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Regulamin Uczestnictwa 
w Korpusie Solidarności  - Rządowym Programie Wspierania i Rozwoju Wolontariatu 

Długoterminowego na lata 2018-2030  
 

z dnia 25 lipca 2022 r. 

Rozdział I.  Definicje i skróty 

1. Korpus Solidarności (KS) - 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. 

2. Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
(NIW) - będący agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 393, 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.  

3. 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 2022 r. poz. 1327) – 

na podstawie definicji zawartej w programie Korpusu Solidarności, s.8. 

4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327) - (UoDPPiW)   

5. System Obsługi Wolontariatu (SOW) - system informatyczny udostępniony przez NIW 

online do rejestracji i organizacji działań Korpusu Solidarności, w tym m.in. do 

zgłaszania uczestnictwa w Programie KS, ofert wolontariatu, dokumentowania 

aktywności wolontariackiej, komunikacji pomiędzy uczestnikami, a Programem KS.  W 

ramach SOW prowadzona jest dokumentacja aktywności  uczestników Programu KS, na 

podstawie której aktywowana i dezaktywowana jest Karta Wolontariusza. SOW dostępny jest 

pod adresem www.korpussolidarnosci.gov.pl 

6. Partner Regionalny Programu i Partner Lokalny Programu (Partner) - podmiot 

współpracujący z NIW na podstawie umowy o realizację zadania Programu KS. 

7. Karta Wartości Korpusu Solidarności (Karta Wartości) - zbiór wartości i zasad 

określających zachowania i działania uważane za właściwe dla osób uczestniczących w 

KS, będąca jego integralną częścią. 

8. Karta Wolontariusza Korpusu Solidarności (Karta Wolontariusza)  -- system uprawnień 

i przywilejów służący do nagradzania uczestników KS, udostępniony przez NIW. Karta 

Wolontariusza przypisana jest do konta każdego uczestnika Programu KS w SOW  

9. Oferta wsparcia Programu KS (Oferta KS) – działania oferowane przez NIW i Partnerów  

uczestnikom programu w szczególności działania edukacyjne, poradnictwo, konkursy, 

uczestnictwo w wydarzeniach specjalnych służące rozwijaniu kompetencji uczestników 

i wzmacnianiu wolontariatu.  

http://www.korpussolidarnosci.gov.pl/
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10. Uczestnik Programu KS (Uczestnik) - Wolontariusz, Organizator wolontariatu, 

Koordynator wolontariatu świadczący wolontariat w ramach KS.  

11. Lider grupy wolontariuszy (Lider) - wolontariusz, który reprezentuje grupę w KS w 

przypadku świadczenia wolontariatu grupowego.   

 

Rozdział II Uczestnicy Programu Korpus Solidarności 

W  Programie Korpus Solidarności  może uczestniczyć: 

1. Wolontariusz - osoba fizyczna, która przystąpiła do KS za pośrednictwem SOW, 

dobrowolnie i nieodpłatnie wykonuje świadczenia wolontariatu na rzecz 

Organizatorów KS na zasadach określonych w UoDPPiW i w zakresie określonym w 

Programie KS oraz postępuje zgodnie z Kartą Wartości.  

2. Organizator wolontariatu - podmiot, który przystąpił do KS za pośrednictwem SOW, 

jest uprawniony do korzystania ze świadczeń Wolontariusza zgodnie z UoDPPiW,   

współpracuje z Wolontariuszami KS, postępuje zgodnie z Kartą Wartości.   

3. Koordynator wolontariatu - osoba  reprezentująca Organizatora wolontariatu 

odpowiadająca za  współpracę z Wolontariuszami, jest wskazana przez Organizatora 

w SOW i w jego imieniu zarządza jego kontem w SOW.   

a. Koordynator wskazany przez Organizatora do współpracy z wolontariuszami, 

zostaje Uczestnikiem KS w momencie przystąpienia Organizatora do KS. 

 

Rozdział III. Warunki  uczestnictwa w Programie Korpus Solidarności 

1. Wolontariusz zostaje Uczestnikiem programu z chwilą przystąpienia do KS za 

pośrednictwem SOW i  złożenia w nim oferty pomocy. 

2. Wolontariusz KS zobowiązuje się świadczyć wolontariat w określonym w KS wymiarze 

czasu, odpowiednio dla: 

a. osoby w wieku 13 - 15 lat - w wymiarze min. 6 godz. miesięcznie przez okres 

min. 6 miesięcy, 

b. osoby w wieku 15 - 65 lat - w wymiarze min. 16 godz. miesięcznie przez okres 

min. 12 miesięcy, 

c. osoby powyżej 65 lat - w wymiarze min. 6 godz. miesięcznie przez okres min. 

