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REGULAMIN UCZESTNICTWA 
w ogólnopolskim programie upowszechniania czytania  

„Ratownicy Czytelnictwa” 

II edycja – #WszystkieRęceNaPokład 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w ogólnopolskim programie upowszechniania czytania „Ratownicy 
Czytelnictwa”, zwanym dalej Programem. 

2. Program realizowany jest przez Fundację Powszechnego Czytania z siedzibą w Warszawie, w partnerstwie z: 

 Polską Sekcją IBBY, 

 firmą Psychologia edukacyjna, 

 Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym "Metis" w Katowicach, 

 Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Bielsku-Białej, 

 Szkołą Podstawową nr 33 im. Stanisława Ligonia w Katowicach 
zwanych dalej Zespołem koordynującym. 

3. Udział w programie jest bezpłatny. 

4. Program realizowany jest od 1.09.2022 r. do 31.08.2023 r. 

5. Ogólny nadzór oraz podejmowanie decyzji dotyczących realizacji Programu pozostają w gestii Zespołu 
koordynującego. 

§ 2 

Założenia Projektu 

1. Celem ogólnym Programu jest budowanie wspólnoty edukatorek i edukatorów, liderek i liderów, ekspertek 
i ekspertów, którzy pracują razem, wspierając się wzajemnie, na rzecz upowszechniania czytania w lokalnych 
społecznościach. 

2. Rekrutacja uczestniczek i uczestników Programu przeprowadzona zostanie online na stronie internetowej 
Fundacji Powszechnego Czytania pod adresem: fpc.org.pl/ratownicy-czytelnictwa. 

3. Uczestniczki i Uczestnicy Programu otrzymają następujące rodzaje wsparcia: 

1) otwarte i bezpłatne szkolenia prezentujące skuteczne metody i narzędzia pracy służące upowszechnianiu 
czytania, 

2) informacje o książkach polecanych przez Zespół koordynujący oraz ekspertów zaproszonych do współpracy 
przy programie Ratownicy Czytelnictwa,  

3) analizy najnowszych badań czytelnictwa przygotowane przez ekspertki i ekspertów,  
4) wskazówki do działań służących upowszechnianiu czytania przygotowane przez Zespół koordynujący 

(#BankPomysłów), 
5) materiały graficzne w wersji elektronicznej, które można wykorzystać podczas organizowania działań 

proczytelniczych, 
6) certyfikaty potwierdzające przeprowadzenie całorocznych działań w ramach Programu. 

4. Główną grupę docelową Programu stanowią: 
1) przedszkola, szkoły, placówki oświatowe, 
2) biblioteki publiczne, biblioteki pedagogiczne. 

5. Rezultatem Programu będzie udostępnienie online bazy przykładów dobrej praktyki w zakresie działań 
upowszechniających czytanie w różnych środowiskach i dla różnych odbiorców. 

 



 

str. 2 
 

§ 3 

Ratownicy Czytelnictwa – przedszkola, szkoły i placówki oświatowe 

1. Formularz zgłoszeniowy dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych zostanie udostępniony online 15 września 
2022 r. na stronie internetowej Fundacji Powszechnego Czytania pod adresem: fpc.org.pl/ratownicy-czytelnictwa. 

2. Rekrutacja jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych bez limitu zgłoszeń.  

3. Przystąpienie przedszkola, szkoły, placówki oświatowej do Programu zgłasza koordynatorka/koordynator działań 
proczytelniczych na terenie instytucji, za zgodą jej dyrektorki/dyrektora. 

4. Warunkiem udziału w Programie jest złożenie przez koordynatorkę/koordynatora poprawnie wypełnionego 
formularza zgłoszeniowego w terminie do 31.10.2022 r. 

5. Poświadczeniem zakwalifikowania instytucji do udziału w Programie jest automatyczna informacja zwrotna 
przesłana na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym. 

6. W ramach Programu przedszkola, szkoły, placówki oświatowe zobowiązują się podjąć działania na rzecz 
czytelnictwa w następujących obszarach: 

1) działania skierowane do dzieci (#obszar1dzieci), 
2) akcje rozwijające kompetencje nauczycieli (#obszar2nauczyciele), 
3) inicjatywy czytelnicze skierowane do rodziców uczniów (#obszar3rodzice), 
4) budowanie wspólnoty szkolnej wokół czytelnictwa (#obszar4współpraca), 
5) współpraca szkoły z zewnętrznymi instytucjami (#obszar5nazewnątrz – realizacja tego obszaru jest 

nieobowiązkowa). 

7. Działania w obszarach wymienionych w ust. 6 mogą być realizowane zarówno na bazie autorskich pomysłów, jak 
i w oparciu o wskazówki przygotowane przez Zespół koordynujący (#BankPomysłów). 

8. Zadaniem koordynatorki/koordynatora projektu w przedszkolu, szkole, placówce oświatowej będzie 
informowanie swojego środowiska o rodzajach wsparcia oferowanych w ramach Programu, inspirowanie 
do podejmowania działań upowszechniających czytanie oraz monitorowanie i dokumentowanie tych działań.  

