
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Reguła 

Tatrzańskiego Wolontariatu (Tatranskej 
dobrovoľníckej služby) 

Z dnia 21 marca 2013 

Zgodnie z Ustawą nr. 406/2011 Dz.U. o wolontariacie, zmianach i dopełnieniach niektórych 
ustaw (póżniej “reguła”) 

  

 

 

 

 

 

 

 



  

§1 

Posłannictwo Tatrzańskiego Wolontariatu (Tatranská dobrovoľnícka služba) 

1. Posłannictwiem Tatrzańskiego Wolontariatu (dalej tylko „TW“ – „TDS“) jest poprzez publiczne poświęcenia, bezinteresowną i dobrowolną pracą na rzecz Tatr przyczynić się do osobistego i duchowego rozwoju ludzi, tworzenia przyjaźni i więzi między ludźmi, budowanie wartości i stosunku do naturalnych, kulturowych i historycznych tradycji Tatr niezależnie od rasy, religii, kultury i wartości ideologicznych ludzi.  
2. Dlatego oprócz innego stwarzają warunki dla wszechstronnego rozwoju młodzieży 

oprócz innego pracą systematyczną w dziedzinie wolontariatu. Partnerzy dlatego 
deklarują, iż zrobią wystarczająco dużo wysiłku, żeby wolontariusze partnerzy mogli 
nawiązywać wzajemne kontakty, uczestniczyć na projektech partnerzy, które 
bezpośrednio lub pośrednio wiążą z wolontariatem i działaniami wolontariuszy. Oprócz 
innego będą wspierać mobilność wolontariuszy i podniesienie jakości wolontariatu, będą 
nagradzać i uznają działania wolontariuszy i powiększać świadomość o wartości i 
znaczeniu wolontariatu tatrzańskiego. Dlatego partnerzy będą w ramach swoich 
możliwości oprócz innego dla wolontariuszy udzielać bezpłatne zakwaterowanie i 
wolontariuszy obu partnerzy będą  korzystać z takich samych praw i obowiązków jak inni 
wolontariusze partnera bez różnicy. 

3. TW (TDS)    nie jest protekcjonistyczną lub polityczna grupą, TW (TDS) nie będzie 
zainteresowany w konkretnych fachowych, naukowych i politycznych opiniach na 
konkretne tematy, z wyjątkiem wniosków badawczych i naukowych działań w dziedzinie 
etnografii, etologii, kulturoznawstwa, historia, prawa i architektury. 

 
4. Podstawowym posłannictwiem TW (TDS) jest bezinteresowna i ofiarna praca na rzecz Tatr, koncentrując się na osobistym i zawodowym rozwoju umiejętności fizycznych wolontariuszy.  

 
5. Tatrzański Wolontariat (TW – TDS)  zatem skupia się nie tylko na tworzeniu nowych kulturowych i historycznych artefaktów w miejscach publicznych, zachęcaniu do tworzenia terenów zielonych, oczyszczaniu chodników, odsłonięciu miejsc odpoczynku, ochronie dziedzictwa kulturowego, lecz w porozumieniu z obszaru administratorów a właściwymi organami natury przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i dziedzictwa kulturowego na terenie Tatr, tworząc nowe i przywrócając starych źródeł wiedzy, prowadząc badania w dziedzinie nauk przyrodniczych, inżynierii, nauk humanistycznych i społecznych, wspierając sztukę, kulturę i edukację, rozwija edukacji i pracę młodzieży, promuje i rozwija współpracę transgraniczną, wspiera pojawienie się nowych więzi społecznych.   

 
6. Tatrzański Wolontariat (TW – TDS) nie ogranicza się do obszaru Tatr Wysokich, ale jest aktywny w całych Tatrach; Bielskich, Wysokich, Zachodnich, Niskich, a także terytorium polskich Tatr.  



  

§2 

Towarzystwo Upiększania Tatr (Tatranský okrášľovací spolok) 

1. Tatrzański Wolontariat (Tatranská dobrovoľnícka služba) program wolontariuszy 
Towarzystwa Upiększania Tatr (Tatranský okrášľovací spolok, dalej tylko TOS ew. 
TUT), które tworzy i ustanawia zgodnie z napełnianiem cełów TUT (TOS) z art. III 
Statutu TUT (TOS). 

 
2. TUT (TOS) jest Zrzeszenie obywateli, które powstało na podstawie Ustawy nr. 83/1990 Dz.U. – Ustawa o zrzeszeniu obywateli, dnia 24 września 2009 roku i zostało zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń Obywateli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowacji pod numerem rejestracyjnym VVS/1-900/90-34390 z siedzibą w Starym Smokowcu 38, Tatry Wysokie, Słowacja (Starý Smokovec 38, 06201 Vysoké Tatry, Slovenská republika). 