6 miesięcy,  

d. osoby z niepełnosprawnością - w wymiarze min. 6 godz. miesięcznie przez 

okres m.in. 6 miesięcy, 

e. osoby poniżej 13 lat jedynie w ramach wolontariatu grupowego 

zorganizowanego przez szkołę lub organizację członkowską - w wymiarze 

min. 6 godz. miesięcznie dla całej grupy wolontariuszy przez okres min. 6 

miesięcy, 

f. osoby powyżej 65 lat oraz osoby z niepełnosprawnością mogą świadczyć 

wolontariat grupowy zorganizowany przez organizację członkowską - w 

wymiarze min. 6 godz. miesięcznie dla całej grupy wolontariuszy przez okres 

min. 6 miesięcy, 
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3. Osoby wskazane w ust. 2 pkt. a - d powyżej, mogą świadczyć wolontariat grupowy 

zorganizowany przez organizację członkowską w wymiarze czasu odpowiednim dla 

wieku osób tworzących tą grupę określonym w Rozdziale III ust. 2 pkt. a - d.    

4. W przypadku świadczenia wolontariatu grupowego Lider zgłasza grupę do 

Programu za pośrednictwem SOW, składa ofertę pomocy, przypisuje członków 

grupy do konta w SOW i administruje nim. 

5. Organizator staje się Uczestnikiem programu z chwilą przystąpienia do KS za 

pośrednictwem SOW i złożenia w nim oferty pracy.  

6. Organizator zobowiązuje się do współpracy z Wolontariuszami KS przy założeniu, że 

nie obowiązuje limit wolontariuszy, z którymi Organizator podejmie współpracę 

oraz częstotliwość współpracy. 

7. Współpraca pomiędzy Uczestnikami opiera się na poszanowaniu, wzajemnej 

odpowiedzialności, otwartości i zaangażowaniu. Organizator wolontariatu jest 

odpowiedzialny za stworzenie odpowiednich warunków do świadczenia 

wolontariatu.       

8. Dokumentowanie świadczenia wolontariatu w szczególności godzin pracy 

wolontariackiej i współpracy z wolontariuszami odbywa się SOW.   

9. W Programie nie może  uczestniczyć osoba: 

a. pozbawiona pełni praw publicznych, 

b.  która utraciła częściowo lub całkowicie zdolność do czynności prawnych i 

utrata będzie miała charakter trwały, 

c. została skazana prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa 

umyślnego, w tym przestępstwa skarbowego.  

10. Uczestnik KS, może samodzielnie za pośrednictwem SOW wielokrotnie zawiesić 

aktywność w KS  na okres łącznie 90 dni w okresie 12 miesięcy. Okres 12 miesięcy 

liczony jest od dnia pierwszego zawieszenia aktywności. 

11. W okresie zawieszenia aktywności, o której mowa w ust. 10, Uczestnik nie traci 

możliwość korzystania z Oferty KS.   

12. Wolontariusz, Koordynator i Organizator wolontariatu przestają być Uczestnikami 

w przypadku: 

a. braku świadczenia wolontariatu przez okres 12 miesięcy,   

b. rezygnacji z udziału w KS, 

c. z chwilą śmierci osoby fizycznej,  

d. z chwilą otwarcia likwidacji osoby prawnej lub zakończenia bytu 

prawnego jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej.  

 

Rozdział IV.  Weryfikacja świadczeń wolontariackich 

 Wolontariusze  

1. Weryfikacja świadczenia wolontariatu odbywa się na koniec każdego miesiąca.  
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2. Wolontariusz powinien posiadać aktywną ofertę pomocy w SOW lub w okresie  

każdego miesiąca świadczyć wolontariat w liczbie godzin co najmniej równej liczbie 

godzin określonych w Rozdziale III ust. 2 pkt. a-f   

3. Weryfikacja liczby godzin świadczonego wolontariatu, o której mowa w pkt. 2 powyżej, 

dokonuje się automatycznie w SOW na podstawie zatwierdzonej na  koncie 

Wolontariusza liczby godzin wolontariatu. 

