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Załącznik nr 7 

 

W Z Ó R        

POROZUMIENIE 

O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARYSTYCZNYCH 

 

zawarte w dniu…………r. w Warszawie, pomiędzy: 

Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich z siedzibą w Warszawie, przy Al. Solidarności 77, 

00 - 090 Warszawa, reprezentowanym przez ……………………………………………………. 

zwanym dalej Korzystającym 

a 

Panem/ Panią……………………, zam. w……………………………, kod pocztowy………….., 

przy ul…………………….., legitymującym/ą się dowodem osobistym (seria, nr)……………….., 

posiadającym/ą numer PESEL………………………, zwanym/ą 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 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą być 

wykonywane świadczenia przez wolontariuszy. Wolontariusz oświadcza, że posiada kwalifikacje 

niezbędne do wykonywania powierzonych niżej czynności. 

2. Korzystający powierza wykonanie Wolontariuszowi, a Wolontariusz dobrowolnie podejmuje 

się wykonania na rzecz Korzystającego następujących czynności: 

1)………………………………………………………………………………………………………

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

2)..............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

3. Czynności, o których mowa w ust. 2 będą wykonywane w obecności opiekuna wolontariatu 

w następujący sposób: 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 
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§ 2. 

1. Strony porozumienia uzgadniają, że czynności określone w § 1 zostaną wykonane  

w okresie od ..................... do ....................... . 

2. Miejscem wykonywania czynności będzie ................................................................................ 

 

§ 3. 

Z uwagi na charakter i ideę wolontariatu: 

1) Wolontariusz jest obowiązany wykonywać uzgodnione czynności osobiście; 

2) Wolontariusz za swoje czynności nie otrzyma wynagrodzenia. 

§ 4. 

1. Korzystający poinformował wolontariusza o zasadach bezpiecznego i higienicznego 

wykonywania świadczeń oraz takie warunki zapewnia. 

2. Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczenia 

wymienionego w § 1 ust. 2 porozumienia, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów, 

z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku wykonywania świadczeń przez wolontariusza przez okres nie dłuższy niż 30 

dni Korzystający ubezpieczy wolontariusza od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 

§ 5. 

1. Wolontariusz zobowiązuje się nieodpłatnie przenieść na Korzystającego majątkowe prawa 

autorskie do utworów stworzonych w ramach odbywanej praktyki na wszystkich wyszczególnionych 

poniżej polach eksploatacji wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonanie autorskich 

praw zależnych do utworów oraz prawo własności nośników, na jakich utwory utrwalono. 

2. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 odnosi się tak do projektów utworów, jak i do 

ich postaci ukończonej i nie jest ograniczone pod względem celu ich rozpowszechniania, ani też pod 

względem czasowym czy terytorialnym, a prawa te mogą być przenoszone przez Korzystającego na 

inne podmioty bez żadnych ograniczeń. 

3. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 obejmuje pola eksploatacji wyrażanie 

w umowie wymienione, w szczególności: 

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny, niż wyżej określony - publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie. 
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4. Wykorzystanie utworów na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji może 

następować w następujących formach: 

- rozpowszechnianie w całości lub częściach, samodzielnie lub w dziełach innych podmiotów, 

a także w połączeniu z dziełami innych podmiotów, 

- rozpowszechnianie po opracowaniu przy zastosowaniu wszelkich technik plastycznych 

i graficznych, zmiany kolorystyki i nasycenia barw, skal i proporcji, czcionek, 

- rozpowszechnianie po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegającego m.in. na wprowadzeniu 

śródtytułów, podtytułów, skrótów, wyciągów i streszczeń. 

5. Rozpowszechnianie w całości lub w częściach w celu promocji i reklamy oraz w konkursach 

organizowanych i współorganizowanych przez Korzystającego w szczególności w formie plakatów, 

folderów reklamowych, niezależnie od ich formatu, ogłoszeń, reklam w tym reklam 

audiowizualnych, reklam na nośnikach reklamy zewnętrznej, itp., a także wykorzystanie utworów 

nie będzie uważane za niosące jakikolwiek uszczerbek dla dóbr osobistych Wolontariusza. 

6. Wolontariusz upoważnia Korzystającego do oznaczania utworów niezależnie od sposobu ich 

publikacji przez podanie imienia i nazwiska Autora, bądź do publikowania (rozpowszechniania) ich 

bez wskazania autorstwa, w zależności od potrzeb Korzystającego, jeżeli jest to podyktowane 

charakterem eksploatacji utworów. 

7. Wolontariusz upoważnia Korzystającego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw 

osobistych do przedmiotowych utworów, w tym prawa do decydowania o pierwszym publicznym 

udostępnianiu, do nadzoru autorskiego oraz do nienaruszalności formy i treści utworów oraz do ich 

rzetelnego wykorzystania (integralność). 

 

§ 6. 

1. Strony oświadczają, iż Korzystający poinformował Wolontariusza o przysługujących mu 

prawach i ciążących obowiązkach oraz zapewnił dostępność tych informacji. 

2. Wolontariusz zobowiązuje się ponadto do przestrzegania zarządzenia Nr …. /2015  

Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia……… 2015 r. w sprawie organizacji i zasad odbywania 

praktyk, wolontariatu oraz stażu w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w tym regulaminu 

praktyk i wolontariatu w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz złożenia określonych               

w regulaminie oświadczeń. 

§ 7. 

1. Koszty, które Wolontariusz ponosi w ramach odbywania wolontariatu nie będą pokrywane 

przez Korzystającego. 

2. Wolontariusz zwalnia Korzystającego z obowiązku pokrywania, na dotyczących 

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

 



 4 

§ 8. 

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

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

§ 9. 

1. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron za 14-dniowym wypowiedzeniem; 

2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron bez wypowiedzenia z ważnych 

przyczyn. 

3. Za ważne przyczyny Strony uznają w szczególności: 

1) brak kwalifikacji Wolontariusza niezbędnych do wykonywania powierzonych mu czynności; 

2) obiektywny brak możliwości wykonania powierzonych Wolontariuszowi czynności. 

§ 10. 

1. Na żądanie Wolontariusza Korzystający wyda pisemne zaświadczenie o wykonywaniu przez 

niego świadczeń, w tym o ich zakresie. 

2. Na prośbę Wolontariusza Korzystający może przedłożyć pisemną opinię  

o wykonywaniu przez niego świadczeń. 

§ 11.  

W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kodeksu cywilnego. 

§ 12. 

1. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją porozumienia zostaną poddane 

rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla Korzystającego. 

3. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron.  

 

 

 

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

KORZYSTAJĄCY         WOLONTARIUSZ 

 


