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Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we Włodawie 

                  Siedziba: Al. J. Piłsudskiego 41, 22 – 200 Włodawa,  

                            tel. 82 572 14 44 wew. 13 

 

 

Wpis do rejestru: Sąd rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy  

                               Krajowego Rejestru  Sądowego w dniu 13.09.2007r.  

Nr  KRS  0000288357 

REGON   060286165                              

 
Członkowie Zarządu:  Dorota Torbicz        - prezes  
                                       Agnieszka Czuj       - wiceprezes 
                                       Elżbieta Szczerba   - sekretarz   
                                       Anna  Pająk            - skarbnik 
                                       Jolanta  Potapczuk - członek  
                                                                              
Podstawowy przedmiot działania - cele statutowe 

 Stowarzyszenie realizuje działalność statutową, której celem jest:  
− promocja i organizacja wolontariatu, 
− zwiększenie aktywności społecznej obywateli i umożliwienie im podejmowania  działań w 

charakterze wolontariuszy, 
− zwiększenie wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnienie idei pracy wolontarystycznej 
− wspieranie organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i osób prywatnych poprzez 

oferowanie im pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie i wolontariuszy. 
  

 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej (realizacja celów statutowych)  

 

1.Prowadzenie biura pośrednictwa pracy dla wolontariuszy . 

Działalność  biura  Stowarzyszenia:  
1) Prowadzenie dyżurów w biurze 2 razy w tygodniu  przez 4,5 godziny. Dyżury  pełnią : prezes 

(środy), skarbnik (wtorki)  oraz  we wszystkie inne dni, jeśli zajdzie taka konieczność. Dyżury  
w środy pełni też  wolontariusz Adrian Czerwiński. 

2) Prowadzenie dokumentacji, korespondencji, podpisywanie umów – D.Torbicz 
3) Kierowanie wolontariuszy do pracy – D.Torbicz, A.Czuj 
4) Przygotowywanie  zaproszeń na Walne Zgromadzenie Członków  SCW 2012, a także  życzeń  



świątecznych dla członków SCW oraz zaprzyjaźnionych instytucji i stowarzyszeń - D.Torbicz;  
5) Wypisywanie zaświadczeń dla wolontariuszy – maturzystów – A.Czuj.  
6) Wypisywanie zaproszeń na Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 2012 – D. Torbicz,         
 

2.Organizacja i prowadzenie szkoleń przygotowujących wolontariuszy i instytucje do 
podejmowania wzajemnej współpracy 
 

1) przeprowadzenie szkolenia dla wolontariuszy i członków Stowarzyszenia Centrum 
Wolontariatu  „Dlaczego warto być wolontariuszem?” podczas, którego uczniowie  zapoznali się z 

zasadami pracy SKW, terminologią wolontarystyczną, aspektami prawnymi, kodeksem etycznym (10 
X)- odpowiedzialna, D.Torbicz , prowadząca - A.Czuj; 

2) Zorganizowanie szkolenia wolontariuszy Streetworking, Pedagogika zabawy - (prowadząca p. 
Justyna Orłowska z RCW  Lublin) – 14 III.; 25 IV- koordynator  A.Czuj; 

3) zorganizowanie spotkania z p. Joanną Szczepańską, którego celem było przygotowanie 
młodzieży do pracy w Domu Dziecka – (7 XII) - koordynator A.Czuj. 

 

3. Organizowanie seminariów, spotkań i uroczystości dotyczących wolontariatu  

1) Zorganizowano 5 spotkań z koordynatorami szkolnych klubów wolontariusza z terenu miasta 
(odpowiedzialna - A.Czuj i D.Torbicz). 

2) Udział  22 VI  w evencie ulicznym w  ramach  projektu  promocji  wolontariatu:  lubelskie 
Wolontariackie turnee (również wszystkie szkolne kluby wolonariusza), prezes Dorota Torbicz, 
wiceprezes Agnieszka Czuj, Krystyna Kończal, Edyta Puczyńska (dokumentacja fotograficzna), 
Marta Sterlus, 

3) Opieka nad gościem z Holandii- p. Okko Luursema. Organizacja spotkań we wszystkich 
szkołach włodawskich - (15-16 X). koordynator- A.Czuj. 

