
POROZUMIENIE 

O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARYSTYCZNYCH 

 

zawarte w dniu  w Gdańsku  

pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, ul. Konrada Leczkowa 1a, reprezentowanym 

przez 

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

zwanym w dalszej części "Korzystającym"  

a Panią/Panem 

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

Nr/seria dowodu osobistego/legitymacji szkolnej 

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

adres zamieszkania 

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

zwaną/ym w dalszej części "Wolontariuszem"  

 

§ 1 

 

Korzystający powierza wykonywanie Wolontariuszowi, a Wolontariusz zobowiązuje się wykonać 

osobiście na rzecz Korzystającego, pod nadzorem właściwego opiekuna Wolontariusza, 

nieodpłatne świadczenia, odpowiadające świadczeniu pracy w następującym zakresie:  

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

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

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

 

§ 2 

  

Rozpoczęcie wykonywania świadczeń nastąpi w dniu................., a zakończenie w dniu.................. 

 

§ 3  

 

Miejscem wykonywania przez Wolontariusza świadczeń będzie: 

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

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

 

§ 4 

 

W celu wykonywania świadczeń, o których mowa w § 1, Korzystający powierza Wolontariuszowi 

następujące składniki majątkowe, z których po zakończeniu wykonywania świadczeń, 

Wolontariusz zobowiązany jest się rozliczyć:  

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

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

 

§ 5 

 

1. Korzystający, w przypadku świadczeń wykonywanych nie dłużej niż 30 dni, zapewnia 

Wolontariuszowi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

2. W przypadku, gdy Wolontariusz ulegnie wypadkowi przy realizacji świadczeń na rzecz  

 

 

 

 



Korzystającego, zobowiązany jest on, jeśli jego stan zdrowia na to pozwala, niezwłocznie 

poinformować o fakcie wypadku opiekuna Wolontariusza.  

 

§ 6 

 

Do niniejszego Porozumienia załącza się Oświadczenie Wolontariusza, którego podpisanie 

stanowi warunek niezbędny do dopuszczenia Wolontariusza do wykonywania świadczeń na rzecz 

Korzystającego.  

 

§ 7 

 

Korzystający pokrywa, na dotyczących pracowników zasadach, koszty podróży służbowych  

i diet oraz niezbędne koszty ponoszone przez Wolontariusza (zgodnie z treścią Oświadczenia 

Wolontariusza, o którym mowa w § 7), związane z wykonywaniem świadczeń w następującej 

wysokości: 

§ 8 

 

1. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron za ... dniowym wypowiedzeniem.  

2. W przypadku zachowania nie godnego Wolontariusza może on zostać odsunięty w danym 

dniu od wykonywania świadczeń wolontarystycznych poprzez ustne oświadczenie woli 

pracownika Korzystającego.  

W przypadku, o którym mowa w ust. 2 z osobą, która miała wykonywać lub wykonywała 

świadczenia wolontarystyczne, Korzystający może rozwiązać porozumienie w trybie 

natychmiastowym. 

§ 9 

 

Inne postanowienia: 

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

 

§ 10 

 

Wszelkie zmiany porozumienia będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 11 

 

W zakresie nie uregulowanym niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z 

dnia kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz Działu III ustawy 

z dnia kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 

873, z późn. zm.).  

 

§ 12  

 

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej z stron. 
 
 
 

………………………………………                                 .......................................................... 
 Wolontariusz        Korzystający 

 

………………………........ 
przedstawiciel ustawowy*)      

*jeśli wymagany  

 


