
 

POROZUMIENIE O WOLONTARIACIE 

 

Zawarte w dniu .................................... w ...................................., pomiędzy: 

.................................................................................................................................................... 

z siedzibą w  

...................................................................................................................................................., 

wpisany do KRS pod numerem: ...................................., 

NIP: ..........................................., REGON: ........................................., reprezentowanym przez  

.................................................................................................................................................... 

zwanym w treści umowy Korzystającym  

 

a 

 

.................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 

.................................................................................................................................................... 

(adres zamieszkania) 

legitymującym(-ą) się dowodem osobistym nr ................................... ,  

PESEL .........................................., 

zwanym(-ą) w treści umowy Wolontariuszem. 

 

 



Preambuła 

Korzystający oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do korzystania ze świadczeń 

wolontariuszy zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t. j. Dz. U 2018 r. poz. 450). 

Wolontariusz oświadcza, że jest świadomy zakresu świadczeń powierzonych do wykonania 

niniejszym porozumieniem.  

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. Korzystający i Wolontariusz zawierają porozumienie o współpracy, której celem jest 

uczestnictwo w realizacji projektu “Rowerzyści dla Seniorów” na terenie: 

 .................................................................................................................................................... 

2. Korzystający powierza wykonanie Wolontariuszowi, a Wolontariusz dobrowolnie podejmuje 

się wykonania na rzecz Korzystającego w ramach porozumienia następujących prac: 

a) uczestnictwo w szkoleniu przygotowującym do udziału w projekcie oraz ćwiczenie nauki 

jazdy rikszą; 

b) przewożenie rikszą seniorów i osób z niepełnosprawnościami na warunkach określonych 

przez Korzystającego ze szczególną dbałością o komfort i bezpieczeństwo przewożonych 

osób; 

c) uczestnictwo w spotkaniach dla wolontariuszy i kontakt z opiekunami w projekcie; 

d) dbałość o udostępniony w ramach projektu sprzęt i obiekty; 

e) uzupełnienie niezbędnej dokumentacji projektowej wskazanej przez Korzystającego; 

f) udział w realizacji innych działań przewidzianych w ramach projektu „Rowerzyści  

dla Seniorów”. 



§ 2 

1. Miejscem wykonywania czynności będzie: ................................................................................... 

2. Rozpoczęcie wykonywania prac Strony ustalają na dzień ................................................. ,  

a zakończenie ................................................. . 

3. Porozumienie o wolontariacie Strony zawierają na czas określony w ust 2. 

§ 3 

1. Z uwagi na charakter i idee wolontariatu, Wolontariusz jest zobowiązany wykonywać 

uzgodnione czynności osobiście. 

2. Strony zgodnie ustalają, że porozumienie niniejsze obejmuje pracę o charakterze 

wolontariackim, która ma charakter bezpłatny. 

§ 4 

1. Korzystający ma obowiązek pokrywania uzgodnionych kosztów ponoszonych przez 

Wolontariusza związanych z wykonywaniem świadczeń na rzecz Korzystającego. 

2. Z uwagi na to, że niniejsze porozumienie jest zawarte na okres dłuższy niż 30 dni, Wolontariusz 

objęty zostaje ubezpieczeniem z tytułu nieszczęśliwych wypadków w mocy powszechnie 

obowiązującego prawa, a Korzystający nie ma obowiązku wykupienia ubezpieczenia NW  

dla Wolontariusza. 

§ 5 

1. Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie 

wykonywanego porozumienia, a stanowiących tajemnicę Korzystającego. 

2. Wolontariusz zobowiązany jest do regularnego informowania Korzystającego o etapach 

wykonywania pracy wolontariackiej. 

§ 6 

1. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym. 

2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron bez wypowiedzenia z ważnych 

przyczyn. 



3. Za ważne przyczyny Strony uznają w szczególności niewywiązywania się jednej ze Stron  

z obowiązków wynikających z niniejszego Porozumienia. 

§ 7 

Wolontariusz może domagać się wydania przez Korzystającego pisemnego zaświadczenia  

o wykonaniu świadczeń przez Wolontariusza. Zaświadczenie to powinno zawierać informacje  

o zakresie wykonywanych świadczeń. 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie lub niniejszym Porozumieniem zastosowanie ma Kodeks cywilny. 

§ 9 

Wszelkie zmiany Porozumienia będą dokonywane w formie pisemnej w postaci aneksu  

pod rygorem nieważności. 

§ 10 

Spory wynikłe ze stosowania umowy rozstrzyga Sąd powszechny właściwy według siedziby 

Korzystającego. 

§ 11 

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze stron. 

 

KORZYSTAJĄCY 

 

WOLONTARIUSZ 

 

  

 



 

 

Wzór umowy – porozumienia o wolontariacie w ramach projektu 

„Rowerzyści dla Seniorów” 

 

 

 

Projekt „Rowerzyści dla Seniorów” został realizowany przez Stowarzyszenie Rowerowy 

Poznań - "Sekcja Rowerzystów Miejskich" dzięki grantowi z projektu „Przepis 

na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”, 

prowadzonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w partnerstwie 

z Urzędem Miasta Poznania i Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

 

 


