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Komitet budowy i utrzymania 
 

 Przegląd 

Pod kierunkiem proboszcza Komitet budowy i utrzymania nadzoruje konserwację i naprawy 

budynków parafialnych oraz terenu. Zapewnia on by budynek kościelny i jego otoczenie były w 

dobrym stanie, bezpieczne dla pracowników parafii, parafian i tych, którzy odwiedzają parafię. 

 

 Zajęcia/obowiązki. 

 Nadzoruje konserwacje i remont budynków parafii i terenu, co obejmuje: kościół, salę 

parafialną, plebanię, teren/ogród, itp.   

 Regularnie sprawdza budynki i teren by ocenić, co wymagania konserwacji i naprawy i 

zgłasza wszystkie wyniki do proboszcza. 

 Doradza proboszczowi priorytet projektów konserwacji i napraw, które mają być 

przeprowadzane na terenie parafii. 

 Zbiera wyceny napraw, które winny być dokonane na terenie parafii. 

 Przygotowuje sprawozdanie dla Finansowej rady parafialnej i Rady duszpasterskiej, o 

pracach remontowo -konserwacyjnych koniecznych do wykonania na terenie parafii. 

 Jest gotowy na szkolenia, jeśli takie są wymagane.   

 
Działalność/obowiązki wymienione powyżej mogą nie w pełni obrazować duszpasterstwo w tej parafii. 

Proszę zapoznać się z obowiązkami, które są specyficzne dla tej parafii, w polu "Inne szczegóły". 
 

Inne szczegóły: 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 Umiejętności, doświadczenie i kwalifikacje 

 Musi mieć, co najmniej 18 lat. 

 Musi mieć wystarczające umiejętności i dojrzałość, aby służyć parafii, jak wskazano w 

niniejszym opisie pozycji. 

 Jest zaznajomiony z budynkami parafii i otaczającymi ją strukturami. 

 Posiada umiejętności w różnych dziedzinach, w tym: architektury krajobrazu, elektryce, 

hydraulice, budownictwie, architekturze, itp.  

 Ma przeszkolenie i/lub znajomość przepisów budowlanych, ustawodawstwa, przepisów 

przeciwpożarowych, WHMIS (informacje o niebezpiecznych materiałach) oraz ochrony 

zdrowia i bezpieczeństwa. 

 Ma efektywne relacje oraz potrafi wyraźnie komunikować się innymi. 

 

 Osobiste cechy i zalety 

 Pragnie służyć Wspólnocie i przeznacza na to czas i talent. 

 Jest rzetelny, godny zaufania i entuzjastyczny. 
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 Jest w stanie dobrze komunikować się z innymi.  

 Ma zdolność do pracy samodzielnie lub jako członek zespołu.  

 Nie ma problemu z byciem rozliczanym oraz przestrzega właściwych granic. 

 

 Orientacja i szkolenia 

Standardowy program orientacyjny parafii i szkolenie przewidziane przez proboszcza. 
 

 Grupa uczestników 

Inni członkowie Komitet budowy i utrzymania 

 

 Wsparcie, nadzór i ewaluacja 

Proboszcz jest pierwszą instancją oferującą wsparcie, nadzór i ewaluacje.   
 

 Długość kadencji 

Trzy do pięciu lat z możliwością odnowienia. (Ogólne ryzyko) 

Termin jednego roku z możliwością odnowienia (* Wysokie ryzyko) 

 

 Korzyści i warunki pracy 

Będą mieć bezpośredni wpływ na utrzymanie i ogólny widok parafii. 

Jest to pozycja wolontariusza, wymagające zaangażowania czasu ___ godzin na tydzień/___ 

miesięcznie. 

Musi być w stanie uczestniczyć w sesji orientacyjnej i szkoleniach, zgodnie z wymaganiami. 

 

 Zalecenia przy selekcji 

To jest stanowisko wiążące się z ryzykiem ogólnym. (*** Jeśli osoba ta posiada klucz do parafii 

jest to stanowisko wysokiego ryzyka *) 
Wymagane jest wypełnienie formularza Dane wolontariusza. 
Szkolenie i orientacja są wymagane. 

Będzie nadzór i okresowe ewaluacje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten opis stanowiska dokładnie odzwierciedla opis pozycji wolontariusza duszpasterstwa - 

 

Komitet budowy i utrzymania  obecnie praktykowane w _________________________________. 

                                                                               (Nazwa parafii) 

___________________________________ 

Parafialny komitet selekcji wolontariuszy 

 

 

________________________________    __________________________________ 

Proboszcz        Data 

Przygotowane przez: Archidiecezja Toronto 

 


