
 

Program edukacyjny: „Ochotnicy warszawscy” w szkołach 

– program rozwoju wolontariatu w szkołach na terenie m.st. Warszawy. 

 

REGULAMIN GRUP Z MENTORINGIEM 

ROK SZKOLNY 2022/23 
 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w zamkniętej grupie z 
mentoringiem organizowanej w ramach programu edukacyjnego „Ochotnicy warszawscy” w 
szkołach (dalej „Program”) realizowanego na przestrzeni roku szkolnego 2022/23 tj. w 
terminie od 01.09.2022 do 30.06.2023. 

2. Wszystkie działania grupy z mentoringiem finansowane są przez m.st. Warszawa w ramach 
projektu „Ochotnicy warszawscy”, a ich bezpośrednim realizatorem jest Fundacja Centrum 
Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, (dalej „Organizator” lub 
„CEO”). 

3. Wszystkie działania grupy z mentoringiem skierowane są do pracowników warszawskich szkół 
podstawowych i średnich, a w szczególności do opiekunów szkolnych kół wolontariatu. 
Ponadto wybrane działania grupy mogą być skierowane również do uczniów i uczennic – 
szkolnych wolontariuszy i wolontariuszek z warszawskich szkół. 

4. Udział w grupie z mentoringiem organizowanej w ramach Programu jest bezpłatny. 
5. Zgłoszenie uczestnictwa w zamkniętej grupie z mentoringiem wymaga akceptacji postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

 

§2 

ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w zamkniętej grupie z mentoringiem wymaga przeslania formularza 
zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem: https://rejestracja.ceo.org.pl/content/zgloszenie-do-
programu-ochotnicy-warszawscy-w-szkolach-edycja-20222023. 

2. Zgłoszeń dokonywać mogą pracownicy warszawskich szkół podstawowych i średnich, a w 
szczególności opiekunowie szkolnych kół wolontariatu wraz z opiekunami wspierającymi.  

3. Po prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, osoba zgłaszająca otrzyma 
wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcia zgłoszenia. Najpóźniej do końca września 2022 
roku, Zgłaszający otrzyma informację o zakwalifikowaniu się lub niezakwalifikowaniu do 
udziału w zamkniętej grupie z mentoringiem. Organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia 
ostatecznej decyzji o przyjęciu, bądź niezakwalifikowaniu uczestników.  

http://m.st/
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§3 

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 

1. W ramach Programu osoba zakwalifikowana zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w 
zamkniętej grupie z mentoringiem w ramach strefy, w której zlokalizowana jest jej szkoła: 

 Strefa A – mentorka: Marta Brzezińska-Hubert, dzielnice: Białołęka, Praga Północ, 
Targówek; 

 Strefa B – mentorka: Magdalena Świderska, dzielnice: Bemowo, Bielany, Ochota 
Śródmieście, Wola, Żoliborz; 

 Strefa C – mentorka: Bogusia Stachurska, dzielnice: Praga Południe, Rembertów, 
Wawer, Wesoła;   

 Strefa D – mentor: Mateusz Konieczny, dzielnice: Mokotów, Ursus, Ursynów, 
Wilanów, Włochy. 

2. Osobie zakwalifikowanej do Programu przysługuje: 

 Zindywidualizowane mentorskie wsparcie merytoryczne wynoszące minimalnie 5, a 
maksymalnie 12 godzin zegarowych w roku szkolnym 2022/23. 

 Bieżące wsparcie organizacyjne koordynatorki programu – Anny Mitury; 

 Możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy z innymi uczestnikami 
swojej grupy. 

 Możliwość otrzymania zaświadczenia o ukończeniu Programu na zakończenie roku 
szkolnego 2022/23. 

3. Do zobowiązań osoby zakwalifikowanej należy: 

 Podpisanie Umowy uczestnictwa w Programie (odręcznie lub elektronicznie), 

 Udział w stacjonarnym spotkaniu swojej grupy w październiku 2022 – dokładny termin 
zostanie ustalony wspólnie z mentorką/mentorem. 

 Zapoznanie się z materiałami tematycznymi udostępnionymi na platformie kursowej 
oraz zrealizowanie wyznaczonych zadań. 

 Bieżąca komunikacja z mentorką/mentorem oraz koordynatorką Programu. 
4. W przypadku niewywiązania się ze zobowiązań opisanych w punkcie 3. Organizator zastrzega 

sobie prawo do odmówienia wystawienia zaświadczenia o ukończeniu Programu, a także do 
odmówienia udziału danej osoby w kolejnych edycjach Programu. 

