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Regulamin  

Karta Wolontariatu Pracowniczego 
Fundacja Instytut Wolontariatu Pracowniczego                                   

                               
 

Preambuła  
 
KARTA WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO to deklaracja dobrowolnego podjęcia i realizacji wolontariatu pracowniczego 
przez społecznie odpowiedzialnego pracodawcę. To wyznacznik pierwszej w Polsce innowacyjnej i etycznej przestrzeni 
społecznej pracodawcy do rozwoju programu wolontariatu pracowniczego z dobrowolnym udziałem pracowników. Jest 
potwierdzeniem nowej filozofii pracy i rozwijania dobrych praktyk budujących rynkową przewagę przez równowagę  
i partnerskie relacje w organizacji i w otoczeniu, a także uwalniania i wzmacniania kapitału społecznego, najlepszej drogi do 
naszego dobrostanu i szczęścia.  
Wolontariat pracowniczy to szansa na rozwój osobisty pracowników, nabywanie nowych kompetencji, rozwijanie talentów 
oraz odkrywanie i promocja naturalnego przywództwa. Uwrażliwia na potrzeby innych, wspiera budowanie relacji i więzi 
społecznych, przyczynia się do powstania harmonijnego ekosystemu w nurcie założeń zrównoważonego rozwoju, w którym 
wszyscy interesariusze solidarnie i dobrowolnie działają na rzecz wspólnego dobra, w tym dobra naszej planety.  
Karta stanowi powód do dumy i źródło inspirowania innych do podejmowania wyzwań w myśl zrównoważonego rozwoju. 
Oparta jest na wartościach kluczowych dla rozwoju i powodzenia programów wolontariatu pracowniczego  
w odpowiedzialnych społecznie organizacjach tj. pozytywne relacje, zaufanie, szacunek i współpraca. To wyraz identyfikacji 
z 7 czynnikami sukcesu rozwoju kultury relacji i współpracy, strategicznymi zasadami wolontariatu pracowniczego 
rekomendowanymi przez Fundację Instytut Wolontariatu Pracowniczego i Liderów wolontariatu pracowniczego w Polsce: 

 Dobrowolność, czyli uwalnianie naturalnego potencjału 
 Proaktywność i zaangażowanie, czyli budowanie poczucia wpływu na świat 
 Dialog i partnerskie relacje z otoczeniem, czyli patrzenie w tym samym kierunku 
 Spójna i otwarta komunikacja, czyli mówienie jednym głosem 
 Podejście systemowe, czyli długoterminowe inwestowanie we wspólne dobro 
 Efektywność, czyli mądre i skuteczne pomaganie 
❼ Aktywna promocja, czyli budowanie wiarygodności w działaniu 

 
Przystąpienie przez pracodawców do grona Sygnatariuszy Karty Wolontariatu Pracowniczego oznacza: 

• poparcie dla idei społecznych aktywności pracowników, podkreślając istotę tego tematu przez pracodawcę; 

• dołączając do prestiżowego grona Sygnatariuszy staje się również ambasadorem tematu w swoim środowisku. Wyraża 
tym samym gotowość na wprowadzenie zapisów Karty oraz zobowiązuje się do wprowadzenia polityk wolontariatu 
pracowniczego oraz zarządzania programami społecznymi w swojej organizacji, instytucji, czy firmie; 

• pokazanie otwartości i szacunku pracodawcy wobec pracowników wrażliwych i aktywnych społecznie, wzmocnienie 
dialogu nt. wolontariatu wewnątrz i na zewnątrz organizacji; 

• możliwość dołączenia do grona Partnerów Fundacji - doświadczonych Liderów wolontariatu pracowniczego 
wyznaczających trendy w zarządzaniu wolontariatem pracowniczym i polityce społecznego zaangażowania; 

• zobowiązanie, które implikuje rewizję własnych polityk w komfortowym zakresie dla pracowników, uwzględniając 
wskaźniki pozwalające na lepsze monitorowanie zarządzania wolontariatem pracowniczym na poziomie operacyjnym, 
audytu oraz monitoringu działań w tym zakresie; 

• wzmocnienie wizerunku pracodawcy odpowiedzialnego i zaangażowanego wolontariat pracowniczy;  

• przełożenie zapisów Karty na realne prospołeczne działania i współpracę międzysektorową. 
 

I. Interesariusze  

 
1. Organizatorem jest Fundacja Instytut Wolontariatu Pracowniczego, adres rejestracyjny: (02-806) Warszawa,  

ul. Rybitwy 6/1, adres siedziby/do doręczeń: (00-549) Warszawa, ul. Piękna 26/24A, o nr KRS: 0000410956, NIP: 
9512353634, dalej zwaną Organizatorem. Kontakt: karta@wolontariatpracowniczy.pl, telefon: 795 565 855, 
www.wolontariatpracowniczy.pl.  

