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Instruktor wolontariuszem? Wci¹¿ budzi to zdziwienie
w�ród sporej grupy kadry Zwi¹zku Harcerstwa Polskie-
go. Dlaczego? Z dwóch powodów. Ka¿dy za� dotyczy
osób o innym stopniu znajomo�ci zagadnieñ zwi¹zanych
z wolontariatem.

Tym mniej �wiadomym wolontariat kojarzy siê przede
wszystkim z centrami wolontariatu. Ba, s¹ nawet prze-
konani, ¿e wolontariusz to wy³¹cznie taka osoba, która
dzia³a w³a�nie w centrum wolontariatu. Niektórzy do-
daj¹ do tego wspieranie stowarzyszeñ i fundacji o ce-
lach charytatywnych, dzia³aj¹cych na rzecz ludzi potrze-
buj¹cych, dzieci itp. I s¹ przekonani, ¿e aby móc nazywaæ
siebie wolontariuszem, muszê nawi¹zaæ wspó³pracê z te-
go typu organizacj¹.

Dochodzi wiêc czasem do kuriozalnych sytuacji, ¿e in-
struktor, który chce byæ gdzie� wolontariuszem, szuka
na si³ê jakiego� stowarzyszenia, bo tam chcia³by podzia-
³aæ wolontariacko. A co z harcerstwem? Hmmm, no w³a-
�nie, wielu instruktorów zapomina, ¿e Zwi¹zek Harcer-
stwa Polskiego tak¿e jest stowarzyszeniem, a nawet ma
status organizacji po¿ytku publicznego. I ¿e je�li kilka
godzin tygodniowo zajmuj¹ siê swoj¹ gromad¹, dru¿yn¹,
szczepem czy hufcem, to oczywi�cie s¹ wolontariusza-
mi!

Powiedzmy to dobitnie: wolontariuszem mo¿na byæ tak¿e
w ZHP, co wiêcej � wolontariuszem jest ka¿dy dru¿yno-
wy, ka¿dy przyboczny! Z tego wzglêdu Zwi¹zek Har-
cerstwa Polskiego jest jedn¹ z najwiêkszych w Polsce
(najwiêksz¹?) organizacji, je�li chodzi o liczbê stale
(a nie dorywczo) dzia³aj¹cych wolontariuszy.

Ale � zapytaj¹ ci bardziej zaznajomieni z problematyk¹
� jak to jest, przecie¿ niedawno jeszcze mówiono nam,
¿e kto�, kto dzia³a na rzecz swojego stowarzyszenia, nie
jest wcale wolontariuszem, gdy¿ robi to niejako z obo-
wi¹zku � obowi¹zku cz³onkowskiego. Rzeczywi�cie,
jeszcze do niedawna pojawia³y siê takie g³osy. Na szczê-
�cie by³y one w zdecydowanej mniejszo�ci i ¿eby raz na
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zawsze rozwiaæ wszelkie w¹tpliwo�ci, w nowelizacji
ustawy o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego i o wolonta-
riacie, która wesz³a w ¿ycie w marcu br., wprowadzono
prost¹ i jednoznaczn¹ definicjê wolontariusza.

Zgodnie z art. 2 ustawy o dzia³alno�ci po¿ytku pu-
blicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest oso-
ba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia
wykonuje �wiadczenia na zasadach okre�lonych
w ustawie.

Istotne s¹ tutaj zatem trzy elementy � ¿e jest to �wiad-
czenie:
· ochotnicze (to jasne i nie powinno sprawiaæ jakich-

kolwiek problemów),
· bez wynagrodzenia (przy czym za wynagrodzenie nie

uznaje siê zwrotu kosztów podró¿y s³u¿bowych i diet,
a tak¿e innych niezbêdnych kosztów ponoszonych
przez wolontariusza, a tak¿e kosztów szkoleñ zwi¹-
zanych z jego dzia³aniami na rzecz organizacji),

· na zasadach okre�lonych w ustawie, o których piszê
dalej.

Wolontariusze mog¹ wykonywaæ �wiadczenia miêdzy
innymi na rzecz organizacji pozarz¹dowych, w szcze-
gólno�ci stowarzyszeñ. A wiêc tak¿e na rzecz Zwi¹zku
Harcerstwa Polskiego, ale � to wa¿ne � z wy³¹czeniem
prowadzonej przez ZHP dzia³alno�ci gospodarczej.

