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REGULAMIN PRACY WOLONTARIUSZA i WOLONTARIUSZKI  

W FUNDACJI ,, APROBATA’’ 

 

 

Niniejszy regulamin ma na celu zapoznanie Wolontariusza/Wolontariuszki 

z podstawowymi zasadami bezpiecznego wykonywania czynności oraz prawami 

i obowiązkami Wolontariusza/Wolontariuszki w Fundacja ,,APROABAT’’ 

 

I. ZASADY OGÓLNE 

 

1. Wolontariuszem/Wolontariuszką w Fundacji ,,APROABAT’’ może być osoba, 

która: 

a. ukończyła 18 lat lub 16 lat i posiada pisemną zgodę swoich opiekunów 

prawnych na wykonywanie świadczeń wolontariackich na rzecz Fundacji, 

b. zgłosiła chęć pracy jako Wolontariusz/Wolontariuszka w Fundacji i jego/jej 

kandydatura została oceniona pozytywnie, podpisze porozumienie o 

świadczeniu wolontariacie z Fundacją , 

c. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań, które 

obejmuje porozumienie. 

 

2. Wolontariusz/ Wolontariuszka  nie  może  wykonywać  czynności,  do  których  nie  

ma  uprawnień,  a  w szczególności  takich,  do  których  potrzebne   jest   

przygotowanie   np.   medyczne, psychologiczne, pedagogiczne. 

 

3. Niezależnie od czasu trwania współpracy pomiędzy 

Wolontariuszem/Wolontariuszką a Fundacją obie strony podpisują porozumienie: 

a.  o świadczeniu wolontariackim (wzór –załącznik 1)  

b. określające zakres współpracy, zadania Wolontariusza/Wolontariuszki,  

c. czas trwania porozumienia,  

d. miejsce jego wykonywania i sposób rozwiązania. 
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4. Osobą upoważnioną do podejmowania wszelkich działań w imieniu 

Korzystającego związanych ze współpracą z Wolontariuszami jest Zarząd 

Fundacji lub osoba przez nich wyznaczona w umowie wolontariackiej. 

 

5. Wolontariusz/Wolontariuszka zobowiązuje się do wykonywania czynności 

związanych z celami statutowym Fundacji ,,APROABAT’’ 

 

6. Jeśli świadczenia są wykonywane przez Wolontariusza/Wolontariuszkę w 

ośrodkach lub biurze Fundacji, to ma ono obowiązek zapewnienia 

Wolontariuszowi/Wolontariuszce bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w 

tym: 

a. Zapewnienia (zgodnie z przepisami) dostatecznie dużej powierzchni 

stanowiska pracy, oświetlenia, wentylacji, ogrzewania, dostępu do 

pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz do mebli i sprzętu w dobrym 

stanie. 

b. Zapewnienia nadzoru oraz pomocy przy wykonywanych czynnościach 

Wolontariusza/Wolontariuszki przez opiekuna wolontariusza 

c. Udzielenia Wolontariuszowi/Wolontariuszce pierwszej pomocy oraz 

sporządzenia wymaganej dokumentacji w sytuacji wypadku w 

szczególnych okolicznościach. 

d. Zapoznania Wolontariusza/Wolontariuszki z dokumentem zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach lub biurze. 

 

7. Wolontariusz/Wolontariuszka wykonujący świadczenie wolontariackie w domu lub 

na krytej pływalni jest  zobowiązany do przestrzegania przepisów z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy, tak by było one wykonywane w bezpiecznych 

warunkach. W tym przypadku Fundacja jest zwolnione z: 

a. Obowiązku dbałości o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń 

b. Obowiązku spełniania wymagań dotyczących obiektów budowlanych 

i pomieszczeń pracy, 

c. Obowiązku zapewnienia pomieszczeń higieniczno–sanitarnych. 
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II. PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA/WOLONTARIUSZKI 

 

1. Wolontariusz/Wolontariuszka zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy 

wszelkich  

informacji w zakresie wykonywanego porozumienia. 