2. Karta Wolontariatu Pracowniczego (dalej zwana: Kartą lub Programem) to deklaracja dobrowolnego podjęcia  
i realizacji w partnerstwie międzysektorowym wolontariatu pracowniczego na cele społecznie użyteczne zgodnie  
z aktualną Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Stanowi wyznacznik innowacyjnej i etycznej  

mailto:karta@wolontariatpracowniczy.pl
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przestrzeni społecznej pracodawcy do rozwoju programu wolontariatu pracowniczego zgodnie z Regulaminem. Jest 
potwierdzeniem nowej filozofii pracy i partnerskie relacje w organizacji i w otoczeniu, a także uwalniania i wzmacniania 
kapitału społecznego, najlepszej drogi do naszego dobrostanu i szczęścia.  

3. Sygnatariuszem Karty Wolontariatu Pracowniczego są społecznie odpowiedzialni pracodawcy podejmujący 
wolontariat pracowniczy zarówno sektora biznesu, samorządu, organizacji pozarządowych: 
3.1. Biznesowe organizacje komercyjne 
3.2. Jednostki administracji publicznej  
3.3. Organizacje pozarządowe  
3.4. Podmioty ekonomii społecznej (spółdzielnia socjalna, spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), 

o ile prowadzą działalność pożytku publicznego w zakresie zbieżnym z celami Programu (Regulamin III.1) oraz  
w przypadku spółki akcyjnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spełniają wymogi z art. 3. ust 3 pkt 4 Ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj.: nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają 
całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich 
członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

4.      Sygnatariuszami nie mogą być: 
4..1 Partie i organizacje polityczne 
4.2. Organizacje kościelne 
4.3. Związki Zawodowe 
4.4. Kluby Sportowe wspierające sztuki walki, sporty strzeleckie i ekstremalne 

5. Sygnatariuszami Wspierającymi Kartę Wolontariatu Pracowniczego są organizacje, które zdecydują się dodatkowo 
wesprzeć finansowo Program. 

6. Koordynatorem Karty Wolontariatu Pracowniczego po stronie pracodawcy jest jego pracownik, animujący 
komunikacją  i przedsięwzięciami związanymi z Kartą. 

7. Ambasadorem Karty Wolontariatu Pracowniczego jest przedstawiciel pracodawcy, świadczący najwyższe stanowisko 
w organizacji, której celem jest propagowanie i rekomendowanie idei wolontariatu pracowniczego w Polsce. 

8. Mentorem Karty Wolontariatu Pracowniczego są pracodawcy jest ciałem opiniotwórczym i doradczym składającym 
się z przedstawicieli Partnerów Organizatora – Liderów wolontariatu pracowniczego, która partycypuje w debatach  
i wydarzeniach towarzyszących propagujących wolontariat pracowniczy z udziałem i przy wsparciu Organizatora. 

9. Wolontariuszem jest pracownik pracodawcy, świadczący dobrym przykładem wolontariat na rzecz innych przy 
wsparciu pracodawcy. 

10. Beneficjentem jest organizacja pozarządowa lub instytucja publiczna przyjmująca wolontariuszy zgodnie z Ustawą  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podejmująca współpracę z pracodawcami w realizacji inicjatyw 
pracowniczych przy wsparciu pracodawcy na rzecz beneficjentów ostatecznych. 

11. Beneficjentem ostatecznym jest użytkownik wsparcia organizacji pozarządowych lub instytucji publicznych, odbiorca 
świadczeń wolontariackich pracowników Sygnatariuszy Karty. 

 

II.     Cel strategiczny 

 
1. Celem strategicznym Karty Wolontariatu Pracowniczego jest propagowanie idei i najlepszych praktyk wolontariatu 

pracowniczego w Polsce w sposób świadomy, odpowiedzialny, ponad wszelkimi podziałami. 
 

III.    Przystąpienie do grona Sygnatariuszy Karty 

 
1. Pracodawca gotowy przystąpić do grona Sygnatariuszy Karty Wolontariatu Pracowniczego należy: 

1.1. Wypełnić elektronicznie i wysłać Wniosek aplikacyjny umieszczony na stronie internetowej Organizatora 
https://wolontariatpracowniczy.pl/kartawolontariatupracowniczego/. Jego wyniki nie mają na celu weryfikacji 
pracodawcy przystępującego do Karty i nie będą nigdzie upubliczniane w powiązaniu z danym pracodawcą, 
wyłącznie w ramach statystycznych danych zbiorczych. 

1.2. Dokonać wpłaty na poczet członkostwa w gronie Sygnatariuszy Karty Wolontariatu Pracowniczego po otrzymaniu 
akceptacji Organizatora w ciągu 14 dni od daty wypełnienia i złożenia Wniosku. 

