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Kierowca- wolontariusz 
 

 Przegląd 

Celem tej posługi jest zapewnienie transportu w granicach parafii, parafianom, którzy tego 

potrzebują.  

 

 Zajęcia/obowiązki. 

 Otrzymuje wykaz osób, informacje odnośnie postępowania w nagłych wypadkach i 

lokalizacje osób potrzebujących transportu od Koordynatora duszpasterstwa. 

 Sprawdza harmonogram i powiadamia koordynatora w przypadku konfliktu. 

 Zapewnia transport na prośbę proboszcza i Koordynatora duszpasterstwa. 

 Informuje proboszcza i/lub koordynatora o wszelkich zmianach w stanie zdrowia i/lub 

potrzebach osób. 

 Przestrzega poufności dotyczące spraw osobistych uczestników. 

 Na poziomie komfortu uczestnika wolontariusz- kierowca może zaangażować się w 

krótką rozmowę. 

 Telefonuje na parafię lub do koordynatora programu w razie nieprzewidzianej sytuacji, 

która spowoduje poważne opóźnienie. 

 Musi prowadzić rejestr wszystkich wizyt (w tym daty i godziny) do przekazania do 

Koordynatora duszpasterstwa. 

 Wolontariusze -kierowcy muszą mieć numery telefonów awaryjnych i dostęp do telefonu 

komórkowego w przypadku nagłych sytuacji dotyczących uczestnika. 

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

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

Inne szczegóły: 

 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 Umiejętności, doświadczenie i kwalifikacje 

 Jest aktywnym uczestnikiem parafii. 

 Musi mieć, co najmniej 18 lat i nieskazitelny rekord jazdy. 

 Musi posiadać ważne prawo jazdy Ontario "G" i mieć ubezpieczenie, na co najmniej 

milion dolarów ($1.000.000) na samochody osobowe i dwa miliony dolarów 

($2.000.000) dla samochodów dostawczych, od osobistej odpowiedzialności i 

uszkodzenia mienia. 

 Pojazd kierowcy musi być mechanicznie sprawny, z działającymi i pasami 

bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów. Kierowca nie powinien zabierać więcej 

pasażerów niż liczba dostępnych pasów. 

 Musi mieć ważne ubezpieczenie samochodu oraz dokument identyfikacyjny podczas 

jazdy. 
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 Musi posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności wobec osób trzecich, 

wymagane na mocy ustawodawstwa w prowincji Ontario. 

 Nie może przewozić dzieci i młodzieży (poniżej 16 roku życia).  

 Kierowca nie może pić lub posiadać alkohol w pojeździe.  

 Nie może palić w pojeździe. 

 Musi być sumiennym kierowcą i przestrzegać wszystkich przepisów drogowych. 

 Należy niezwłocznie informować parafię o wszelkich zmianach w historii jazdy, stanie 

pojazdu, zdolności do jazdy, lub ubezpieczenia samochodu. Należy przedstawić 

Koordynatorowi duszpasterstwa pisemny, szczegółowy raport z jakiegokolwiek 

wypadku, który nastąpił podczas jazdy, jako wolontariusz dla parafii. 

 Jest znany w parafii, jako osoba o dobrej reputacji. 

 W nagłych przypadkach wie, z kim się kontaktować i/lub zna procedury. 

 

 Osobiste cechy i zalety 

 Pragnie służyć wspólnocie i przeznacza na to czas i talent. 

 Jest szczery, godny zaufania i entuzjastyczny. 

 Jest w stanie dobrze komunikować się z innymi.  

 Ma łatwość kontaktów z ludźmi i patrzenia im w oczy. 

 Jest przyjazny, cierpliwy i ma dobre umiejętności relacji. 

 Ma zdolność do pracy samodzielnie lub jako członek zespołu.  

 Nie ma problemu z byciem rozliczanym oraz przestrzega właściwych granic. 

 

 Orientacja i szkolenia 

Standardowy program orientacji parafii. 
 

 Grupa uczestników 

Potrzebujący transportu w obrębie Wspólnoty parafialnej. 

 

 Wsparcie, nadzór i ewaluacja 

Koordynator duszpasterstwa jest pierwszy poziomem wsparcia, nadzoru i oceny.   
 

