Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), zarządza się, co następuje:
§1
1. Mając na celu rozwijanie kompetencji społecznych, promowanie wartości i postaw etycznych oraz integrację
społeczności akademickiej Politechniki Śląskiej z otoczeniem zewnętrznym, uruchamia się Centrum
wolontariatu przy Politechnice Śląskiej, zwane dalej „wolontariatem”.
2. Kierownik Biura Karier Studenckich jest koordynatorem wolontariatu, a jego organizacją zajmują się
pracownicy tego Biura.
3. W zakresie organizacji wolontariatu Biuro Karier Studenckich:
1) przygotuje niezbędną dokumentację formalną wolontariatu (umowy, zaświadczenia, ubezpieczenia),
2) dokona analizy potrzeb środowiska akademickiego w zakresie zadań obejmujących sferę zadań publicznych,
w szczególności:
a) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
b) ochrony i promocji zdrowia,
c) działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
d) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie
i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych,
e) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
f) ekologii i ochrony zwierząt,
g) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
h) porządku i bezpieczeństwa publicznego,
i) działalności charytatywnej,
3) prowadzi promocję wolontariatu wśród społeczności akademickiej i rekrutację wolontariuszy,
4) prowadzi szkolenia dla wolontariuszy na temat wolontariatu.
§2
Wolontariat może być realizowany jako:
1) edukacyjny – polegający z jednej strony na udzielaniu przez studentów korepetycji i prowadzeniu zajęć dla
uczniów śląskich szkół, w szczególności dla tych, którzy mają zaległości w nauce, oraz zajęć
przygotowujących do egzaminów maturalnych, a z drugiej strony rozwijający umiejętności trenerskie oraz
dydaktyczne studentów,
2) akcyjny – polegający na pomocy w organizowaniu festiwali, koncertów, kwest oraz innych wydarzeń
kulturalnych, społecznych, naukowych lub sportowych, uczący współpracy w grupie i dający satysfakcję,

3) wielokulturowy – polegający na organizowaniu cyklicznych warsztatów integracyjnych dla polskich
i zagranicznych studentów Politechniki Śląskiej, co pozwoli zagranicznym wolontariuszom poznać Śląsk,
obyczaje i kulturę, a naszym studentom pomagać w ramach wolontariatu zagranicznego,
4) badawczy – polegający na samodzielnej realizacji profesjonalnych projektów badawczych w interdyscyplinarnych
zespołach; grupę badaczy prowadzi doświadczony mentor specjalizujący się w określonej dziadzinie; projekty
są realizowane dla rzeczywistych zleceniodawców; w projekcie istotne są jego późniejsze praktyczne
zastosowanie i społeczna użyteczność; wnioski o realizację projektu badawczego składa się w trybie
konkursowym lub pozakonkursowym dla:
a) organizacji pozarządowych,
b) instytucji publicznych,
c) jednostek Uczelni,
d) organizacji studenckich i doktorantów działających w Uczelni,
w wyniku tego rodzaju działalności wolontariusz uczy się jak pracować w trybie projektowym, jak prowadzić
profesjonalne badania dla rzeczywistych zleceniodawców, współpracy w różnych kontekstach społecznych,
interdyscyplinarnego spojrzenia na przedmiot badawczy.
§3
1. Wolontariuszem może być każda osoba niezależnie od wieku czy sytuacji na rynku pracy (osoby pracujące,
studenci, bezrobotni, emeryci itp.), chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej, która ochotniczo i bez
wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
2. Ograniczenia w zakresie wieku, wykształcenia lub kwalifikacji mogą być związane z wykonywaniem czynności,
o których mówią inne akty prawne (np. pewne działania mogą wykonywać tylko osoby pełnoletnie).
3. Korzystającym mogą być organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, o której
mowa w ust. 1, w zakresie ich działalności statutowej, organy administracji publicznej, jednostki organizacyjne
podległe tym organom lub podmioty lecznicze w zakresie wykonywanej przez nie działalności leczniczej,
z wyłączeniem prowadzonej działalności gospodarczej. Porozumienie o rekrutacji stanowi załącznik nr 2 do
zarządzenia.
4. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w porozumieniu
z korzystającym.
5. Porozumienie wolontariackie zawarte na okres do 30 dni kalendarzowych może mieć formę ustną lub pisemną,
a powyżej 30 dni wyłącznie formę pisemną. Wzór pisemnej formy porozumienia stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
6. Wolontariuszowi mogą przysługiwać świadczenia zdrowotne na zasadach przewidzianych w przepisach
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
7. Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń wolontariackich na
podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem, że wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres
nie dłuższy niż 30 dni, korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
8. Wolontariuszowi można zapewnić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanych
świadczeń.
§4
W Regulaminie organizacyjnym Politechniki Śląskiej, stanowiącym załącznik do zarzadzenia nr 123/2019 Rektora
Politechniki Śląskiej z dnia 1 października 2019 r. (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 123, z późn. zm.), wprowadza
się następującą zmianę:
w § 75 w ust. 1 dodaje się pkt 4 o następującej treści:
„4) działanie na rzecz organizacji Centrum wolontariatu przy Politechnice Śląskiej.”.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
W dniu ………..................... , w ........................................ , pomiędzy:..................................................................... ,
z siedzibą w ............................................................................. , .............................................................................. ,
zwanym w dalszej części Korzystającym, reprezentowanym przez…………………………………………………….…….. ,
a Panią/Panem ............................................................................. , dowód osobisty nr ............................................ ,
adres zamieszkania: ......................................................................................................... , zwaną/zwanym w dalszej
części Wolontariuszem,
zostało zawarte porozumienie następującej treści:
1. Korzystający i Wolontariusz zawierają porozumienie o współpracy w zakresie………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Wolontariusz zobowiązuje się wykonać w ramach porozumienia następujące świadczenia:
a)

