
POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PRACY WOLONTARYSTYCZNEJ

Zawarte w dniu......................................... w Warszawie 

pomiędzy:

Stowarzyszeniem Praktyków Dramy STOP-KLATKA, ul. 11 Listopada 10 lok. 33a, o03-446 Warszawa, 

reprezentowane przy niniejszym porozumieniu przez  ...................................................................................., 

zwane w dalszej części Stowarzyszeniem:

a

Panią/Panem....................................................................................legitymującym się dowodem osobistym 

nr ......................................... i zamieszkującym w ................................................. 

na ulicy ................................................................. nr domu ......... nr mieszkania .......... zwanym 

w dalszej części Wolontariuszem.

§ 1.
PRZEDMIOT POROZUMIENIA

1.Stowarzyszenie zleca, a Wolontariusz przyjmuje do wykonania czynności pozostające 
w bezpośrednim związku z działalnością statutową Stowarzyszenia, w tym m.in.: 

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

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

§ 2.
SPOSÓB WYKONANIA POROZUMIENIA

1.Wolontariusz zobowiązuje się do wykonania powierzonych mu przez Stowarzyszenie czynności, 
określonych w § 1 ust. 1 niniejszego porozumienia, z należytą starannością, według najlepszej wiedzy oraz 
doświadczenia życiowego, z poszanowaniem godności i dóbr osobistych pracowników i podopiecznych 
Stowarzyszenia i organizacji z nią współpracujących.
2.Strony zgodnie ustalają, że Wolontariusz nie może powierzyć wykonania czynności objętych niniejszym 
porozumieniem osobie trzeciej.
3.Strony zgodnie ustalają, że z chwilą wykonania przez Wolontariusza w ramach niniejszego porozumienia 
jakiegokolwiek wytworu niematerialnego majątkowe prawa autorskie na wszystkich polach eksploatacji 
przechodzą na własność Stowarzyszenia bez konieczności uiszczania wynagrodzenia na rzecz Wolontariusza.
4.Wolontariusz oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jest osobą nie karaną oraz nie 
znajduje się pod dozorem kuratora, instytucji lub organizacji społecznej, do działalności której należy troska o 
wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomocy skazanym. Ponadto Wolontariusz oświadcza, że nie 
zataił przed Stowarzyszeniem okoliczności, których ujawnienie skutkowałoby nie zawarciem niniejszego 
porozumienia.
5.Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych 
w związku z wykonywaniem obowiązków lub w innych okolicznościach, w szczególności informacji 
związanych z danymi osobowymi oraz wszelkimi informacjami których ujawnienie narazi Stowarzyszenie 
oraz instytucje, organizacje lub firmy z nim współpracujące na szkodę, 
w tym także szkodę moralną.
6.Wolontariusz oświadcza, że posiada kwalifikacje i spełnia wymagania odpowiednie do rodzaju 
i zakresu wykonywanych świadczeń.

§ 3
ROZLICZENIA STRON POROZUMIENIA

1.Strony zgodnie ustalają, że niniejsze porozumienie obejmuje pracę o charakterze wolontarystycznym, która 
ma charakter bezpłatny.
2.Stowarzyszenie nie zapewnia Wolontariuszowi ubezpieczenia zdrowotnego.



3.Stowarzyszenie zobowiązuje się do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania 
świadczeń w tym odpowiednie środki ochrony indywidualnej – na takich samych zasadach jak w przypadku 
pracowników zatrudnionych przy takim samym zadaniu.
4.Stowarzyszenie zobowiązuje się do pokrywania kosztów podróży służbowych i diet Wolontariusza na 
zasadach dotyczących pracowników. Jednakże Wolontariusz może zrzec się tego uprawnienia podpisując 
oświadczenie o zwolnieniu Stowarzyszenia z tego obowiązku.

§ 4
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.Wolontariusz ponosi pełną odpowiedzialność wobec Stowarzyszenia za nienależyte wykonanie niniejszego 
porozumienia.
2.Wolontariusz oświadcza, że został poinformowany o ewentualnym ryzyku dla zdrowia 
i bezpieczeństwa związanym z wykonywaniem danego świadczenia.

§ 5
CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY

1.Strony zgodnie postanawiają, że umowa zwarta zostaje na czas .....................
2.Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy, przy czym oświadczenie 
o rozwiązaniu niniejszego porozumienia powinno być złożone w formie pisemnej.
3.Stowarzyszenie zobowiązuje się do wydania odpowiedniego zaświadczenia o wykonaniu świadczeń przez 
Wolontariusza na prośbę Wolontariusza po wykonaniu przez Wolontariusza czynności określonych w § 1 ust. 
1 niniejszego porozumienia.
4.Wolontariusz wyraża zgodę, że pisemna opinia o odbytych praktykach będzie wydana dopiero po 
pozytywnej opinii Stowarzyszenia. 
5.W przypadku rażącego naruszenia przez Wolontariusza obowiązków, o których mowa w § 1 ust. 1 
porozumienia, oraz w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Wolontariusza 
porozumienia w zakresie objętym § 2 porozumienia, Stowarzyszenie ma prawo odstąpienia od niniejszej 
umowy niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia, 
w którym powzięła wiadomość o wyżej wskazanych naruszeniach.
6.Stowarzyszenia przysługuje prawo odstąpienia od niniejszego porozumienia na zasadach określonych w ust. 
5 niniejszego paragrafu, w przypadku powzięcia przez Stowarzyszenie informacji, iż oświadczenie złożone 
przez Wolontariusza, o którym mowa w § 2 ust. 6 niniejszego porozumienia jest fałszywe.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy 
kodeksu cywilnego i ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie.
2.Wszelkie zmiany porozumienia będą dokonywane za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności.
3.W przypadku zaistnienia ewentualnych sporów, mogących wyniknąć z porozumienia strony rozstrzygną je 
polubownie, a w razie nie dojścia do ugody, poddadzą spór właściwemu sądowi powszechnemu.
4.Wolontariusz oświadcza, że został poinformowany przez Stowarzyszenie, o swoich prawach 
i obowiązkach.
5.Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

STOWARZYSZENIE                                                                                          WOLONTARIUSZ