 

 

§4 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

1. Wszystkie Materiały przekazane Uczestnikowi (Opiekunom/Zespołom), jak również 
udostępniane przez Organizatora, w ramach Programu, w tym m.in. teksty, grafiki, zdjęcia, 
dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach Programu (utwory), jak również szata 
graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i 
promocyjnych, są chronione prawami własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi, 
które przysługują Organizatorowi - CEO. 

2. Materiały powstałe lub udostępnione przez Organizatora w związku z Programem można 
wykorzystywać, w tym drukować oraz przechowywać wyłącznie w celach niekomercyjnych – 
dydaktycznych, wraz z podaniem informacji o źródle pochodzenia Materiałów w sposób 
następujący: „Copyright Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone”. 
Jakiekolwiek korzystanie lub rozporządzenie Materiałami, inne niż wskazane powyżej, np. w 
celach komercyjnych, wymaga każdorazowo uprzedniego pisemnego zezwolenia 
Organizatora. 

3. W przypadku, gdy Materiały publikowane są na innych zasadach (np. jako licencje Creative 
Commons) – informacja o tym zostanie w czytelny sposób zamieszczona przez Organizatora 
na Materiałach.  

 



§5 

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) z 
siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10. W sprawie przetwarzania danych 
osobowych prosimy o kontakt pocztą elektroniczną na adres: dane.osobowe@ceo.org.pl lub 
telefonicznie: tel. 22 875 85 40. 

2. Organizator przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer 
telefonu kontaktowego, nazwa i adres szkoły, w której pracuje/uczy się osoba, nauczany 
przedmiot, klasa. W wypadku gdy doskonalenie nauczycieli realizowane jest przez Placówkę 
Doskonalenia Nauczycieli „Centrum Edukacji Obywatelskiej”, Organizator przetwarza też dane 
o dacie i miejscu urodzenia nauczyciela. 

3. Podanie danych osobowych przez Zgłaszających, Opiekunów, Członków Zespołów jest 
dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia do Programu i zawarcia umowy.  

4. Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy (ART. 6 ust.1 lit. B RODO), w celu możliwości 
dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami (ART. 6 ust.1 lit. F RODO), w celu 
komunikowania się w sprawach związanych z udziałem w programach edukacyjnych (ART. 6 
ust.1 lit. F RODO), w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji (ART. 6 
ust.1 lit. C RODO). 

5. Informacje o działaniach i produktach edukacyjnych CEO otrzymywane są na podstawie 
wyrażonej zgody. Osoby wyrażające zgodę mają prawo w dowolnym momencie ją wycofać. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

6. Dane o umowie, w tym dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom projektów, do 
celów kontroli finansowej tych projektów, na podstawie uzasadnionych prawnie interesów 
CEO oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków 
finansowych. 

7. W wypadku gdy doskonalenie nauczycieli realizowane jest przez Placówkę Doskonalenia 
Nauczycieli „Centrum Edukacji Obywatelskiej”, dane o umowie, w tym Dane osobowe o dacie 
i miejscu urodzenia nauczyciela, powierzone zostaną do przetwarzania Placówce w celu 
wypełnienia przez nią obowiązków wynikających z przepisów prawa oświatowego. 

8. Dane osobowe (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres poczty mailowej, dane adresowe 
placówki edukacyjnej, w której pracujesz) są przekazywane do sponsora posiadającego 
siedzibę w Stanach Zjednoczonych, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 
Przekazanie danych jest dozwolone na mocy art. 49 ust. 1 RODO, tj. przekazanie nie jest 
powtarzalne, dotyczy ograniczonej liczby osób i jest niezbędne ze względu na prawnie 
uzasadnione interesy Administratora. 

9. Dane mogą również być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz 
CEO usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te 
podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych a jedynie do 
wykonywania poleceń CEO w tym zakresie. 

10. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu 
wycofania zgody. 

11. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją umowy przechowywane są do chwili 
upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do chwili upływu okresu 
przechowywania dokumentacji projektu, wymaganego przez sponsorów lub do chwili upływu 
okresu wynikającego z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg 
rachunkowych, przy czym obowiązuje najdłuższy okres. 

12. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy mają prawo żądania dostępu do danych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z 
poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. 

13. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy mają prawo wnieść skargę do organu 
nadzorczego PUODO).  
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§6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na 
adres poczty elektronicznej koordynatora programu: anna.mitura@ceo.org.pl lub na adres 
pocztowy Organizatora: CEO, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem: ”Uwagi 
do regulaminu Programu rozwoju wolontariatu w szkołach. 

2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym 
regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia 
Uczestników programu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty 
elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej Programu. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego. 

 

 

Działanie finansowane jest przez m.st. Warszawa w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy”. 
Bezpośrednim realizatorem jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej. 


