
 
 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY nr …../FL/20…… 
 

zawarte w dniu ……………….  w Koszalinie pomiędzy : 
 
Funduszem Lokalnym, z siedzibą w Sianowie, ul, Armii Polskiej 23, 76-004 Sianów, wpisanym do 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000727903, reprezentowaną przez Sylwię Pawłowską-Sipak 

- Prezesa Zarządu, zwaną dalej Operatorem, 

a 
Panią/nem  ……………………………………………………………………………………………………………….………………..…… 

zamieszkałą/łym w: …………………………………………………………………………………..……………………………………… 

legitymującą/cym się dowodem osobistym nr ……………………………………….., telefon ………………………….. 

email: …………………………………………. 

zwanym dalej Przedstawicielem. 

PREAMBUŁA 
Operator oświadcza, że jest podmiotem na rzecz którego zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) mogą 
być wykonywane świadczenia przez wolontariuszy.  
Przedstawiciel – jako wolontariusz oświadcza, że posiada kwalifikacje i spełnia wymagania niezbędne 
do wykonywania powierzonych niżej czynności. 

 
Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na świadczenie pracy wolontarystycznej na rzecz działań 
statutowych Operatora dla przyłączenia wspólnoty lub społeczności lokalnej określonej jako  
 

……………………………………………………… dla Funduszu Lokalny.org (dalej Lokalny.org).                                                                                       

Mając na względzie ideę wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne, bezpłatne wykonywanie 
czynności, a także biorąc pod uwagę charytatywny, pomocniczy i uzupełniający charakter 
wykonywanych przez wolontariuszy świadczeń Strony porozumienia uzgadniają, co następuje: 
      

§ 1 
1. Operator powierza wykonywanie Przedstawicielowi, a Przedstawiciel dobrowolnie podejmuje się 

wykonania na rzecz Operatora następujących czynności:  
a) podejmowaniu bez kosztowych działań miejscowych wzmacniających efektywność 

i przejrzystość Lokalny.org;  
b) upowszechnianiu Lokalny.org w oparciu o zasady i materiały udostępnione przez Operatora;  
c) bieżącym wykonywaniu zadań sprecyzowanych w § 5 pkt. 1, § 6 pkt. 2, § 8 pkt. 1, § 9 pkt. 3  

i 4, § 10 pkt. 1 Regulaminu Lokalny.org  
d) W celu realizacji zapisów § 5 Regulaminu Lokalny.org zorganizowanie i techniczne 

przeprowadzenie: 

 Akcji promocyjnej zachęcającej do przeznaczania odpisów 1% podatku dochodowego od 
osób fizycznych na cele społeczne wspólnoty lub społeczności lokalnej określonej 
 w preambule, 

 Procesu zgłaszania przez członków wspólnoty lub społeczności lokalnej propozycji 
przedsięwzięć do sfinansowania ze środków Lokalny.org. 

 Procesu weryfikacji i wyboru propozycji do głosowania 



 
 

 Głosowania przez członków wspólnoty lub społeczności lokalnej w celu wybrania 
przedsięwzięć podlegających sfinansowaniu ze środków Lokalny.org 

e) Złożenie Operatorowi zgłoszeniu o uruchomienie finansowania zgodnie z zapisami  
§ 6 Regulaminu Lokalny.org w formie określonej w załączniku nr 1. 

2. Czynności, o których mowa wyżej będą wykonywane we współpracy z innymi osobami oraz  
z podmiotami zaangażowanymi w realizację Lokalny.org  

3. Operator zobowiązuje się przyłączyć do Lokalny.org wspólnotę lub społeczność lokalną określoną 
w preambule do niniejszego porozumienia oraz zarządzać dostępnym dla niej kapitałem zgodnie  
z przyjętym regulaminem Funduszu Lokalny.org i niniejszym porozumieniem. 

 
§ 2 

1. Strony porozumienia uzgadniają, że czynności określone w § 1 będą wykonywane w okresie 365 
dni od dnia podpisania porozumienia.  

2. W przypadku nie wypowiedzenia umowy w okresie obowiązywania umowy, określonym  
w punkcie pierwszym, zostaje ona przedłużona na czas nieoznaczony. 

