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Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontaryjnych  

MOPR - D.O.1126.2.     .202… 

 zawarte w dniu     ……….  202… roku 

 

pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach, 

z siedzibą w Kielcach, 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2, 

reprezentowanym przez ……………………………………………………..………………… 

zwanym w dalszej części „MOPR”, 

 

a: Panią/Panem …………………………………………………..…………………………… 

zamieszkałą/ym: ………………………………………………….……………………………. 

legitymującą/ym się nr PESEL: …………………………………………………...…………… 
zwaną w dalszej części „Wolontariuszem”,  

 

zostało zawarte Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontaryjnych, zwane dalej 

„Porozumieniem” o następującej treści: 

 
MOPR oświadcza, że jest podmiotem, na rzecz którego, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r.,  

poz. 1327 ze zm.) mogą być wykonywane świadczenia przez wolontariuszy. 

 

Wolontariusz oświadcza, że posiada kwalifikacje niezbędne do wykonywania powierzonych niżej 

czynności. 

1. MOPR i Wolontariusz zawierają Porozumienie o współpracy w zakresie bezpłatnego, 

dobrowolnego i świadomego świadczenia pomocy wolontaryjnej: * 

1) na rzecz osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, 

2) w placówce/ośrodku, z którymi MOPR podpisał porozumienie o współpracy partnerskiej, 

3) na rzecz stowarzyszenia/fundacji z którymi MOPR podpisał porozumienie o współpracy 

partnerskiej,  

4) pomocy przy przedsięwzięciach podejmowanych przez Miasto Kielce lub podmioty, z którymi 

MOPR podpisał porozumienie o współpracy partnerskiej.  

2. Wolontariusz zobowiązuje się wykonać w ramach Porozumienia następujące Świadczenia:* 

1) pomoc na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie: poprawy wyników szkolnych, organizacji 

czasu wolnego i rozwijania indywidualnych zainteresowań i pasji oraz podnoszenia 

samooceny dziecka, wzmocnienie jego poczucia własnej wartości, 

2) pomoc na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w zakresie: zaspokojenia potrzeby 

kontaktów społecznych poprzez dotrzymywanie towarzystwa, odwiedziny, spacery, pomoc 

w drobnych czynnościach domowych,  

3) pomoc na rzecz podopiecznych placówki/ośrodka, z którymi MOPR podpisał porozumienie 

o współpracy partnerskiej, 

4) pomoc na rzecz działań statutowych stowarzyszenia/fundacji, z którymi MOPR podpisał 

porozumienie o współpracy partnerskiej, 

5) pomoc na rzecz działań Wolontariatu MOPR w zakresie: organizacji różnego typu imprez 

integracyjnych, kulturalnych, sportowych, kwest, festynów, obsługi spotkań, 

np.: przygotowania sprzętu, pomocy technicznej, pracach porządkowo-organizacyjnych,  

a także przy dystrybucji paczek żywnościowych oraz zbiórce nakrętek na rzecz osób 

potrzebujących, 

6) wykonywania innych drobnych czynności zleconych przez pracowników MOPR Kielce. 

3. Powierzone czynności wolontariusz zobowiązuje się wykonywać z należytą starannością 

i potwierdzać je w otrzymanej od koordynatora wolontariatu MOPR Karcie pracy wolontariusza. 
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4. Uzupełniona Karta pracy wolontariusza jest dokumentem upoważniającym do ubiegania  

się o wydanie opinii/zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń wolontaryjnych. 

5. MOPR zobowiązuje się do zapewnienia Wolontariuszowi – na jego wniosek – biletów 

jednorazowych komunikacji miejskiej, w celu sprawnego przemieszczania się i świadczenia 

pracy wolontaryjnej, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów. 

6. MOPR poinformował Wolontariusza o zasadach bezpiecznego i higienicznego wykonywania 

świadczeń oraz zapewnił takie warunki.  

7. Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń 

wymienionych w ust. 2 Porozumienia, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów – 

zgodnie z Ustawą z dnia 30 października 2002 roku o zaopatrzeniu z tytułu nieszczęśliwych 

wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (t.j. Dz. U. 

z 2020 r., poz. 984). 

8. Wolontariusz nie może powierzyć wykonania zadania innej osobie, lecz w pełni odpowiada  

za wykonanie przydzielonych mu zadań określonych w Porozumieniu. 

9. Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji związanych z sytuacją 

socjalną i zdrowotną osób, na rzecz których świadczy pomoc oraz danych osobowych,  

do których ma lub będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem świadczeń wolontaryjnych 

i obowiązków wolontariusza zarówno w trakcie obecnie wiążącego go Porozumienia,  

jak i po jego ustaniu. 

10. Wolontariusz będzie dbał o dobre imię MOPR/Partnerów, zachowa w tajemnicy informacje, 

których ujawnienie mogłoby narazić MOPR/Partnerów na szkodę. 

11. Wolontariusz zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów, instrukcji i procedur 

obowiązujących w MOPR związanych z ochroną danych osobowych, a w szczególności do tego, 

że nie będzie bez upoważnienia służbowego wykorzystywał danych osobowych ze zbiorów 

MOPR. 

12. Wolontariusz stwierdza, że znane są mu definicje danych osobowych w rozumieniu 

art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,  

w myśl, której danymi osobowymi są każde informacje dotyczące osoby fizycznej o tożsamości 

już znanej lub dającej się ustalić na podstawie tej informacji oraz, że został zaznajomiony 

z przepisami o ochronie danych osobowych. 

13. W sprawach nie uregulowanych Porozumieniem zastosowanie ma Kodeks cywilny oraz ustawa  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

14. Wolontariusz oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu prawach i nałożonych  

na niego obowiązkach wynikających m.in. z Regulaminu pracy wolontariusza w Miejskim 

Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach.  

15. Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze Stron z zachowaniem 7 dniowego okresu 

wypowiedzenia. 

16. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia …….... do dnia …….... 

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

ze Stron. 

 

 

Wolontariusz      Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Kielcach 
 
 

 

 

……………………………………..    …………………………………….. 
                                czytelny podpis  podpis osoby reprezentującej  

 

 

 

* Niepotrzebne skreślić 