 

2. Wolontariusz/Wolontariuszka zobowiązuje się przestrzegać Statutu Fundacji 

,,APROABAT’’ 

3. Wolontariusz/Wolontariuszka ma prawo otrzymać zaświadczenie o odbytym 

wolontariacie. 

 

4. Wolontariusz/Wolontariuszka nie może powierzyć wykonanie zadania innej 

osobie, w pełni odpowiada za wykonanie porozumienia.  

 

5. W przypadku losowych wydarzeń uniemożliwiających uczestnictwo w działaniach 

w określonym przez siebie terminie Wolontariusz/Wolontariuszka zobowiązuje się 

z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem poinformować o tym Fundację. 

 

6. Fundacja zobowiązuje się do zwrotu Wolontariuszowi/Wolontariuszce wydatków, 

które ten/ta poczynił/a w celu należytego wykonania świadczenia w tym koszty 

podróży  służbowych i diet na zasadach wynikających z odrębnych przepisów. 

Koszty te jednak muszą być każdorazowo ustalane przed wykonaniem danego 

świadczenia. 

 

7. Zwrot wydatków o których mowa w pkt. 5 nastąpi w terminie 14 dni po otrzymaniu 

od  Wolontariusza/Wolontariuszki stosownego rozliczenia wraz z dowodami 

poniesionych wydatków.  

 

8. Fundacja musi zapoznać Wolontariusz/Wolontariuszkę zasadami bezpiecznego 

i higienicznego wykonywania świadczeń oraz z jego/jej prawami i obowiązkami 

poprzez przedstawienie dokumentu „Regulamin pracy Wolontariusza i 

Wolontariuszki w Fundacji ,,APROABAT’’ wraz z załącznikami. 

Wolontariusz/Wolontariuszka przed rozpoczęciem świadczenia musi poświadczyć 
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zapoznanie się z wyżej wymienionymi poprzez podpisanie niniejszego 

regulaminu. 

 

9. Wolontariusz/Wolontariuszka, który/a podczas wykonywania czynności na rzecz 

korzystającego uległ/a wypadkowi ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia 

korzystającego lub opiekuna Wolontariusza/Wolontariuszki. 

 

10. Wolontariuszowi/Wolontariuszce, który wykonuje czynności na rzecz 

korzystającego przez  okres dłuższy niż 30 dni przysługuje zaopatrzenie z tytułu 

wypadków przy wykonywaniu świadczeń na podstawie ustawy z dnia 30 

października 2002r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych 

powstałych w szczególnych okolicznościach / Dz. U z 2002 r nr 199 poz.1674 ze 

zmianami/. Z ustawy tej wynika, że wypadkiem uzasadniającym przyznanie 

świadczeń jest zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące 

uraz lub śmierć, które nastąpiło przy wykonywaniu przez 

Wolontariusza/Wolontariuszkę czynności na rzecz Stowarzyszeni. 

 

11. Świadczenia z tytułu wypadku przy wykonywaniu czynności na rzecz Fundacji nie 

przysługują Wolontariuszowi/Wolontariuszce jako osobie poszkodowanej wskutek 

wypadku, w sytuacji, gdy wypadek nastąpił z winy umyślnej lub rażącego 

niedbalstwa Wolontariusza/Wolontariuszki oraz nie przestrzegania zasad BHP. 

 

12. Świadczenia z tytułu wypadku przy wykonywaniu czynności na rzecz Fundacji nie 

przysługują osobie poszkodowanej, która będąc w stanie nietrzeźwym lub pod 

wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych przyczyniła się 

do spowodowania wypadku. 

 

13. Wolontariusza/Wolontariuszka ma prawo, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) do 

wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania. 

 

14. Młodociany Wolontariusz/Wolontariuszka musi posiadać pisemną zgodę rodziców 

na świadczenie czynności w ramach usługi wolontarystycznej. 
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III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010r. 