9. Koordynatorka/koordynator są zobowiązani do dokumentowania bieżących działań upowszechniających czytanie 
w grupie facebookowej Programu facebook.com/groups/ratujemyczytelnictwobezgranic poprzez udostępnienie 
autorskich postów oznaczonych hashtagami wskazanymi w ust. 6. 

10. Potwierdzeniem działań podjętych przez przedszkole, szkołę, placówkę oświatową będzie złożenie przez 
koordynatorkę/koordynatora poprawnie wypełnionego formularza online, przygotowanego według schematu 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

11. Formularz, o którym mowa w ust. 10, będzie udostępniony koordynatorkom/koordynatorom od 31 maja do 14 
czerwca 2023 r.  

12. Za poprawność informacji podanych w formularzu odpowiada koordynatorka/koordynator.  

13. Udokumentowane zaangażowanie środowiska szkolnego w co najmniej jedną aktywność w każdym z obszarów 
1, 2, 3, 4 w czasie od 1.09.2022 r. do 31.05.2023 r., uprawnia do otrzymania Certyfikatu 
Przedszkola/Szkoły/Placówki Ratowników Czytelnictwa. 

14. Osoba pełniąca rolę koordynatorki/koordynatora projektu otrzyma Certyfikat Ratownika Czytelnictwa. 

15. Certyfikaty wymienione w ust. 13 i 14 zostaną przekazane przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym 
do końca roku szkolnego 2022/2023. 
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§ 3 

Ratownicy Czytelnictwa - biblioteki publiczne i pedagogiczne 

1. Ratowników Czytelnictwa mogą wspierać w ramach Programu zarówno biblioteki publiczne, jak i biblioteki 
pedagogiczne. 

2. Formularz zgłoszeniowy dla bibliotek zostanie udostępniony online 15 września 2022 r. na stronie internetowej 
Fundacji Powszechnego Czytania pod adresem: fpc.org.pl/ratownicy-czytelnictwa. 

3. Rekrutacja jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych bez limitu zgłoszeń.  
4. Przystąpienie biblioteki do Programu zgłasza koordynatorka/koordynator, za zgodą jej dyrektorki/dyrektora. 
5. Warunkiem udziału w Programie jest złożenie przez koordynatorkę/koordynatora poprawnie wypełnionego 

formularza zgłoszeniowego w terminie do 31.10.2022 r. 
6. Poświadczeniem zakwalifikowania biblioteki do udziału w Programie jest automatyczna informacja zwrotna 

przesłana na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym. 
7. W ramach Programu biblioteki zobowiązują się do wspierania działań Fundacji Powszechnego Czytania poprzez: 

1) udostępnienie informacji o Programie na stronie internetowej oraz w siedzibie biblioteki, 
2) informowanie o rodzajach wsparcia oferowanych w ramach Programu w zwyczajowo wykorzystywanych 

kanałach komunikacji, w tym w mediach społecznościowych. 
8. Pakiet materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących Programu zostanie udostępniony 

koordynatorkom/koordynatorom w bibliotekach w wersji elektronicznej. 
9. W ramach Programu Zespół koordynujący zobowiązuje się do promowania działań proczytelniczych 

podejmowanych przez biblioteki na stronie internetowej fpc.org.pl/ratownicy-czytelnictwa oraz w mediach 
społecznościowych: na fanpage'u Programu facebook.com/RatownicyCzytelnictwa i w grupie facebookowej 
Ratowników Czytelnictwa facebook.com/groups/ratujemyczytelnictwobezgranic. 

10. Przygotowanie i przesłanie informacji o działaniach wskazanych w ust. 9 należy do koordynatorek/koordynatorów 
w bibliotekach; kanały komunikacji z Zespołem koordynującym zostały wskazane w § 6 ust. 5 niniejszego 
regulaminu. 

11. Biblioteki, które przystąpią do Programu, otrzymają tytuł Koła Ratunkowego Czytelnictwa, poświadczony 
stosownym certyfikatem. 

12. Certyfikaty, o których mowa w ust. 11, zostaną przekazane bibliotekom do końca roku szkolnego 2022/2023. 

 

§ 4 

Ratownicy Czytelnictwa – spiritus movens  

1. W Programie mogą wziąć udział organizacje inne niż wymienione w § 2 ust. 4 niniejszego regulaminu, o ile 
zobowiążą się do podjęcia działań upowszechniających czytanie w czasie od 1 września 2022 r. 
do 31 sierpnia 2023 r.  

2. Chęć przystąpienia do programu należy zgłosić do Zespołu koordynującego na adres e-mail: ratownicy@fpc.org.pl. 
3. Sposób monitorowania i dokumentowania działań proczytelniczych oraz kryteria otrzymania Certyfikatu 

Ratowników Czytelnictwa zostanie ustalony indywidualnie ze zgłaszającym. 

