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Załącznik nr 2 do Regulaminu współpracy z wolontariuszami-ekspertami 

 

UMOWA ZLECENIA PRACY WOLONTARYSTYCZNEJ 

WOLONTARIUSZ-EKSPERT 

 „30+ Aktywni, potrzebni, kompetentni” 

zawarta w dniu ……………………… w …………………………….  pomiędzy 

 
Stowarzyszeniem WIOSNA z siedzibą w Krakowie przy ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków, wpisanym do 

Rejestru  Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XI Wydział 

Gospodarczy pod numerem 0000050905, posiadającym NIP 6751287092, posiadającym REGON 356510550, zwanym 

dalej „ZLECENIODAWCĄ”, reprezentowanym przez 

 

Funkcja, imię i nazwisko 

     

 
 
a 

 

Imię i nazwisko  

Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr domu Nr lokalu 

PESEL Data urodzenia Miejsce urodzenia  

 
Zwaną/-ym dalej „WOLONTARIUSZEM”, 
zwanymi dalej łącznie Stronami. 

 

1. Zleceniodawca powierza, a Wolontariusz zobowiązuje się do wykonania czynności polegające na realizacji 

projektu „AKTYWNI, POTRZEBNI, KOMPETENTNI - KOMPLEKSOWY PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 30+ W MAŁOPOLSCE”, zwanego dalej „Programem” na terenie województwa 

małopolskiego, zwanego dalej „Województwem”. 

2. Umowa zostaje zawarta na czas określony od .................................. do  ………..……….……………….. 

3. Organizatorem i autorem Programu jest Zleceniodawca. 

4. Program będzie wykonywany na podstawie niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową”, zasad i standardów 

Programu oraz bieżących wskazówek przekazanych przez Zleceniodawcę przy wykonywaniu Umowy. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Krajowy_Rejestr_S%C4%85dowy#Rejestr_stowarzysze.C5.84.2C_innych_organizacji_spo.C5.82ecznych_i_zawodowych.2Cfundacji_oraz_samodzielnych_publicznych_zak.C5.82ad.C3.B3w_opieki_zdrowotnej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krajowy_Rejestr_S%C4%85dowy#Rejestr_stowarzysze.C5.84.2C_innych_organizacji_spo.C5.82ecznych_i_zawodowych.2Cfundacji_oraz_samodzielnych_publicznych_zak.C5.82ad.C3.B3w_opieki_zdrowotnej
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Dopuszcza się modyfikację założeń Programu do potrzeb lokalnego środowiska, po otrzymaniu zgody 

Zleceniodawcy. 

5. Czynności Wolontariusza będą obejmowały w szczególności: 

1) Udział w jednym wdrożeniu dotyczącym Programu w miejscu i czasie określonym przez  Zleceniodawcę, 

2) udzielanie indywidualnych porad beneficjentom Programu w oparciu o metodologię 1:1 w formie 

ustalonej przez Zleceniodawcę (spotkania osobiste w lokalnych punktach w wybranych powiatach 

województwa małopolskiego, konsultacje on-line bądź telefoniczne) w wymiarze 10 godzin dla jednego 

uczestnika Programu, 

3) informowanie Zleceniodawcy o konieczności odwołania zajęć z Uczestnikami Programu i wspólne 

znalezienie terminu zastępczego w celu odrobienia spotkania, 

4) raportowanie realizacji zadań wg określonych wytycznych, m.in. poprzez regularne uzupełnianie Dziennika 

Konsultacji, 

5) rzetelne prowadzenie dokumentacji dotyczącej przydzielonego zakresu zadań w Programie, 

6) udzielanie informacji na temat wykonania Umowy na każde żądanie Zleceniodawcy lub wyznaczonej przez 

niego osoby, 

7) dbanie o dobrą opinię  Zleceniodawcy i Programu,  

8)  rzetelne wypełnianie dokumentów ewaluacyjnych w trakcie i po zakończeniu edycji. 

6. Zawieranie przez Wolontariusza z osobami trzecimi wszelkich umów w ramach Umowy oraz składanie 

wszelkich innych oświadczeń woli wobec tych osób, wymaga każdorazowego upoważnienia Wolontariusza 

przez Zleceniodawcę. 

