
 
 
 

 
 

PISMO OKÓLNE 
 

Nr 7/2013 
 

Rektora 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 
 

z dnia 8 sierpnia 2013 r. 
 
 

w sprawie określenia wzoru Porozumienia o wykonywaniu świadczeń 
wolontarystycznych na rzecz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

 
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyŜszym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)  
 
określam, co następuje: 

 
 

§ 1 
1. W celu ujednolicenia zasad dotyczących zawierania porozumień o wykonywaniu 
świadczeń wolontarystycznych na UMCS, w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, 
poz. 1536, z późn.zm.) wprowadzam do stosowania wzór porozumienia o wykonywaniu 
świadczeń wolontarystycznych na rzecz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 
stanowiący załącznik do niniejszego pisma okólnego.  

2. Osobami uprawnionymi do podpisywania porozumień o wykonywaniu świadczeń 
wolontarystycznych na rzecz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej są Rektor oraz 
Kanclerz. 

3. Porozumienie na podstawie wzoru, o którym mowa w ust.1 przygotowuje jednostka 
organizacyjna Uniwersytetu, w której wolontariusz na wykonywać świadczenia 
woluntarystyczne.  

4. Kopię podpisanego porozumienia naleŜy przekazać do Centrum Kadrowo-Płacowego, 
które prowadzi ich rejestr. 

 
§ 2 

Pismo okólne wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
                                                                                                     R E K T O R  

 
 
 

                                                                               dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw. 



Załącznik  
do Pisma okólnego Nr 7/2013  

Rektora UMCS 
 
 
 

POROZUMIENIE*)  
O WYKONYWANIU ŚWIADCZE Ń WOLONTARYSTYCZNYCH  
NA RZECZ UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ  

Zawarte w dniu …………………………. pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej,  
z siedzibą w Lublinie pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-   Lublin, reprezentowanym przez:  
 
Rektora …………………….…..., lub Kanclerza ……………………….., 
 
zwanym dalej Korzystającym,  
 
a  
 

.......................................................................................... legitymującym się dowodem osobistym 

nr lub paszportem ......................................................., PESEL.........................................., 

zamieszkałym  ...................................................................................................................................,  

zwanym dalej Wolontariuszem.  

Wstęp 
Korzystający oświadcza, Ŝe jest podmiotem na rzecz którego zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 14 

i art. 42 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego  
i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) mogą być wykonywane 
świadczenia przez wolontariuszy.  

Wolontariusz oświadcza, Ŝe posiada kwalifikacje i spełnia wymagania odpowiednie  
do rodzaju i zakresu powierzonych niniejszym porozumieniem świadczeń.1  

Mając na względzie ideę wolontariatu, u podstaw której stoi ochotnicze  
i bez wynagrodzenia wykonywanie świadczeń, a takŜe biorąc pod uwagę charytatywny, 
pomocniczy i uzupełniający charakter wykonywanych przez wolontariuszy świadczeń, Strony 
porozumienia uzgadniają, co następuje:  

 
§ 1 

1. Korzystający powierza Wolontariuszowi, a Wolontariusz dobrowolnie podejmuje się 
wykonania na rzecz Korzystającego następujących świadczeń**):  

1) ……………………………………………………………………….; 
2) ……………………………………………………………………….; 
3) ………………………………………………………………………..  

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 będą wykonywane w następujący sposób:  
(Uwaga: w zaleŜności od konkretnego przypadku ewentualnie moŜna teŜ zapisać, Ŝe samodzielnie  
lub w obecności/wskazać w czyjej).  
 

§ 2 
1. Strony porozumienia uzgadniają, Ŝe świadczenia określone w § l będą wykonywane przez 

Wolontariusza w okresie od ……………………. do …………………… roku.  
2. Miejscem wykonywania świadczeń będzie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

……....................................................(naleŜy wskazać konkretną jednostkę organizacyjną 
UMCS).  

 
 
 



§ 3 
1. W ramach stosunku prawnego uregulowanego niniejszym Porozumieniem Wolontariusz:  

1) wykonuje swoje czynności nieodpłatnie; 
2) obowiązany jest wykonywać je osobiście.  

2. Wolontariusz moŜe w kaŜdym czasie domagać się wydania przez Korzystającego pisemnego 
zaświadczenia o wykonaniu świadczeń przez Wolontariusza. Zaświadczenie to powinno 
zawierać informację o zakresie wykonywanych świadczeń.  

