Porozumienie o współpracy
Każdy podmiot angażujący wolontariusza na okres dłuższy niż 30 dni ma obowiązek podpisać z
nim porozumienie o współpracy. Poniżej zamieszczamy ramowe wzory porozumień w wersji
umożliwiającej ich edycję i uzupełnianie.
Warto również pamiętać, że jeśli wolontariusz jest zaangażowany na okres do 30 i ustawa nie
wymaga podpisywania z nim porozumienia, to korzystający ma obowiązek potwierdzenia
zawartego porozumienia na piśmie na żądanie wolontariusza.
Niniejsze porozumienie jest wzorem ramowym, określającym podstawowe zapisy pozwalające na
zaangażowanie wolontariusza w działania realizowane przez korzystającego. Należy pamiętać o tym, że
porozumienie to jest formą umowy i może być uzupełniane o nowe zapisy normujące zobowiązania
Korzystającego i Wolontariusza zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego.
POROZUMIENIE
O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARYSTYCZNYCH
Zawarte w dniu (data zawarcia porozumienia) w (miejsce zawarcia porozumienia), pomiędzy:
(pełna nazwa i dane adresowe podmiotu angażującego wolontariusza)
reprezentowanym przez (Imię i nazwisko osoby lub osób podpisujących umowę, które posiadają umocowanie prawne do
zawierania tego typu zobowiązań –np. poprzez odpowiedni wpis w KRS lub udzielone pełnomocnictwa. Treśc pełnomocnictwa
powinna być dołączona do porozumienia.)
zwanym w dalszej części Korzystającym, a
(imię i nazwisko wolontariusza, dane adresowe, numer PESEL, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu)
zwanym dalej Wolontariuszem.
Strony zawierają porozumienie następującej treści:

1. Korzystający i Wolontariusz zawierają porozumienie o współpracy w zakresie:
o (ogólna nazwa działania do którego angażowany jest wolontariusz np.:
2. Wolontariusz zobowiązuje się wykonać w ramach porozumienia następujące świadczenia:
o (szczegółowy opis zakresu obowiązków wolontariusza, np.:
3. Rozpoczęcie wykonania świadczeń Strony ustalają na dzień (początek obowiązywania porozumienia), a zakończenie do
dnia (zakończenie obowiązywania porozumienia)
(Od tych dat zależy obowiązek ubezpieczeniowy wolontariusza. Jeśli porozumienie jest zawarte na okres nie dłuższy niż
30 dni, to Korzystający ma obowiązek zapewnić Wolontariuszowi polisę NNW).

4. Strony zgodnie ustalają, że porozumienie niniejsze obejmuje świadczenie o charakterze wolontarystycznym, które ma
charakter bezpłatny.

5. Korzystający poinformował wolontariusza o zasadach bezpiecznego i higienicznego wykonywania świadczeń oraz takie
warunki zapewnia.
(Zapis potwierdza zrealizowanie przez Korzystającego obowiązku wynikającego z Art. 45. Ust 1. Pkt 1 Ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

6. (OPCJA) Korzystający zobowiązuje się zwrócić wolontariuszowi koszty, które ten poniósł w zakresie wykonywanych
świadczeń, w szczególności:
o …………………………..
o …………………………..
Zwrot wydatków nastąpi w terminie 7 dni po dostarczeniu przez Wolontariusza stosownego rozliczenia wraz z
dowodami poniesionych wydatków.
(Korzystający może, ale nie musi ponosić dodatkowe koszty, które Wolontariusz ponosi w ramach odbywania
wolontariatu. Jeśli Korzystający się na to decyduje, dobrze jest unormować w porozumieniu jakie to maja być koszty i na
jakich zasadach następuje ich zwrot Wolontariuszowi.)
(Jeśli Korzystający nie decyduje się na zwrot takich kosztów, to punkt ten można usunąć z porozumienia)

7. (OPCJA) Wolontariusz zwalnia Korzystającego z obowiązku pokrywania, na dotyczących pracowników zasadach
określonych w odrębnych przepisach, koszty podróży służbowych i diet.

(Wolontariusz może zwolnić Korzystającego z obowiązku pokrywania kosztów podróży służbowej i diet tylko w formie
pisemnej. Jeśli Wolontariusz decyduje się na takie zwolnienie, to można je zawrzeć jako część umowy.)
(Jeśli Korzystający będzie pokrywał takie koszty, lub zwolnienie będzie unormowane osobnym oświadczeniem
Wolontariusza, to punkt może zostać usunięty z porozumienia)

8. Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczenia wymienionego w pkt. 2
Porozumienia, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.

9. Wolontariusz zobowiązuje się wykonać świadczenia osobiście.
10. Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie wykonywanego
porozumienia.

11. Wolontariusz został poinformowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.
(Zapis potwierdza zrealizowanie przez Korzystającego obowiązku wynikającego z Art. 47. Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie)

12. (OPCJA) Wolontariusz upoważnia Korzystającego, bez jakiejkolwiek dla niego rekompensaty, zarówno podczas
wykonywania świadczeń, jak i w dowolnym czasie po ich zakończeniu, do używania i udzielania w celach
niekomercyjnych, bezterminowej licencji innym, swojego wizerunku, nazwiska, głosu, słów do nagrań telewizyjnych,
radiowych, dla potrzeb filmu, prasy lub nagrań dla innych mediów i w każdej innej formie, dla celów promocji i
propagowania celów i działalności Korzystającego i/lub wykorzystywania do zbierania funduszy na wsparcie tych
celów i działalności.
(Jeśli Korzystający chce wykorzystywać w przyszłości wizerunek Wolontariusza, czyli na przykład jego zdjęcia w czasie
wykonywanego wolontariatu, to zapis taki jest konieczny. Wolontariusz nie ma obowiązku wyrażenia takiej zgody, a
wydaną zgodę może cofnąć w dowolnym czasie. Zgodę na wykorzystanie wizerunku można uregulować także osobnym
oświadczeniem Wolontariusza.)

13. Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze Stron w terminie (czas trwania wypowiedzenia) dni.
(Obowiązek informowania o możliwości rozwiązania porozumienia jest unormowany w Art. 44. Ust 1. Ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

14. W sprawach nie uregulowanych porozumieniem zastosowanie ma Kodeks Cywilny oraz Ustawa o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

15. Wszelkie zmiany w treści porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
16. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Korzystający
….……………………………………………………..…..

Wolontariusz
…………………………………………..……………………..