7. Zleceniodawca zobowiązuje się do: 

1) przygotowania Wolontariusza do udziału w Programie poprzez przeprowadzenie wdrożeń, 

2) udostępnienia materiałów niezbędnych do przeprowadzenia Programu, 

3) wyznaczenia osoby bezpośrednio nadzorującej wykonanie Umowy i realizację Programu przez 

Wolontariusza, 

4) wystawienie zaświadczenia udziału w Programie. 

8. Umowa obejmuje prace o charakterze wolontarystycznym, ma charakter nieodpłatny i nie jest wykonywana 

w ramach praktyk studenckich. 

9. Osobą bezpośrednio nadzorującą wykonanie Umowy i realizację Programu w imieniu Zleceniodawcy jest 

specjalista ds. wolontariatu. 

10. Przy wykonywaniu Umowy Wolontariusz zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów, 

zachowania zgodnego z zasadami współżycia społecznego, działania w sposób etyczny oraz rzetelny. 

11. Zleceniodawca ma prawo kontroli wykonania Umowy, w tym jakości i standardów stosowanych przez 

Wolontariusza przy realizacji Programu. 
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12. W ramach wykonywania Umowy Wolontariusz jest uprawniony do posługiwania się nazwą Programu  

„AKTYWNI, POTRZEBNI, KOMPETENTNI - KOMPLEKSOWY PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 30+ W MAŁOPOLSCE”” oraz nazwą Zleceniodawcy „Stowarzyszenie WIOSNA” jak 

również oznaczeniem lub znakiem graficznym Programu i Zleceniodawcy. 

13. Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych  

z wykonywaniem Umowy, w szczególności oznaczonych jako tajemnica przedsiębiorstwa Zleceniodawcy lub 

informacji w inny sposób uznanych za poufne a dotyczących sposobu organizacji Programu, zasad 

działalności Zleceniodawcy w tym zakresie oraz informacji dotyczących planów działalności Zleceniodawcy 

w zakresie Programu. 

14. Wolontariusz jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych, w posiadanie których wszedł 

w wyniku wykonywania Umowy w następującym zakresie: 

1) dane osobowe wolontariuszy Programu (m.in. imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu) 

w zakresie kontaktu z wolontariuszami celem realizacji Programu; 

2) dane osobowe podmiotów współpracujących ze Zleceniodawcą oraz darczyńców Programu lub osób ich 

reprezentujących (m.in. imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu) – w zakresie kontaktu  

z nimi, pobierania od nich za zgodą danych osobowych celem współpracy na rzecz Programu 

 i Stowarzyszenia WIOSNA; 

3) dane osobowe beneficjentów uczestniczących w Programie (m.in. imię, nazwisko, adres, adres e-mail, 

nr telefonu) - w zakresie kontaktu z beneficjentami, pobierania od nich danych osobowych celem 

współpracy na rzecz Programu i Stowarzyszenia WIOSNA. 

15. Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy oraz do ochrony przed dostępem osób 

nieupoważnionych wszelkich danych, w posiadanie których wszedł w ramach Umowy, w szczególności 

danych, o których mowa w ust. 14. Wolontariusz będzie przestrzegał zasad przetwarzania danych osobowych 

oraz zasad obiegu dokumentów ustalonych przez Zleceniodawcę zarówno na podstawie instrukcji pisemnych 

jak i ustnych, a także będzie przestrzegał obowiązujących przepisów prawa w tym przepisów o ochronie 

danych osobowych – Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 

2016 r. poz. 922 z późn. zm., zwana dalej „u.o.d.o.”). Po zakończeniu Umowy Wolontariusz nie będzie w 

żaden sposób przetwarzał danych osobowych, o których mowa  

w zdaniu poprzednim, a posiadane przez siebie dokumenty zawierające takie dane zwróci Zleceniodawcy do 

dnia ………………………………… r. 

