
 
Umowa o wolontariat 

 
 

Dnia......................... w .......................... 
 
 
............................ z siedzibą w ..........................., reprezentowaną przez ...........................zwanym w 
dalszej części Korzystającym, 

 
i 

 
Panią/Panem ................................................, legitymującym się dowodem osobistym nr 
......................................, zamieszkałym/zamieszkałą: ................................................, działającym w 
imieniu własnym/reprezentujący (dot. małoletniego i ubezwłasnowolnionego częściowo)….......................................... 
zwanym/zwaną w dalszej części Wolontariuszem, 
 
 
zostało zawarte porozumienie o następującej treści: 
 
1. Korzystający i Wolontariusz zawierają porozumienie. 
 
2. Strony ustalają, że świadczenie ze strony Wolontariusza ma charakter bezpłatny. 
 
3. Rozpoczęcie wykonania świadczenia planuje się, że nastąpi w dniu..........................., i 

zakończy w dniu..............  
 
4. Wolontariusz: 

 zobowiązuje się wykonać w ramach porozumienia następujące 
świadczenia.............................................. Wolontariusz dobrowolnie oświadcza, że 
posiada kwalifikacje do świadczenia usługi.  

 

 zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie pozyskał w 
ramach realizacji porozumienia, z wyjątkiem tych które są publicznie znane. 

 

 zobowiązuje się przestrzegać karty etycznej wolontariusza.  
 

 zobowiązuje się wykonywać usługę na należytą starannością.   

 

 został pouczony, że świadczenie usług woluntarystycznych nie tworzy praw w zakresie 
prawa pracy, ubezpieczenia zdrowotnego i zabezpieczenia społecznego, poza 
przypadkami wyraźnie ustalonymi przez ustawodawcę.    

 

 nie może powierzyć świadczenia innej osobie. 
 

 zrzeka się żądania zapłaty kosztów podróżny służbowej, diety i ewentualnych kosztów 
szkolenia. Mogą one być jednak przyznane za autonomiczną decyzją Korzystającego. 

 

 został poinformowany, że świadczenie usług jest wolne od obowiązku zapłaty 
jakichkolwiek podatków. 

 



 został poinformowany o prawie wydania na piśmie zaświadczenia i opinii o 
wykonywaniu świadczeń woluntarystycznych.  

 

 nie może świadczyć usług w stanie nietrzeźwości lub po użyciu narkotyków.   
 
5. Korzystający poinformował wolontariusza o zasadach bezpiecznego i higienicznego 

wykonywania świadczeń oraz takie warunki zapewnił. Wolontariuszowi w razie przypadku 
wydaje się środki ochrony indywidualnej. Wolontariusz oświadczył, że je akceptuje bez 
zastrzeżeń. Pouczono wolontariusza w szczególności o …............................... 

 
6. Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze stron z zachowaniem terminu 

…............. dniowego na piśmie. Porozumienie może zostać rozwiązane bez zachowania 7 
dniowego terminu w przypadku rażącego naruszenia postanowień porumienienia lub ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub innych aktów prawnych regulujących 
kwestię wolontariatu przez którakolwiek ze stron.  

 
7. W sprawach nie uregulowanych zastosowanie mają Ustawa kodeks cywilny oraz Ustawa o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne akty prawne regulujące kwestie 
wolontariatu. 

 
8. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 
 
 
 
        KORZYSTAJĄCY                 WOLONTARIUSZ  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