.................................................................................................................................................................... ,

b)

.................................................................................................................................................................... .

3. Rozpoczęcie wykonania świadczeń przez Wolontariusza strony ustalają na dzień ...............................................,
a zakończenie do dnia ................................................. .
4. Strony zgodnie ustalają, że niniejsze porozumienie obejmuje świadczenie o charakterze wolontariackim, które
ma charakter bezpłatny.
5. Korzystający zobowiązuje się do zwrotu Wolontariuszowi wydatków, które ten poczynił w celu należytego
wykonania świadczenia, w tym kosztów podróży służbowych i diet, na zasadach dotyczących pracowników,
określonych w odrębnych przepisach.
6. Zwrot wydatków, o których mowa w ust. 5, nastąpi w terminie …… dni po otrzymaniu od Wolontariusza
rozliczenia wraz z dowodami poniesionych wydatków, w następującym zakresie:
a)

................................................................................................................................................................... ,

b)

................................................................................................................................................................... .

7. Korzystający poinformował Wolontariusza o zasadach bezpiecznego i higienicznego wykonywania świadczeń
oraz takie warunki zapewnia.
8. Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń wymienionych
w ust. 2 Porozumienia, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.
9. Wolontariusz nie może powierzyć wykonania świadczeń wymienionych w ust. 2 innej osobie.
10. Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie wykonywanego
Porozumienia, a zwłaszcza informacji związanych z sytuacją socjalną i zdrowotną osób, na rzecz których
wykonuje świadczenia wymienione w ust. 2.
11. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).
12. Wolontariusz oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu prawach i ciążących na nim
obowiązkach.
13. Porozumienie może zostać rozwiązane w każdym czasie, na mocy zgodnego porozumienia stron.

14. Każda ze stron może wypowiedzieć Porozumienie z zachowaniem …….-dniowego/tygodniowego okresu
wypowiedzenia.
15. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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POROZUMIENIE O REKRUTACJI WOLONTARIUSZY
NR ………………………
zawarte w Gliwicach w dniu ………………….. pomiędzy: ……………………………………………………………………………..
............................................................................. , z siedzibą w .............................................................................. ,
....................................................................................................................., zwanym w dalszej części Organizacją,
reprezentowanym przez……………………………………………………………………………………………………..…………….. ,
a Politechniką Śląską, 44-100 Gliwice ul. Akademicka 2A, NIP: 631-020-07-36, reprezentowaną przez:…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… ,
zwaną dalej Politechniką,
łącznie zwanymi Stronami.
§1
Celem niniejszego Porozumienia jest określenie zasad współpracy pomiędzy Stronami przy realizacji rekrutacji
wolontariuszy przez Centrum wolontariatu przy Politechnice Śląskiej na potrzeby Organizacji, zgodnie z przepisami
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),
zwanej dalej Ustawą.
§2
Politechnika:
1) zobowiązuje się do prowadzenia rekrutacji wolontariuszy w zakresie zgodnym z zapotrzebowaniem
zgłoszonym pocztą elektroniczną na adres …………………... przez Organizację, na minimum 10 dni
kalendarzowych przed terminem końca rekrutacji wyznaczonym przez Organizację;
2) zobowiązuje się do przekazania osobie wyznaczonej do kontaktu ze strony Organizacji informacji na temat
wyników rekrutacji, w terminie uzgodnionym między Stronami pocztą elektroniczną;
3) nie ponosi odpowiedzialności za liczbę zgłoszeń wolontariuszy mniejszą lub większą od potrzeb
zgłoszonych przez Organizację;
4) zastrzega sobie prawo do odmówienia przeprowadzenia rekrutacji w następujących przypadkach:
a) decyzji rektora lub koordynatora wolontariatu oznajmiającej, iż rekrutacja we wskazanym przez
Organizację terminie może wpłynąć niekorzystnie na liczbę zgłoszeń;
b) przeprowadzenie rekrutacji we wskazanym przez Organizację terminie koliduje z już zaplanowanymi
rekrutacjami własnymi Politechniki lub na zlecenie innych organizacji;
c) rekrutacja do projektu, na który Organizacja zgłosiła zapotrzebowanie, została przeprowadzona
przynajmniej jednokrotnie w okresie jednego semestru lub w czasie krótszym niż 60 dni kalendarzowych
poprzedzających zgłoszenie zapotrzebowania.
§3
Organizacja:
1) zobowiązuje się do zapewnienia wolontariuszom bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji
świadczenia wolontariackiego;
2) zobowiązuje się do poinformowania wolontariusza o zagrożeniu dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym
z wykonywanymi świadczeniami i o zasadach ochrony przed zagrożeniami oraz przeprowadzenia szkolenia
przygotowującego do wykonywanych zadań każdego nowo przyjętego wolontariusza;

