
POROZUMIENIE O WOLONTARIACIE

zawarte w dniu......................... w .............., pomiędzy ............................ 

1. …………………………….  z  siedzibą  w  ...........................,  nr  KRS:  ……………,
reprezentowaną przez ...........................
zwanym w dalszej części Korzystającym,

a

2. Panią/Panem  ...................................................,  zam.  ………………………….
legitymującym  się  dowodem  osobistym  serii  ……….  nr  …………  wydanym  przez
……………………., 

       zwaną/ym w dalszej części Wolontariuszem,

o następującej treści:

§ 1
1. Korzystający oświadcza, że jest podmiotem na rzecz którego, zgodnie z art. 42 ust. 1
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.,
mogą być wykonywane świadczenia przez wolontariuszy. 
2.  Wolontariusz  oświadcza,  że  posiada  kwalifikacje  niezbędne  do  wykonywania
powierzonych mu mocą tego porozumienia czynności.

§ 2
1.  Korzystający i Wolontariusz oświadczają zgodnie, że zawierają porozumienie o

współpracy zakresie ......................................  
2.Na  mocy  niniejszego  porozumienia  Wolontariusz  oświadcza,  że  dobrowolnie  i

nieodpłatnie  zobowiązuje  się  świadczyć  pomocy  na  rzecz  Korzystającego  w  ten
sposób, że dokonywać będzie następujących czynności:
 …………………………
 ……………………………
 …………………………….

3. Korzystający wyznacza ………………………… jako opiekuna Wolontariusza. 
4. Miejscem wykonywania wolontariatu będzie …………………………………..
5. Wolontariusz za swoją pomoc nie otrzyma wynagrodzenia. 
6. Wolontariusz oświadcza, że czynności wynikające z niniejszego porozumienia wykona 

osobiście. 

§ 3
Rozpoczęcie  wykonania  świadczeń  strony  ustalają  na  dzień...........................,  a
zakończenie do dnia..............

§ 4
1. Korzystający zobowiązuje się do zwrotu wolontariuszowi wydatków, które ten poczynił
w celu należytego wykonania świadczenia w tym koszty podróży służbowych i diet na
zasadach wynikających z odrębnych przepisów.

2. Zwrot wydatków o których mowa powyżej nastąpi w terminie ………  dni po otrzymaniu
od Wolontariusza stosownego rozliczenia wraz z dowodami  poniesionych wydatków w
następującym zakresie:
......................................................................
...................................................................... 

§ 5
1.  Korzystający  zobowiązuje  się  zapewnić  Wolontariuszowi  bezpieczne  i  higieniczne
warunki  wykonywania  przez  niego  świadczeń  oraz  oświadcza,  że  poinformował
Wolontariusza  o  zasadach  bezpiecznego  i  higienicznego  wykonywania  świadczeń.  



2. Korzystający ma obowiązek ubezpieczyć wolontariusza od następstw nieszczęśliwych
wypadków  oraz  zapewnić  mu  ubezpieczenie  zdrowotne  w  okresie  od  dnia  ……………..

§ 6
Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie
wykonywanego porozumienia, a zwłaszcza informacji  związanych z sytuacją socjalną i
zdrowotną osób, na rzecz których świadczy pomoc.

§ 7
W sprawach nie uregulowanych porozumieniem zastosowanie ma kodeks cywilny oraz
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 8
Wolontariusz  oświadcza,  że  został  poinformowany  przez  Korzystającego  o
przysługujących mu prawach i obowiązkach.  

§ 9
Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze stron w terminie.........

§ 10
Porozumienie  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  dla
każdej ze stron.

        KORZYSTAJĄCY    WOLONTARIUSZ 


