
UMOWA  

o wzajemnych obowiązkach korzystającego i wolontariusza w związku z 

korzystaniem ze sprzętu wolontariusza w celach świadczenia wolontariatu 

 

zawarta w ………………….., w dniu ………………., pomiędzy: 
 

………………………………………………, z siedzibą ……………………………., wpisanym do rejestru 

stowarzyszeń prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem: 

………………., REGON: ……………………………, NIP: ……………………………….. – zwanym dalej 

„korzystającym”, reprezentowanym przez:  

………………………………………………………… 

oraz  

……………………………………, zamieszkałym w ………………………………….., ul. 

…………………………., posiadającym PESEL: ……………………………………., zwanym dalej 

„wolontariuszem”, działającym w imieniu własnym 

 
W związku z zawarciem pomiędzy korzystającym a wolontariuszem porozumienia 

wolontariackiego1 zawartego w dniu .......... („porozumienie wolontariackie”) oraz 

w związku uzgodnieniem pomiędzy Stronami, że wykonywanie zadań wolontariusza 

będzie odbywało się na sprzęcie komputerowym wolontariusza, Strony zawierają 

następującą umowę: 

 
§ 1 

1. Wolontariusz zobowiązuje się do udostępnienia i używania do celów związanych 

z wykonywaniem zadań wolontariackich określonych w porozumieniu 

wolontariackim jego prywatnego komputera marki ................., 

typ..............., nr seryjny .................., zwanego dalej „prywatnym 

komputerem”. 

2. Wolontariusz oświadcza, że przysługuje mu tytuł prawny do prywatnego 

komputera niezbędnego do wykonywania zadań wolontariusza i ma prawo 

wykonywać na nim te obowiązki, oraz, że  komputer ten jest w pełni sprawny 

technicznie oraz spełnia wymagania BHP określone w art. 215-225 Kodeksu 

pracy. 

3. Wolontariusz zobowiązuje się do używania prywatnego komputera do celów 

służbowych w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z załączonymi 

do niego instrukcjami. 

                                                 
1
 w rozumieniu art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 



4. Strony ustalają, że miejscem wykonywania zadań wolontariackich i 

jednocześnie miejscem wykorzystywania prywatnego komputera do 

wykonywania tych zadań będzie miejsce świadczenia wolontariatu, określone w 

porozumieniu wolontariackim. Ponadto wolontariusz udostępnia do celów 

wykonywania zadań wolontariackich prywatne łącze sieci Internet 

zainstalowane i podłączone do prywatnego komputera2.  

5. Strony mogą w drodze aneksu do niniejszej umowy rozszerzyć listę używanego 

przez wolontariusza do celów wykonywania zadań wolontariackich sprzętu o 

inne urządzenia i środki techniczne umożliwiające sprawne wykonywanie zadań 

przez wolontariusza, lepszą komunikację i łączność z siedzibą korzystającego 

oraz osobami współpracującymi z korzystającym i wolontariuszem. 

6. Zasady użytkowania urządzeń i środków, o których mowa w pkt 5 powyżej będą 

analogiczne jak zasady użytkowania prywatnego komputera określonego w 

niniejszej umowie. Rodzaj, marka, typ i numer seryjny sprzętu, o którym mowa 

w pkt 5. powyżej zostaną wyspecyfikowane w ww. aneksie do niniejszej 

umowy. 

 

§ 2 

1. Wolontariusz ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia korzystającego o 

jakiejkolwiek awarii lub niesprawności lub obniżeniu sprawności prywatnego 

komputera oraz innych urządzeń lub środków komunikacji używanych do 

wykonywania pracy przez wolontariusza. 

2. Korzystający ma ponadto prawo przeprowadzić kontrolę prywatnego komputera 

wolontariusza w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy tego sprzętu, o 

których mowa w §1 ust. 2 niniejszej umowy. Przeprowadzanie kontroli nie 

może naruszać prywatności wolontariusza i dotyczyć będzie wyłącznie 

bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z wykonywaniem zadań służbowych 

wolontariusza na  jego prywatnym komputerze.  Wolontariusz powinien być 

uprzedzony o przeprowadzeniu takiej kontroli przynajmniej 48 godzin przed 

przewidywanym czasem jej realizacji – powiadomienie przekazywane jest 

drogą elektroniczną przez korzystającego na użytkowany przez tego 

wolontariusza adres mailowy wykorzystywany do kontaktów z korzystającym. 

 

 

 

                                                 
2 Jeśli wolontariusz będzie dodatkowo korzystać z prywatnego łącza internetowego, to proszę tu pozostawić ten zapis w tym 
brzmieniu. Jeśli jednak wolontariusz korzystać będzie z łącza internetowego należącego do pracodawcy – proszę usunąć to 
zdanie.  



§ 3 

1. Strony ustalają, że datą rozpoczęcia wykonywania zadań przez wolontariusza na 

jego prywatnym komputerze jest ...........................................3  

2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności. 

3. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

Wolontariusz: Korzystający: 
 

_______________________ 
 

_______________________ 
 
 

data: ___________________ 

 
 

data: ___________________ 
 

                                                 
3
 Proszę wpisać datę. Jeśli jest to po prostu data rozpoczęcia wolontariatu to proszę wpisać datę tożsamą z data zawarcia 

porozumienia wolontariackiego.  


