ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY WOLONTARIUSZA KORPUSU SOLIDARNOŚCI

Wstęp
Korpus Solidarności to pierwszy w Polsce, rządowy program rozwoju wolontariatu długoterminowego.
Celem programu jest zachęcenie obecnych i potencjalnych Wolontariuszy (obywateli) do aktywnego
angażowania się w wolontariat długoterminowy oraz promowanie postaw i zachowań pozytywnych
społecznie.
Program wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego, a jego celem jest:
- promowanie wolontariatu i postaw prospołecznych;
- zwiększenie liczby wolontariuszy, którzy w sposób systematyczny i długoterminowy angażują się
w działania obywatelskie;
- rozwój różnorodnych form wolontariatu charakteryzujących się wysoką jakością prowadzonych
działań, oferowanych obywatelom przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne;
- wzrost skuteczności działania koordynatorów wolontariatu w organizacjach współpracujących z
wolontariuszami;
- pozytywną zmianę postrzegania wolontariatu i wzrost świadomości otoczenia w zakresie zasad
organizowania wolontariatu i włączania się obywateli w działania ochotnicze.
W ramach programu funkcjonuje Karta Wolontariusza Korpusu Solidarności, która upoważnia
członków Korpusu Solidarności do korzystania ze specjalnych uprawnień oferowanych przez Partnerów
Karty.
Idea Karty Wolontariusza wpisuje się w promocję wolontariatu, doceniania wolontariuszy za ich
zaangażowanie, dzielenie się swoim czasem, talentami i wiedzą.

1

Skróty i definicje
1. Organizator Karty Wolontariusza, Organizator – 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 2019 r. poz. 869 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), a zarazem
Instytucją Zarządzającą Korpusem Solidarności w rozumieniu definicji określonej w rządowym
programie „Korpus Solidarności” - Program
Wspierania i Rozwoju Wolontariatu
Długoterminowego na lata 2018-2030 przyjętym Uchwałą nr 137/2018 Rady Ministrów z dnia 2
października 2018 r.
2. KS (Korpus Solidarności) - program rządowy przyjęty uchwałą Rady Ministrów nr 137/2018 z dnia
2 października 2018 r. w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego pod nazwą: „Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu
Długoterminowego na lata 2018 – 2030”.
3. SOW (System Obsługi Wolontariatu) – system online udostępniony przez Organizatora do
rejestracji i organizacji działań członków KS. W ramach SOW prowadzona jest dokumentacja
aktywności członków KS, na podstawie której aktywowana i dezaktywowana jest Karta
Wolontariusza.
4. 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 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) – na podstawie definicji
zawartej w programie KS, s.8.
5. Wolontariusz – członek Korpusu Solidarności, w rozumieniu Regulaminu Członkostwa w Korpusie
Solidarności pkt I ust. 9.
6. Koordynator – członek Korpusu Solidarności, w rozumieniu Regulaminu Członkostwa w Korpusie
Solidarności pkt I ust. 9.
7. Karta Wolontariusza, Karta – to ogół szczególnych uprawnień przysługujący członkom Korpusu
Solidarności na określonych zasadach. Upoważnia do korzystania z oferty Partnerów Karty
Wolontariusza, którzy współpracują z Korpusem Solidarności m.in. w placówkach kultury,
obiektach sportowych, transporcie publicznym, u partnerów biznesowych - w kawiarniach,
lokalach gastronomicznych, na szczególnych uprzywilejowanych zasadach (np. niższe opłaty,
darmowe świadczenia itp.).
8. Partner Karty Wolontariusza, Partner – podmiot współpracujący z Organizatorem, oferujący
różnego rodzaju szczególne uprawnienia dla członków KS, w ramach prowadzonej przez siebie
działalności.
9. Aplikacja mobilna SOW – oprogramowanie na urządzenia mobilne przeznaczone dla członków
Korpusu Solidarności w celu m.in. potwierdzania uprawnień członków KS do korzystania z oferty
Karty Wolontariusza. Warunkiem korzystania z aplikacji jest połączenie z Internetem. W aplikacji
wyświetlana jest widok Karty Wolontariusza.
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Warunki korzystania z Kary Wolontariusza Korpusu Solidarności
1. Karta Wolontariusza przysługuje każdemu Wolontariuszowi i Koordynatorowi
zarejestrowanemu w SOW.
2. Karta Wolontariusza uprawnia do korzystania ze wszystkich aktualnych specjalnych uprawnień
(zniżek, benefitów i wydarzeń specjalnych) oferowanych przez Partnerów Karty
Wolontariusza. Pełna lista specjalnych uprawnień, Partnerów Karty Wolontariusza znajduje się
na stronie www.korpussolidarnosci.gov.pl
3. Warunkiem korzystania ze specjalnych uprawnień wynikających z Karty Wolontariusza przez
Wolontariusza jest świadczenie wolontariatu w ramach KS w wymiarze, o którym mowa w pkt.
I ust. 9 Regulaminu Członkostwa w Korpusie Solidarności.
4. Warunkiem korzystania z Karty Wolontariusza przez Koordynatora jest potwierdzony w SOW
fakt współpracy z wolontariuszami KS w ostatnim zakończonym miesiącu.
5. Spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 3 i 4 powyżej aktywuje Kartę Wolontariusza na
okres jednego miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełnione zostały warunki
określone w pkt. 3 i 4. W przypadku braku spełnienia tego wymogu Karta Wolontariusza
pozostanie nieaktywna/deaktywuje się po upływie miesiąca.
6. Z uprawnień wynikających z Karty Wolontariusza może korzystać wyłącznie osoba do tego
uprawniona.
7. Uprawnienia związane z Kartą Wolontariusza nie mogą być sprzedawane, przenoszone, ani
zbywane w inny sposób prowadzący do skorzystania z uprawnień przez osobę inną niż
Wolontariusz czy Koordynator. Nie mogą być również wymieniane na gotówkę.
8. Członek Korpusu Solidarności nie może umożliwiać osobom trzecim dostępu do swojej Karty.
Za poufność i bezpieczeństwo Karty odpowiedzialny jest wyłącznie członek Korpusu
Solidarności. Zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania Organizatora o
możliwości nieautoryzowanego wykorzystania swojej Karty przez osoby trzecie.
9. W przypadku złamania zasad korzystania z Karty Wolontariusza, Członek Korpusu Solidarności
traci prawo do korzystania z Karty Wolontariusza w kolejnym miesiącu.
10. Karta Wolontariusza dostępna jest dla członków KS w wersji elektronicznej w aplikacji mobilnej
SOW. Możliwy również jest wydruk karty z systemu SOW w wersji papierowej.
11. Na żądanie Partnera Karty Wolontariusza przy korzystaniu z uprawnienia oferowanego przez
tego Partnera, posiadacz Karty jest zobowiązany do okazania dokumentu ze zdjęciem w celu
potwierdzenia swojej tożsamości.
12. Z tytułu uprawnień wynikających z Karty Wolontariusza członek Korpusu Solidarności nie
ponosi żadnych opłat, za wyjątkiem kosztów transmisji danych, w przypadku korzystania z
wersji mobilnej aplikacji SOW.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Zasad uzyskania i korzystania z Karty
Wolontariusza Korpusu Solidarności. Aktualnie obowiązująca wersja dostępna jest na stronie
www.korpussolidarnosci.gov.pl.
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