3) w przypadku gdy świadczenie trwa krócej niż 30 dni lub gdy występuje zagrożenie zdrowia lub życia
wolontariusza, zobowiązuje się do ubezpieczenia wolontariuszy od następstw nieszczęśliwych wypadków
(NNW);
4) w przypadku gdy świadczenie trwa powyżej 30 dni, zobowiązuje się do podpisania z wolontariuszami
pisemnego porozumienia o wolontariacie;
5) zobowiązuje się do przedstawienia wzoru porozumienia o wolontariacie, jeżeli takie będzie podpisywane
z wolontariuszami, na prośbę przedstawiciela Politechniki;
6) zobowiązuje się przedstawić Politechnice informację podsumowującą współpracę z wolontariuszami
zrekrutowanymi przez Politechnikę.
§4
Strony oświadczają, że:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności będących przedmiotem niniejszego
Porozumienia,
2) uczestnictwo wolontariuszy w rekrutacjach jest dobrowolne, nieodpłatne i zgodne z przepisami Ustawy.
§5
1. Porozumienie nie rodzi jakichkolwiek zobowiązań finansowych pomiędzy Stronami. W szczególności żadna ze
Stron nie jest zobowiązana do zapłaty jakiejkolwiek należności na rzecz drugiej Strony w związku
z wykonaniem Porozumienia.
2. Każda ze Stron ponosi koszty związane z wykonaniem Porozumienia we własnym zakresie.
3. Zasady finansowania przedsięwzięć współrealizowanych przez Strony na podstawie Porozumienia zostaną
ustalone w odrębnych umowach, jeżeli będzie wymagać tego współpraca między Stronami.
§6
1. Strony oświadczają, że znane im są przepisy Rozporządzenia 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. Z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”.
2. Jeśli wykonanie niniejszej umowy będzie się wiązać z powierzeniem przetwarzania danych osobowych
w rozumieniu art. 28 RODO, strony zawrą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w odniesieniu
do danych osobowych, które mają zostać przekazane w celu realizacji niniejszego Porozumienia.
§7
1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o zdarzeniach i okolicznościach istotnych ze względu
na przedmiot i zakres niniejszego Porozumienia.
2. Strony zobowiązują się do załatwiania wszelkich niezbędnych spraw wynikających z realizacji niniejszego
Porozumienia za pośrednictwem przedstawicieli:
1) osobą odpowiedzialną za realizację Porozumienia ze strony Politechniki jest: ……………………………………..
…………………………………………………………………………. adres email: ……………………………………………… ,
2) osobą odpowiedzialną za realizację Porozumienia ze strony Organizacji jest:…………………………………….
……………………………………………………………………………………… adres email: …………….…………………… .
§8
Strony wyrażają zgodę na nieodpłatne udostępnienie swoich znaków graficznych, logotypów i innych elementów
identyfikujących na potrzeby realizacji niniejszego Porozumienia.
§9
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszego Porozumienia Strony będą
rozstrzygały w drodze negocjacji, dążąc do ich polubownego zakończenia.
2. Gdy polubowne załatwienie sporu będzie niemożliwe, będzie on rozstrzygany przez sąd właściwy dla siedziby
Politechniki.
§ 10
1. Porozumienie zostało zawarte do dnia……………………….. roku.

2. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze Stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Strony mogą rozwiązać niniejsze Porozumienie bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku
naruszenia któregokolwiek z zapisów niniejszego Porozumienia przez drugą Stronę.
§ 11
1. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Organizacji, dwa dla
Politechniki. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Porozumienia zastosowanie mają
przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia.
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