4) Zorganizowanie szkoleniu dla  młodzieży na temat: Streetworking (prowadząca J.Orłowska) – 
koordynator A.Czuj 

5) Organizacja Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 5 XII  we współpracy z Burmistrzem 
Włodawy – główny koordynator : prezes D.Torbicz; 

          - przygotowanie programu i współprowadzenie uroczystości,  
          - przygotowanie zaproszeń – wolontariusz  Anna Żerda,   
          - przygotowanie  sali, zakup  ciastek, soków, owoców– D.Torbicz, A.Czuj, A.Pająk; 
          - przygotowanie wystawy  wędrującej  pt. Radość bycia wolontariuszem dotyczącej  
            działań wolontarystycznych – p. M. Buska, p. A. Czuj, D.Torbicz, 
          - roznoszenie zaproszeń, przygotowanie poczęstunku – J.Potapczuk, A.Pająk, E.Szczerba,  
             A.Czerwiński, dokumentacja fotograficzna – E.Puczyńska. 
 

4. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans  tych  
   rodzin  i osób, poprzez objęcie opieką wolontarystyczną. 
 

1) Wolontariat   młodzieżowy 
 

Szkolny Klub Wolontariusza przy II LO liczy 40 uczniów, którzy pracowali w różnych grupach: 
- praca w Świetlicy Środowiskowo- Terapeutycznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  
  we Włodawie - 7 osób;  
- pomoc  w prowadzeniu zajęć plastycznych w Miejskim Przedszkolu nr 1 – 3 osoby; 
- dotrzymywanie  towarzystwa 14- letniej niepełnosprawnej dziewczynce - 1 osoba; 
- dotrzymywanie towarzystwa i wykonywanie drobnych prac porządkowych osobie starszej -    



   2 osoby; 
- praca  na rzecz wychowanków Domu Dziecka- 13 osób; 
- działania akcyjne; 
- rozdawanie (19 VI).- ulotek w parku miejskim w ramach programu Ławeczka ze specjalistą  
  realizowany przez PPP (4 wolontariuszy); 
- dyżur pilnowania dzieci podczas zajęć matek w ramach projektu realizowanego przez  
   Stowarzyszenie Pomocy Samotnym Matkom „ Nadzieja”(2 wolontariuszy) - 07 III – 01 IV. 
Opiekun Szkolnego  Klubu  Wolontariusza   - A.Czuj, M.Buska 
 
Młodzież ze Szkolnego  Koła  Caritas przy PG Nr 1 we Włodawie pracowała: 

- dotrzymywanie towarzystwa i wykonywanie drobnych prac porządkowych osobie starszej -    
w każdy czwartek o godz. 16 –tej po dwóch wolontariuszy odwiedza obłożnie chorą p. Danutę 
(czytają jej, segregują czasopisma, itp.) oraz  kilku w każdym tygodniu odwiedza p. Honoratę   

- działania akcyjne -charytatywne  
1) akcja „Pola nadziei” na rzecz włodawskiego Hospicjum - przygotowanie i sprzedaż 

(stroików, pisanek, kwiatów) przy parafii św. Ludwika -25 marca  
2) zbiórka  jałmużny na program „Skrzydła” - 22 II - 8 IV; 
3) „Zbiórka żywności” (17III) w ramach ogólnopolskiej akcji Caritas z czego przygotowano 

25 paczek na święta dla potrzebujących rodzin uczniów PG Nr 1; 
4) udział (22-23 VI) w diecezjalnej akcji „Zbiórka żywności” – zgromadzono 225kg. 
Żywność została przekazana na kolonie letnie organizowane w Broku dla dzieci z 
ubogich rodzin naszego miasta; 

5) udział w akcji Hospicjum to też życie (21X) – wolontariusze zebrali kwotę 887,17zł i 50 
euro; 

6) sprzedaż  (we wszystkie niedziele grudnia) świec w ramach akcji Caritas pod nazwą 
„Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. 

