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WZÓR - POROZUMIENIE 

O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARYSTYCZNYCH 
 

w ramach projektu 
„Pora na Seniora! Gdyńska Sieć Wzajemnego Wsparcia” 

 
 
zawarte w dniu ................................................ w Gdyni  
 
pomiędzy : 
 
Fundacją Gospodarczą z siedzibą w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 2, KRS nr 0000086705, 
reprezentowaną przez  
Irenę Muszkiewicz – Herok – Prezesa Zarządu 
Małgorzatę Makiewicz – Członka Zarządu 
zwaną dalej „Korzystającym”, 
a 
..................................................................................... legitymującym się dokumentem 
(dowód osobisty/legitymacja szkolna1) nr .........................., PESEL ..................................., 
zamieszkałym .....................................................................................................................,  
zwanym dalej „Wolontariuszem.” 
 

Wstęp 
 
Korzystający oświadcza, że jest podmiotem na rzecz którego zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 
r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) mogą być wykonywane świadczenia przez wolontariuszy.  
Wolontariusz oświadcza, że posiada kwalifikacje i spełnia wymagania niezbędne do 
wykonywania powierzonych niżej czynności. 
 
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
 Niewłaściwe skreślić. 



§ 1 
1) Korzystający powierza wykonywanie Wolontariuszowi, a Wolontariusz dobrowolnie 

podejmuje się wykonania na rzecz Korzystającego następujących czynności: 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

 
§ 2 

1) Strony porozumienia uzgadniają, że czynności określone w § 1 ust. 1 będą wykonywane 
w okresie od ...................................... do ......................................... . 

 
§ 3 

1) Wolontariusz jest obowiązany wykonywać uzgodnione czynności osobiście. 
 

§ 4 
1) Wolontariusz za swoje czynności nie otrzyma świadczeń pieniężnych ani zwrotu 

wydatków, jakie poczynił w związku ze świadczeniem wolontariatu. 
 

§ 5 
1) Korzystający poinformował wolontariusza o zasadach bezpiecznego i higienicznego 

wykonywania świadczeń oraz takie warunki zapewnia. 
 

§ 6 
1) Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze stron w każdym terminie. 
 

§ 7 
1)  W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie ma Regulamin 

Wolontariatu w projekcie „Pora na Seniora! Gdyńska Sieć Wzajemnego Wsparcia”,  
kodeks cywilny oraz Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
§8 

1) Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron. 

 
 
 
 
 
……………………………………………………    …………………………………………………… 
            Korzystający            Wolontariusz 
 
 
 


