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POROZUMIENIE NR ………/……/2023 

UMOWA WOLONTARIACKA 

 

 

zawarte w dniu ………… 2023 r. pomiędzy: 

 

Instytutem Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, 

ul.  Teatralna 4, 40-003 Katowice. NIP: 6342865350, REGON: 364603340, wpisanym 

do Rejestru Instytucji Kultury Samorządu Województwa Śląskiego pod numerem RIK-

D/23/2016, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Pociask-Frącek  

zwaną w dalszej części umowy Organizatorem,  

 

a 

 

_____________, zam.: ul. ______________, __________________________________, 

PESEL:__________________ zwanym/zwaną w dalszej części umowy Uczestnikiem.  

 

Zważywszy, że Uczestnik na podstawie umowy z dnia _____________ numer 

_____________ zawartej z Organizatorem, zwanej dalej Umową,   w ramach „projektu 

akredytacyjnego” w dniach XXX będzie uczestniczył w kursie/szkoleniu , Strony 

postanawiają co następuje: 

 

§ 1 

1. Porozumienie jest realizowane w ramach programu Erasmus+. 

2. Organizator zapewni wsparcie finansowe Uczestnika z funduszy unijnego 

programu Erasmus+ zgodnie z ww. Umową celem odbycia wyjazdu 

szkoleniowego (merytorycznego) do zagranicznej organizacji przyjmującej 

(organizatora szkolenia/kursu), zwanego dalej Wyjazdem.  

3. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest zapewnienie przez Uczestnika 

świadczeń wolontariackich zgodnie z Indywidualnym Planem Rozwoju (zwanym 

dalej IPR), stanowiącym załącznik do niniejszego Porozumienia. Uczestnik 

zapoznał się, akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień 

Regulaminu rekrutacji edukatorów i animatorów w „projekcie akredytacyjnym” w 

ramach mobilności (wyjazdów edukacyjnych) 

 

§ 2 

1. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia finansowania Wyjazdu na zasadach 

wynikających z odrębnej Umowy, a Uczestnik zobowiązuje się do: 
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1) potwierdzenia zdobytych umiejętności (dokument Europass–Mobilność – 

wymagane zaangażowanie organizatora szkolenia, dokument Europass-CV 

przynajmniej w zakresie dotyczącym obszaru znajomości języków), 

2) złożyć raport indywidualny z odbytej mobilności za pomocą wskazanej 

przez Zespół Koordynacyjny Projektu platformy, 

3) wykorzystania zdobytych umiejętności na rzecz Organizatora (np. spotkania 

z kadrą IMP, podzielenie się materiałami ze szkolenia, wzbogacenie lub 

stworzenie nowej oferty edukacyjnej, w tym materiałów edukacyjnych), 

4) prowadzenie działań upowszechniających dotyczących wdrażania 

rezultatów, (np. spotkania dla współpracujących organizacji, mailing, 

informowanie władz lokalnych, publikowanie lub dostarczenia materiałów 

do opublikowania na EPALE, dostarczenie materiałów do opublikowania na 

Erasmus+ Project Results Platform), 

5) przeprowadzenia odpowiednich działań wolontariackich uzgodnionych z 

Organizatorem - szkolenia dla kadr kultury i/lub innych osób dorosłych, 

zorganizowania spotkania promocyjnego, przygotowania tekstu 

merytorycznego, opracowania materiału audiowizualnego, itp., 

6) minimalna ilość produktów, które opisano w punktach 3-5 wynosi 3. W tym 

minimum 1 szkolenie dla kadr kultury i/lub innych osób dorosłych, 

7) udzielania informacji (na żądanie przedstawiciela Zespołu Koordynacyjnego 

Projektu) dotyczących mobilności, 

8) udział w minimum dwóch panelach ewaluacyjnych dotyczących realizacji 

„projektu akredytacyjnego”, 

9) współpracy z tutorem reprezentującym Organizatora opisanym w § 5. 

 

§ 3 

1. Uczestnik przedłoży Organizatorowi raport, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 w 

terminie 30 dni od dnia zakończenia Wyjazdu. Raport powinien zawierać m.in.: 

a) opisanie działań podczas Wyjazdu 

b) opisanie najważniejszych doświadczeń podczas Wyjazdu 

c) opisanie osiągnięć i wpływu na indywiudalny rozwój 

2. Uczestnik wykona działania o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 – 9 w terminie 

12 miesięcy od dnia zakończenia Wyjazdu. Uczestnik wykona ww. działania 

zgodnie z IPR. 

3. Uczestnik wykonana działania opisane w § 2 ust. 1 pkt 3 – 9 w zakresie 

zgodnym z IPR, przy czym za zgodą i w porozumieniu z Organizatorem, 

Uczestnik może zaproponować nowe, odpowiednio kreatywne, formy działań 

merytorycznych w zakresie edukacji osób dorosłych mające charakter 

innowacyjnych, które za zgodą Organizatora mogą być wykonane w miejsce 

działań uprzednio planowanych zgodnie z IPR.  

4. Zmiany opisane w pkt 3 będą efektem ewaluacji po odbytym Wyjeździe. 
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5. Propozycje nowych działań będą składane przez Uczestnika w formie pisemnej, 

a ich akceptacja przez Organizatora odbędzie się w formie aneksu do IPR.  

 

§ 4 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż działania, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3-9 

będą odbywały się bezkosztowo. W przypadku konieczności wydatkowania 

kosztów na realizację tych działań Strony uzgodnią między sobą zasady ich 

ponoszenia lub sposób pozyskania finansowania.    

