
REGULAMIN WOLONTARIATU  
Fundacji Ronalda McDonalda 

 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Wolontariuszem Fundacji Ronalda McDonalda (dalej „Fundacji”) może zostać 
pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba 
niepełnoletnia, która ukończyła 14 lat posiadająca ograniczoną zdolność do czynności 
prawnych pod warunkiem, że jej przedstawiciel ustawowy (rodzic/opiekun prawny) 
wyrazi uprzednią pisemną zgodę na wykonywanie świadczeń wolontariackich przez 
osobę niepełnoletnią. 

2. Wolontariusz realizuje zadania na rzecz Fundacji społecznie, za co nie pobiera 
wynagrodzenia, jak również nie pobiera żadnych opłat od innych osób, z którymi styka 
się w swoich działaniach Wolontariusza. 

3. Za planowanie, organizowanie działań Wolontariuszy oraz zapewnienie harmonizacji 
działań Wolontariuszy i pracowników Fundacji odpowiada wyznaczony przez Fundację 
Koordynator. 

§ 2 

Przyjęcie nowego wolontariusza 

 Kandydat na Wolontariusza wypełnia kartę zgłoszeniową (Ankietę) u Koordynatora. 

 Koordynator może przeprowadzić z kandydatem na Wolontariusza rozmowę 
kwalifikacyjną. 

 Koordynator w oparciu o zebrane informacje przygotowuje propozycję zakresu 
obowiązków wolontariusza oraz ustala z nim harmonogram pracy. 

 Podstawą realizacji świadczeń przez Wolontariusza jest Porozumienie określające zakres, 
sposób i czas wykonywania świadczeń, które zawiera z Wolontariuszem  Dyrektor 
Fundacji (dalej „Porozumienie”). 

 Wolontariusz podejmuje realizację świadczeń na rzecz Fundacji po zawarciu 
Porozumienia, w którym składa pisemne oświadczenie, że zapoznał się z niniejszym 
Regulaminem oraz innymi niezbędnymi wewnętrznymi dokumentami Fundacji. 

 

§ 3 

Czas pracy wolontariusza 

1. Wolontariusz, z którym podpisano Porozumienie, wykonuje świadczenie w godzinach 
ustalonych indywidualnie, dopasowanych do swoich możliwości czasowych, które 
uzgadnia cotygodniowo  wspólnie z Koordynatorem. 

2. W przypadku nieobecności, Wolontariusz poinformuje  o tym fakcie Koordynatora (sms, 
mail, telefon), w celu zapewnienia ewentualnego zastępstwa i niezakłóconej realizacji 
zadań Fundacji. 

§ 4 

Zadania wolontariusza 

1. Zakres zadań i świadczeń wykonywanych przez Wolontariusza na rzecz Fundacji 
określony jest w Porozumieniu. 

2. Wolontariusz może wykonywać poza zakresem obowiązków inne zadania każdorazowo 



ustalone z Koordynatorem wynikające z posiadanych kwalifikacji i uprawnień. 

§ 5 

Prawa wolontariusza 

1. Wolontariusz ma prawo do uzyskania informacji o przysługujących mu prawach i 
ciążących na nim obowiązkach. 

2. Wolontariusz ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania 
świadczeń. 

3. Wolontariusz ma prawo do uzyskania informacji o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa 
związanych z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed 
zagrożeniami. 

4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywaniu 
świadczeń,  
z określeniem ich zakresu. 

5. Wolontariuszowi, z którym podpisano porozumienie o współpracy przysługuje 
zaopatrzenie 
z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń na podstawie ustawy z dnia 30 
października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych 
powstałych w szczególnych okolicznościach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 737). 

 

§6 

Obowiązki wolontariusza 

1. W czasie obowiązywania porozumienia lub w okresie współpracy, Wolontariusz jest 
zobowiązany: 

1) przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w tym Regulaminu Wolontariatu, 
wewnętrznych regulaminów obiektów, w których świadczy wolontariat, w których 
realizuje zadania Fundacja, zasad współżycia społecznego, wykonywać podjęte 
zadania sumiennie, z zachowaniem należytej staranności, w poszanowaniu godności 
osób trzecich, w szczególności podopiecznych Fundacji i ich bliskich,  we współpracy z 
pracownikami Fundacji i innymi Wolontariuszami, 

2) dbać o majątek Fundacji, oraz podmiotów, w których obiektach realizuje zadania 
Fundacja, 

3) przekazywać niezwłocznie istotne informacje dotyczące realizowanych przez 
Wolontariusza zadań Koordynatorowi lub pod jego nieobecność innemu pracownikowi 
Fundacji. 

2. Wolontariusz zobowiązany jest do przestrzegania zapisów z ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926) oraz 
wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w związku z czym przez podpisanie 
Porozumienia zobowiązuje się nie ujawniać żadnych informacji ani danych osobowych 
uzyskanych w trakcie realizacji świadczeń na rzecz Fundacji. 

3. W razie nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu Wolontariusz może zostać czasowo  
odsunięty od wykonywanych świadczeń na rzecz Fundacji, a w przypadkach rażącego 
naruszenia Regulaminu lub powtarzających się naruszeń Fundacja może rozwiązać 
Porozumienie w trybie natychmiastowym. 

 

§ 7   

Postanowienia końcowe 



1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2016 roku.  

2. Naruszenie zakazów i nakazów oraz obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie 
traktowane będzie jako naruszenie Porozumienia. 

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio właściwe przepisy 
prawa. 

4. Wszelkie spory w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu będą wiążąco 
rozstrzygane przez Dyrektora Fundacji. 

5. Wszelkie zmiany  Regulaminu następują jednostronną decyzją Fundacji, która  jest 
zobowiązana poinformować o tym Wolontariuszy na 1 tydzień przed wejściem w życie 
planowanych zmian, z określeniem daty wejścia zmian Regulaminu w życie. W przypadku 
kiedy dany Wolontariusz  w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji o zmianie 
Regulaminu nie złoży, na piśmie pod rygorem nieważności, oświadczenia, że nie akceptuje 
wprowadzonych zmian Regulaminu, uważa się, że Regulamin w wersji zawierającej 
wprowadzone zmiany zastępuje wobec milczącej akceptacji ze strony Wolontariusza 
dotychczas obowiązującą wersją Regulaminu z upływem dnia określonego w informacji o 
jego zmianie. Złożenie przez danego Wolontariusza oświadczenia o nie zaakceptowaniu 
wprowadzonych zmian Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez niego 
oświadczenia o rozwiązaniu Porozumienia w trybie natychmiastowym. 

 
 

___________________ 

Dyrektor Fundacji Ronalda McDonalda 

Katarzyna Nowakowska 

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 roku. 
 