 Długość kadencji 

Okres jednego roku z możliwością odnowienia. 

 

 Korzyści i warunki pracy 

Bezpośrednio przyczyni się do dobrobytu społecznego wspólnoty parafialnej. 

Będzie rozwijać swe umiejętności relacji. 

Możliwość pracy społecznej i nabrania doświadczenia do wykorzystania w szkole bądź dla 

awansowania kariery. 

Trasy, które kierowca wolontariusz  będzie przejeżdżał powinny być z góry zaplanowane. 

Wolontariusz kierowca może odmówić jazdy przy złej pogodzie lub gdy warunki drogowe są 

niebezpieczne. 

Wolontariusz kierowca ma prawo poinformować pasażera, jeśli jego zachowanie jest 

niewłaściwe. 

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

miesięcznie. 
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Musi być w stanie uczestniczyć w sesji orientacji. 

Parafia nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek mandaty za parking lub jakichkolwiek 

naruszenia przepisów ruchu. 

 

 Zalecenia przy selekcji 

Jest to stanowisko wysokiego ryzyka.  
Wymagane jest wypełnienie formularza Dane wolontariusza. 
Wymagane jest wypełnienie formularza Kierowca- wolontariusz. 
Kopia ważnego, aktualnego prawa jazdy wolontariusza i polisa ubezpieczeniowa są wymagane. 
Rozmowa kwalifikacyjna i sprawdzenie referencji osobistych są wymagane.  

Sprawdzenie karnego rekordu jest wymagane. 

Szkolenie i orientacja są wymagane. 

Będzie nadzór i okresowe ewaluacje. 

Kolejne spotkania z uczestnikiem mogą być prowadzone. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten opis stanowiska dokładnie odzwierciedla opis pozycji -Kierowca- wolontariusz  

 

obecnie praktykowane w ____________________________________. 

                                                                 (Nazwa parafii) 

 

 

____________________________________ 

Parafialny komitet selekcji wolontariuszy 

 

 

___________________________________    __________________________________ 

Proboszcz        Data 

Przygotowane przez: Archidiecezja Toronto 
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Wzmacnianie opiekuńczej wspólnoty  

-Formularz dla Kierowcy wolontariusza 
 

Data: __________________ Parafia: _____________________________________ 

Imię i nazwisko kierowcy-wolontariusza: _________________________________ 

Adres: ______________________________ Numer mieszkania______  # _______  

Miasto:_______________ ____Kod pocztowy _________ Telefon # (___)___-____ 

Komórka # (____) ___ ___ ___ ___Data urodzenia (dd/mm/rr) ___ / ___ / ______ 

 

Informacje o prawie jazdy i ubezpieczeniu  

Numer prawa jazdy: ________________Kategoria prawa jazdy ________________ 

Data wygaśnięcia prawa jazdy: _________  

Marka pojazdu: _________________ Numer rejestracyjny pojazdu ______________ 

Towarzystwo ubezpieczeniowe: ___________ Numer polisy: ____________________ 

Kwota ubezpieczenia :____________________Ddata wygaśnięcia ________________ 

Pozwolenie od właściciela pojazdu 

Ja, _____________________ niniejszym daje uprawnienie do mojego pojazdu,  

Pojazd_______ marki _________  numer rejestracyjny pojazdu, _________do 

wykorzystywania przez wolontariusza kierowcę w ______________ parafii. 

 

Podpis : ______________________________Data ___________________________ 

 

 Otrzymałem i przeczyłem opis pozycji Wolontariusza kierowcy i zgadzam się na jego 

wszystkie warunki. 

 Dostarczyłem dowód potwierdzający wiek, prawo jazdy, rejestrację & polisę 

ubezpieczeniową Koordynatorowi duszpasterstwa i/lub proboszczowi. 

 Zgadzam się, używać tylko wymienionego powyżej pojazdu do wszystkich zleceń, jako 

kierowca wolontariusz. 

 Zgadzam się przedstawić szczegółowe sprawozdanie na piśmie z każdego wypadku, jaki by 

się zdarzył podczas moje pracy, jako kierowca wolontariusz dla parafii. 

 

Podpis :________________________________ Data ____________________ 

 

Podpis świadka:_________________________ Data ___________________ 
                                           (Koordynator duszpasterstwa) 