2. Działania Uczestnika stanowiące realizację jego obowiązków opisanych w § 2 

ust. 1 pkt 3 – 9 mogą odbywać się w porozumieniu z Organizatorem w ramach 

działań statutowych Organizatora.  

3. W przypadku gdy realizacja działań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3–9 przez 

Uczestnika doprowadzi do powstania utworu w rozumieniu prawa autorskiego, 

Uczestnik zobowiązany jest do udzielenia Organizatorowi nieograniczonej i 

niewyłącznej licencji na korzystanie z tego utworu. 

4. Świadczenia Uczestnika, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 – 9 niniejszego 

Porozumienia, będą wykonywane na warunkach wynikających z przepisów nst. 

42ast. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie (t. jedn. Dz. U. 2022, poz. 1327 z późn. zm).  

 

§ 5 

1. Organizator zapewni uczestnikowi tutora – osobę wspierającą i motywującą do 

osiągania zakładanych w ramach niniejszego porozumienia założeń. Tutorem 

uczestnika będzie XXX, e-mail: …………………… tel. …………………,  

2. Strony ustalają następujące osoby do bieżących kontaktów w celu wykonywania 

niniejszego Porozumienia ze strony Uczestnika: Pani/Pan: …………………, e-mail: 

…………………, tel. …………………  

 

§ 6 

1. Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Organizatora kary umownej w 

wysokości 150 zł za każdy dzień opóźnienia w realizacji działań o których mowa 

w § 2 ust. 1 pkt 2 – 9 w stosunku do terminów wynikających z niniejszego 

Porozumienia. Kara umowna nie może przekroczyć wartości wsparcia 

finansowego Uczestnika z funduszu unijnego programu Erasmus+ zgodnie z 

odrębną umową, przy czym wartości euro przelicza się według kursu NBP 

obowiązującego na dzień zakończenia Wyjazdu.  

2. Uczestnik jest uprawniony do rozwiązania niniejszego Porozumienia w 

dowolnym czasie z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego jeden 

miesiąc kalendarzowy, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W 

przypadku rozwiązania Porozumienia przez Uczestnika przed datą spełnienia 

przez niego działań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2–9, Uczestnik jest 

zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Organizatora w wysokości 
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równowartości całego kosztu wsparcia finansowego, o którym mowa w § 1 ust. 

2 udzielonego na podstawie Umowy.  

 

§ 7 

 

1. Strony zgodnie oświadczają, że każda z nich w zakresie wynikającym z  

prowadzonej przez nie działalności jest administratorem danych osobowych w 

rozumieniu art. 4 pkt 7 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), zwanego dalej: RODO, w tym również w odniesieniu do danych osobowych 

osób fizycznych reprezentujących drugą Stronę oraz osób fizycznych wskazanych 

przez ten podmiot, jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za 

wykonanie niniejszego Porozumienia. 

2. Każda ze Stron oświadcza, że spełnia wymagania RODO i posiada odpowiednie 

procedury dające gwarancje prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z 

RODO. 

3. Każda ze stron zobowiązuje się we własnym zakresie do pełnej ochrony danych 

osobowych zgodnie z wymaganiami RODO. 

4. Strony oświadczają, że wypełniły, bądź wypełnią obowiązek informacyjny wobec 

siebie (w tym również wobec osób wskazanych przez ten podmiot, jako osoby do 

kontaktu i innych osób odpowiedzialnych za wykonanie niniejszego Porozumienia 

bądź wymienionych w treści Porozumienia) w przypadkach, zakresie i terminie 

wynikającym z  art. 13, art. 14 RODO. 

5. W przypadku udostępnienia przez jedną ze Stron drugiej Stronie, w związku z 

wykonaniem niniejszego Porozumienia, danych osobowych osób związanych z tą 

Stroną w szczególności pracowników, pełnomocników, członków zarządu, 

dyrektorów, kontrahentów, a także innych osób niepodpisujących niniejszego 

Porozumienia, Strona, która dane udostępniła zobowiązana jest w imieniu  Strony, 

do której dane udostępniono, poinformować te osoby o zakresie danych osobowych 

dotyczących tych osób, a przekazanych danej stronie, o tym, że Strona, której dane 

udostępniono jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich 

dane osobowe na zasadach opisanych w treści stosownej klauzuli informacyjnej, o 

której mowa w poprzednim ustępie. 

6. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez 

Organizatora stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia. 

7. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Instytut Myśli 

Polskiej im. Wojciecha Korfantego znajduje się na stronie 

www.instytutkorfantego.pl/ochrona-danych-osobowych. 

 

§ 8 
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1. Adresy Stron podane na początku niniejszego Porozumienia są ich adresami 

dla doręczeń. Strony obowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o 

każdorazowej zmianie ich adresów. W przypadku zaniedbania tego obowiązku 

pismo przesłane pod ostatnio wskazany przez Stronę adres i zwrócone z 

adnotacją o niemożności doręczenia pozostawia się w dokumentach ze 

skutkiem doręczenia na dzień adnotacji dokonanej przez Pocztę Polską – bez 

względu na przyczynę nieodebrania pisma przez Stronę. 

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszego Porozumienia strony poddają 

pod rozstrzygniecie Sądu powszechnego właściwego dla siedziby 

Organizatora. 

3. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

Organizator       Uczestnik 

 


