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REGULAMIN WOLONTARIATU 
 

 

 

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§1 

Prowadzenie wolontariatu jest dobrowolną i nieprzymuszoną inicjatywą Fundacji Bez Tajemnic, której jednym z 

celów statutowych jest organizacja i promocja wolontariatu. 

 

§2 

Teren działalności wolontariatu jest tożsamy z terenem działalności Fundacji. 

 

§3 

Podstawą pracy wolontariusza w Fundacji jest ,,Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych”, 

zwane dalej „porozumieniem”. 

§4 

Praca wolontariusza ma charakter dobrowolny, bez wynagrodzenia pieniężnego. 

 

Rozdział II 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 
 

§5 

Pracą wolontariuszy kierują oraz nadzorują koordynatorzy poszczególnych programów.  

W szczególnych przypadkach pracami wolontariuszy może kierować bezpośrednio Zarząd Fundacji lub osoba 

wyznaczona do tego celu przez Zarząd Fundacji. 

§6 

Wolontariuszem może zostać każdy zainteresowany, który ukończył 16 rok życia z zastrzeżeniem §7. 

 

§7 

Zainteresowany małoletni może zostać wolontariuszem pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody rodzica lub 

opiekuna prawnego. 

§8 

Osoba chętna do pracy w wolontariacie powinna zgłosić się do koordynatora programu, w którym chce 

uczestniczyć lub osoby wyznaczonej przez Zarząd. Zgłoszenia może dokonać w formie telefonicznej lub w 

formie pisemnej drogą elektroniczną i tradycyjną. 

 

§9 

Do reprezentacji Fundacji zakresie  podpisywania porozumień z wolontariuszami uprawniony jest Zarząd bądź 

osoba upoważniona przez Zarząd.  

 

Decyzję o przyjęciu wolontariusza podejmuje wyłącznie Zarząd Fundacji. 
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§10 

W niektórych przypadkach, gdy praca wolontariusza jest krótkoterminowa, nie przekraczająca 30 dni, 

koordynator może w porozumieniu z Zarządem Fundacji oraz kandydatem nie podpisywać pisemnego 

porozumienia i działać na podstawie  porozumienia ustnego. Sytuacja taka możliwa jest jedynie po uzyskaniu 

zgody kandydata od Zarządu Fundacji. 

 

§11 

W przypadku podpisywania porozumienia konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości: dowód osobisty lub 

paszport, w przypadku osoby małoletniej legitymacja szkolna. 

 

§12 

Wszelkie niejasności wynikające z postanowień niniejszego regulaminu kandydat powinien zgłosić przed 

podpisaniem porozumienia. 

§13 

Porozumienie podpisywane jest na czas nieokreślony i uwzględnia czynności regularnie wykonywane przez 

wolontariusza. W przypadkach kiedy porozumienie określa osiągnięcie konkretnego celu działania 

wolontariusza  może zostać zawarte na czas określony.  

 

§14 

Wolontariusz może otrzymywać materiały promocyjne od Fundacji takie jak np.: koszulka, breloczki, długopisy 

itp.  

§15 

Każdy kandydat na wolontariusza oświadcza, iż podejmuje pracę dobrowolnie, by nieść pomoc innym, nabywać 

wiedzę i nowe umiejętności.  

 

§16 

Koordynatorzy poszczególnych programów są zobowiązani do przeszkolenia nowoprzyjętego wolontariusza na 

temat: 

a) Historii Fundacji; 

b) Głównych celów statutowych; 

c) Głównych celów wolontariatu; 

 

§17 

Podejmując pracę wolontarystyczną w Fundacji Bez Tajemnic wolontariusz zobowiązuje się: 

a) Dbać o mienie powierzone mu podczas pracy. 

b) Swoją postawą godnie reprezentować samego siebie oraz Fundację. 

c) Poszerzać swoją wiedzę oraz umiejętności wynikające zakresie zakresu powierzanych zadań i 

czynności. 

d) Swoim postępowaniem wyrażać chęć do pomocy. 

e) Wykazywać się współczuciem i tolerancją. 

f) Zawsze służyć dobrą radą i „pomocną dłonią”. 

g) Być wrażliwym na nieszczęście i krzywdę. 

h) Wyznaczać sobie własne cele, które wynikają z jego pasji. 

 

Rozdział III 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§18 

Zarząd Fundacji  zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 

 

§19 

Zmiana niniejszego regulaminu wymaga podpisania aneksu do umowy. 