 
 

3. TUT (TOS) jest założycielem, garantem ideologicznym i głównym organizatorem wszystkich działań Wolontariatu Tatrzańskiego, którego zawartość jest wyrażona w niniejszej regułe. Między innymi TUT (TOS) współpracuje w realizacji celów TW (TDS) z partnerami. 
 

4. TUT (TOS) prowadzi, organizuje lub zapewnia dla swoich partnerów działania wolontariackie, lub takie działania z partnerami organizuje.  
§3 

Tatrzański Wolontariat 

1. Tatrzański Wolontariat (Tatranská dobrovoľnícka služba) nie posiada osobowości prawnej i jest tylko ideologiczną i organizacyjną platformą w ramach TUT (TOS) przewidzianą dla działań projektu wolontariackiego TUT (TOS).  
 

2. Tatrzański Wolontariat (Tatranská dobrovoľnícka služba) za pomocą swoich zarządów:  
a) organizuje i zapewnia działania wolontariackie dla szerokiej publiczności,  
b) przewiduje warunki dla działań wolontariackich i wolontariat, fachowe i 

materiałowe, 
c) dba o potrzeby wolontariuszy, szczególnie zapewnia zakwaterowanie i wyżawienie w warunkach określonych w rocznym programie, 
d) określa cele działań wolontariuszy i tworzy strategie do ich, 
e) kształci wolontariuszy i ułatwia szkolenie dla wolontariuszy, 
f) tworzy dobrowolną przyjaźnią w kraju i za granicą z innymi stowarzyszeniami wolontariackimi i inicjatywami, 
g) pośredniczy w imieniu TW (TDS) i TUT (TOS) dla wolontariuszy różnych 



  

zniżek i innych świadczeń, które są aktualizowane co roku. 
 
3. Tatrzański Wolontariat (Tatranská dobrovoľnícka služba) zrzesza szeroką 
publiczność i podzielono go na:   

h) konkretne platformy TW (TDS), 
1. Tatrzański patrol zielony (GREENPATROL), 
2. Tatrzański patrol wodny (WATERPATROL, 

i) wolontariat grupowy, 
j) wolontariat indywidualny, 
k) wolontariat firmowy. 

§4 

Defynicje 

1. Wolontariusz jest w rozumieniu § 2 ustawy nr.406/2011 Dz. U. o wolontariacie oraz o 
zmianie niektórych ustaw (dalej tylko  "Ustawa"), osoba fizyczna, która ze względu na 
swój wolny wybór  nieodpłatne robi dla TUT (TOS) i jego partnerów w ramach TW (TDS) 
za zgodą TUT (TOS) na jego rzecz lub na rzecz społeczeństwa działalność wolontariacką 
na podstawie swoich zdolności, umiejętności i wiedzy i spełnia warunki określone w 
ustawie lub w niniejszej regułe. 

 
 
2. Wolontariusz wykonuje działalność wolontariacką na podstawie Umowy o działalności wolontariackiej (dalej "Umowa") zawartej pomiędzy TUT (TOS) i wolontariuszy w ramach Tatrzańskiego Wolontariatu.  
 

3. Aktywny wolontariusz to wolontariusz, który swoją pracą aktywnie uczestnicza jakiejś 
formy wolontariatu, i to w taki sposób, że wykonuje usługi w ramach Tatrzańskiego 
zielonego patrolu lub przeprowadzi aktywną działalność badawczą i zbudował go na równi 
z indywidualnego wolontariatu lub jest członkiem grupy wykonywania wolontariatu. 

 
4. Działalność wolontariacka w ramach TW (TDS) to głównie:  

 a) w edukacji pozaformalnej w pracy z młodzieżą i w działaniach specjalistycznych w 
zakresie pracy z młodzieżą, 

      b) przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, katastrof ekologicznych,  w pomocy 
humanitarnej, ratowaniu życia i zdrowia,  w zakresie ochrony ludności, ochrony 
przeciwpożarowej oraz realizacji programów rozwojowych w projektach krajowych i 
zagranicznych organizacji międzynarodowych,  
c) tworzenie, ochrona, utrzymanie lub poprawa stanu środowiska, dbając o ochronę i     
zachowanie dziedzictwa kulturowego i organizacji imprez kulturalnych, sportowych, 
charytatywnych, edukacyjnych i szkoleniowych, 
d) eliminacja form wad społecznych i ekonomicznych, wad ze względu na wiek i 
niepełnosprawność, z celem zapewnienia równych szans w praktyce,  



  

e) integracja ludzi żyjących w społecznościach wykluczonych społecznie w społeczeństwie, szczególnie w wyeliminowaniu wszelkich form niekorzyści, 
f) prace administracyjne w celu lepszego i bardziej efektywnego zabezpieczenia TW (TDS). 

