Regulamin członkostwa w Korpusie Solidarności
Wprowadzenie
Korpus Solidarności jest kompleksowym programem rozwijającym ideę wolontariatu
długoterminowego w Polsce poprzez wspieranie rozwoju wolontariuszy, koordynatorów,
organizacji oraz prowadzenie wszechstronnych działań uświadamiających, kształtujących
i edukujących do rozwoju wolontariatu.
Strategicznym celem rządowego Programu Korpus Solidarności jest wsparcie rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego poprzez wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających
i zachęcających do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się obywateli
w wolontariat.
Program służy zapewnieniu wolontariuszom i organizacjom warunków do rozwoju
i współpracy opartych na bezinteresownej potrzebie solidarności i niesienia pomocy innym,
a także na zasadach dobrowolności, odpowiedzialności i rzetelności.
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Skróty i Definicje
NIW - Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
będący agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), działającą na
podstawie ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1813),
Instytucja Zarządzająca Korpusem Solidarności w rozumieniu definicji określonej
w programie „Korpus Solidarności” - Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu
Długoterminowego na lata 2018-2030.
KS (Korpus Solidarności) - program rządowy przyjęty uchwałą Rady Ministrów nr.
137/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą: „Korpus Solidarności” – Program
Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030.
SOW (System Obsługi Wolontariatu) – system online udostępniony przez NIW
do rejestracji i organizacji działań członków KS, m.in. zgłaszania ofert wolontariatu,
dokumentowania aktywności wolontariackiej, komunikacji pomiędzy członkami KS.
System działa w oparciu o niniejszy regulamin SOW.
Wolontariat – świadoma, dobrowolna i bezpłatna działalność na rzecz innych,
w szczególności podmiotów określonych w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze
zm.) – na podstawie definicji zawartej w programie Korpusu Solidarności, s.8.
UoDPPiW - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.).
Partner Regionalny / Lokalny – podmiot wybrany w drodze otwartego konkursu ofert
współpracujący z NIW przy realizacji programu.
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7. Karta Zasad Korpusu Solidarności – zbiór wartości i zasad określających zachowania
i działania uważane za właściwe dla członka KS, stanowiący załącznik nr 1
do niniejszego regulaminu i będąca jego integralną częścią.
8. Program benefitowy – system służący do wspierania członków KS, udostępniony przez
NIW.
9. Formy członkostwa Korpusu Solidarności:
 Wolontariusz - osoba fizyczna, która dobrowolnie i nieodpłatnie wykonuje
świadczenia na zasadach określonych w UoDPPiW, ma ukończone 15 lat
(wyjątek stanowią osoby działające wolontarystycznie w wolontariacie
szkolnym), przystąpiła do KS za pośrednictwem SOW, zaliczyła przygotowanie
do wolontariatu w ramach KS, a także posiada udokumentowane świadczenie
minimalnej ilości godzin w ramach wolontariatu, przy czym w przypadku osób
w wieku 15 – 65 lat konieczne jest udokumentowane świadczenie min. 48 godz.
(min. 16 godz. miesięcznie), w przypadku osób powyżej 65 roku życia,
wolontariuszy wolontariatu szkolnego poniżej 15 roku życia oraz osób
z niepełnosprawnościami jest to min. 18 godz. (min. 6 godz. miesięcznie) na
rzecz organizatora w ramach KS i postępuje zgodnie z Kartą Zasad Korpusu
Solidarności. Do czasu osiągnięcia wymaganej liczby godzin wolontariatu, jw. –
wolontariusz posiada status Kandydata na członka KS.
 Organizator - podmiot uprawniony do korzystania ze świadczeń wolontariuszy
zgodnie z UoDPPiW, który przystąpił do KS za pośrednictwem SOW, zaliczył
przygotowanie do wolontariatu w ramach KS, współpracuje z wolontariuszami
KS i postępuje zgodnie z Kartą Zasad Korpusu Solidarności. Do czasu zaliczenia
przygotowania do wolontariatu w ramach KS organizacja posiada status
Kandydata na członka KS.
 Koordynator - osoba wskazana do współpracy z wolontariuszami, która
reprezentuje Organizatora oraz w jego imieniu zgłosiła udział do programu KS
za pośrednictwem SOW oraz zaliczyła przygotowanie realizowane przez
Partnera Programu lub NIW..
10. Członek KS - Organizator, Wolontariusz lub Koordynator.
II.