 

§ 5 

Uprawnienia i zobowiązania uczestniczek i uczestników Programu 

1. Uczestniczki i uczestnicy Programu mają prawo do: 

1) udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach Programu, 
2) bezpłatnego wykorzystania materiałów edukacyjnych, popularyzatorskich oraz graficznych udostępnionych 

przez Zespół koordynujący na stronie internetowej fpc.org.pl/ratownicy-czytelnictwa oraz w mediach 
społecznościowych: na fanpage'u Programu facebook.com/RatownicyCzytelnictwa i w grupie facebookowej 
Ratowników Czytelnictwa facebook.com/groups/ratujemyczytelnictwobezgranic, 

3) ubiegania się o certyfikaty przyznawane w ramach Programu na zasadach wskazanych w niniejszym 
regulaminie. 
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2. Uczestniczki i uczestnicy Programu są zobowiązani do: 
1) przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa, w szczególności dotyczących 

kwestii prawno-autorskich i ochrony danych osobowych, 
2) udokumentowania i udostępniania informacji o podjętych działaniach na zasadach wskazanych w niniejszym 

regulaminie. 
3. Udostępniając scenariusze zajęć, dzieląc się pomysłami na facebook.com/RatownicyCzytelnictwa i w grupie 

facebookowej Ratowników Czytelnictwa facebook.com/groups/ratujemyczytelnictwobezgranic, autorki i autorzy 
materiałów wyrażają zgodę na wykorzystanie ich przez pozostałych uczestników programu Ratownicy 
Czytelnictwa. 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje przez okres realizacji programu „Ratownicy Czytelnictwa”, tj. od 1 września 2022 r. do 31 
sierpnia 2023 r.  

2. Akceptacja postanowień regulaminu jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie. 

3. Przesłanie formularza zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

4. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Zespół koordynujący w ciągu 3 dni 
roboczych od otrzymania zgłoszenia. 

5. Z Zespołem koordynującym można się skontaktować za pomocą następujących kanałów komunikacji: 
1) poczta elektroniczna: ratownicy@fpc.org.pl, 
2) oficjalna strona Programu w portalu społecznościowym Facebook: facebook.com/RatownicyCzytelnictwa, 
3) grupa publiczna Ratowników Czytelnictwa w portalu społecznościowym Facebook: 

facebook.com/groups/ratujemyczytelnictwobezgranic. 

6. Zespół koordynujący zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu  w trakcie trwania Programu. 

7. Aktualny regulamin jest dostępny na stronie internetowej Fundacji Powszechnego Czytania oraz w mediach 
społecznościowych Programu. 
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Załącznik nr 1 do REGULAMINU UCZESTNICTWA w ogólnopolskim programie upowszechniania czytania „Ratownicy 
Czytelnictwa”. II edycja – #WszystkieRęceNaPokład 

 

SCHEMAT  

RAPORTOWANIA DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH PROGRAMU „RATOWNICY CZYTELNICTWA”  

 

DANE INSTYTUCJI BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROGRAMIE (obowiązkowo) 

Pełna nazwa przedszkola/ 
szkoły/placówki oświatowej 

 

dane muszą być zgodne 
z informacjami podanymi 
w formularzu zgłoszenia 

do Programu 

Imię i nazwisko 
koordynatorki/koordynatora 

 

Adres e-mail 
koordynatorki/koordynatora 

 

INFORMACJE O REALIZACJI DZIAŁAŃ UPOWSZECHNIAJĄCYCH CZYTANIE  (obowiązkowo) 

Obszar działania np. Obszar #1 DZIECI  

Liczba przeprowadzonych działań  dane muszą być liczbami 
całkowitymi Liczba uczestników (łącznie)  

Aktywności zrealizowane 
z wykorzystaniem #BankuPomysłów 

pytanie wielokrotnego wyboru 
z zamkniętego katalogu propozycji 

w przypadku Obszaru #2 
NAUCZYCIELE katalog będzie 

zawierał tytuły szkoleń oferowanych 
w ramach Programu 

Autorskie aktywności zrealizowane 
w ramach obszaru 

 
krótkie podsumowanie działań 

instytucji spoza #BankuPomysłów 
(max. 3000 znaków ze spacjami) 

DODATKOWE INFORMACJE (nieobowiązkowo) 

Wyzwania  

krótka informacja o ewentualnych 
trudnościach napotkanych podczas 

realizacji działań 
(max. 500 znaków ze spacjami) 

Dobre rady  

krótkie podsumowanie sposobów 
na poradzenie sobie z trudnościami 

napotkanymi podczas realizacji 
działań (max. 1500 znaków 

ze spacjami) 

Największy sukces link do relacji online jednego 
wybranego działania, które 
instytucja zgłasza do banku 
przykładów dobrej praktyki 

przykłady: link do relacji na stronie 
internetowej placówki, relacji 

w mediach społecznościowych, link 
do filmu np. w serwisie YouTube 

Nasz przepis na sukces podsumowanie największego 
sukcesu 

krótkie podsumowanie działania 
ze wskazaniem czynników 

warunkujących osiągnięcie sukcesu 
(max. 1500 znaków ze spacjami) 

 