7) włączenie się w Ogólnopolską Zbiórkę Żywności – Tak, pomagam! – wolontariusze 
zebrali 410 kg z czego przygotowano 54 paczki (w tym 7 dużych paczek dla Domu 
Dziecka). 

Opiekun Szkolnego  Koła  Caritas – T.Szczygielska 
 
Dzieci ze Szkolnego Klubu Wolontariatu przy Szkole Podstawowej nr 3 realizowały zadania: 
 

- działania akcyjne -charytatywne  
1) udział w Kiermaszu  wielkanocnym na rzecz Hospicjum we Włodawie przy kościołach we 

Włodawie, Podedwórzu, Motwicy i kaplicach w Romanowie i Holeszowie- III 2012; 
2) Opieka nad rabatą „Pola Nadziei” – wiosna , jesień; 
3) Udział w Jesiennej kweście na rzecz Hospicjum we Włodawie-X 2012; 
4) Porządkowanie grobów wojskowych i pracowników szkoły- X 2012; 
5) Udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej  Pomóż dzieciom przetrwać zimę- XI-XII 2012. 

Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu – E. Korneluk, E.Radczuk 
 

Wolontariat    nauczycielski (sala przy parafii św. Ludwika, Dom Dziecka)   
 -  systematyczna pomoc  uczniom włodawskich szkół w nadrabianiu zaległości oraz przezwy-
ciężaniu  problemów  w nauce z różnych przedmiotów -  pracowało13  nauczycieli i koordynator 
Halina Pytko do 30 VI  a  od 1 IX  15 nauczycieli i nowy koordynator  Jolanta Potapczuk  
 
Nasi wolontariusze pracują ponadto w: 



1) Świetlicy Środowiskowo- Terapeutycznej przy MOPS  we Włodawie;  
2) Domu Dziecka,  
3) Banku  Wyprawek Dziecięcych prowadzonym przez Stowarzyszenie Pomocy Samotnym 

Matkom „NADZIEJA”  (1 wolontariusz) oraz  dyżur pilnowania dzieci (07 III – 01 IV) 
podczas zajęć matek w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie  
„ Nadzieja”( 1wolontariusz) ; 

4) biurze naszego Stowarzyszenia, 
5) biurze projektu Włodawskie Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji 

Pozarządowych; 
6) prowadzą  akcje i działania charytatywne:  

- coroczna akcja Złotówka na gwiazdkę - koordynatorzy :Bogusława i Krzysztof Górscy; 
 
5.Działania na rzecz osób niepełnosprawnych  

• Z funduszy akcji  Złotówka na gwiazdkę udzielono wsparcia finansowego  na rehabilitację: 
- zakup odzieży dla chorego dziecka z wielodzietnej rodziny; 
- wykup  dwu miesięcznego karnetu na hipoterapię dla dziecka z autyzmem, 
- dofinansowanie wyjazdu  rehabilitacyjnego z  hipoterapii dla kilkorga dzieci  
   niepełnosprawnych. 
 

• systematyczne spotkania z ojcem Ali chorej na nowotwór wątroby. Sukcesywne przekazywanie 
środków finansowych zebranych przez Bajkolandię, rozliczanie faktur  - skarbnik A.Pająk, 
prezes D.Torbicz. 
 

6. Działalność wspomagająca kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji 
• Zorganizowano (24X) wspólnie ze Stowarzyszeniem RENOVABIS oraz szkolnymi klubami 

wolontariusza kolejną akcję sprzątania zabytkowych grobów na cmentarzu parafialnym.                   
Z ramienia SCW uczestniczyli: D.Torbicz, A.Czuj,E. Puczyńska, A.Czerwiński, K.Kuźma 

• Udział (1-2 listopada) w kweście  na rzecz renowacji pomników na włodawskich cmentarzach 
(wolontariusze i członkowie naszego Stowarzyszenia). 

 

7 Organizowanie wypoczynku dzieciom i młodzieży oraz imprez krajoznawczych 

• Warsztaty z zakresu zdobienia form użytkowych (I-V2012)-koordynator wiceprezes A.Czuj. 

