
   

 

Porozumienie Wolontariackie str. 1 
 

 
POROZUMIENIE WOLONTARIACKIE  

w programie Na codzienne zakupy 2022 
 

zawarte w dniu …………….  r. w ………………………………………………………………………….między: 
Caritas ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

z siedzibą w ……………………………………………………….., przy ulicy 
…………………………………………….................................., 
miejscowość……………………………………………kod pocztowy…………………………………… NIP 
…………………………………., reprezentowaną przez 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………., 
zwanym w dalszej części umowy „Korzystającym”, 
a, 
imię i nazwisko (prosimy zapisać drukowanymi literami) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….,  
data urodzenia………………………………………………….,  

 
nazwa Parafii lub miejscowość, w której działa wolontariusz (prosimy zapisać drukowanymi 
literami) ………………………………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………................................................ 
numer telefonu kontaktowego …………………………………………………………………………………………..... 
adres email (drukowanymi literami) ……………………………………………………………………………………... 
 
zwanym dalej „Wolontariuszem”,  
łącznie zwanych “Stronami” lub każdy z osobna „Stroną”. 

 
Mając na względzie ideę wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne, bezpłatne 

wykonywanie czynności, a także biorąc pod uwagę nieodpłatny 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 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;  

• zapewnia wolontariuszowi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie 
wykonywanych świadczeń; 

• zapewnia Wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania świadczeń;  

• poinformował Wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanymi z 
wykonywanymi świadczeniami oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami. 

2. Wolontariusz oświadcza, że posiada kwalifikacje i spełnia wymagania odpowiednie do 
rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń na podstawie niniejszej umowy, których 
obowiązek posiadania i spełnienia wynika z odrębnych przepisów. 

3. Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie 
wykonywanego porozumienia, a zwłaszcza informacji związanych z sytuacją socjalną i 
zdrowotną osób, na rzecz których świadczy pomoc. 
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4. Niedozwolone jest wykonywanie czynności, które wskazane są dla profesjonalistów takich 
jak np. lekarz, siostra PCK, pielęgniarz czy opiekun MOPR, z wyłączeniem osób 
posiadających stosowne uprawnienia. 

 
§ 2 

1. Korzystający powierza wykonywanie Wolontariuszowi, a Wolontariusz dobrowolnie 
podejmuje się bezpłatnego wykonania na rzecz Korzystającego następujących 
czynności: 
a) dotarcie do seniorów dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i/lub 

niedożywieniem, wypełnienie Formularza kwalifikowania uczestnika Programu 

NCZ, uzyskanie Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych oraz warunkowej zgody na przyjęcie darowizny w przypadku 

zakwalifikowania osoby jako Uczestnika Programu, 

b) przekazanie informacji na temat Programu NCZ Uczestnikowi, 

c) przekazanie Karty „Na codzienne zakupy”; uzyskanie potwierdzenia otrzymania 

Karty przez Uczestnika wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem, 

d) przekazanie kompletu oryginalnych dokumentów do Korzystającego, 

e) systematyczny kontakt z Uczestnikiem Programu i liderem wolontariuszy,  

f) wsparcie Uczestnika Programu zgodnie z jego potrzebami,  

g) współorganizowanie i uczestniczenie w działaniach towarzyszących. 

 

2. W przypadku podjęcia się dodatkowo roli Lidera wolontariuszy w Programie Na 

codzienne zakupy, poza obowiązkami wskazanymi w ust 1 powyżej, Lider: 

a) jest odpowiedzialny za rekrutację i szkolenie wolontariuszy,  

b) współpracuje z koordynatorem Programu Na codzienne zakupy i koordynatorem 

wolontariatu Korzystającego, 

c) jest wolontariuszem w Programie „Na codzienne zakupy”. Wspiera max. 3 

Uczestników Programu, 

d) bierze udział w szkoleniach podnoszących kompetencje w zakresie wspierania 

seniorów oraz kierowania zespołem wolontariuszy, 

e) jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna lider wolontariuszy będzie miał 

możliwość wzięcia udziału w jednym wyjeździe integracyjno-szkoleniowym.  

3. Wykonywanie świadczeń przez Wolontariusza, z którymi wiąże się wydatkowanie 
środków materialnych lub finansowych przez Korzystającego, wymaga uprzedniej 
pisemnej zgody Korzystającego. 

4. Korzystający oświadcza, że przy podpisaniu niniejszego Porozumienia udostępnił 
Wolontariuszowi następujące dokumenty w celu szczegółowego zapoznania się z ich 
treścią, a mianowicie:  

• Regulamin Programu Na codzienne zakupy - zwanym dalej NCZ,  

• Zasady Kwalifikowania Uczestników do Programu, 

• Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz Umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej. 

Wolontariusz jednocześnie potwierdza iż przed podpisaniem Porozumienia zapoznał się 
z ww. dokumentami i zobowiązuje się do ich stosowania oraz przestrzegania. 
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§ 3 
1. Wolontariusz zwalnia Korzystającego z obowiązku pokrywania kosztów podróży 

służbowych oraz noclegów i diet. Korzystający będzie samodzielnie określał ramy i 
pokrywał koszty podróży służbowych, noclegu. 

2. Wolontariusz oświadcza, że będzie wykonywał swoje czynności, w tym wymienione w 
§ 2 ust. 1 w czasie i miejscu uzgodnionym z Liderem lub Koordynatorem Programu.    

3. Korzystający nie odpowiada za brak przestrzegania przez Wolontariusza w 
jakimkolwiek zakresie niniejszej umowy, w tym zasad bezpieczeństwa. 

 
§ 4 

1. Strony Porozumienia uzgadniają, że czynności określone w § 2 będą wykonywane w 
okresie od 1.03.2022 do 28.02.2023. 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 5 dniowego terminu 
wypowiedzenia. 

3. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze stron istotnych postanowień umowy, 
w tym jakichkolwiek postanowień dotyczących bezpieczeństwa lub naruszenia 
dobrego imienia drugiej strony każda ze stron może wypowiedzieć umowę ze skutkiem 
natychmiastowym. 

 
§ 5 

1. Wolontariusz oświadcza, że zapoznał się z niniejszym porozumieniem i jego 
załącznikami oraz dokumentami o których mowa w § 2 ust. 4 akceptuje je w całości i 
zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

2. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

3. W zakresie nieuregulowanym Porozumieniem stosuje się odpowiednie przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego oraz prawa kanonicznego. 

4. Załączniki do Porozumienia stanowią jej integralną część. 
5. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania niniejszego Porozumienia, których nie 

uda się rozstrzygnąć w ramach ewentualnych wzajemnych kontaktów, strony poddają 
rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu, właściwemu ze względu na siedzibę 
Korzystającego.  

6. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym dla każdej ze stron. 

 
Załączniki: 

1. zgoda wolontariusza na przetwarzanie danych osobowych; 
2. oświadczenie wolontariusza o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku; 
3. upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (Uczestnika Programu NCZ). 

 
 

Korzystający      Wolontariusz 
 

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


