
  

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z WOLONTARIUSZEM 

 

zawarte w Jaworznie w dniu ............................................... pomiędzy: 

1. Domem Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 63, 43-600 Jaworzno 

reprezentowanym przez Dyrektora Sławomira Łuszcza, zwanym dalej „Korzystającym”  

a 

2. Panem/Panią .............................……………………………………………………....…………….., zamieszkałym/ą 

w…………………………………………………………………………………………………………, legitymującym/ą się 

dowodem osobistym.................................................................., zwanym/ą dalej „Wolontariuszem”, zwanymi dalej 

łącznie „Stronami” o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie praw i obowiązków Stron oraz zasad ich współpracy  

w ramach instytucji wolontariatu 

§ 2 

1. W ramach niniejszego porozumienia Wolontariusz zobowiązuje się wykonać na rzecz Korzystający 

następujące prace: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Wolontariusz wykona prace określone w § 2 ust. 1 w okresie od ……....................... do ………....….............….. 

3. Miejscem wykonywania prac określonych w ust. 1 będzie …………..........................................………………….. 

4. Prace, o których mowa w ust. 1, wykonywane będą przez Wolontariusza w wymiarze …..........… godzin 

tygodniowo w następujące dni tygodnia………………...........................………………………………..................……. 

§ 3 

1. Wolontariusz będzie wykonywał prace określone w § 2 ust. 1 pod nadzorem wyznaczonego przedstawiciela 

Korzystającego, zgodnie z jego wytycznymi i poleceniami.  

§ 4 

1. Strony zgodnie ustalają, że w ramach niniejszego porozumienia Wolontariusz będzie wykonywał wyłącznie 

pracę o charakterze wolontariatu, to jest ochotniczo i bez wynagrodzenia. 

2. Korzystający jest zobowiązany do: 

1) zapewnienia Wolontariuszowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zgodnie  

z odpowiednimi przepisami, 

2) poinformowania Wolontariusza o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach oraz 

zapewnienia dostępności tych informacji, 



3) informowania Wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa, związanym  

z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. 

4) organizowania pracy Wolontariusza w sposób zapewniający pełne i jak najlepsze wykorzystanie 

czasu pracy, jak również osiąganie przez wolontariusza, przy wykorzystaniu jego uzdolnień i kwalifikacji, 

wysokiej wydajności i należytej jakości pracy, 

§ 5 

1.Wolontariusz oświadcza, że został poinformowany przez Korzystającego o swoich prawach  

i obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, niniejszego porozumienia oraz przepisów wewnętrznych Korzystającego. 

2.Wolontariusz zobowiązuje się przestrzegać przepisów wewnętrznych obowiązujących  

u Korzystającego, w szczególności dotyczących dyscypliny pracy oraz zasad bhp, ppoż. 

3.Wolontariusz oświadcza, iż ma pełną świadomość, że stosunek łączący go z Korzystającym nie ma charakteru 

stosunku pracy i nie stosuje się wobec niego przepisów kodeksu pracy. 

§ 6 

1.Niniejsze porozumienie zawarte jest na czas realizacji jego przedmiotu. 

2.Każda ze Stron może rozwiązać niniejsze porozumienie za jednotygodniowym wypowiedzeniem.  

W wypadku rażącego naruszenia przez Wolontariusza przepisów wewnętrznych obowiązujących  

u Korzystającego, o których mowa w § 5 ust. 2, porozumienie może zostać rozwiązane przez Korzystającego w 

trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia. 

3.Na prośbę Wolontariusza Korzystający przedkłada pisemną opinię o wykonywaniu świadczeń przez 

Wolontariusza. 

4.Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia mogą być dokonywane w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873) oraz kodeksu cywilnego. 

§ 8 

Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

                     Korzystający 

 

 

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

Wolontariusz 

 

 

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

 