4. Zatwierdzenia godzin wolontariatu, o której mowa w pkt. 3, dokonuje Koordynator 

wolontariatu w Organizacji, na rzecz której świadczony był wolontariat 

5. W przypadku kiedy liczba godzin, o której mowa w pkt 2 powyżej jest mniejsza od 

wymaganej, na koncie Wolontariusza w SOW Karta Wolontariusza zyskuje status 

Nieaktywna co oznacza brak możliwości korzystania z Karty Wolontariusza.  

6. Możliwość ponownego korzystania z Karty Wolontariusza następuje po  wypełnieniu 

zobowiązania określonego w Rozdziale III ust. 2 pkt. a-f, które spowoduje zmianę 

statutu Karty Wolontariusza na Aktywna.  

7. Posiadanie aktywnej oferty pomocy w SOW lub aktywnej Karty Wolontariusza 

uprawnia do korzystania z Oferty KS.  

 

Organizatorzy / Koordynatorzy 

1. Weryfikacja współpracy Organizatora (oraz realizującego współpracę w jego imieniu 

Koordynatora) z wolontariuszami, o której mowa w Rozdziale III ust. 6, odbywa się na 

koniec każdego miesiąca.     

2. Organizator powinien posiadać aktywną ofertę pracy w SOW lub w okresie każdego 

miesiąca współpracować z Wolontariuszami KS.  

3. Weryfikacja współpracy z Wolontariuszami dokonuje się automatycznie w SOW na 

podstawie potwierdzonej na koncie Organizatora liczby godzin współpracy z 

Wolontariuszami. 

4. Zatwierdzenia godzin wolontariatu, o której mowa w pkt. 3, dokonuje Koordynator 

wolontariatu w Organizacji, na rzecz której świadczony był wolontariat 

5. W przypadku kiedy Organizator nie podejmie współpracy z Wolontariuszami w danym 

miesiącu na jego koncie w SOW Karta Wolontariusza zyskuje status Nieaktywna co 

oznacza brak możliwości korzystania z Karty Wolontariusza.  

6. Możliwość ponownego korzystania z Karty Wolontariusza następuje po wypełnieniu 

zobowiązania określonego w Rozdziale III ust. 6, które spowoduje zmianę statutu Karty 

Wolontariusza na Aktywna. 

7. Posiadanie aktywnej oferty pracy w SOW lub aktywnej Karty Wolontariusza uprawnia 

do korzystania z Oferty KS.  

 

Rozdział V. Prawa i obowiązki uczestników Korpusu Solidarności  

 

1. Uczestnik ma prawo korzystać z dostępnej Oferty KS,  

2. Uczestnik KS ma prawo korzystać z Karty Wolontariusza, zgodnie z zasadami jej 

funkcjonowania.  
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3. Uczestnik  ma obowiązek  systematycznego świadczenia wolontariatu, zgodnie z 

wymogami określonymi w KS w Rozdziale III.   

4. Uczestnik  ma prawo  w każdym momencie zrezygnować  z aktywności w Programie KS  

i robi to  samodzielnie  usuwając swoje konto z systemu SOW. 

5. Uczestnik  prowadząc działania w ramach  KS ma obowiązek ich dokumentowania na 

swoim koncie w SOW.  

6. Uczestnik  ma obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu  oraz Karty Wartości 

KS. 

 

Rozdział VI. Działalność niedozwolona w Korpusie Solidarności 

Uczestnik nie może prowadzić działań, które: 

1. Godzą w dobre imię Programu i jego funkcjonowanie, są niezgodne z ideą 

dobrowolnej, świadomej pomocy wolontariackiej.  

2. Są wbrew zasadom określonym w niniejszym Regulaminie oraz wartościom  

wymienionym w Karcie Wartości. 

3. Mogą być odczytywane jako zaangażowanie na rzecz lub przeciwko: partiom politycznym, 

ruchom politycznym, kandydatom w wyborach oraz przedstawicielom władz samorządowych 

lub państwowych. 

4. Pobiera świadczenia pieniężne za działalność wolontariacką. 

 

Rozdział VII.  Postanowienia końcowe 

1. NIW nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie i mieniu wyrządzone przez 

Uczestnika. 

2. Regulamin  Uczestnictwa w Programie Korpus Solidarności w jego aktualnie 

obowiązującej wersji dostępny jest na stronie internetowej programu Korpusu 

Solidarności: https://www.niw.gov.pl/nasze-programy/korpus-solidarnosci/ oraz 

http://www.korpussolidarnosci.gov.pl  

3. NIW zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz jego aktualizacji. 

 

 

https://www.niw.gov.pl/nasze-programy/korpus-solidarnosci/
http://www.korpussolidarnosci/

