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Porozumienie nr …/ …./2022/Fundacja Mój Sen 

o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych 

Zawarte w dniu ……………… r. w  Krakowie 

pomiędzy: 

Fundacją Mój Sen z siedzibą w ul. Krakowskiej 74, 32-089 Wielka Wieś, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr: 0000611259, reprezentowaną przez Katarzyna Machnik 

zwanym w dalszej części Korzystającym, a 

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

(imię i nazwisko wolontariusza, dane adresowe, numer PESEL,) 

zwanym dalej Wolontariuszem. 

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 oświadcza, że jest podmiotem na rzecz którego, zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., mogą być wykonywane świadczenia 

przez wolontariuszy.  

2. Wolontariusz oświadcza, że posiada kwalifikacje niezbędne do wykonywania powierzonych niżej 

czynności. 

§ 2 

1. Korzystający i Wolontariusz zawierają porozumienie o współpracy w zakresie1: ………………… w ramach 

projektu ………………….. dofinansowanego przez XXXX 

2. Wolontariusz zobowiązuje się wykonać w ramach porozumienia następujące świadczenia2: 

-  

-  

3. Rozpoczęcie wykonania świadczeń Strony ustalają na dzień ………………………………………….., a zakończenie do 

dnia …………………………………………………. 

4. Strony zgodnie ustalają, że porozumienie niniejsze obejmuje świadczenie o charakterze 

wolontarystycznym, które ma charakter bezpłatny. 

5. Korzystający poinformował wolontariusza o zasadach bezpiecznego i higienicznego wykonywania 

świadczeń oraz takie warunki zapewnia.  

 
1 (ogólna nazwa działania do którego angażowany jest wolontariusz np.:  „organizowania festynu dla dzieci”, „wspierania programu ochrony kotów 

miejskich”) 

2 szczegółowy opis zakresu obowiązków wolontariusza, np. „przygotowywanie 6 artykułów o wolontariacie do biuletynu informacyjnego organizacji”, 
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6.  (OPCJA) Korzystający zobowiązuje się zwrócić wolontariuszowi koszty, które ten poniósł w zakresie 

wykonywanych świadczeń, w szczególności: 

o ………………………….. 

o ………………………….. 

Zwrot wydatków nastąpi w terminie 7 dni po dostarczeniu przez Wolontariusza stosownego rozliczenia wraz z 

dowodami poniesionych wydatków3. 

7.  (OPCJA) Wolontariusz zwalnia Korzystającego z obowiązku pokrywania, na dotyczących pracowników 

zasadach określonych w odrębnych przepisach, koszty podróży służbowych i diet. 

8. Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczenia 

wymienionego w pkt. 2 § 2 Porozumienia, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów. 

9. Wolontariusz zobowiązuje się wykonać świadczenia osobiście.  

10. Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie wykonywanego 

porozumienia. 

11. Wolontariusz został poinformowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach. 

12.  (OPCJA) Wolontariusz upoważnia Korzystającego, bez jakiejkolwiek dla niego rekompensaty, zarówno 

podczas wykonywania świadczeń, jak i w dowolnym czasie po ich zakończeniu, do używania i udzielania w 

celach niekomercyjnych, bezterminowej licencji innym, swojego wizerunku, nazwiska, głosu, słów do 

nagrań telewizyjnych, radiowych, dla potrzeb filmu, prasy lub nagrań dla innych mediów i w każdej innej 

formie, dla celów promocji i propagowania celów i działalności Korzystającego i/lub wykorzystywania do 

zbierania funduszy na wsparcie tych celów i działalności4. 

13. Wolontariusz zobowiązuje się zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskał w związku 

z wykonywaniem świadczeń na rzecz Korzystającego, a które stanowią tajemnicę Korzystającego.  

 

§ 3 

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) Korzystający informuje, iż:  

a) jest administratorem danych osobowych zbieranych w związku z umową, 

 
3 Korzystający może, ale nie musi ponosić dodatkowe koszty, które Wolontariusz ponosi w ramach odbywania wolontariatu. Jeśli Korzystający się na 

to decyduje, dobrze jest unormować w porozumieniu jakie to maja być koszty i na jakich zasadach następuje ich zwrot Wolontariuszowi. Jeśli 

Korzystający nie decyduje się na zwrot takich kosztów, to punkt ten można usunąć z porozumienia. 

4 Jeśli Korzystający chce wykorzystywać w przyszłości wizerunek Wolontariusza, czyli na przykład jego zdjęcia w czasie wykonywanego wolontariatu, to 

zapis taki jest konieczny.  Wolontariusz nie ma obowiązku wyrażenia takiej zgody, a wydaną zgodę może cofnąć w dowolnym czasie. Zgodę na 

wykorzystanie wizerunku można uregulować także osobnym oświadczeniem  Wolontariusza. 
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b) dane osobowe zebrane w związku z umową przetwarzane będą w celu jej przygotowania, zawarcia oraz 

realizacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom, a po zrealizowaniu umowy przetwarzane będą dla 

celów archiwalnych, 

c) osoby, których dane dotyczą, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

d) podanie Korzystającemu danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przygotowania, zawarcia i 

realizacji umowy.  

2. Korzystający zobowiązuje się do zapewnienia w toku realizacji umowy stosowania przepisów 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), w tym do stosowania wszelkich środków technicznych i 

organizacyjnych koniecznych dla zapewnienia zgodnego z powszechne obowiązującymi przepisami prawa 

zabezpieczenia danych osobowych. 

3. Korzystający jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych wyłącznie dla celów związanych z 

prawidłową realizacją umowy. W szczególności Korzystający nie jest uprawniony do udostępniania 

danych osobowych dla innych podmiotów, niż uprawnionych na podstawie przepisów prawa.  

 

§ 4 

1. Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze Stron w terminie ………………..dni. 

2. W sprawach nie uregulowanych porozumieniem zastosowanie ma Kodeks Cywilny oraz Ustawa o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

3. Wszelkie zmiany w treści porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

….…………………….. 

Korzystający 

….…………………….. 

Wolontariusz 
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Oświadczenie o współpracy wolontarystycznej 

do porozumienia wolontariackiego nr …. z dnia ……. 

 

Oświadczam, że ja niżej podpisany/a………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                           (nazwisko i imię )  

nr PESEL  ……………………......................... 

pracował/am jako wolontariusz w ramach realizacji projektu ________________ (nazwa projektu)  

Przedmiot wykonanej pracy wolontarystycznej…………….………….………………….……………………………………. 

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

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

Miejsce wykonywania pracy wolontarystycznej: ………………………………………………………………………………….. 

 

Wolontariat rozpoczął się, ……………………..………….………... a zakończył się ……………….….…………..……… 

(data)                                                                                      (data)  

 

W sumie przepracowałem/am …………….. godzin.  

Wartość wolontariatu: ……h x ……zł = …….zł 

 

………………….……..……………………………….. 

Podpis wolontariusza 

 