KTO WOLONTARIUSZEM?

Powtórzmy wiêc raz jeszcze, bo tego nigdy za wiele:
je�li bez wynagrodzenia (a to jest przecie¿ zasad¹) przy-
gotowujê zbiórki jako przyboczny czy dru¿ynowy, je�li
prowadzê szczep, zespó³ kszta³cenia, namiestnictwo czy
hufiec - to na pewno jestem wolontariuszem! Na pew-
no, poniewa¿ wolontariuszem jest ka¿dy, kto chce bez
wynagrodzenia robiæ co� dla stowarzyszenia (np. ZHP),
przy czym mo¿e to byæ zarówno osoba pe³noletnia, jak
i niepe³noletnia (np. 15-letni przyboczny, 17-letni dru-
¿ynowy).

OBOWI¥ZKI ZHP

Zgodnie z przepisami prawa Zwi¹zek Harcerstwa Pol-
skiego � jako korzystaj¹cy z wolontariuszy � ma wobec
nich szereg obowi¹zków.

Najwa¿niejszym (poniewa¿ rodzi tak¿e inne skutki,
o czym dalej) jest obowi¹zek zawarcia z wolontariuszem
porozumienia, które okre�la zakres i sposób wykonywa-
nia �wiadczeñ, a tak¿e czas, na jaki zosta³o zawarte. Przy-

k³ad bardzo prostego, krótkiego porozumienia znajduje
siê na nastêpnej stronie.

Forma porozumienia jest uzale¿niona od czasu wyko-
nywania �wiadczeñ przez wolontariusza. Je�li porozu-
mienie bêdzie zawarte na mniej ni¿ 30 dni, wówczas
porozumienie mo¿e byæ zawarte ustnie (chyba ¿e sam
wolontariusz poprosi o zawarcie porozumienia na pi-
�mie). Porozumienie powinno byæ obowi¹zkowo spo-
rz¹dzona pi�mie, je�li �wiadczenie wolontariusza wy-
konywane jest przez okres d³u¿szy ni¿ 30 dni. Bior¹c
pod uwagê specyfikê pe³nienia funkcji w ZHP, mo¿emy
przyj¹æ jako zasadê zawieranie porozumieñ pisemnie.

Dlaczego tak wa¿ne jest zawarcie porozumienia? Oczy-
wi�cie mo¿emy stwierdziæ, ¿e ze wzglêdu na charakter
harcerstwa powinni�my przestrzegaæ przepisów prawa.
Zatem je�li ustawa o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego
i o wolontariacie nak³ada na nas obowi¹zek zawarcia po-
rozumienia, to powinni�my je zawrzeæ. I ju¿!

Ale podpisanie porozumienia ma bardzo praktyczne,
wa¿ne skutki. Oto bowiem wolontariuszowi z mocy sa-
mej ustawy przys³uguje ubezpieczenie z tytu³u wypad-
ku przy wykonywaniu �wiadczeñ (na podstawie ustawy
z dnia 30 pa�dziernika 2002 r. o zaopatrzeniu z tytu³u
wypadków lub chorób zawodowych powsta³ych w szcze-
gólnych okoliczno�ciach), ale - to bardzo wa¿ne! - pod
warunkiem, ¿e zosta³o zawarte porozumienie na czas
d³u¿szy ni¿ 30 dni!

Przy okazji warto wspomnieæ, ¿e �wiadczenia z tytu³u
wypadku przy wykonywaniu zadañ wolontariusza na
rzecz ZHP nie przys³uguj¹ poszkodowanemu (tzn. wo-
lontariuszowi) wskutek wypadku, który nast¹pi³ z jego
winy umy�lnej lub ra¿¹cego niedbalstwa. I jest jeszcze
jeden przypadek, który podajê jednak wy³¹cznie dla po-
rz¹dku (!!!): �wiadczenia nie przys³uguj¹ tak¿e wolon-
tariuszowi-poszkodowanemu, który, bêd¹c w stanie nie-
trze�wo�ci lub pod wp³ywem �rodków odurzaj¹cych lub
substancji psychotropowych, przyczyni³ siê w znacznym
stopniu do spowodowania wypadku, o ile zosta³o to udo-
kumentowane w aktach sprawy przez odpowiednie or-
gany policji lub prokuratury.

