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 Regulamin współpracy Liderki/Lidera  
kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” 
z Fundacją „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom”  

 
W rozumieniu niniejszego Regulaminu: 

Lider/ka kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” (CPCD) (dalej też: Lider/ka) 
to osoba, która organizuje kampanię czytania i promuje jej idee oraz wdraża 
programy edukacyjne i czytelnicze Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta 
dzieciom” (dalej też: Fundacji) w swojej placówce (przedszkolu, szkole, 
bibliotece, instytucji kulturalnej, wychowawczej, opiekuńczej itp.), a także w 
swojej miejscowości i gminie.  

 
 

I.       Postanowienia ogólne 

  
1. Lider/ka kampanii CPCD jest przedstawicielem/ką Fundacji wobec 

placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych oraz 
innych instytucji i organizacji, lokalnej społeczności i jej władz, a także 
mediów. 

2. Działalność Lidera/ki ma charakter dobrowolny, nie otrzymuje on/ona 
wynagrodzenia za pracę na rzecz czytelnictwa oraz upowszechniania w 
swoim środowisku programów czytelniczych i edukacyjnych Fundacji. 

3. Liderką/em może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełnię praw 
obywatelskich, nie karana za przestępstwa/wykroczenia z winy umyślnej, 
wobec której nie toczy się postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie. 

4. W jednej placówce zasadniczo może działać jeden/na Lider/ka. W 
przypadku dużych placówek, np. zespołów szkolno-przedszkolnych lub 
struktur obejmujących filie, za zgodą Fundacji istnieje możliwość 
zgłoszenia dodatkowego Lidera/ki. Liderzy/rki w danej placówce 
współpracują ze sobą. 

5. Lider/ka kampanii czytania zobowiązuje się do przestrzegania Kodeksu 
Etycznego Fundacji i w swoich działaniach kierowania się zawsze dobrą 
wolą oraz poszanowaniem innych, w szczególności dzieci i młodzieży. 
 

 

https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2022/12/Kodeks_Etyczny.pdf
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2022/12/Kodeks_Etyczny.pdf
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II.       Zakres działań Lidera/ki kampanii CPCD 

Lider/ka promuje w swojej placówce idee kampanii czytania, informuje 
uczniów, ciało pedagogiczne oraz rodziców o misji, programach edukacyjnych 
i działaniach Fundacji, a także inicjuje i organizuje lub współorganizuje akcje, 
wydarzenia czytelnicze, działania i programy edukacyjne adresowane do 
wychowanków placówki oraz lokalnej społeczności.  

W miarę możliwości Lider/ka:   

• działa na rzecz wprowadzenia codziennego/regularnego czytania 
dzieciom/uczniom w swojej placówce, zachęca rodziców do codziennego 
czytania dzieciom w domu; 

• propaguje opracowane przez Fundację kryteria wyboru książek do 
czytania dzieciom oraz Złotą Listę rekomendowanych przez nią 
tytułów  dla dzieci i młodzieży; 

• organizuje imprezy czytelnicze, spotkania z autorami, konkursy 
związane z literaturą, zaprasza osoby do czytania dzieciom (rodziców, 
dziadków, przedstawicieli różnych zawodów); 

• popularyzuje programy edukacyjne Fundacji, takie jak „Wychowanie 
przez czytanie”, „Ocalimy Świat” i in.; 

• popularyzuje wśród rodziców i nauczycieli poradniki i książki 
popularnonaukowe na temat rozwoju emocjonalnego dziecka, czytania, 
nauczania wartości, współczesnych zjawisk społecznych i kulturowych 
wpływających na wychowanie dzieci itp.; 

• prowadzi lub organizuje działania edukacyjne (szkolenia, wykłady, inne) 
adresowane do rodziców, Rady Pedagogicznej, innych placówek, 
lokalnych władz, mediów itp. na temat sposobów wychowania 
emocjonalnie zdrowych dzieci, korzyści z czytania dzieciom, nauczania 
uniwersalnych wartości moralnych (takich jak szacunek, uczciwość, 
odpowiedzialność, odwaga, mądrość), wpływu mediów na rozwój dzieci 
i młodzieży;  