1.3. Podpisać Deklarację w siedzibie swojej organizacji z udziałem przedstawiciela podczas debaty propagującej  
w organizacji i jej otoczeniu biznesowo-społecznym wolontariatu pracowniczego i partnerstw międzysektorowych.  

1.4. W przypadku odstępstw w/w pkt. 1.2, 1.3., możliwe zmiany za zgodą Organizatora. 
2. Organizator podda każdy złożony Wniosek ocenie formalnej w terminie do 14 dni od momentu złożenia Wniosku. 
3. Pracodawca aplikujący do grona Sygnatariuszy Karty deklaruje tym samym swoją uczciwość opartą na przepisach prawa 

i etyce postępowania w obszarze zarządzania organizacją i relacjami z interesariuszami, z uwzględnieniem procesów 
promocji, sprzedaży i dobroczynności. 

https://wolontariatpracowniczy.pl/kartawolontariatupracowniczego/
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4. Organizator na wniosek osób trzecich może wnieść w trakcie piastowania tytułu Sygnatariusza Karty o zawieszenie lub 
wypowiedzenie pracodawcy członkostwa w gronie Sygnatariuszy Karty z uzasadnieniem, bez zwrotu poniesionych 
kosztów. Od decyzji Organizatora wówczas nie przysługuje  odwołanie.  

5. Podstawą przekazania darowizny członkowskiej jest podpisanie umowy darowizny celowej pomiędzy Organizatorem  
a pracodawcą, którego Wniosek został zaakceptowany przez Organizatora, jeśli Organizator nie zdecyduje inaczej. 

6. Przystąpienie do grona Sygnatariuszy Karty wiąże się w przypadku firm z jednorazową darowizną celową:  
6.1. duże organizacje biznesowe i pozarządowe (powyżej 250 pracowników): 5 000,00 pln 

      6.2. średnie organizacje biznesowe i pozarządowe (50-250 pracowników): 2 500,00 pln 

6.3. małe organizacje biznesowe i pozarządowe (10-50 pracowników): 1 000,00 pln 
6.4. mikro organizacje biznesowe i pozarządowe (poniżej: 10 pracowników): na zasadach potwierdzonych indywidualnie  
       z Organizatorem, z opcją barteru.  
6.5. jednostki administracji publicznej: na zasadach potwierdzonych indywidualnie z Organizatorem, z opcją barteru. 

7.  Nowy Sygnatariusz zostanie wpisany na honorową Listę Sygnatariuszy Karty Wolontariatu Pracowniczego do publicznej  
     wiadomości na stronie Organizatora z datą podpisania Karty. 
8.  Sygnatariusz ma obowiązek podsumowania swoich aktywności raz w roku na wniosek Organizatora. 
9.  Sygnatariusz Karty w Polsce zobowiązuje się do:  

9.1. wprowadzenia w życie zapisów Karty w swojej organizacji; 
9.2.promocji Karty w mediach oraz organizując lokalną debatę z udziałem Organizatora i swoich interesariuszy, 

lokalnego biznesu lub/i korporacji; 
9.3.dzielenia się swoimi dobrymi praktykami na bieżąco z interesariuszami 
9.4.kontaktu z Organizatorem Karty Wolontariatu Pracowniczego w Polsce w sprawach związanych z Kartą; 
9.5.wypełnienia raportu podsumowującego okresowo sytuację dotyczącą polityki i zarządzania wolontariatem 

pracowniczym pracodawcy nie częściej niż raz w roku;  
10. Podpisanie Karty odbywa się raz i jest ważne bezterminowo. 
 

IV.  Zobowiązania Sygnatariuszy Karty 

 
1. Pracodawcy zobowiązują się do wdrażania polityki i zasad zarządzania wolontariatem pracowniczym oraz ich 

promowania i upowszechniania wśród wszystkich interesariuszy organizacji, w tym między innymi poprzez:  
1.1. tworzenie atmosfery i kultury relacji i współpracy w organizacji z aktywnym udziałem kadry zarządzającej; 
1.2. włączanie zarządzania wolontariatem pracowniczym do polityk i procedur stosowanych w organizacji z 

zachowaniem troski o rozwój świadomości społecznej i dobrowolność; 
1.3. wdrożenie wewnątrzorganizacyjnych rozwiązań w celu rozwoju polityki i kultury sprzyjającym wolontariatowi 

pracowniczemu, w tym wskazania osoby lub zespołu koordynującego w miejscu pracy;  
1.4. wypracowanie i wdrożenie systemu wsparcia pracowników przez swojego pracodawcę, ze szczególnym 

uwzględnieniem obszarów m.in.: rekrutacji promującej wolontariat, dostępu do wiedzy i edukacji oraz nowych 
doświadczeń, grantów na inicjatywy wolontariackie, czasu na wolontariat w godzinach pracy, integracji 
społeczności wolontariackiej i celebrowania sukcesów, wyrażania uznania i promowania dobrych praktyk swoich 
pracowników.  