Inne obowi¹zki ZHP (jak ka¿dego innego stowarzysze-
nia, które korzysta z wolontariuszy) okre�la Dzia³ III
ustawy o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego i o wolonta-
riacie. Oto one:
· Na ¿¹danie wolontariusza ZHP ma obowi¹zek wy-

daæ pisemne za�wiadczenie o wykonaniu �wiadczeñ
przez wolontariusza, w tym o zakresie obowi¹zków.

· Na pro�bê wolontariusza ZHP mo¿e przedstawiæ pi-
semn¹ opiniê o wykonaniu �wiadczeñ przez wolon-
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POROZUMIENIE O WSPÓ£PRACY WOLONTARIACKIEJ

zawarte w dniu ������ w ������ pomiêdzy:

��������, z siedzib¹ w ��������, KRS nr ��������, reprezentowanym przez
����������������, zwanym dalej Korzystaj¹cym,

a Panem ��������, zamieszka³ym w ����������������, PESEL ��������,
zwanym dalej Wolontariuszem

o nastêpuj¹cej tre�ci:

1. Korzystaj¹cy o�wiadcza, ¿e jest podmiotem, na rzecz którego zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z pó�n. zmianami) mog¹ byæ wykonywane
�wiadczenia przez wolontariuszy.

2. Wolontariusz o�wiadcza, ¿e spe³nia wymagania niezbêdne do wykonywania powierzonych mu ni¿ej �wiadczeñ.

3. Korzystaj¹cy powierza wykonywanie Wolontariuszowi, a Wolontariusz dobrowolnie podejmuje siê wykonywania na rzecz
Korzystaj¹cego nastêpuj¹cych �wiadczeñ:
· ���������������� · ����������������
· ���������������� · ����������������

4. �wiadczenia, o których mowa w pkt. 3, bêd¹ wykonywane od dnia���� do dnia ����

5. Korzystaj¹cy i Wolontariusz zgodnie o�wiadczaj¹, ¿e �wiadczenia bêd¹ce przedmiotem porozumienia zostan¹ wykonane
nieodp³atnie.

6. Korzystaj¹cy zobowi¹zuje siê do zwrotu Wolontariuszowi wydatków, które ten poczyni³ w zwi¹zku z wykonywaniem
niniejszego porozumienia, w szczególno�ci kosztów podró¿y s³u¿bowych i diet na zasadach wynikaj¹cych z przepisów
odrêbnych.

7. Korzystaj¹cy zobowi¹zuje siê:
· ubezpieczyæ Wolontariusza od nastêpstw nieszczê�liwych wypadków,
· zapewniæ Wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego �wiadczeñ.

8. Wolontariuszowi przys³uguje zaopatrzenie z tytu³u wypadku przy wykonywaniu �wiadczeñ wymienionych w pkt. 3 poro-
zumienia na zasadach wynikaj¹cych z odrêbnych przepisów.

9. Wolontariusz zobowi¹zuje siê do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które uzyska³ w zwi¹zku z realizacj¹
porozumienia, a które stanowi¹ tajemnicê Korzystaj¹cego.

10. Wolontariusz mo¿e w ka¿dym czasie domagaæ siê wydania przez Korzystaj¹cego pisemnego za�wiadczenia o wykonaniu
�wiadczeñ przez Wolontariusza. Za�wiadczenie to na wniosek Wolontariusza zawieraæ bêdzie informacjê o zakresie wy-
konywanych �wiadczeñ.

11. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez ka¿d¹ ze stron przed up³ywem terminu okre�lonego w pkt. 4 z ....-dniowym
wypowiedzeniem na pi�mie.

12. Wolontariusz zobowi¹zuje siê do odpowiedzialno�ci materialnej za mienie powierzone mu przez Korzystaj¹cego na pod-
stawie protoko³u zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez obydwie strony.

13. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie ma kodeks cywilny oraz Ustawa o dzia³alno�ci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie.

14. Porozumienie sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

KORZYSTAJ¥CY                                                           WOLONTARIUSZ

PRZYK£AD



CZUWAJ 12/2010 5

Z OK£ADKI

tariusza (to przydaje siê np. w zwi¹zku z praktykami
na studiach, jako dokument, dziêki któremu mo¿na
uzyskaæ dodatkowe punkty podczas rekrutacji albo
uzyskaæ� lepsz¹ ocenê w szkole).

