
Regulamin wolontariatu  
Dla Wolontariuszy 73. Międzynarodowego Kongresu Odlewniczego 

 
Regulamin określa ogólne zasady współpracy Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich z siedzibą w Krakowie przy ul. 
Dukatów 8, zwaną dalej Organizatorem, a osobą podejmującą współpracę na zasadzie porozumienia przewidzianego w Ustawie 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r., nr 96, poz. 873), zwaną w dalszej 
części Wolontariuszem. 

§ 1 
1. Wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w: 

a. Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 
234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami), 
b. niniejszym Regulaminie, 
c. porozumieniu zawartym z Wolontariuszem, 
i została przyjęta do Wolontariatu Organizatora w tym charakterze. 
2. Wolontariuszem może zostać każdy obywatel polski, bez względu na miejsce zamieszkania, który: 

a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 
b. korzysta z pełni praw publicznych, 
c. utożsamia się z celami statutowymi Wolontariatu i Organizatora, 

d. deklaruje chęć ich realizacji, 
e. nie był karany za przestępstwo z oskarżenia publicznego, 
f. odbył pozytywnie rozpatrzenie kandydatury na Wolontariusza; 

g. zaakceptował niniejszy Regulamin w całości i bez zmian. 
§ 2 

1. Kandydat na Wolontariusza zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz wypełnienia i dostarczenia do 
Organizatora kwestionariusza, który dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem 

http://www.73wfc.com/volunteers/ lub w Sekretariacie Organizatora wraz z pisemnym oświadczeniem o zaakceptowaniu tego 
Regulaminu Fundacji w całości i bez zmian.  
2. Osoba powołana ze strony Organizatora do spraw koordynacji Wolontariuszy dokonuje wstępnej weryfikacji osób, które 

wypełniły i przesłały prawidłowo wypełniony kwestionariusz o którym mowa w ust. 1 powyżej oraz oświadczenie o zaakceptowaniu 
Regulaminu. Po przejściu pozytywnej wstępnej weryfikacji, osoba uzyskuje status kandydata na Wolontariusza, o czym zostanie 

poinformowany drogą elektroniczną. Jako kandydat powinien zapoznać się z formami i zasadami działania wolontariatu, a także z 
obowiązkami Wolontariusza. Koordynator do spraw wolontariatu dokonuje oceny przydatności kandydata do funkcji 
Wolontariusza.  
3. Kandydat na Wolontariusza zostaje pełnoprawnym Wolontariuszem na podstawie decyzji Koordynatora. Organizator wydaje 
Wolontariuszowi zaświadczenie potwierdzające jego status. Wolontariusz równocześnie składa pisemne oświadczenie o tym, że 

został poinformowany o ryzykach dla zdrowia i bezpieczeństwa związanych z wykonywaniem działań na rzecz Organizatora i o jego 
odpowiedzialności za wykonywanie tych działań zawarte w umowie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych.  
4. Wolontariusz zobowiązuje się: 
a. przestrzegać i realizować cele statutowe Organizatora; 

b. dbać o mienie powierzone mu podczas pracy; 
c. swoją postawą reprezentować godnie Organizatora; 

d. podnosić swoją wiedzę oraz umiejętności konieczne do wykonywania powierzanych zadań i czynności; 
e. swoim postępowaniem wyrażać chęć udzielania pomocy. 

§ 3 
1. Organizator w stosunku do wszystkich Wolontariuszy, ma obowiązek: 
- poinformować Wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanego z wykonywaniem świadczenia na rzecz 
Organizatora, 
- zapewnić Wolontariuszowi  bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania świadczeń,  
- w przypadku czynności wymagających wyjazdu, po uprzednim zleceniu wykonania takich czynności przez Organizatora, pokryć 

koszty podróży oraz diet, przewidziane w sporządzonym zleceniu, 
- zapewnić Wolontariuszowi  ubezpieczenie NNW oraz OC, 

- pokrywać koszty szkoleń związanych z wykonywanymi świadczeniami. 
§ 4 

1. Wolontariusz jest odpowiedzialny wobec  Organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających 
z czynności świadczonych na rzecz  Organizatora, jeżeli  Organizator w wyniku takiego działania poniósł szkodę. 
2. Wolontariusz jest odpowiedzialny za wszelkie powierzone mu przez Organizatora środki wyszczególnione w umowie. 
3. W przypadku braku możliwości wykonania świadczeń przez Wolontariusza osobiście istnieje możliwość wyznaczenia przez 
Wolontariusza  osoby zastępującej go. Informacja taka musi trafić do Organizatora pisemnie i zostać przez niego potwierdzona. 

§ 5 
1. W przypadku złamania postanowień niniejszego regulaminu, osoba będąca Koordynatorem wyznaczonym przez  Organizatora 
ma prawo wypowiedzenia współpracy z Wolontariuszem ze skutkiem natychmiastowym. 
2. Organizator i Wolontariusz mogą w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym rozwiązać zawarte porozumienie o 
wykonaniu czynności na rzecz Organizatora. Oświadczenie o rozwiązaniu porozumienia musi być złożone drugiej stronie w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Zarząd Organizatora zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie 
ogłoszona na stronie internetowej  Organizatora pod następującym adresem: http://www.73wfc.com/volunteers/ 

§ 6 
Pozostałe zasady działalności  Wolontariuszy regulują ustawy: 

a. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. 
zm.);  
b. z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 
poz. 874 ze zm.);  
c. Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).  

http://www.73wfc.com/volunteers/

