POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
zawarte w dniu ___________ roku pomiędzy:
Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem:
ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS: 0000303048, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 525-242-41-91,
reprezentowaną przez:
Jacka Królikowskiego - Prezesa Zarządu
zwanym dalej „FRSI” lub „Korzystającym”
a
Panią/Panem ________, zamieszkałą/ym pod adresem: ____________,
____________, legitymującą/ym się dowodem osobistym nr: _________, PESEL:
___________
zwaną dalej „Wolontariuszem”
łącznie zwanymi dalej „Stronami”,
zostało zawarte porozumienie, zwane dalej „Porozumieniem”, następującej treści:
Preambuła
FRSI i Wolontariusz zawierają porozumienie o współpracy w zakresie wsparcia bieżącej
działalności Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w realizacji celów
statutowych.
Porozumienie dotyczy współpracy FRSI i Wolontariusza w ramach sieci Mobilnych
Doradców w ramach programu „Sektor 3.0” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowanego przez FRSI.
Głównym celem sieci Mobilnych Doradców jest udzielanie nieodpłatnego wsparcia
organizacjom pozarządowym i innym działającym lokalnie podmiotom w korzystaniu
z nowych technologii. Mobilni Doradcy oferują profesjonalne doradztwo oraz pomoc
w rozwoju organizacji pozarządowej w obszarze skutecznego wykorzystania technologii
informacyjno-komunikacyjnych. Pomagają zdiagnozować problemy i potrzeby organizacji.
Doradzają, jak tworzyć plany i strategie wykorzystania technologii. Udzielają
praktycznego wsparcia przy rozwiązywaniu problemów informatycznych w organizacji,
a ponadto ułatwiają znalezienie partnerów do wspólnych projektów związanych z nowymi
technologiami. W ofercie Mobilnego Doradcy znajduje się również organizacja szkoleń dla
przedstawicieli organizacji pozarządowych.
§1.
Wolontariat
1.

Wolontariusz oraz FRSI zgodnie oświadczają, że uczestnictwo w programie ma
charakter dobrowolnego, wolontariackiego wsparcia bieżącej działalności FRSI
w inicjatywie realizowanej w ramach programu Sektor 3.0, a Porozumienie
uczestnictwa w sieci Mobilnych Doradców, w istocie rzeczy i zamyśle Stron, stanowi

2.
3.

Porozumienie, o którym mowa w art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Strony uzgadniają, że Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą z nich
za czternastodniowym okresem wypowiedzenia.
Uczestnictwo w warsztatach/szkoleniach i innych działaniach inicjatywy programu
Sektor 3.0, a także w pozostałych formach przewidzianych tą inicjatywą, ma przede
wszystkim na celu wsparcie Wolontariusza w pozostaniu w swojej lokalnej
społeczności aktywnym przewodnikiem zmian rozwojowych społeczeństwa,
upowszechnianych przez Korzystającego i dzielenie się z jej członkami ideami
propagowanymi przez program Sektor 3.0.
§2.
Przedmiot Porozumienia
1. Strony zawierają Porozumienie o współpracy, którego przedmiotem jest pełnienie
roli Mobilnego Doradcy w ramach programu Sektor 3.0. Miejscem wykonywania
czynności
Wolontariusza
jest
województwo
___________.
W zakres działań Wolontariusza może wchodzić m.in.:

Doradztwo:
a. doradztwo i pomoc w zakresie tworzenia diagnozy technologicznej
w organizacji pozarządowej, na rzecz której będzie świadczone wsparcie
wolontariackie;
b. doradztwo w zakresie możliwości pozyskiwania sprzętu i oprogramowania;
Szkolenia:
a. organizacja warsztatów dotyczących
organizacji pozarządowych;

wykorzystania

technologii

w

pracy

b. wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk;
Wsparcie techniczne:
a. naprawianie i instalacja sprzętu;
b. konfigurowanie oprogramowania oraz rozwiązywanie problemów technicznych;

Indywidualny plan działań i kompetencji Mobilnego Doradcy będzie konsultowany z
Regionalnym Koordynatorem.
Ponadto:
2. W trakcie trwania Porozumienia Mobilny Doradca podejmie starania celem
zgromadzenia wokół siebie grupy organizacji pozarządowych, poprzez nawiązanie
kontaktu oraz świadczenie na ich rzecz wsparcia doradczego.