 
 5.  Roczny program to zestaw warunków i wytycznych wydanych przez Gubernatora   Tatrzańskiego Wolontariatu (TDS), w ramach którego prowadzony wolontariat w roku kalendarzowym. Roczny program obejmuje między innymi:                  a) ogólne warunki uczestnictwa,  

b) możliwości i warunki zakwaterowania,  
c) możliwości i warunki wyżywienia,  
d) wsparcie techniczno – materialne, 
e) przewidywany plan i oczekiwane mnóstwo pracy z naciskiem na konkretny obszar rozwoju dóbr publicznych w roku kalendarzowym,  
f) program edukacyjny na rok kalendarzowy,  
g) harmonogram dzienny TW (TDS).  

 6. Teren Tatrzańskiego Wolontariatu jest obszarem nieruchomości, w których jest   zakwaterowanie dla wolontariuszy lub ten obszar jest wyznaczony jako terenu Tatrzańskiego Wolontariatu albo służy do wykonywania działalności wolontariackiej. Na obszare TW (TDS) gwarantuje wolność wypowiedzi i swoboda wypowiadania się w trakcie wolontariatu zgodnie z kontakstem wolontariatu i misji TW (TDS) w szczególności postanowienia § 17.  
 7. Oświadczenia i wystąpienia poza obszarem TW (TDS) są prywatnymi wyrażeniami osoby fizycznej, chyba że tak wyznaczy organ TW (TDS) lub TUT (TOS).  
 
8. Partner to osoba fizyczna lub prawna, z którymi TUT (TOS) w ramach programu TW (TDS) podpisały memorandum o współpracy lub inny dokument umowny. Ten dokument jest publicznie dostępny i wolontariusz ma prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.  
 
9. Działalność szkoleniowa jest zaprojektowana specjalnie dla wolontariuszy spoza wolontariatu dostarczonych przez TW (TDS) dla wolontariuszy, zwłaszcza w celu zwiększenia ich zawodowych i osobistych cech. W szczególności, rodzaj seminariów , szkoleń, wykładów, dyskusji i warsztatów przeznaczonych dla wolontariuszy i innej, zwykle zaproszonej i wstępnie zdefiniowanej grupy ludzi.  
 

10. Benefitem rozumią się korzyści poza wolontariatem, dostarczonych przez TUT (TOS) 
wolontariuszy działających w wolontariacie. Wykaz świadczeń na rok kalendarzowy jest 
publikowany w rocznym programie. 



  

§5 

Udział w programie 

1. Wolontariusze w programie TW (TDS) zgłaszają się na podstawie aplikacji elektronicznej oraz spełnienia wymogów w TW (TDS) dla danego roku kalendarzowego, opublikowane w rocznym TW (TDS) programie.  
 
2. Wolontariusze w aplikacji wskazują rodzaj usług wolontariackich, które są interesujące, w rozumieniu § 3 ust. 3 Reguły TW (TDS).  
 
3. Wolontariusze firmowy zgłaszają się do TW (TDS) na podstawie konkretnych umów o 

współpracy między TUT (TOS) i przedsiębiorcem (firmą), które nie muszą być w formie 
pisemnej.  

 
4. Wolontariusze mogą uczestniczyć TW (TDS) w czasie nieokreślonym.  
 
5. Wolontariusze będą uczestniczyć w programie na własną odpowiedzialność, i bierze 

udział w szkoleniu profilaktyki bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, lub innego szkolenia 
specjalnego, jeżeli wykonanie pracy wolontariackiej wymaga to.  

 
6. Wolontariusz pisemnie oświadcza, że nie jest świadom zagrożeń zdrowotnych dla wykoń 

prac wolontariackich, biorąc pod uwagę charakter i rodzaj wolontariatu.  
 
7. Aby rozpocząć wolontariat jest pisemna umowa na wykonanie wolontariatu TW (TDS) 

między TUT (TOS) i wolontariuszy, która obejmuje w szczególności:  
 
a) oznaczenie stron umowy,  

      b) oznaczenie organizacji nadawczych lub odbiorcy wolontariatu,   
c) miejsce, treść i czas trwania wolontariatu oraz oznaczenie beneficjenta wolontariatu,  
d) sprzęt materialny wolontariusza,  
e) powody i sposób wcześniejszego zakończenia wolontariatu,  
f) oświadczenie, którym wolontariusz uzyskuje dostęp do wolontariatu i deklaruje, że 
będzie przestrzegać ducha i posłannictwo TW (TDS) i podejdzie do Kodeksu Etyki TW 
(TDS).   

§6 

Konkretne platformy TW 

1. Szczególne platformy sui iuris w Tatrzańskim Wolontariacie (Tatranská dobrovoľnícka 
služba) są  Green Patrol i Water Patrol (zwane dalej "platformy" sui iuris ").  

 
2. Są ustanowione i zarządzane na podstawie określonych ustaw platformy sui iuris. Jeśli 



  

nie można rozwiązać pewne kwestie na podstawie przepisów ustaw szczególnych 
platformy sui iuris, są rozpatrywane zgodnie z postanowieniami niniejszej Reguły.  

