
 

 

REGULAMIN WOLONTARIATU W BUDŻECIE PARTYCYPACYJNYM W WARSZAWIE 

 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady Wolontariatu w budżecie partycypacyjnym w Warszawie. 

2. Organizatorem wolontariatu w budżecie partycypacyjnym w Warszawie jest Urząd m.st. Warszawy. 

3. Wolontariuszem jest osoba, która zgłosi się za pomocą formularza rekrutacyjnego dostępnego na 
stronie internetowej www.wolontariat.um.warszawa.pl i zawrze porozumienie o wykonywaniu 
świadczeń wolontarystycznych z Organizatorem.  

4. Wolontariusz dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych 
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450) 

5. Wolontariuszem może zostać osoba, która ukończyła 16. rok życia i pozytywnie przejdzie proces 
rekrutacji na zasadach określonych przez Organizatora. 

 

Rekrutacja i przygotowanie wolontariuszy od realizacji zadań 

1. Rekrutacja wolontariuszy do udziału w projekcie wolontariatu w budżecie partycypacyjnym 
w Warszawie odbywa się za pomocą formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie internetowej 
www.wolontariat.um.warszawa.pl. 

2. Osoby będą wybierane na podstawie historii współpracy z kandydatem oraz jakości i kompletności 
informacji zawartych w formularzu rekrutacyjnym.  

3. Po zakończeniu analizy zgłoszeń wszystkich kandydatów, zostanie podjęta decyzja o udziale 
w projekcie. Decyzję o zakwalifikowaniu do projektu wolontariatu podejmuje Organizator. 

4. Osoby, które zakwalifikują się do udziału w projekcie otrzymają zaproszenie na szkolenia. 

5. Szkolenia będą miały formę warsztatów i wykładów. 

6. Udział w szkoleniach jest obowiązkowy. Możliwość zwolnienia z któregoś ze szkoleń musi być 
odpowiednio wcześniej uzgodniona z Organizatorem i zatwierdzona przez Organizatora. 

7. O szczegółowych terminach szkoleń kandydaci i wolontariusze będą informowani indywidualnie. 

8. Każdy wolontariusz podpisze porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych 
z Organizatorem. 

 

Zasady współpracy i zobowiązania Organizatora 

1. Za wykonywane przez wolontariusza świadczenia w ramach Wolontariatu nie przysługuje 
wynagrodzenie pieniężne. Organizator nie finansuje kosztów dojazdu na szkolenia i noclegu 
Wolontariuszy. 

2. Organizator wolontariatu zapewnią Wolontariuszowi odpowiednie świadczenia w postaci 
odpowiedniego przeszkolenia do realizacji zadań, oraz certyfikatu po zakończeniu działań. 

3. Organizator jest zobowiązany  do zapewnienia Wolontariuszom odpowiedniej organizacji i dobrego 
środowiska realizacji zadań. 



 

 

4. Do zadań Wolontariuszy należy wsparcie etapu głosowania mieszkańców na projekty zgłoszone 
w ramach budżety partycypacyjnego, w tym: 

a) Obsługa mieszkańców w zakresie informacji o przebiegu budżetu partycypacyjnego 
w Warszawie; 

b) Pomoc w organizacji punktów do głosowania;  
c) Obsługa terenowych punktów do głosowania (w kawiarniach, szkołach, parkach, domach 

kultury itp.); 
d) Pomoc w obsłudze punktów do głosowania w Urzędzie Dzielnicy; 

5. Decyzję nt wyboru obszaru pracy dla Wolontariusza podejmuje Organizator na podstawie 
wskazanych w formularzu rekrutacyjnym przez wolontariusza obszarów preferowanych. 

 

Zobowiązania wolontariusza 

1. Wolontariusz zobowiązany jest do godnego reprezentowania Organizatora wolontariatu i budżetu 
partycypacyjnego w Warszawie oraz promocji wolontariatu, poprzez swoją postawę i zaangażowanie 
w realizację zadań. 

2. Wolontariusz zobowiązany jest do współpracy z Organizatorem wolontariatu, uczestnikami 
wydarzenia i innymi wolontariuszami z zachowaniem wysokich standardów kultury osobistej, 
zaangażowania i życzliwości. 

3. Wolontariusz zobowiązany jest do wykonywania poleceń w zakresie realizacji powierzonych zadań 
lub podejmowania innych zadań wynikających z bieżącej potrzeby Organizatora. 

4. Wolontariusz zobowiązany jest do dbania o mienie powierzone mu przez Organizatora na czas 
realizacji zadań. 

5. Wolontariusz podejmujący współpracę z Organizatorem posiada odpowiednie kwalifikacje do 
realizacji zadań. 

6. Wolontariusz zobowiązany jest do nie spożywania i nie pozostawania pod wpływem alkoholu lub 
środków odurzających podczas realizacji zadań. 

7. O rezygnacji z wolontariatu Wolontariusz jest zobowiązany bezzwłocznie powiadomić Organizatora. 

8. Wolontariusz zobowiązuje się przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie wolontariatu podczas 
Wolontariatu w budżecie partycypacyjnym w Warszawie. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Organizatorzy wolontariatu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.  

2. O zmianach wprowadzanych w Regulaminie wolontariatu Organizator będzie informować 
Wolontariuszy droga mailową. 

 
 

 


