
POROZUMIENIE 

nr......................................z dnia ........... 

zawarte pomiędzy  

z siedzibą w Warszawie przy                                   , zwanym w dalszej części Korzystającym 

reprezentowanym przez: 

 
a 

Panią/Panem:............................................................................................................................ 
legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer)............................................................. 
zamieszkałym:......................................................................................................................... 
zwaną/zwanym w dalszej części Wolontariuszem. 

Wstęp 

Korzystający oświadcza, Ŝe jest podmiotem, na rzecz którego zgodnie z art. 42 ust. l ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, 
póz. 873) mogą być wykonywane świadczenia przez wolontariuszy. 

Wolontariusz oświadcza, iŜ posiada kwalifikacje i spełnia wymagania niezbędne do 
wykonywania powierzonych niŜej czynności: 

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

§1 

Strony zgodnie ustalają, Ŝe porozumienie niniejsze obejmuje prace o charakterze 
wolontarystycznym, za które nie przysługuje wynagrodzenie. 

§2  

l.   Korzystający zleca a Wolontariusz zobowiązuje się wykonać prace, które obejmują: 

2. Wymienione w ust. l czynności, będą wykonywane na rzecz: 

3. Miejsce wykonywania czynności: 

§3 
1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od............................do.............................  
2. Porozumienie moŜe być rozwiązane za 14-dniowym okresem wypowiedzenia. 

§4 

Na prośbę wolontariusza Korzystający zobowiązuje się wydać pisemne zaświadczenie lub 
opinię o wykonywaniu świadczeń przez wolontariusza. 
 

§5 



1.   Korzystający pokrywa koszty związane z ubezpieczeniem Wolontariusza od 
następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie obowiązywania umowy. 
2.   Korzystający moŜe zgłosić wolontariusza do ubezpieczenia zdrowotnego, jeŜeli nie 
jest on objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu. Wolontariusz zobowiązany 
jest w tym zakresie złoŜyć na piśmie odpowiedni wniosek. 

§6 
1.   Korzystający zobowiązuje się pokrywać koszty podróŜy słuŜbowych i diet, chyba 
Ŝe wolontariusz w formie pisemnej zwolni Korzystającego w części lub w całości z 
takiego obowiązku. 
2.    Oświadczenie wolontariusza,  o którym mówi   §  6 ust.l,  stanowi  integralną 
część porozumienia (zał. nr 1). 

§7 
1.   Korzystający   zobowiązuje   się  zapewnić   Wolontariuszowi   bezpieczne   i   higieniczne 
warunki wykonywania przez niego świadczeń. 

§8 
1.    Wolontariusz oświadcza, iŜ został zapoznany z przepisami dotyczącymi ochrony 
danych osobowych,  zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia  1997 r.  o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz.883) i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 
2.   Wolontariusz oświadcza, Ŝe został poinformowany o ryzyku dla zdrowia i 
bezpieczeństwa związanym   z   wykonywanymi   świadczeniami   oraz   o   zasadach   
ochrony   przez zagroŜeniami. 
3.   Wolontariusz oświadcza, Ŝe został poinformowany o przysługujących mu prawach 
i ciąŜących obowiązkach. 

§9 
Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskał w 
związku z wykonywaniem świadczeń na rzecz Korzystającego, a które stanowią 
tajemnicę Korzystającego. 

§10 
Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

§11 
W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają 
przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o działalności poŜytku publicznego i o 
wolontariacie. 

§12 
Sądem właściwym do rozstrzygania w sprawach spornych, wynikających z niniejszej 
umowy jest właściwy sąd dla siedziby Korzystającego. 

§13 
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej 
ze stron. 
 
 
 
 
Korzystający                                                                              Wolontariusz 