 
3. Członkowie specjalnych platform  sui iuris są rekrutowani do platformy sui iuris na 

podstawie szczególnych przepisów ustawowych platform sui iuris każdej konkretnej 
platformy sui iuris.  

§7 

Wolontariat indywidualny 

 

1. Indywidualny TW (TDS) jest przeznaczony dla osób, które z różnych powodów chcą brać udział w pracach Tatrzańskiego Wolontariatu na przodem ograniczony lub nieograniczony okres czasu.  
 
2. Wolontariusz indywidualny zgodnie z programem dziennym TW (TDS), ma prawa do zmiany programu po południu. Program ten został przeznaczony przodem dla wolontariuszy grupowych. Zmianę zatwierdza Gubernator TW (TDS).  

 
3. Wolontariusz indywidualny po porozumieniu z TW (TDS) wykonuje fizyczną lub zawodową pracę.  

 
4. W porozumieniu z TW (TDS) wykona wolontariusz pracę fizyczną albo razem z grupą lub indywidualnie na zlecenie TW (TDS).  

 
5. Pracę fachowe wykonuje wolontariusz tylko na podstawie porozumienia z TUT (TOS). TUT (TOS) jako gwarant wiedzy daję wolontariuszowi indywidualnemu konsultanta, którzy w imieniu i na koszt TUT (TOS) gwarantuje profesjonalizm działań podejmowanych i zapewnia z wolontariuszem indywidualne warunki, na podstawie których jest profesjonalna działalność wykonywana.  

§8 

Wolontariat grupowy 

1.    Grupowy TW (TDS) przeznaczony jest do zorganizowanej fizycznej pracy wolontariuszy, 
i jest zbudowany na tydzień od niedzieli do soboty przyszłego tygodnia.  

2.     Wolontariusze w ramach grupowego TW (TDS) wykonywają określony tygodniowy 
harmonogram wolontariatu, który został opracowany w rocznym programie TW (TDS).  



  

3.     Wolontariusze zabierani na TW (TDS) w sobotę do 18:00 na miejsce przeznaczone przez 
TW (TDS).   

4.     Grupa rozwiązuje wszystkie wymagania, oprócz władz TW (TDS) również do swojego 
mentora spośród TUT (TOS) i TW (TDS), który poświęcony jest wolontariuszy 
szczególnie podczas osobistego czasu wolnego w ciągu tygodnia.  

5.    Wymagania zawodowe wolontariuszy konsultuje konkretny TUT (TOS) ekspert.  

§9 

Wolontariat firmowy 

1. Wolontariat firmowy jest szczególną formą wolontariatu, gdy TW (TDS) i TUT (TOS) 
wraz z partnerami przygotowuje zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami danego 
przedsiębiorstwa, wolontariat dla przedsiębiorcy.  

 
2. TW (TDS) dla przedsiębiorcy organizuje lub zapewnia wolontariat za jego zgodą na 

rzecz TUT (TOS) lub partnerów TUT (TOS).  
 

§10 

Obowiązki wolontariusza 

1. Wolontariusz musi w szczególności:: 
a) nie naruszeć niniejszej Reguły i Zasad Etyki TW (TDS),  
b) wykonywać pracę sumiennie, na miarę swoich możliwości,  
c) wykonywać pracę, która została mu powierzona zgodnie z instrukcjami, które otrzymał, 
d) do nieprzeprowadzenia prac, które zleciła mu osoba trzecia, z wyjątkiem partnerów TUT (TOS) i Wolontariusz został poinformowany z wyprzedzeniem o takiej możliwości,  
e) niewykonywać pracy, która jest sprzeczna z misją TW (TDS),  
f) dotrzymywać regulamin parków narodowych,  

      g) nie naruszać obowiązujące przepisy prawa i przepisy Republiki Słowackiej,  
 h) powstrzymać się wszelkich działań, które mogłyby zaszkodzić reputacji TUT (TOS)   
lub jego partnerów,  

      i) o rzeczy powierzone dbać jak właściwy gospodarz,  
      j) zawsze zostawiaj łóżko czyste i w porządku,  

k) obchodzi wraz z innymi wolontariuszami o czystość Domu Wolontariatu przez cały       
czas trwania ich pobytu,  

       l) komunikować ze wszystkimi stronami w TW (TDS), TUT (TOS), która zaproszą go do   
tego i informuje ich o wszelkich faktach, które w ramach wykonywania  wolontariatu 