Nabycie Członkostwa w KS
1. Status Członka KS przyznawany jest przez Dyrektora NIW na wniosek Partnera.
W przypadku gdy działalność wolontariacka ma być prowadzona na rzecz osób
i organizacji nie będących członkami KS, wniosek może zostać złożony przez osobę
ubiegającą się o członkostwo KS bezpośrednio do Dyrektora NIW.
2. Członkostwo KS jest bezterminowe, z zastrzeżeniem przypadków jego utraty lub
wygaśnięcia, określonych w niniejszym regulaminie.
3. Warunkiem ubiegania się o członkostwo w KS, obok spełnienia wymogów,
o których mowa w części I pkt 9, jest:
a) w przypadku Wolontariusza - przedstawienie rekomendacji od 2 osób lub 1
organizacji/instytucji oraz zadeklarowanie świadczenia wolontariatu w ramach
KS w wymiarze min. 16 godz. miesięcznie przez okres 12 miesięcy dla osób
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wieku 15 – 65 lat lub w wymiarze min. 6 godz. miesięcznie przez okres 6
miesięcy dla osób powyżej 65 roku życia i poniżej 15 roku życia oraz osób
z niepełnosprawnościami.
b) w przypadku Organizatora - przedstawienie rekomendacji od 2 wolontariuszy
lub 1 organizacji/instytucji.
Rekomendacje przedstawia się poprzez wskazanie imienia i nazwiska osób
rekomendujących lub nazwy organizacji/instytucji, z podaniem danych do kontaktu
telefonicznego lub e-mailowego.
4. Koordynator wskazany przez Organizatora do współpracy z wolontariuszami,
zostaje członkiem KS po zaliczeniu przygotowania realizowanego przez Partnera
Programu lub NIW i rozpoczął współpracę z wolontariuszami KS.
5. Dyrektor NIW zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania statusu Członka KS
z uzasadnionych przyczyn, w tym m.in. w przypadku gdy:
a) osoba ubiegająca się o członkostwo lub osoba będąca członkiem organu
zarządzającego lub organu nadzoru instytucji, która ubiega się o członkostwo,
nie korzysta z pełni praw publicznych;
b) osoba lub instytucja ubiegająca się o członkostwo nie posiada pełnej zdolności
do czynności prawnych;
c) osoba ubiegająca się o członkostwo lub osoba będąca członkiem organu
zarządzającego lub organu nadzoru instytucji, która ubiega się o członkostwo
została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, w tym
również przestępstwo skarbowe;
d) osoba ubiegająca się o członkostwo zachowuje się w sposób nieetyczny,
niezgodny z duchem dobrowolnej, świadomej pomocy wolontariackiej;
e) w przypadku osoby lub organizacji ubiegającej się o członkostwo zachodzi
uzasadnione podejrzenie, co do jej intencji przystąpienia do KS w celach
zgodnych z celami KS;
f) przy weryfikacji rekomendacji, o których mowa w pkt. 3 okaże się, że istnieją
uzasadnione wątpliwości co do zasadności przyznania członkostwa KS osobie
lub instytucji.
III.

Zawieszenie członkostwa w KS
1. W przypadku braku świadczenia działalności wolontariackiej przez Członka KS
w ramach KS przez 3 kolejne miesiące, Dyrektor NIW może zawiesić jego
członkostwo w KS.
2. Członek KS może w każdym czasie sam zawiesić swoje członkostwo w KS na okres
nie dłuższy niż trzy miesiące, nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.
3. W okresie zawieszenia Członek KS traci możliwość korzystania z wybranych ofert
Programu , o których mowa w pkt. V.
4. Zawieszenie członkostwa KS na podstawie pkt. 1 może zostać uchylone przez
Dyrektora NIW na wniosek Partnera złożony w ciągu miesiąca od momentu
zawieszenia.
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5. W przypadku zawieszenia członkostwa na podstawie pkt. 2, zawieszony Członek KS
może w każdej chwili z własnej inicjatywy uchylić zawieszenie.
IV.