• wykorzystuje w swojej pracy oraz popularyzuje kalendarium kampanii 
CPCD zamieszczone na www Fundacji; 

• dystrybuuje materiały edukacyjne i promocyjne kampanii czytania 
otrzymane z Fundacji; 

• inspiruje, organizuje bądź współorganizuje przedsięwzięcia w ramach 
kampanii CPCD, w szczególności w czasie Ogólnopolskiego Tygodnia 
Czytania Dzieciom; 

• stara się o pozyskanie wsparcia finansowego/rzeczowego na swoją 
działalność, przestrzegając zasady, że potencjalny partner musi być 

https://calapolskaczytadzieciom.pl/zlota-lista/kryteria-wyboru-ksiazek-do-czytania-dzieciom/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/zlota-lista/kryteria-wyboru-ksiazek-do-czytania-dzieciom/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/zlota-lista/lista-ksiazek-polecanych-przez-fundacje-abcxxi-cala-polska-czyta-dzieciom/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/zlota-lista/lista-ksiazek-polecanych-przez-fundacje-abcxxi-cala-polska-czyta-dzieciom/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wychowanie-przez-czytanie/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wychowanie-przez-czytanie/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ocalimy-swiat/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/calendar/swiatowy-dzien-pokoju
https://calapolskaczytadzieciom.pl/calendar/swiatowy-dzien-pokoju
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wiarygodny dla lokalnej społeczności, a jego produkty i/lub działania nie 
są szkodliwe dla dzieci i środowiska oraz nie kolidują z misją i Kodeksem 
Etycznym Fundacji; 

• zachęca przedstawicieli lokalnej społeczności do przekazywania 1,5% 
podatku na działania Fundacji; 

• zabiega o nagłośnienie w lokalnych mediach imprez czytelniczych 
i działań związanych z programami edukacyjnymi Fundacji; 

• współpracuje z lokalnymi władzami przy realizacji programów z zakresu 
edukacji czytelniczej i kulturalnej oraz promocji czytania dzieciom; 

• dba o dobry wizerunek Fundacji i kampanii CPCD; 
• jeśli zetknie się z faktem lub informacją o wykorzystaniu przez osoby 

trzecie lub firmy lokalne znaków graficznych, haseł, tekstów, materiałów 
i innych utworów stworzonych przez Fundację i będących jej własnością 
do celów autopromocji lub innych niezgodnych z misją Fundacji, 
informuje o tym Fundację, a także w miarę możliwości przeciwdziała 
takim nadużyciom; 

• współpracuje z innymi Liderami kampanii czytania oraz z Fundacją.  
 

Lider/ka nie może:  

• bez zgody Fundacji zaciągać w jej imieniu, ani na jej rzecz zobowiązań 
finansowych ani innych, w tym: zawierać umów i porozumień, 
przyjmować korzyści materialnych, udzielać patronatu kampanii 
czytania itp.,  

• wykorzystywać swej funkcji do celów niezwiązanych z realizacją 
kampanii czytania bądź programów edukacyjnych Fundacji, w 
szczególności do promocji własnej bądź cudzej działalności 
gospodarczej, politycznej lub innej. 

 
 

III. Zakres wsparcia dla Lidera/ki ze strony Fundacji 

 
Fundacja nieodpłatnie wspiera Lidera/kę w jego/jej działaniach na rzecz 
popularyzacji czytania dzieciom, szczególnie w następujących obszarach:  

• inicjując wydarzenia i programy edukacyjne o zasięgu krajowym lub 
lokalnym, promujące czytanie dzieciom oraz rozwijanie kompetencji 
czytelniczych i językowych dzieci i młodzieży, takie jak Ogólnopolskie 
Tygodnie Czytania Dzieciom, programy edukacji literacko-etycznej oraz 
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ekologicznej dla uczniów („Wychowanie przez czytanie”, „Ocalimy 
świat”), konferencje i seminaria; 

• opracowując i zamieszczając na swojej stronie internetowej
kalendarium kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”;

• opracowując i realizując webinary dla Liderów z zakresu psychologii,
filozofii, pedagogiki, literaturoznawstwa i in.;

• opracowując i udostępniając materiały edukacyjno-promocyjne,
zarówno internetowe, jak i drukowane, do bezpłatnego dystrybuowania
wśród dzieci i dorosłych;

• zapewniając dyspozycyjność telefoniczną i/lub mailową
pracowników Fundacji w dni robocze w godzinach 9.00-17.00, jak
również ew. kontakt osobisty (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu).