1.5. prowadzenia dialogu z interesariuszami wolontariatu pracowniczego pracodawcy na temat przyjętej polityki i 
zarządzania wolontariatem pracowniczym oraz informowania o zasadach i rezultatach podejmowanych 
aktywności. 

1.6. corocznego raportowania na temat podjętych działań i ich praktycznych rezultatów, w formule skróconej celem 
potwierdzenia figurowania na Liście Sygnatariuszy Karty Wolontariatu Pracowniczego w Polsce najbardziej 
zaawansowanych w rozwój i promocję, jak również dzielenia się swoimi dobrymi praktykami z innymi, inspirując 
do zmieniania świata na lepszy zaczynając od siebie. 

 

V.  Dane osobowe i dobra osobiste uczestników  

 
1. Udział w Programie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych wszystkich uczestniczących osób.  
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu jest: Fundacja Instytut Wolontariatu 

Pracowniczego, adres: (02-806) Warszawa, ul. Rybitwy 6 lok. 1 (Administrator). 
3. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem mailowym: admin@wolontariatpracowniczy.pl 
4. Dane osobowe interesariuszy, w tym pracowników, współpracowników, mentorów, wolontariuszy przetwarzane są na 

podstawie ich zgody na udział w Programie, które do dyspozycji i wglądu Organizatora posiada pracodawca, Sygnatariusz 
Karty w swoich zasobach.  

mailto:admin@wolontariatpracowniczy.pl
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5. Sygnatariusz zapewnia zgodność z prawem przekazania danych osobowych interesariuszy Karty Organizatorowi,  
w związku z realizacja Programu, w tym w szczególności danych zawartych w materiałach promocyjnych oraz związanych 
z umową, raportowaniem. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w procesie weryfikacji Wniosku, czasu uczestniczenia  
w gronie Sygnatariuszy Karty i jej promocji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane 
osobowe dotyczą na udział w Programie oraz uzasadniony interes Administratora. 

7. Odbiorcami danych osobowych są podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora tj. podmioty wspomagające 
działania Administratora (zespół Organizatora, księgowość, prawnik, systemy IT). 

8. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje m. in.: prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, 
prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich 
przetwarzania. 

9. Więcej informacji na temat przetwarzania przez Administratora danych osobowych uczestników Programu, w tym 
przysługujących im praw, zawartych jest w Polityce prywatności dostępnej na stronie Organizatora. 

10. Wizerunek osób uczestniczących w Programie jest przetwarzany na podstawie odrębnych zgód, obejmujących dalsze 
upublicznienie przez Organizatora oraz upowszechniające rezultaty Programu, media.  

11. Przedstawiciele pracodawców, w tym uczestnicy i beneficjenci przystępując do Programu jednocześnie udzielają 
Organizatorowi zgody na rozpowszechnianie ich dóbr osobistych utrwalonych zgodnie ze zdaniem poprzedzającym,  
w ramach publikacji, w jakiejkolwiek formie, w tym w materiałach utrwalających realizację Programu i zaangażowanie 
pracodawców, w celu ewentualnej promocji Programu na stronie internetowej Organizatora oraz w ramach komunikacji 
prowadzonej przez Organizatora w social mediach, bez dodatkowego wynagrodzenia. Zgoda obowiązuje przez cały czas 
realizacji Programu, a w przypadku materiałów kronikarskich również po tym okresie.  

 

V.   Postanowienia końcowe 

 
1. Wystąpienie z Wnioskiem aplikacyjnym jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu. 
2. Organizator, jak i Sygnatariusz Karty mają prawo do opublikowania informacji o przedmiocie, przebiegu i rezultatach 

współpracy w zakresie Karty Wolontariatu Pracowniczego, zarówno w wewnętrznych jak i zewnętrznych mediach. 
3. Kwestie nieokreślone w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator kierując się dobrem wspólnym. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego 

i dąży do porozumienia stron. 
 

VI.    Załączniki dostępne na stronie i w środowisku MSO 365 Organizatora 

 
Załącznik 1:      Wniosek aplikacyjny (Forms, MSO 365) 
Załącznik 2:      Umowa darowizny (Word, MSO 365) 
Załącznik 3:      Deklaracja (Word, MSO 365) 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=t7IIG7vg8keiSDY1a8Tq8xDw1Gaq6y9FmI11f6zuUc1UREdTOUJET0xXNEJKRVBSTEtFV05WRlVDUi4u