  

dowiedzieł  się, w szczególności tych, które wzbudzają jakichkolwiek podejrzeń i unikają 
normalności lub są w konflikcie z niniejszą regułą,  

       m) wypełnić sumiennie spełnenia działań wolontariatu i dostarczyć TW (TDS) nie później niż w dniu wyjazdu,  
      n) zapoznać się z warunkami uczestnictwa w TW (TDS) a zwłaszcza z Regułą TW (TDS), zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, Kodeksem Etyki TW (TDS),  
       o) podpisać umowę o działalności wolontariackiej.  
2. Szczególne obowiązki wolontariuszy:  

a) Wolontariusze są powinni zgodnie z instrukcjami prefekta gości do przygotowania posiłków dla innych wolontariuszy, zgodnie z harmonogramem, który został rozstrzygnięty w porozumieniu z prefektem Domu gości.  
   b) Wszyscy wolontariusze podczas ich pobytu są solidarnie z innymi   wolontariuszami odpowiedzialni za czystość i porządek w Domie Wolontariatu.       c) W ramach kolacji codziennie inny wolontariusz czyta pozostałym wolontariuszom  wybraną część z książki, ustaloną przez prefekta lub gubernatora.  
   d) Wolontariusze są zobowiązani być na kolacji o czasie, dokładnie o godzinie 18:00.  

3. Wolontariusze mogą odmówić wykonywanie wolontariatu z powodu jego sprzeciwu sumienia, lub jeśli uzna, że nie jest w wystarczającym stopniu zapewniona jego ochrona. O odmowie niezwłocznie informuje pracownika TW (TDS) lub legata.  
 

§11 

Zapewnienie TW (TDS) 

1. Towarzystwo Upiększania Tatr  (Tatranský okrášľovací spolok)  ma szczególny 
obowiązek wobec wolontariuszy:   

a) zapoznania ich z zasadami profilaktyki bezpieczeństwa i zdrowia w pracy,  
b) informowania wolontariuszy o ich prawach i obowiązkach 
c) zapewnić dodatkowe lub specjalne szkolenie zawodowe wolontariuszy, jeśli jest to konieczne dla właściwego wykonywania ich działalności,  
d) zapewnienie wyposażenia niezbędnego do prawidłowego wykonywania działalności wolontariackiej,  
e) zapewnienia odpowiedniego ubrania lub inny sprzęt ochrony osobistej i sprzętu di pracy,  
f) zapewnienia bezpłatnego zakwaterowania w kategorii zakwaterowania turystycznego, przyczym liczba łóżek jest ograniczona, prefekt domu razem z gubernatorem określają jej w rocznym programie na rok kalendarzowy,  
g) zapewnienia transportu do miejsca pracy,  
h) wydać pisemne potwierdzenie czasu trwania, zakresu i treści wolontariatu i pisemnej oceny jego pracy wolontariuszy, jeżeli wolontariusz żąda o potwierdzenie.  

 



  

§12 

Dzienny i tygodniowy program wolontariuszy 

1.              Ramowy program dzienny wolontariuszy podczas tygodnia roboczego: 

a)     6:00 pobudka wolontariuszy, którzy przygotowywują śniadanie; 

b)     7:00 – 7:30 śniadania; 

c)     7:45 czytanie ranem; 

d)     8:00 – 15:00 praca w terenie; 

e)     16:00 – 18:00 zwiedzanie muzeum, dyskusja; 

f)      18:00 – 19:00 kolacja połączona z czytaniem; 

g)     19:00 – 22:00 czas wolny; 

h)     22:00 – 6:00 czas nocny. 

2.     Dzienny program wolontariuszy podczas niedzieli: 

a)     6:00 pobudka wolontariuszy, którzy przygotowywują śniadanie; 

b)     7:00 – 7:00 śniadanie; 

c)     7:45 czytanie ranem; 

d)     8:00 – 18:00 wycieczka wysokogórska; 

e)      18:00 – 19:00 kolacja połączona z czytaniem; 

f)     19:00 – 21:00 wykłady; 

g)     22:00 – 6:00 czas nocny. 

3.     Program dzienny wolontariuszy podczas soboty: 

a)     6:00 pobudka wolontariuszy, którzy przygotowywują śniadanie; 

b)     7:00 – 7:30 śniadanie; 



  

c)     7:45 czytanie ranem; 

d)     8:00 – 18:00 wycieczka wysokogórska; 

e)      18:00 – 18:30 kolacja połączona z czytaniem; 

        f)     18:30 – 21:00 wykłady reguli, zapoznanie się z kodeksem 
      etyki, regułą bezprieczństwa pracy, podpisanie umów 
      o działaniu  wolontariackim, zapozananie się z regułą 
      zakwaterowania   

h)     21:00 – 22:00 czas wolny; 

i)      22:00 – 6:00 czas nocny. 

  

           4.     Ramowy program tygodniowy: 

a)     pon., pią. – pracw w terenie min. 6 godzin w dniu; 

b)     pon., wt. – wykłady na aktualny temat; 

c)     śro. – zwiedzaniue Muzeum TPN-u (TANAP); 

d)     czw. – zwiedzanie Muzeum Podtatrzańskiego, Muzeum w 
Kieżmarku itp. .., 

e)     pią. – spotkanie z przedstawicielami organów rządowych i 
samorządowych w formie otwartego forum; 

f)      so., nie. – wycieczka wysokogórska; 

g)     nie. – wykłady. 

