
STATUT 

Centrum Wolontariatu Caritas  

Tekst jednolity  

Centrum Wolontariatu Caritas, zwane dalej CWC, zostało oficjalnie ustanowione dekretem 

Arcybiskupa Poznańskiego z dnia 2 września 2019 roku.  

Podstawą prawną do powołania Centrum Wolontariatu Caritas jest Statut Caritas Archidiecezji 

Poznańskiej §5 pkt 1–4. 

I. Postanowienia ogólne 

§1 

 

Siedzibą Centrum Wolontariatu Caritas jest siedziba Caritas Archidiecezji Poznańskiej 

znajdująca się w Poznaniu na ul. Rynek Wildecki 4a, 61-546 Poznań.  

 

§2 
Arcybiskup Poznański może tworzyć jednostki organizacyjne Centrum Wolontariatu Caritas na 

terenie Archidiecezji Poznańskiej. 

 

§3 

Wolontariuszem Centrum Wolontariatu Caritas, może być osoba fizyczna, która ochotniczo  

i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

§4 

 

Organizacja Kościelna jaką jest Caritas Archidiecezji Poznańskiej zobowiązuje się do 

podpisania z wolontariuszem porozumienia i ponosi odpowiedzialność za wolontariusza, 

angażującego się w powierzone zadania.  



 

 

II. Cele i sposoby działania Centrum Wolontariatu Caritas 

 

§5 

 

Celem działania Centrum Wolontariatu Caritas jest organizowanie, koordynowanie   

i kierowanie grupą wolontariuszy działających w ramach Caritas Archidiecezji Poznańskiej,  

a także pracą formacyjną na polu chrześcijańskim w duchu nauki Jezusa Chrystusa  

 o miłosierdziu chrześcijańskim.  

§6  

Cele Centrum Wolontariatu Caritas: 

 

- bezinteresowna pomoc osobom potrzebującym, a w tym chorym, niepełnosprawnym, 

starszym, ubogim, bezdomnym oraz dzieciom;  

- zapewnienie wolontariuszom zorganizowanej i bezpiecznej przestrzeni do działania w ramach 

wolontariatu; 

- podnoszenie kwalifikacji i kompetencji wolontariuszy poprzez organizowanie warsztatów, 

szkoleń i kursów;  

- dotarcie z pomocą wolontariuszy do placówek Caritas Poznań oraz innych współpracujących;  

- propagowanie idei pracy w ramach wolontariatu;  

- stworzenie zorganizowanego i skoordynowanego wolontariatu na terenie Poznania;   

- zwiększenie świadomości społecznej obywateli i umożliwienie im podjęcia działań  

w charakterze wolontariuszy; 

- ochrona i promocja zdrowego trybu życia  

- przekazanie wolontariuszom fundamentalnych wartości 

- prowadzenie działań mających na celu wspieranie instytucji publicznych, osób prywatnych 

czy organizacji pozarządowych 

- wyrównanie sytuacji życiowej osób potrzebujących 

- działalność charytatywna  



- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównanie szans tych rodzin i osób, 

- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

- pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju  

i za granicą, 

- promocja i organizacja wolontariatu, 

- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

 

       §7 

Sposoby działania Centrum Wolontariatu Caritas: 

- prowadzenie pośrednictwa pracy dla wolontariuszy – pozyskiwanie i dystrybucja danych 

osobowych osób chętnych do podjęcia działań w ramach wolontariatu 

- koordynowanie prac PZC, SKC, PKC 

- pozyskiwanie i dystrybucja danych osobowych osób potrzebujących pomocy wolontariusza 

- przeprowadzanie szkoleń przygotowujących wolontariuszy oraz Centrum Wolontariatu 

Caritas do wzajemnej współpracy 

- promocja i organizacja wolontariatu  

- organizacja prelekcji i konferencji dotyczących wolontariatu 

- pomoc Caritas diecezjalnym w tworzeniu struktur wolontariatu oraz wspieranie ich  

w podejmowanych działaniach 

- opracowanie i dystrybuowanie materiałów propagujących ideę wolontariatu  

 

III. Struktury Centrum Wolontariatu Caritas 

 

§8 

Do struktur CWC zalicza się: Parafialne Zespoły Caritas, Szkolne Koła Caritas, Przedszkolne 

Koła Caritas oraz Indywidualny Wolontariat Caritas.  

§9 

Cele i działania prowadzone przez struktury Centrum Wolontariatu Caritas realizowane będą 

na podstawie odrębnych i obligatoryjnych regulaminów regulujących zakres ww. działalności.  

 



        §10 

Arcybiskup Poznański mianuje Diecezjalnego Asystenta Kościelnego, który czuwa nad tym, 

by działalność Koła była zgodna z nauczaniem Kościoła Katolickiego i Regulaminem Koła. 

     

 

ROZDZIAŁ III  

                                             Obowiązki i prawa wolontariusza  

                                               Centrum Wolontariatu Caritas 

 

       

      §11  

  

Do praw wolontariusza zalicza się: 

- prawo do zawarcia pisemnego porozumienia o działalności w ramach wolontariatu z Caritas 

Archidiecezji Poznańskiej, które reguluje zakres działań i obowiązków wolontariusza.  

W porozumieniu określony zostaje również okres trwania umowy.  

- prawo do złożenia rezygnacji z działalności w ramach wolontariatu.  

- prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o działalności w ramach wolontariatu Caritas 

Poznań.  

- prawo do uzyskania informacji o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa wynikającego z 

wykonywanych czynności.  

- prawo do odmowy wykonywania określonych czynności, które mogą negatywnie wpłynąć na 

zdrowie i samopoczucie wolontariusza.  

 

Wolontariusz ma prawo do odstąpienia od porozumienia jeżeli: 

- uznał, że organizacja nie przestrzega zasad współpracy z wolontariuszem 

- w miejscu działania nie zostały zachowane odpowiednie środki bezpieczeństwa  

-wyrazi taką chęć  

   

         §12 

 

Do obowiązków wolontariusza zalicza się:  

- przestrzegania statutu i regulaminów Centrum Wolontariatu Caritas 

- aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Centrum Wolontariatu Caritas  



- posiadania kwalifikacji i spełnienia wymagań odpowiednich do rodzaju i zakresu 

wykonywanych świadczeń. 

- wykonywania świadczeń zgodnie z zawartym porozumieniem 

ROZDZIAŁ IV 

Środki materialne Centrum Wolontariatu Caritas 

&13 

Centrum Wolontariatu Caritas w ramach realizacji celów statutowych dysponuje środkami 

Caritas Archidiecezji Poznańskiej.  

 

ROZDZIAŁ IV 

Postanowienia końcowe  

&14 

 

Kwestie formalne regulowane są na podstawie Statutu Caritas Archidiecezji Poznańskiej.  

 

 

&15 

 

Caritas Archidiecezji Poznańskiej zastrzega sobie prawo do zmiany i modyfikacji punktów 

zawartych w Statucie Centrum Wolontariatu Caritas.  

 

 

 

 