IV. Uhonorowanie Lidera/ki przez Fundację

Za swoją działalność Lider/ka może otrzymać od Fundacji: 

• zaświadczenie o realizacji kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”
w charakterze Lidera/ki;

• list pochwalny; pismo gratulacyjne przesłane do dyrekcji placówki,
władz lokalnych;

• dyplom i/lub nagrodę/wyróżnienie w Konkursie na najlepiej
przeprowadzoną kampanię CPCD w danym roku;

• inne uznaniowe nagrody/wyróżnienia, np. tytuł Lidera/ki Roku;
• promocję osiągnięć Lidera/Liderki w kanałach społecznościowych

Fundacji i w miarę możliwości w mediach, zwłaszcza regionalnych.

O nagrodach przyznanych Liderce/owi zostaje powiadomiona jego 
macierzysta placówka, a także – na życzenie Liderki/a – władze lokalne 
i lokalne media. 
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V. Proces rejestracji Liderek/Liderów

1. Osoba zgłaszająca się do pełnienia funkcji Lidera/rki kampanii CPCD 
wypełnia formularz zgłoszeniowy dostępny w Strefie Lidera, w którym 
podaje dane swoje oraz swojej placówki, jak również akceptuje niniejszy 
Regulamin i Kodeks Etyczny Fundacji.

2. Osoba zgłaszająca się do pełnienia funkcji Liderki/a kampanii CPCD 
zobowiązana jest przedstawić Fundacji – w formie skanu dołączonego do 
formularza zgłoszeniowego online/przesłanego drogą mailową
– rekomendację dyrektora swojej macierzystej placówki potwierdzającą, 
że uzyskała zgodę na realizację kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” w 
placówce wraz z deklaracją wsparcia przez dyrekcję tej działalności.

3. Fundacja potwierdza mailowo przyjęcie Zgłoszenia i rekomendacji.
4. Od momentu otrzymania mailowego potwierdzenia osoba zgłaszająca się 

może pełnić funkcję Liderki/a w swojej placówce.

VI. Proces certyfikacji Liderek/ów

1.Osoba pełniąca funkcję Liderki/a w swojej placówce powinna do końca roku
szkolnego, w którym dokonała zgłoszenia:

a/ przeczytać/obejrzeć Kurs szkoleniowy dla Liderek/ów kampanii 
CPCD zamieszczony w Strefie Liderki/a; 

b/ przystąpić do testu wiedzy online z zakresu Kursu szkoleniowego 
dla Liderek/ów kampanii CPCD, który od 1 lutego 2023 r. będzie 
dostępny po zalogowaniu się w panelu Lidera w serwisie Cała Polska 
czyta dzieciom. 

2. Osoby, które pomyślnie zaliczą test wiedzy opisany w pkt. 1b, otrzymają
od Fundacji e-certyfikat poświadczający pełnienie funkcji Liderki/a
kampanii czytania. Od tego momentu Liderce/owi przysługuje tytuł Liderki
certyfikowanej/Lidera certyfikowanego.

3. Test wiedzy można zaliczać wielokrotnie, aż do uzyskania pomyślnego
wyniku.

https://calapolskaczytadzieciom.pl/strefa-lidera/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/strefa-lidera/
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Z procesu certyfikacji zwolnione/eni zostają zasłużone/eni Liderki/rzy 
i Koordynatorki/rzy kampanii czytania, które/którzy przed wprowadzeniem 
niniejszego Regulaminu od wielu lat prowadziły/li kampanię czytania 
i  uczestniczyły/li w Konkursach na najlepiej przeprowadzoną kampanię CPCD. 
Otrzymają one/oni e-certyfikat na podstawie dotychczasowych osiągnięć 
po zgłoszeniu Fundacji chęci jego posiadania. 