§13 

Dom Wolontariuszy 

1.     Dom Wolontariuszy udziela zakwaterowania wolontariuszom i członkom Towarzystwa Upiększania Tatr. W budynku odbywają się działalności edukacyjne w ramach programu Tatrzańskiego Wolontariatu (Tatranská dobrovoľnícka služba). 

2.    Dom wolontariuszy udziela zakwaterowania wolontariuszom podzas aktywnego działania 
w wolontariacie zakwaterowania bezpłatnie.  



  

3.    Wolonatriusze mają prawa do bezpłatnego zakwaterowanie także podczas wolnych dni w 
czasie aktywnego wolontariatu.  

4.     Wolontariusze, którzy w tej chwili nie są w trakcie aktywnego wolontariatu, lecz 
korzyszają z zakwaterowania jako z benefytu uzyskanego  na podstawie swojego 
poprzedniego aktywnego wolontariatu w tym roku kalendarzowym, korzystają z niego na 
podstawie warunków opisanych w programie rocznym.  

5.    Wolontariusze w Domu wolontariatu są zobowiązani do przestrzegania zasad noclegów z 
domu wolontariat.  

6.     Wolontariusz jest powinien w czasie przyjazdu/ wyjazdu do/ z Domu Wolontariatu, 
wpisać się w księdze gości, która znajduje się u prefekta. Zakwaterować się można w czasie 
od 16:00 do 18:00. Zakończenie noclegów należy realizować najpóżniej do 12:00.  

7.     Wolontariusze są odpowiedzialni za czystość w Domie Wolontariatu. Wolontariusz jest 
odpowiedzialny za czystość jego łóżka, które dostaje czyste i gotowe do użycia w tym samym 
stanie jest zobowiązany przekazać go. Wolontariusze są solidarnie odpowiedzialni za wspólne 
obszary Domu Wolontariatu. TW (TDS) przez prefekta sprawdza na bieżąco stan porządku w 
Domie Wolontariatu. Powtarzające się naruszenie lub niedopełnienie obowiązków w celu 
utrzymania porządku może doprowadzić do szybkiego zakończenia służby wolontariackiej 

8.     Wolontariusz jest odpowiedzialny za szkody spowodowane lub wynikające z 
zaniedbania swoich obowiązków na własność Domu Wolontariatu.  

9.    Wolontariusze są zobowiązani do przestrzegania w Domie Wolontariatu czas nocny w 
czasie między 22:00 do 06:00. Na zajęciach wieczornych są zobowiązani do uwzględnienia 
czasu nocnego i nie przeszkadzania innym ludziom poprzez ich zachowanie w Domie 
Wolontariatu.  

10.  Wędrówki wysokogórskie w czasie wolna wolontariuszy powinni są zgłosić dzień przed 
wędrówką prefektowi gości i wprowadzić je najpóźniej w momencie wyjazdu w księgach 
spacerów i wycieczek.  

  

§14 

Władze TW (TDS) 

1.     TDS jest kierowana przez gubernatora. Gubernator jest odpowiedzialny za ogólne 
zarządzanie i organizację misji TW (TDS), za zachowanie, utrzymanie regul TW (TDS), 
kodeksu etyckiego TW (TDS). Gubernator ma prawo do wypowiedzenia się w sprawach 
osobowych organów TW (TDS).  



  

2.     Gubernatora do funcji mianuje i odwołuje Dyrektor Wykonawczy TUT (TOS) lub  
przewodniczący Zarządu TUT (TOS).  

3.    Gubernator w przypadku naruszenia reguł TW (TDS), lub Kodeksu Etyckiego składa 
wniosek o zbadanie sprawy do Dyrektora Wykonawczego TUT (TOS).  

4.    Gubernator jest odpowiedzialny za przygotowanie rocznego programu TW (TDS) za rok 
kalendarzowy a wraz z Dyrektorem Wykonawczym TUT (TOS) jest odpowiedzialny za jego 
wypełnienie.  

5.     Prefekt gości jest odpowiedzialny za zorganizowanie zakwaterowania, za porządek w 
Domu wolontariatu i na terenech Towarzystwa Upiększania Tatr (TUT – TOS) pod względem 
zgodności z przepisami w Domu wolontariatu i za wyżywinie wolontariuszy w zgodnie z 
warunkami określonymi w rocznym programie na dany rok kalendarzowy.  

