
 

DR.021.1.9.2023 
Zarządzenie nr 9/2022 

Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy   
z dnia 7 lutego 2023 r. 

w sprawie programu wolontariatu na rok  2023 
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 2023 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 

 
 



Załącznik nr 1 do zarządzenia 9/2023 z dnia 7 lutego 2023  
Dyrektora Biblioteki Publicznej w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy  

w sprawie programu wolontariatu na rok 2023 

 
 
W roku 2023 działania wolontariackie będą mogły być realizowane w trzech blokach tematycznych. 

 

1. Blok pierwszy (plastyczny)  
 
 Tworzenie ilustracji do warsztatów literacko-plastycznych, lekcji bibliotecznych, świąt okolicznościowych 
oraz teatrzyku Kamishibai. 
 
 Założenia:  
- wolontariusz ma za zadanie wykonać w bibliotece lub w domu rysunki potrzebne do realizacji  warsztatów 
literacko-plastycznych, lekcji bibliotecznych, świąt okolicznościowych oraz teatrzyku Kamishibai. 
- za każdy rysunek w formacie A3 wolontariusz otrzymuje zaliczenie w postaci 3 godzin.  
- w bloku tym może wziąć udział do 10 wolontariuszy dla jednego koordynatora.  
 
 

2. Blok drugi (przyrodniczy)  
   
Sadzenie roślin w zielniku, donicach umieszczonych na tarasie biblioteki oraz w ogródku bibliotecznym  
i wolontariackim. 
 
Założenia: 
- wolontariusz sadzi w zielniku, w donicach umieszczonych na tarasie biblioteki oraz w ogródku 
bibliotecznym i wolontariackim rośliny oraz dba o pielęgnację zasadzonych roślin. 
- za wyhodowanie rośliny wraz z sadzeniem  wolontariusz otrzymuje 30 godzin. 
 
 

3. Blok trzeci (tradycyjny) – wolontariat stacjonarny 
Pomoc bibliotekarzom w placówkach oraz prowadzenie zajęć dla dzieci. 
 
Założenia: 
- wolontariusz przygotowuje plan prowadzenia zajęć. Omawia go z koordynatorem. Uczestnikami zajęć są 
dzieci w wieku przedszkolnym. 
- po zebraniu docelowej grupy dzieci i ustaleniu terminu, wolontariusz z pomocą koordynatora prowadzi 
zaplanowane zajęcia (Czas trwania zajęć: 30 min.) 
- za pomoc w placówkach oraz przygotowanie i przeprowadzenie zajęć wolontariusz otrzymuje faktycznie 
przepracowane godziny. 
 
 
 