3. Miejscem wykonywania czynności będzie ……………………………………………………………, jako obszar 

odziaływania wspólnoty lub społeczności lokalnej w ramach Funduszu Lokalny.org 

 
§ 3 

Z uwagi na charakter i ideę wolontariatu: 
a) Przedstawiciel jest obowiązany/a wykonywać uzgodnione czynności osobiście. 
b) Przedstawiciel za swoje czynności nie otrzyma wynagrodzenia. 
c) Przedstawiciel objęty zostaje ubezpieczeniem z tytułu nieszczęśliwych wypadków na 

mocy Ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w 
szczególnych okolicznościach z dnia 30 października 2002r. 

d) Wolontariusz zgodnie z art. 45 ust. 4 w zw. z art. 45 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie zwalnia Operatora w całości z obowiązku pokrywania kosztów 
podróży służbowych i diet. 

e) Przedstawiciel występując, jako wolontariusz został poinformowany o przysługujących mu 
prawach i obowiązkach. 

§ 4 
1. Operator może odstąpić od umowy w przypadku braku działań Przedstawiciela  

w wykonywaniu powierzonych mu czynności lub wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Operatora lub nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. 

2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron z zachowaniem 14-dniowego 
terminu wypowiedzenia. Przy zachowaniu założeń regulaminu Lokalny.org  

3. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia będą dokonywane za porozumieniem stron pod 
rygorem nieważności.  

4. Spory wynikłe ze stosowania porozumienia rozstrzygane będą na zasadzie konsensusu. 
5. W sprawach nieuregulowanych przepisami Ustawy działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie lub niniejszym porozumieniem zastosowanie będą miały odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

6. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze Stron; 
 
 

§ 5 



 
 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 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 (zwane dalej „RODO”) Przedstawiciel informuje, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundusz Lokalny z siedzibą w 
Sianowie przy ul. Armii Polskiej 23, 76-004 Sianów, wpisany do rejestru stowarzyszeń, 
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem 0000727903, której dokumentację rejestrową 
przechowuje Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, 
posiadająca REGON: 380077070, NIP: 4990671527 (dalej jako: „Administrator”),  

2) z Administratorem można się skontaktować poprzez adres mailowy 
sylwia.inkubator.koszalin@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 94 347 82 05 
lub pisemnie na adres siedziby Administratora, 

3) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować poprzez email: sylwia.inkubator.koszalin@gmail.com lub pisemnie na 
adres siedziby Administratora (z inspektorem ochrony danych można się kontaktować 
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych),  

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji inicjatywy Fundusz 
Lokalny.org oraz przekazywania innych informacji (takich, jak: konkursy, szkolenia, itp.) 
wspierających wdrażanie Lokalny.org lub wspierających jego założenia i proces 
realizacji, a także w związku z zaangażowaniem Pani/Pana w charakterze 
wolontariusza, 

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom m.in. instytucjom 
nadzorującym pracę Administratora, bankowi obsługującemu Fundusz Lokalny.org 
(mBank), a także organom kontrolnym, organom podatkowym, organom systemu 
ubezpieczeń społecznych, NFZ itp. – wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji 
celu, w jakim zostały przekazane, na podstawie stosownych umów o powierzenie 

przetwarzania danych osobowych lub przepisów prawa, 
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres nie dłuższy, niż 

jest to niezbędne do realizacji celów, dla których są przetwarzane, chyba że 
obowiązujące przepisy prawa dopuszczają lub wymagają dalszego przetwarzania 
danych; 

7) przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – zgodnie z 
zapisami RODO, 

8) przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

9) w oparciu dane osobowe nie będzie wykonywane zautomatyzowane podejmowanie 
decyzji, w tym profilowanie, 

10) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (spoza Unii Europejskiej), 
11) podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i 

wykonywania porozumienia o świadczeniu wolontariatu i wynika z przepisów prawa, a 
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w przypadku niepodania tych danych, zawarcie porozumienia będzie niemożliwe; w 
pozostałym zakresie dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej 
zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania danych w 
art. 6 ust. b), c) i f) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO; 

12) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 
a. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy,  
b. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie niezbędne w celu wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; 
c. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z 

prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w zakresie 
celów statystycznych, archiwizacji, ewentualnego dochodzenia roszczeń; 

d. art. 9 ust. 2 lit. b) – przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązków i 
wykonywania szczególnych praw przez Administratora lub osoby, której dane 
dotyczą. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 _________________________   ________________________  
   Operator                     Przedstawiciel  
                                                                        wspólnoty lub społeczności lokalnej 

 
 
 