16. Wolontariusz wyraża zgodę na bezterminowe przetwarzanie podanych w Umowie jego danych osobowych 

przez Zleceniodawcę także w innych celach, niż związane z realizacją Umowy, pozostających w zakresie 

działalności statutowej Zleceniodawcy, w szczególności poprzez gromadzenie w bazie danych Wolontariuszy 

oraz przesyłanie korespondencji drogą pocztową, elektroniczną oraz nawiązywanie kontaktu telefonicznego. 



 
 

 

 

  

 

STOWARZYSZENIE WIOSNA:
ul.Berka Joselewicza 21
31-031Kraków
Telefon: +48 12 421 28 54
E-mail: biuro@wiosna.org.pl

W każdej chwili istnieje możliwość dostępu do przekazanych danych, ich poprawienia lub usunięcia. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest u.o.d.o. 

17. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę przed czasem na jaki została zawarta zgodnie z ust. 2 

z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. 

18. Zleceniodawca może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli 

Wolontariusz w sposób uporczywy lub rażący narusza jej postanowienia, działa nieetycznie lub sprzecznie 

z prawem lub z zasadami współżycia społecznego albo nie podejmuje czynności niezbędnych do 

prawidłowego wykonania Umowy. 

19. Wypowiedzenie Umowy, o którym mowa w ust. 17 i 18 może nastąpić w formie pisemnej lub poprzez 

przesłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej za potwierdzeniem doręczenia (transmisji danych). 

20. Wolontariuszowi przysługuje zwrot należności z tytułu podróży służbowych zgodnie z Regulaminem podróży 

służbowych dla pracowników Stowarzyszenia WIOSNA, który jest integralną częścią niniejszej Umowy. 

Wolontariusz oświadcza, że zapoznał się z tym Regulaminem oraz został poinstruowany, jak prawidłowo 

rozliczyć koszty podróży. 

21. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

22. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze Stron. 

 

 

 

 

                                   ……………………………………………..                                                …….………..…………………………….. 
ZLECENIODAWCA                                                                       WOLONTARIUSZ 

 
 
Oświadczenia:  

 

1). Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z treścią niniejszej Umowy oraz z regulaminem (stanowiącym 

załącznik do niniejszej umowy) i akceptuje wszystkie ich postanowienia. Ponadto oświadczam, iż jestem 

świadomy/świadoma odpowiedzialności cywilnej i karnej za wszelkie moje zachowania naruszające 

postanowienia Umowy i przepisy prawa, w szczególności dotyczące naruszenia: 

a) ochrony danych osobowych,  

b) tajemnicy Zleceniodawcy, 

c) ochrony praw autorskich i pokrewnych Zleceniodawcy, 

a także za wszystkie inne zachowania naruszające treść niniejszej Umowy i obowiązujące akty prawne.   

 

2). Oświadczam, że nie byłem/byłam karany/karana za jakiekolwiek przestępstwo karne lub karno-skarbowe, 

w szczególności przeciwko nieletnim, popełnione razem z nieletnim lub na szkodę nieletniego, że nie 
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podlegałem/podlegałam warunkowemu umorzeniu postępowania w tego rodzaju sprawach oraz że nie jest 

przeciwko mnie prowadzone aktualnie jakiekolwiek postępowanie karno-sądowe. Oświadczam również, że nie 

byłem/byłam karany/karana karą aresztu za popełnione wykroczenie ani dyscyplinarnie. 

 

3). Na podstawie zawartej Umowy oraz przepisów Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

zwalniam Stowarzyszenie WIOSNA z obowiązku zwrotu należności z tytułu podróży służbowych w zakresie: 

a. diet, przysługujących ponad zapewnione bezpłatne wyżywienie, 

b. ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej, 

c. zwrotu kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej, 

d. ryczałtu za nocleg, 

e. należności z tytułu podróży służbowych, których nie przedłożę do rozliczenia w terminie określonym 

w Regulaminie; ze zwolnienia tego wyłączone są przypadki uprzednio zgłoszone i zatwierdzone przez 

Stowarzyszenie WIOSNA, a także sytuacje, w których przekroczenie terminu nastąpiło z 

obiektywnych przyczyn, niezawinionych i niezależnych od Wolontariusza.  

 

 

     

     

                            

…….………..…………………………….. 

                                                                                                    WOLONTARIUSZ 

 

 