6.   Pracownik terenowy jest organem TW (TDS), i  powołuje i odwołuje go Dyrektor 
Wykonawczy TUT (TOS). Zazwyczaj odbywa się to na wniosek gubernatora TW (TDS). 
Pracownik terenowy odpowiedzialny jest za przeprowadzenie pracy w terenie przez 
wolontariuszy, za spełnienie i realizacjię powierzonych zadań w terenie, organizację pracy w 
terenie, za transport wolontariuszy do terenu, za transport wolontariuszy w zakresie 
odwiedzenia muzei, galerii itp. 

7.   Gubernator wraz z pracownikiem terenowym odpowiedzialni są za określenie programu 
nauczania TW (TDS) w roku kalendarzowym.  

8.     Dyrektor Wykonawczy TUT (TOS) ma prawo, w razie potrzeby ustalić własnym 
dekretem nowy organ TW (TDS), w którym określi treść pracy organu.  

§15 

Insygnia TW (TDS) 

1.    Symbol Tatrzańskiego Wolontariatu tworzą krąg z ulgą Łomnicy (Lomnický štít), co jest 
zgodne z TOS logo. W środku symbolu TW (TDS) są wznoszone do osłony otwartej dłoni ( 
"logo"). Graficzne przedstawienie logo jest załączone w niniejszej regułe.  

2.     Logo TW (TDS) może być stosowane wyłącznie za zgodą Towarzystwa Upiększania 
Tatr.  

3.     Logo TW (TDS) jest umieszczone na mundurach TW (TDS), na wszystkich 
dokumentach i opracowaniach TW (TDS), na wszystkich powierzchniach, które posiadają lub 
ograniczają tereny TW (TDS).  

4.     Wolontariusze TW (TDS) mogą logo TW (TDS) nosić tylko za zgodą TUT (TOS) i nie 



  

mogą logo umieszczać na swoich prywatnych ubraniach.  

§16 

Mundur TW (TDS) 

1.     W szczególności złożenie munduru jest w właściwym w roku kalendarzowym określone 
w rocznym programie.  

2.     Mundury mogą być używane wyłącznie przez wolontariuszy w czasie zadań 
wolontariatu. Dopuszczalne jest używanie podczas działań szkoleniowych TW (TDS) lub w 
sytuacjach, gdy jest to przewidziane gubernatorem lub Dyrektorem Wykonawczym TUT 
(TOS) lub  Przewodniczącym Zarządu TUT (TOS).  

3.     Zakaz stosowania mundury dla celów prywatnych. Ponadto zakazuje się stosowania 
mundurów przez osoby, które nie spełniają aktywnego wolontariatu lub nie podpisali pisemne 
porozumienie w sprawie wolontariatu w ramach TUT (TDS).  

4.     Wolontariusze w mundurach powinni być świadomi ich funkcji reprezentacyjnych, a 
zatem nie będą nosić ich sprzecznie z dobrymi obyczajami, a nie zaszkadza reputacji TUT 
(TOS) i jego partnerów.  

5.     Zabrania się ukryć logo i insygnia na mundurze, czy nie umieścić logo i inne insygnia, 
jak te umieszczone tam TUT (TOS).  

6.    Mundur powinien być zawsze czysty i zadbany. Za jego czystość odpowiada 
wolontariusz. W przypadku zanieczyszczenie jest zobowiązany z prefektem zakwaterowanie i 
legatem wykonać naprawę.  

§17 

Wolność słowa 

1.     Wolność wypowiedzi gwarantowana jest prawem, i prawo do informacji jest 
zagwarantowane.  

2.     Na terenie TW (TDS) zagwarantowana jest wolność słowa i prawo do swobodnego 
wypowiadania się w trakcie wolontariatu zgodnie z działalnością wolontariacką.  

3.    Wolontariusze nie są upoważnieni bez świadomości TUT (TOS) lub gubernatora TW 
(TDS) wypowiadać się na temat TUT (TOS) lub jego partnerów wobec osób trzecich. 
Zwłaszcza nie są upoważnieni podejmować zawodowe, polityczne i publiczne opinie podczas 
wolontariatu i wobec osobom trzecim poza terenami TW (TDS), z wyjątkiem zajęć 
edukacyjnych.  



  

4.     Wolontariusze mogą wobec osób trzecich w imieniu i na rachunek TDS, odpowiednio. 
TOS formułować opinie tylko za zgodą gubernatora TOS lub TDS.  

5.     Wolontariusze w celu zapewnienia działalności edukacyjnej TW (TDS) absolutną 
wolność słowa na terenie TW (TDS), a ich mowa nie ingerują w podstawowe prawa i 
wolności innych osób.  

6.     Wyrażanie opinii wolontariusza w ramach działania edukacyjnego na terenie TW (TDS)  
uważano za prywatną pozycję mowy wolontariusza, a nie oficjalne stanowisko TW (TDS) lub 
TUT (TOS).  