Nr 234, poz.1536 ze zm.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptuję 
 
……………………………………………………. 
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Załącznik nr 1 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z WOLONTARIUSZEM  

zawarte w ……………. w dniu ………………. pomiędzy: 

 

1 Fundacja „APROBATA” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Boh. Westerplatte 3/35, 35-

040 Rzeszów, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000771422, 

NIP 8133806924, reprezentowanym przez: 

…………………………………………………….. 

zwanym dalej „Korzystającym”  

a 

2. Panią/Panem ………………………….. 

Zamieszkałą/ łym …………………………. 

 legitymującym/ą się dowodem osobistym ………………………., 

zwaną dalej „Wolontariuszem”, 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, 

o następującej treści: 

 

 

§ 1 

Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie praw i obowiązków Stron oraz 

zasad ich współpracy w ramach instytucji wolontariatu. 

 

 

§ 2 

1. W ramach niniejszego porozumienia Wolontariusz zobowiązuje się wykonać na 

rzecz Korzystający następujące prace: 

 

……………………………………… 

 

Wolontariusz wykona prace określone w § 2 ust. 1 w okresie od ……………. do 

…………………. 

3. Miejscem wykonywania prac określonych w ust. 1 będzie ……………………… 

4. Prace, o których mowa w ust. 1, wykonywane będą przez Wolontariusza w 

wymiarze ………………….. w ramach 
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…………………………………………………………………………………………………

……… 

 

§ 3 

Wolontariusz będzie wykonywał prace określone w § 2 ust. 1 pod nadzorem 

wyznaczonego przedstawiciela Korzystającego, zgodnie z jego wytycznymi i 

poleceniami.  

 

 

§ 4 

1. Strony zgodnie ustalają, że w ramach niniejszego porozumienia Wolontariusz 

będzie wykonywał wyłącznie pracę o charakterze wolontariatu, to jest ochotniczo i 

bez wynagrodzenia. 

2. Korzystający jest zobowiązany do: 

1) zapewnienia Wolontariuszowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 

zgodnie z odpowiednimi przepisami, 

2) poinformowania Wolontariusza o przysługujących mu prawach i ciążących na 

nim obowiązkach oraz zapewnienia dostępności tych informacji, 

3) informowania Wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa, związanym 

z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. 

4) organizowania pracy Wolontariusza w sposób zapewniający pełne i jak najlepsze 

wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez wolontariusza, przy 

wykorzystaniu jego uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości 

pracy, 

5) Zapewnienia wolontariuszowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. 

 

 

§ 5 

1. Wolontariusz oświadcza, że został poinformowany przez Korzystającego o swoich 

prawach i obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, niniejszego porozumienia oraz 

przepisów wewnętrznych Korzystającego. 
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2. Wolontariusz zobowiązuje się przestrzegać przepisów wewnętrznych 

obowiązujących u Korzystającego, w szczególności dotyczących dyscypliny pracy 

oraz zasad bhp, ppoż. 

3. Wolontariusz oświadcza, iż ma pełną świadomość, że stosunek łączący go z 

Korzystającym nie ma charakteru stosunku pracy i nie stosuje się wobec niego 

przepisów kodeksu pracy. 

 

§ 6 

1. Niniejsze porozumienie zawarte jest na czas realizacji jego przedmiotu. 

2. Każda ze Stron może rozwiązać niniejsze porozumienie za jednotygodniowym 

wypowiedzeniem. W wypadku rażącego naruszenia przez Wolontariusza przepisów 

wewnętrznych obowiązujących u Korzystającego, o których mowa w § 5 ust. 2, 

porozumienie może zostać rozwiązane przez Korzystającego w trybie 

natychmiastowym bez wypowiedzenia. 

3. Na prośbę Wolontariusza Korzystający przedkłada pisemną opinię o wykonywaniu 

świadczeń przez Wolontariusza. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia mogą być dokonywane 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się odpowiednie 

przepisy ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.). 

 

§ 8 

Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron 

 

 

Korzystający 

 

 

 

Wolontariusz 
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