
 

REGULAMIN WOLONTARIATU JiM 
20.05.2020  

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady przystąpienia i uczestnictwa w wolontariacie 

świadczonym na rzecz Fundacji JiM, zwanym dalej wolontariatem JiM. 

2. Wolontariat JiM polega na podjęciu współpracy między Fundacją JiM a 

wolontariuszem, w ramach której wolontariusz ochotniczo i bez wynagrodzenia 

wykonuje świadczenia na rzecz Fundacji JiM. 

3. Wolontariat JiM jest realizowany  na zasadach określonych  w: ustawie z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U.2019.688 

t.j, niniejszym Regulaminie wolontariatu JiM (zwanym dalej Regulaminem) oraz  

porozumieniu o wolontariacie JiM. 

 

 

§ 2 Definicje 

Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je 

rozumieć w sposób następujący:  

1. Fundacja JiM – Fundacja JiM  z siedzibą w Łodzi, przy ul. Tatrzańskiej 105, 93-279 

Łódź, NIP 7282455613, wpisana do Rejestru  Stowarzyszeń, Innych Organizacji 

Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów 

Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w 

Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 

0000127075; 

2. Kandydat na wolontariusza – osoba, która utożsamia się z misją Fundacji JiM i 

wyraża chęć przystąpienia do wolontariatu JiM; 

3. Wolontariusz – osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje 

świadczenia na rzecz Fundacji JiM na zasadach określonych w: Ustawie  z  dnia  24  

kwietnia  2003  roku  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o wolontariacie, 

niniejszym Regulaminie,  porozumieniu o wolontariacie JiM zawartym z 

wolontariuszem,  i  została przyjęta do wolontariatu JiM w tym charakterze;   

4. Regulamin – niniejszy Regulamin wolontariatu JiM; 

5. Strony – Fundacja JiM oraz kandydat na wolontariusza lub wolontariusz; 

 



 
 

6. Specjalista ds. wolontariatu – osoba wyznaczona przez Zarząd Fundacji JiM  

zajmującą się organizacją wolontariatu JiM; 

7. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

Dz.U.UE.L.2016.119.1. 

 

 

§ 3 

Warunki przystąpienia do wolontariatu JiM 

 

1. O przystąpienie do wolontariatu JiM może aplikować osoba, która spełnia 

wszystkie poniższe warunki:   

a. ukończyła 13 rok życia i posiada odpowiednie kompetencje do podjęcia się 

powierzonych zadań w ramach wolontariatu oraz – w przypadku osób 

niepełnoletnich – uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na 

przystąpienie do wolontariatu JiM; 

b. wypełniła i dostarczyła do Fundacji JiM (mailowo lub osobiście) formularz 

zgłoszeniowy umieszczony na stronie 

https://jim.org/instytucje/wolontariat/ wraz z niezbędnymi zgodami; 

c. zapoznała się i zaakceptowała Regulamin; 

d. zapoznała się z formami i zasadami działania wolontariatu JiM; 

e. w przypadku wolontariatu opiekuńczego – nie figuruje w Rejestrze 

Sprawców Przestępstw  na Tle Seksualnym, o którym stanowi ustawa z dnia 

13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle 

seksualnym, Dz.U.2020.152 t.j.; 

f. utożsamia się z misją i działalnością Fundacji JiM, chce świadomie i 

dobrowolne wspierać działania Fundacji JiM na rzecz osób z autyzmem.     

2. Decyzję o przyjęciu kandydata na wolontariusza do wolontariatu JiM podejmuje 

Zarząd Fundacji JiM lub osoba/y upoważniona/e przez Zarząd Fundacji JiM. 

3. Warunkiem rozpoczęcia współpracy w ramach wolontariatu JiM jest podpisanie 

przez Strony porozumienia o wolontariacie JiM, a w przypadku wolontariuszy 

niepełnoletnich dodatkowo przedstawienie podpisanej przez przedstawiciela 

ustawowego zgody na wykonywanie wolontariatu JiM, stanowiącej integralną 

część porozumienia o wolontariacie JiM.  

https://jim.org/instytucje/wolontariat/


 
 

§ 4 Zadania i obowiązki wolontariusza 

 

1. Głównym zadaniem wolontariusza jest wsparcie realizacji celów statutowych 

Fundacji JiM poprzez aktywny udział w wybranej formie wolontariatu: 

a. akcyjnej 

b. opiekuńczej  

c. informacyjnej. 

2.  Wolontariusz zostaje przydzielony do wykonywania zadań zgodnych z jego 

kompetencjami, możliwościami i preferencjami. Szczegółowy zakres świadczeń 

wykonywanych przez wolontariusza w ramach wolontariatu JiM ustalany jest ze 

specjalistą ds. wolontariatu lub organizatorem wydarzenia ze strony Fundacji JiM. 

3. Wolontariusz zobowiązany jest: 

a. wykonywać świadczenia wolontariackie zgodnie z Regulaminem i 

obowiązującymi przepisami prawa; 

b. wykonywać świadczenia wolontariackie z poszanowaniem celów 

statutowych Fundacji JiM; 

c. zachować w tajemnicy dane osobowe powierzone w związku z realizacją 

wolontariatu JiM;  

d. dbać o mienie powierzone mu podczas wykonywanych świadczeń 

wolontariackich;  

e. ustalać wszelkie kwestie dotyczące organizacji wolontariatu ze specjalistą 

ds. wolontariatu, w tym informowania go o zmianach dotyczących 

zgłoszonej dyspozycyjności. 