• Realizacja  zadania publicznego powierzonego przez Urząd Miasta Włodawa (Komisja d/s 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) – Realizacja projektu: Zostań artystą 
sztuki decoupage - 20.09. - 29.11.2012r.- koordynator  A.Czuj, zajęcia prowadziła również  
J.Potapczuk. 

 

8. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo lub informacyjnie organizacje        
pozarządowe oraz podmioty 

Realizacja projektu Włodawskie Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych  

• Prowadzenie biura - kierownik Krystyna Kończal. 
• Organizacja Corocznych spotkań NGO, konferencja Prawo w organizacji pozarządowej- 

20.03.2012r. 
• Szkolenia i porady doradców. 
• Organizacja Drzwi Otwartych Włodawskiego Centrum Informacji  i Wspomagania Organizacji 

Pozarządowych (19 IX) 
• Wizyta  studyjna Kraków i Kluczę (XII 2012). 

 

Realizacja planu pracy za rok 2012: 



1. Odbyło się  5  spotkań Zarządu (protokołowanych). 
2. Działalność Stowarzyszenia jest dokumentowana na stronie internetowej Stowarzyszenia   - 

E.Puczyńska, P.Zimnowodzki, M.Zimnowodzki;  lokalnej prasie oraz kronice. Kronikę 
prowadzi wolontariuszka.     

3. Współpraca z lokalnymi instytucjami, organizacjami i szkołami – spotkania, udział w 
uroczystościach, w ewaluacji  zewnętrznej pracy szkół, realizowanie wspólnych akcji; 

4. Jesteśmy liderem wolontariatu w naszym mieście – organizujemy spotkania koordynatorów  
szkolnych klubów wolontariusz – w roku 2012 odbyło się 5 spotkań . 

6. Zrealizowaliśmy  drugi rok  projektu  Włodawskie  Centrum Informacji i Wspomagania  Organizacji 
Pozarządowych – przed nami ostatni rok realizacji. 

7. Prace nad projektami –  zrealizowano zadanie publiczne powierzone przez Urząd Miasta 
Włodawa (Komisja d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) –  

   1)  projekt: Zostań artystą sztuki decoupage - koordynator  A.Czuj. 
   2) Przygotowanie informacji dla  Fundacji OIC Poland  do projektów Streetworking – 
Sztabowa Street oraz Zdobię, sprzedaję, zarabiam  - wiceprezes Agnieszka Czuj; 

               3)  Przygotowanie dokumentów do projektu realizowanego w partnerstwie z OIC Poland  
            Wyjść na prostą oraz udział w spotkaniach – prezes D. Torbicz i wiceprezes A. Czuj.     

8. Kontynuujemy programy wolontarystyczne : wolontariat szkolny - koordynator  A.Czuj,  
      T. Szczygielska, wolontariat akcyjny – koordynatorzy Bogusława i Krzysztof  Górscy,  
       wolontariat nauczycielski- koordynator H.Pytko, J.Potapczuk. 
9.  Zorganizowaliśmy 5 XII  kolejne już miejskie obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza .               

W  tym roku odbyło się to przy współpracy  Burmistrza  Włodawy w Sali  Konferencyjnej  Urzędu 

Miasta– w obchodach udział wzięło 140 osób. 
10. Bierzemy udział w projekcie przygotowanym przez Fundacje OIC Poland  Standardy Sieci Organizacji 

Pozarządowych Polski Wschodniej .W pracach zespołu standaryzacyjnego uczestniczyła E.Szczerba. 
 
Plan założony na 2012  rok został  zrealizowany.  