§3.
Zobowiązania Wolontariusza sieci Mobilnych Doradców
1. Wolontariusz zobowiązuje się:
a) do osobistego wykonywania zadań wymienionych w treści Porozumienia,
b) przestrzegać zapisów Porozumienia,
c) uczestniczyć w działaniach służących ewaluacji programu.

2. Wolontariusz zobowiązany jest do informowania, iż Sieć Mobilnych Doradców jest
elementem programu Sektor 3.0 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
3. Po zakończeniu każdego miesiąca, Wolontariusz przekaże FRSI raport dotyczący
realizacji działania, o którym mowa w § 2, według wzoru przekazanego przez
FRSI.
4. Wolontariusz oświadcza, iż wyraża zgodę aby Korzystający pokrywał koszty
podróży Wolontariusza na zasadach wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy.

§ 4.
Zobowiązania FRSI
W zakresie wykonywanych przez Wolontariusza świadczeń FRSI zobowiązuje się:
a) stworzyć Wolontariuszowi warunki do rozwoju edukacyjno-zawodowego,
b) na wniosek Wolontariusza sporządzić opinię (referencje), potwierdzenie
wykonywanych świadczeń w Programie,
c) pokryć koszty podróży Wolontariusza zgodnie z zasadami wskazanymi
w Załączniku nr 1 do Umowy.
§5
Dane osobowe, wizerunek
1. Wolontariusz wyraża zgodę na wykonanie przez FRSI, podmioty działające na
zlecenie FRSI oraz podmioty organizujące spotkania i inne aktywności w ramach
programu, zdjęć i filmów ze swoim wizerunkiem oraz na wielokrotne
i nieograniczone w czasie rozpowszechnianie tych zdjęć i filmów lub przekazanych
przez Wolontariusza zdjęć i filmów ze swoim wizerunkiem. Wizerunek, o którym tu
mowa, zawsze będzie wykorzystywany w celach związanych z Programem
realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Zgoda na
rozpowszechnianie obejmuje także inne wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę,
przetwarzanie, przekaz i powielanie wykonanych zdjęć z wizerunkiem
Wolontariusza na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności
określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
wyłącznie w celu związanym z działalnością Fundacji Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego.
2. Wolontariusz wyraża zgodę na przetwarzanie przez FRSI swoich danych
osobowych obejmujących: imię i nazwisko, zawód, informacje składające się na
notkę biograficzną, miejsce zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu,
w związku z uczestnictwem w Programie. Dane te zostaną umieszczone na stronie
internetowej związanej z Programem.
3. Wolontariusz oświadcza, że został poinformowany, że administratorem ww.
danych jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą
w Warszawie przy ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa oraz że ma prawo wglądu
w swoje dane i możliwość ich poprawiania.
4. Wolontariusz oświadcza, że został poinformowany, że podanie danych ma
charakter dobrowolny i niezbędny do udziału w Programie. Wolontariusz
oświadcza, że jest osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności
prawnych, a zgodę powyższą udziela w pełni świadomie.
§6
Oświadczenia Stron Porozumienia
1. Korzystający
poinformował
Wolontariusza
o
zasadach
bezpiecznego
i higienicznego wykonywania świadczeń oraz takie warunki zapewnia.

2. Wolontariusz oświadcza, że został poinformowany przez Korzystającego o swoich
prawach i obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Porozumienia oraz przepisów
wewnętrznych Korzystającego.
3. Wolontariusz oświadcza, że świadczenia na rzecz Korzystającego będzie
wykonywał osobiście.
§7
Postanowienia Końcowe
1. Porozumienie zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania przez obie
Strony do dnia 30 września 2018 r.
2. Porozumienie może być rozwiązane za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia.
3. Strony przystąpią do wykonania Porozumienia niezwłocznie po jego podpisaniu.
4. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
5. W sprawach nie uregulowanych w Porozumieniu stosuje się przepisy powszechnie
obowiązujące.
6. Wszelkie spory wynikające z Porozumienia Strony będą rozstrzygać ugodowo,
a jeśli nie dojdzie do porozumienia, spór będzie rozstrzygany przez właściwy sąd
powszechny.
7. Porozumienie sporządzone zostało w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po
jednym dla każdej ze Stron.

podpis Wolontariusza:

podpis Korzystającego:
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