 

VII. Warunki przedłużenia funkcji Liderki/a  
na kolejny rok szkolny 

    
    

1. Lider/ka automatycznie pełni swoją funkcję do końca roku szkolnego,  
w którym dokonał/a zgłoszenia. 

2. Aby przedłużyć swoją funkcję na kolejny rok szkolny, Lider/ka jest 
zobowiązany do: 

a/ zaliczenia testu wiedzy kończącego kurs dla Liderów (patrz § VI pkt. 
1b); 

b/ organizacji w swojej placówce na przełomie maja i czerwca 
Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom pod hasłem 
zaproponowanym w danym roku przez Fundację; 

c/ organizacji w ciągu całego roku szkolnego co najmniej dwóch innych 
działań promujących czytanie w swojej placówce (spotkania 
czytelnicze dla dzieci, konkursy, zbiórki książek, spotkania dla 
rodziców); 

d/ złożenia w wyznaczonym terminie krótkiego e-sprawozdania ze 
swoich działań na formularzu przygotowanym przez Fundację lub 
wzięcia udziału w Konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię 
CPCD, w którym należy złożyć bardziej rozbudowane sprawozdanie 
konkursowe. 
  

3. Lider/ka, który/a wywiązał się z powyższych zobowiązań, w kolejnym roku 
szkolnym automatycznie nabywa uprawnienia Lidera i na życzenie 
otrzymuje e-certyfikat na kolejny rok szkolny.  
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4. Lider/ka, który/a nie wywiązał/a się z działań opisanych powyżej w pkt. 2, 
powinien/powinna wysłać do Fundacji drogą mailową wyjaśnienie 
powodów takiej sytuacji. Brak wyjaśnień w okresie 3 miesięcy od 
zakończenia roku szkolnego spowoduje usunięcie Lidera/Liderki z listy 
Liderów. 

5. Jeśli pomimo usunięcia z listy dana osoba jest nadal zainteresowana 
promocją czytelnictwa w charakterze Lidera/ki, musi ponowić procedurę 
rejestracji. 

 
 

VIII. Zakończenie pełnienia funkcji Liderki/a 
  

1. Lider/ka zobowiązuje się do możliwie szybkiego powiadomienia Fundacji 
o czasowym zawieszeniu swoich działań, bądź o całkowitej rezygnacji 
z funkcji Lidera/ki. 

2. Funkcja Lidera/ki ustaje w przypadku rezygnacji lub odwołania go/jej z tej 
funkcji przez Fundację (np. z powodu nie przesłania sprawozdania na koniec 
roku szkolnego lub istotnego naruszenia przez Lidera/kę postanowień 
niniejszego Regulaminu i/lub dobrego imienia Fundacji). 

 
 
 
 

IX. Dane osobowe oraz wykorzystanie wizerunku 
 

1. Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na Lidera/Liderkę 
kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” jest jednoznaczne z akceptacją 
niniejszego Regulaminu oraz z dobrowolną zgodą na przetwarzanie danych 
osobowych podanych w formularzu. Dane osoby zgłaszającej się będą 
przetwarzane w zakresie niezbędnym do współpracy z Fundacją w ramach 
kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.  

2. Administratorem danych jest Fundacja ABCXXI – Cała Polska czyta 
dzieciom z siedzibą w Warszawie, 02-786, ul. Rosoła 44A, numer KRS 
0000097051. Zasady przetwarzania danych dostępne są na 
http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/polityka-prywatnosci- 
 

 
 

http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/polityka-prywatnosci-
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X. Postanowienia końcowe 
  

1. Pytania związane z pełnieniem funkcji Liderki/a, procesem rejestracji 
i certyfikacji prosimy kierować na adres: lidercpcd@gmail.com 

2. Fundacja zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym 
Regulaminie. 

file://192.168.1.5/Fundacja/Dokumenty/Kampania%20CPCD/CPCD%202022/lidercpcd@gmail.com

