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POROZUMIENIE O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARYSTYCZNYCH 
 

nr ............................  zawarte w dniu ........................ 
pomiędzy, 
1. Oratorium Świętokrzyskim Św. Jana Bosko w Kielcach 25-511, ul. 1-go Maja, KRS 0000102124 reprezentowanym 

przez: Prezesa – ks. Krzysztofa Pyziak, zwanym w dalszej części porozumienia Korzystającym, a 
 

…………………………………………………………………… legitymującym się dowodem osobistym seria, nr 

…………………………………………………………………… PESEL……………………………………………………………………… zamieszkałym 

……………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym w dalszej części 

porozumienia Wolontariuszem. 

§ 1 
1. Strony zgodnie oświadczają, że zawierają porozumienie o współpracy którego celem jest współdziałanie 

w zakresie Programu Darmowych Korepetycji „Naucz się z nami”. 
2. Strony zgodnie ustalają, że porozumienie niniejsze obejmuje pracę o charakterze wolontarystycznym, która ma 

charakter bezpłatny. 
§ 2 

1. Wolontariusz zobowiązuje się wykonać w ramach porozumienia następujące prace: 
 pomoc w organizowaniu czasu wolnego dla dzieci poprzez gry i zabawy, 
 pomoc w nauce i odrabianiu lekcji dzieciom  

 
2. Rozpoczęcie wykonania prac strony ustalają na dzień ............... a zakończenie do dnia ........................... 
3. Wolontariusz działa w porozumieniu z Korzystającym lub wyznaczonym przez niego wychowawcą.  
4. Wolontariusz może powierzyć wykonanie zadania innej osobie, lecz w pełni odpowiada za wykonanie 

porozumienia.  
5. 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. 

6. Wolontariusz może w każdym czasie domagać się wydania przez Korzystającego pisemnego zaświadczenia o 
wykonaniu świadczeń przez Wolontariusza. Zaświadczenie to na wniosek Wolontariusza zawierać będzie 
informację o zakresie wykonywanych świadczeń.   

§ 3 
1. Korzystający zobowiązuje się zapewnić odpowiednie warunki bhp do wykonywania przez Wolontariusza czynności 

określonych w § 1 niniejszego porozumienia. 
2. Korzystający zobowiązuje się do zwrotu Wolontariuszowi wydatków, które ten poczynił w celu należytego 

wykonania zlecenia oraz zapewnienia właściwych warunków pracy, wynikających z odrębnych przepisów.  
3. Zwrot wydatków o których mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu nastąpi w terminie 14 dni po otrzymaniu od 

Wolontariusza stosownego rozliczenia wraz z dowodami poniesionych.  
§ 4 

Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron za 7 dniowym wypowiedzeniem. 
§ 5 

W sprawach nie uregulowanych porozumieniem zastosowanie ma Kodeks Cywilny. 
§ 6 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
§ 7 

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

  Korzystający         Wolontariusz 