Rezygnacja, pozbawienie i wygaśnięcie członkostwa w KS
1. Członek KS ma prawo w każdym czasie zrezygnować z członkostwa w KS.
2. Dyrektor NIW może z uzasadnionych przyczyn pozbawić członkostwa KS osobę lub
instytucję, w szczególności gdy:
a) godzi ona swoją działalnością w interes publiczny;
b) nie przestrzega zasad określonych w niniejszym Regulaminie członkostwa w KS,
w szczególności narusza zakaz podejmowania działań, o których mowa w części
VII oraz zasad określonych w Karcie Zasad Korpusu Solidarności;
c) zachowuje się w sposób nieetyczny lub niezgodny z duchem dobrowolnej,
świadomej pomocy wolontariackiej.
d) zostanie pozbawiona pełni praw publicznych;
e) utraci częściowo lub całkowicie zdolność do czynności prawnych i utrata będzie
miała charakter trwały;
f) działa na szkodę KS;
g) została skazana prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa
umyślnego, w tym przestępstwa skarbowego;
h) pobiera świadczenia pieniężne za działalność wolontariacką.
3. Członkostwo KS wygasa z chwilą śmierci osoby fizycznej oraz z chwilą otwarcia
likwidacji osoby prawnej lub zakończenia bytu prawnego jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność
prawną. Członkostwo KS wygasa również w przypadku gdy w stosunku
do zawieszonego na podstawie części III pkt. 1 Członka KS nie zostanie złożony
wniosek o uchylenie zawieszenia i w ciągu miesiąca od uchylenia zawieszenia nie
zostanie przez tego Członka podjęta działalność w ramach KS.

V.

Prawa Członka KS
1. Członek KS ma prawo do posługiwania się tytułem Członka KS i do promowania
swojej aktywności w KS.
2. Członek KS ma prawo korzystać z wszelkich form wsparcia i opieki oferowanych ze
strony Partnerów.
3. Członek KS ma prawo korzystać z form edukacji dedykowanych poszczególnym
Członkom KS, z uwzględnieniem zasad zgłaszania się i dostępności miejsc.
4. Członek KS ma prawo udziału we wszystkich wydarzeniach dedykowanych
poszczególnym Członkom KS, z uwzględnieniem zasad zgłaszania się i dostępności
miejsc.
5. Członek KS ma prawo korzystać z programu benefitowego, zgodnie z Regulaminem
programu benefitowego ustalonym przez Dyrektora NIW.
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VI.

Obowiązki Członka KS
1. Członek KS ma obowiązek systematycznego świadczenia wolontariatu, zgodnie
z wymogami określonymi w KS.
2. Członek KS ma obowiązek przestrzegania Regulaminu Korpusu Solidarności i Karty
Zasad Korpusu Solidarności.
3. Członek KS ma obowiązek korzystania z systemu SOW.
4. Członek KS ma obowiązek dbania o dobre imię KS oraz informowania o wszelkich
przypadkach naruszenia Regulaminu członkostwa w KS do NIW i Partnera.
5. Członek KS działa na rzecz rozwoju wolontariatu oraz wspierania społeczeństwa
obywatelskiego w ramach KS, nie działa natomiast w jego imieniu.

VII.

Działalność niedozwolona w ramach KS
Działalność wolontariacka Członka KS w ramach KS nie może polegać na:
a) organizowaniu lub czynnym uczestnictwie, zarówno bezpośrednim jak i pośrednim
w wydarzeniach i działaniach, mogących być odczytywane jako zaangażowanie na
rzecz lub przeciwko: partiom politycznym, ruchom politycznym, kandydatom
w wyborach oraz przedstawicielom władz samorządowych lub państwowych;
b) angażowaniu się w partyjną działalność polityczną lub inną działalność zmierzającą
do wywierania wpływu na wyniki wyborów;
c) działaniu na rzecz lub przeciwko działalności związków zawodowych.

VIII.

Przepisy ogólne
1. NIW nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie i mieniu wyrządzone przez
członka KS.
2. Regulamin KS w jego każdorazowej aktualnie obowiązującej wersji dostępny jest
na stronie internetowej programu Korpusu Solidarności
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez Dyrektora NIW.
4. Dyrektor NIW zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz jego
aktualizacji.

5