3. Na prośbę Wolontariusza Korzystający moŜe przedłoŜyć pisemną opinię o wykonaniu 
świadczeń przez Wolontariusza.  

4. Wolontariusz oświadcza, ze Korzystający poinformował go o przysługujących mu prawach  
i ciąŜących na nim obowiązkach.  

 
§ 4 

1. Korzystający zobowiązany jest:  
1) informować Wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa, związanym  

z wykonywanym świadczeniem oraz o zasadach ochrony przed zagroŜeniami;  
2) zapewnić Wolontariuszowi, na dotyczących pracowników zasadach, określonych  

w odrębnych przepisach, bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego 
świadczeń, w tym – w zaleŜności od rodzaju świadczeń i zagroŜeń związanych z ich 
wykonywaniem – odpowiednie środki ochrony indywidualnej;  

3) pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach, określonych w odrębnych 
przepisach, koszty podróŜy słuŜbowych i diet Wolontariusza.  

2. Wolontariusz moŜe w formie pisemnej, pod rygorem niewaŜności, zwolnić Korzystającego  
w całości lub w części z obowiązków wymienionych w ust. 1 pkt 3.  

3. Wykonywanie świadczeń przez Wolontariusza, wiąŜące się z wydatkowaniem środków 
materialnych lub finansowych przez Korzystającego, innych niŜ wymienione w ust. 1 pkt 2  
i 3, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Korzystającego.  

 
§ 5² 

Korzystający zobowiązuje się pokrywać niezbędne koszty ponoszone przez 
Wolontariusza, związane z wykonywaniem świadczeń na rzecz Korzystającego, w następujący 
sposób:  ………………………..…………………………………………………………..………... 

 
§ 6³ 

Korzystający ma obowiązek ubezpieczyć wolontariusza od następstw nieszczęśliwych 
wypadków (NNW) w zakresie, w jakim nie jest on objęty powszechnym ubezpieczeniem.  

 
§ 74 

Korzystający zapewnia Wolontariuszowi ubezpieczenie zdrowotne od dnia rozpoczęcia 
przez Wolontariusza wykonywania świadczenia.  
 

§ 8 
Wolontariusz nie moŜe powierzyć innej osobie wykonywania świadczeń objętych 

niniejszym porozumieniem.  
 

§ 9 
Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskał w 

związku  
z wykonywaniem świadczeń na rzecz Korzystającego, a które stanowią tajemnicę Korzystającego.  
 

§ 10 
1. Porozumienie moŜe być rozwiązane przez kaŜdą ze Stron za ........... dniowym 

wypowiedzeniem.  
2. Porozumienie moŜe być rozwiązane przez kaŜdą ze Stron bez wypowiedzenia z waŜnych 

przyczyn.  
3. Za waŜne przyczyny Strony uznają w szczególności:  

1) naruszenie zasad BHP;  
2) naruszenie Regulaminu pracy w UMCS;  



3) brak celowości kontynuowania prac nad zadaniami określonymi w § 1 ust. 1.  
 

§ 11 
Za wyrządzone szkody Strony odpowiadają na zasadach określonych w Kodeksie 

cywilnym.  
 

§ 12 
W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o działalności poŜytku publicznego  

i wolontariacie lub niniejszym Porozumieniem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego.  
 

§ 13 
Wszelkie zmiany Porozumienia będą dokonywane w formie pisemnej, pod rygorem 

niewaŜności.  
 

§ 14 
Spory wynikłe ze stosowania umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Korzystającego.  
 

§ 15 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze 

stron.  
 
 
 
 
 
………………………………      ….……………………………..  

Korzystający        Wolontariusz  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objaśnienia:  
*)  Wzór porozumienia opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz wzoru 
opublikowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.  

**)    naleŜy podać zakres, sposób i czas wykonywania świadczeń  
 
1. Kandydaci na wolontariusza podlegają wstępnym a wolontariusze okresowym badaniom lekarskim na zasadach 

analogicznych jak pracownicy (art. 229 kodeksu pracy).  
2. Postanowienie fakultatywne (art. 45 ust. 2 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie).  
3. Postanowienie obowiązkowe, gdy porozumienie zostało zawarte na okres nie dłuŜszy niŜ 30 dni.  
4. Postanowienie fakultatywne. Ubezpieczenie zdrowotne wolontariusza zaleŜy od woli korzystającego (art. 46 ust. l 

ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie). Uniwersytet moŜe jednak zgłosić wolontariusza do 
ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), opłacając za 
niego składkę.  