  

§ 5 Obowiązki Fundacji JiM 

 

Fundacja JiM ma obowiązek: 

a. wspierania wolontariusza merytorycznie, a także dzielenia się swoją wiedzą 

i doświadczeniem; 

b. poinformowania wolontariusza o przysługujących mu prawach i ciążących 

obowiązkach oraz zapewnić dostępność tych informacji; 

c. poinformowania wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa 

związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed 

zagrożeniami; 

d. zapewnienia wolontariuszowi bezpiecznych i higienicznych warunków 

wykonywania przez niego świadczeń, w tym - w zależności od rodzaju 



 
świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem - odpowiednich 

środków ochrony indywidualnej; 

e. pokrywania, na dotyczących pracowników zasadach określonych w 

odrębnych przepisach, kosztów podróży służbowych i diet; 

f. zapewnienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w 

przypadku wolontariusza, który wykonuje świadczenia przez okres nie 

dłuższy niż 30 dni; 

g. wydania pisemnego zaświadczenia o wykonaniu świadczeń przez 

wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń w ramach 

wolontariatu JiM. 

 

 

§ 6 Ochrona danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych wolontariusza, a w przypadku wolontariuszy 

niepełnoletnich także jego przedstawiciela ustawowego, jest Fundacja JiM z 

siedzibą w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 105.  

2. Wolontariusz wyraża zgodę wobec Fundacji JiM na przetwarzanie danych 

zamieszczonych formularzu zgłoszeniowym  w celu zawarcia porozumienia o 

wolontariacie JiM  – przed jego zawarciem (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

W przypadku wolontariusza niepełnoletniego, przedstawiciel ustawowy wyraża 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych – w celu zawarcia przez wolontariusza 

porozumienia o wolontariacie JiM (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

3. W przypadku zawarcia porozumienia o wolontariacie JiM, Fundacja JiM przetwarza 

dane osobowe wolontariusza/ jego przedstawiciela ustawowego w celu wykonania 

porozumienia o wolontariacie JiM (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

4. Poza przypadkami, o których mowa wyżej, Fundacja JiM przetwarza dane osobowe 

wolontariusza/jego przedstawiciela ustawowego wyłącznie w przypadkach, gdy - i 

w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych 

warunków:  

a. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na Fundacji jako administratorze danych;  

b. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, przy czym 

przetwarzanie na tej podstawie odbywa się pod warunkiem uprzedniego 

uzyskania zgody od ww. osoby, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

c. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez administratora danych.  



 
 

5. Dane osobowe wolontariusza/ jego przedstawiciela ustawowego przetwarzane są 

w celu: zawarcia i realizacji porozumienia o wolontariacie JiM, dokumentacji oraz 

promocji wolontariatu JiM, ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, 

jak również w celach statystycznych i sprawozdawczych. 

6. Dane osobowe wolontariusza/ jego przedstawiciela ustawowego przetwarzane są 

na następujących podstawach: zawarcie i wykonanie Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit 

b) RODO, realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 

lit.f) RODO), w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu ustalenia, 

dochodzenia i obrony przed roszczeniami. 

7. Dane osobowe wolontariusza/ jego przedstawiciela ustawowego mogą być 

udostępniane podmiotom, których administrator upoważnił lub którym powierzył 

przetwarzanie danych (m.in. współpracownicy działów merytorycznych 

współpracujący z wolontariuszami, obsługa prawna, podmioty świadczące obsługę 

serwerów, poczty elektronicznej, usługi pocztowe) oraz organom uprawnionym z 

mocy prawa. 

8. Dane osobowe wolontariusza/ jego przedstawiciela ustawowego nie będą 

przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w 

rozumieniu art. 4 pkt 26 RODO.  

9. Dane osobowe wolontariusza/ jego przedstawiciela ustawowego będą 

przechowywane przez czas trwania porozumienia i do czasu upływu terminów do 

dochodzenia roszczeń. 

10. Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia porozumienia o wolontariacie JiM. 

12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

13. Kontakt do inspektora danych osobowych: iod@jim.org 

 

 

 

mailto:iod@jim.org


 
 

§ 7 Postanowienia końcowe 

 

1. W przypadku niezastosowania się do postanowień zawartych w Regulaminie, 

Fundacja JiM ma prawo do zakończenia współpracy z wolontariuszem ze skutkiem 

natychmiastowym.  

2. Strony mogą w każdym czasie rozwiązać zawarte Porozumienie o wolontariacie JiM 

z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanego w porozumieniu. Oświadczenie 

o rozwiązaniu porozumienia musi być złożone drugiej stronie w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

3. Fundacja JiM zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Każda zmiana 

Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej Fundacji pod 

następującym adresem https://jim.org/instytucje/wolontariat/ 

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks 

cywilny. 

5. Wszelkie zapytania dotyczące wolontariatu JiM należy kierować na adres mailowy: 

wolontariat@jim.org  
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