blok czwarty (tradycyjny) – wolontariat stacjonarny  
Pomoc bibliotekarzom w placówkach. 
 
Założenia:  
- wolontariusz pomaga w pracach bibliotecznych. 
- do ukończenia wolontariatu w tym bloku wolontariuszowi zaliczana jest ilość 30 godzin. 

 
 
 