       
Inne działania Zarządu i członków Stowarzyszenia  w roku 2012:  

1) Przygotowanie prezentacji multimedialnej i wygłoszenie prelekcji Od Szkolnego Klubu 
Wolontariusza do Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu we Włodawie w Instytucie Pedagogiki 
na KUL – u  w Lublinie (20 III) – A.Czuj 

2) Udział w pracach oraz szkoleniach Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego– prezes Dorota 
Torbicz 

3) Udział w pracach oraz szkoleniach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego– Krystyna Kończal 
4) Udział w spotkaniu Kobieta w życiu i polityce w ramach cyklu  Wiosenne Inspiracje Kobiet – 

prezes Dorota Torbicz, Krystyna Kończal, wolontariusze. 
5) Udział w spotkaniu z socjologiem (23 VIII)- Czy jest potrzeba szkoleń z zakresu diagnozy. 
6) Organizowanie pracy nauczycielom-wolontariuszom, przygotowanie Sali, utrzymanie porządku 

(IX-X) – Jolanta Potapczuk. 
7) Udzielanie wywiadu (17 X) gimnazjalistom z Zespołu Szkół w Wyrykach w ramach projektu 

edukacyjnego Wolontariat we Włodawie  – A.Czuj.  
8) Udział  w spotkaniu partnerów szkoły w ramach ewaluacji zewnętrznej pracy I LO(X 2012) 
        – prezes Dorota Torbicz. 
9) Przygotowanie dokumentacji do Konkursu Barwy Wolontariatu – wytypowanie Bogusławy i 

Krzysztofa Górskich  - koordynator A.Czuj. 
10) Zdobycie tytułu Wolontariusz Roku Lubelszczyzny przez  Bogusławę i Krzysztofa Górskich  to 



wielkie wyróżnienie i promocja naszego Stowarzyszenia w regionie.  
11) Wyjazd z młodzieżą na Galę Wolontariatu do  Lublina – 3X II. opiekun: A.Czuj, M.Buska, 

D.Torbicz 
12) Udział w Festiwalu Anielskim  w Wyrykach(organizator - Justyna i Mirosław Torbicz) – 

przygotowanie prac wykonanych metodą decoupage  na okolicznościowy kiermasz (16 XII)  – 
A.Czuj. 

 
Uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach :  

1) Udział w szkoleniu zorganizowanym przez Centrum Wolontariatu w Warszawie – Po co Sieci 
standardy (4 - 5.0.2012) – uczestniczyli: Krystyna Kończal Jan Kończal, Edyta Puczyńska . 

2) Udział w II części szkolenia Po co Sieci standardy  (Lublin,11.10.2012)- Edyta Puczyńska. 
3) Udział (27X) w szkoleniu : Praca wolontariuszy w organizacjach pozarządowych -.A.Czuj. 
4) Uczestnictwo (29 X) w szkoleniu koordynatorów wolontariatu zorganizowanym przez 

Regionalne Centrum Wolontariatu w Lublinie: Prawo w pracy z wolontariuszami- A.Czuj. 
5) Udział w uroczystym otwarciu Miejskiej Biblioteki Publicznej(24X) –prezes Dorota Torbicz. 
6) Udział (10 i 18 XI)  w szkoleniu: Tworzenie biżuterii – p.A.Czuj. 
7) Systematyczne prowadzenie księgowości Stowarzyszenia – skarbnik A.Pająk. 

Informacja  o rozliczeniach stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych oraz  
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 
 

CIT 8 i CIT 8/0  do Urzędu Skarbowego 

Odpisy uchwał zarządu stowarzyszenia 

W roku 2012 Zarząd Stowarzyszenia podjął następujące uchwały w sprawie: 
1) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu nie opłacających składek 

i nieaktywnych (uchwała nr 1), 
2) przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia  (uchwała nr 2), 
3) ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2012r. (uchwała nr 3), 
4) przyjęcie nowych  członków Stowarzyszenia  (uchwała nr 4), 

 
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do Krajowego Rejestru 
Sądowego (rejestr  przedsiębiorców) 
Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej. 
 
Liczba osób zatrudnionych w stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych stanowisk. 
Stowarzyszenie nie zatrudnia żadnych pracowników, wszyscy pracują wolontarystycznie. 
 
Informacja o  kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych, o wartościach obligacji  
i nabytych nieruchomościach 
Stowarzyszenie nie posiadało lokat na rachunku bankowym, obligacji i nieruchomości. 

 
Działalność  zlecona  fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe 
zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wynik finansowy tej działalności. 
 

 
 
Członkowie w 2013  - 35 
Wolontariusze w 2013   –  16. 
 
 
 