7.     Działania edukacyjne na terenie TW (TDS) są zazwyczaj przeznaczone do wcześniej 
zdefiniowanej grupy ludzi, zwykle wolontariuszy, członków i aspirantów TUT (TOS) 
przyjaciół TUT (TOS), partnerów TUT (TOS)  lub osobom, które wykazują TUT (TOS) 
zaproszenie. 

§18 

Nieletni wolontariustze 

 

1.     W TW (TDS) biorą udział zazwyczaj wolontariusze po 18 roku życia.  

2.     Wolontariusz, który nie ukończył 18 roku życia ma obowiązek wypełnić oddzielny list 
motywacyjny do wnioseku, w którym uzasadnia swoją decyzję na wolontariat. List 
motywacyjny musi zostać podpisany przez pełnomocnika wolontariusza. Obowiązkowo  
niezbędne jest wpisać imię i nazwisko przedstawiciela prawnego wolontariusza i 
wprowadzenie adresu do korespondencji oraz dane kontaktowe opiekuna wolontariuszy, który 
ma mniej niż 18 lat.  

3.     Gubernator TW (TDS) w przypadku przyjmowania wniosków wolontariuszy w wieku 
poniżej 18 roku życia wystawi potwierdzenie dla opiekuna prawnego wolontariuszy 
młodszego niż 18 lat w formie listu akceptacji wolontariatu, w którym, między innym, 
powinien jest informować o zakresie prac do wolontariatu w służbie przeprowadzonej 
wolontariuszy.  

4.    Wolontariusze w wieku poniżej 18 roku życia nie powinni spożywać w trakcie pobytu 
napojów alkoholowych i musi dotrzymywać czas nocny. Musi dotrzeć najpóźniej o 21:30 w 
Dom wolontariatu lub na tereny TW (TDS), w którym jest zakwaterowany  i ogłosić 
przybycie prefektowi lub osobie, którą prefekt ustali.  

5.    Podczas wolontariatu jest zobowiązany o swoich działaniach i ruchu komunikować z 
prefektem Domu gości.  



  

6.     Piesze wycieczki i inne wyjazdy w otwartym terenie jest wolontariusz w wieku poniżej 
18 roku życia powinny skonsultować z prefektem gości, który może po rozpatrzeniu 
samoddzielny ruch zabronić lub umożliwić go pod warunkiem obecności osób pełnoletnich.  

7.     Wolontariuszom w wieku poniżej 18 roku życia zabroniono spożywać napojów 
alkoholowych.  

§20 

Rozstrzyganie problemów 

1.     W przypadku sporów w ramach wolontariatu jest uzasadnione rozwiązanie ich 
gubernatorem TW (TDS).  

2.     Przeciwko decyzji gubernatora TW (TDS) wolontariusz ma prawo do odwołania się do 
dyrektora wykonawczego TUT (TOS).  

3.      Decyzja Dyrektora Wykonawczego TUT (TOS) jest ostateczna i wiążąca. 

§21 

Wcześniejsze zwolnienie z wolontariatu 

1.    Zamierzone lub rażące naruszenie prawa lub zasad określonych w tej regule uzasadnia 
natychmiastowe rozwiązanie usługi lub dobrowolnego wycofania z wykonywania 
wolontariatu bez powodu.  

2.     Bezpośrednio po natychmiastowym zakończeniu wolontariatu, wolontariusz musi 
opuścić miejsce pracy lub niezwłocznie zawiesić wolontariatu, zwrócić wszystkie powirzone 
rzeczy, mundury, dokument tożsamości wolontariusza i szybko skończyć zakwaterowanie w 
Domie zakwaterowania wolontariatu.  

3.     Zniesławienie, naruszenie kodeksu postępowania lub wielokrotnego naruszenia 
przepisów Reguły zakwaterowania ze strony wolontariusza jest powodem do 
natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę wolontariuszy.  

4. O wcześniejszym zakończeniu wolontariatu zdecyduje gubernator TW (TDS).  

 

 

 



  

§22 

Postanowienia końcowe 

 
1.    Partnerem TW (TDS) jest tylko taka osoba fizyczna lub osoba prawna, która zgodnie z         
między TUT (TOS) i partnerem zostało podpisane memorandum o porozumieniu, które 
ustanawia podstawowe ramy współpracy pomiędzy partnerem i TUT (TOS) i określa wkład i 
udział partnera na w pracę TW (TDS).    2.  Ta regula została wydana z upoważnieniem Dyrektora Wykonawczego TUT (TOS) i odpowiedzialny za jej zawartość został Patrik Kolesár, Dyrektor Wykonawczy z dnia 22 marca 2013 roku.   3.  W przypadku niejasności lub niezrozumiałości artykułów Reguły jest na wykładni legalnej gubernatora. Ostateczną interpretację reguły podaje Dyrektor Wykonawczy lub Zarząd TUT (TOS).  
 

W Tatrzańskiej Łomnicy  21 marca 2013 

 

Mgr. Patrik Kolesár 

Dyrektor wykonawczy 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