· ZHP ma obowi¹zek poinformowaæ wolontariusza
o przys³uguj¹cych mu prawach i ci¹¿¹cych obowi¹z-
kach oraz zapewniæ dostêpno�æ tych informacji (za-
nim kto� zawo³a: �to dziwne�, proponujê wszystkim
szczepowym, namiestnikom, hufcowym zrobiæ rachu-
nek sumienia � czy nasi dru¿ynowi rzeczywi�cie znaj¹
prawa i obowi¹zki dru¿ynowego?).

· Organizacja ma obowi¹zek informowaæ wolontariu-
sza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeñstwa zwi¹za-
nym z wykonywanymi �wiadczeniami oraz o zasa-
dach ochrony przed zagro¿eniami. Z pewno�ci¹ warto
bêdzie d³u¿ej zastanowiæ siê, co to znaczy w prakty-
ce � aby w krytycznych sytuacjach nie okaza³o siê, ¿e
ZHP nie wype³nia wobec swych wolontariuszy pod-
stawowych obowi¹zków. Tym bardziej, ¿e mamy tak-
¿e ustawowy obowi¹zek zapewnienia bezpiecznych
i higienicznych warunków wykonania przez wolon-
tariusza �wiadczeñ.

· ZHP pokrywa koszty podró¿y s³u¿bowych i diet, chy-
ba ¿e wolontariusz zwolni j¹ z tego obowi¹zku (wa¿-
ne: w formie pisemnej pod rygorem niewa¿no�ci!).
Organizacja mo¿e pokryæ tak¿e inne niezbêdne koszty
ponoszone przez wolontariusza oraz koszty szkoleñ
zwi¹zanych z wykonywanymi przez niego zadania-
mi. Te kwestie z pewno�ci¹ powinny byæ uregulowa-
ne w porozumieniu.

OBOWI¥ZKI WOLONTARIUSZA

Najwa¿niejszym obowi¹zkiem wolontariusza jest nale-
¿yte wykonywanie obowi¹zków, o których mowa w pod-
pisanym porozumieniu. Jest to o tyle istotne, ¿e porozu-
mienie jest umow¹ cywilnoprawn¹, a w zwi¹zku z tym
wolontariusz mo¿e odpowiadaæ m.in. za niewykonanie
lub nienale¿yte wykonanie zobowi¹zania wynikaj¹cego
z zawartego porozumienia. Na szczê�cie w ZHP ew. pro-
blemy w tym zakresie rozwi¹zuje polisa od odpowie-
dzialno�ci cywilnej, która obejmuje kadrê ZHP.

POROZUMIENIE

Wróæmy na chwilê do porozumienia jako najwa¿niej-
szego dokumentu, który okre�la zasady ³¹cz¹ce wolon-
tariusza z nasz¹ organizacj¹.

Wiemy ju¿, ¿e musimy je zawieraæ w³a�ciwie z ka¿dym
wolontariuszem w ZHP � od przybocznego po instruk-
tora zespo³u w G³ównej Kwaterze ZHP. Jednak zanim

z zapa³em we�miemy siê do tego, warto sobie przypo-
mnieæ, ¿e w czerwcu br. Rada Naczelna przyjê³a �Sys-
tem pracy z kadr¹ w ZHP� (patrz: wk³adka do numeru
9/2010 �Czuwaj�), w którym pojawia siê pojêcie umo-
wy w sprawie pe³nienia funkcji. Przywo³ajmy wiêc od-
powiednie zapisy systemu:

Umowa w sprawie pe³nienia funkcji Umowa w sprawie pe³nienia funkcji Umowa w sprawie pe³nienia funkcji Umowa w sprawie pe³nienia funkcji Umowa w sprawie pe³nienia funkcji � (instruktor-
ska, wolontariacka, o pracê itp.). Zindywidualizowa-
ny zapis ustaleñ miêdzy prze³o¿onym a podw³adnym,
dotycz¹cy zakresu obowi¹zków, uprawnieñ, decyzyj-
no�ci oraz wsparcia ze strony organizacji. Podstaw¹
do zawarcia umowy jest opis funkcji.

3.1. Praca pr3.1. Praca pr3.1. Praca pr3.1. Praca pr3.1. Praca prze³o¿onego z kadr¹ uwzglêdnia:ze³o¿onego z kadr¹ uwzglêdnia:ze³o¿onego z kadr¹ uwzglêdnia:ze³o¿onego z kadr¹ uwzglêdnia:ze³o¿onego z kadr¹ uwzglêdnia:
· Przed mianowaniem na funkcjê � weryfikacjê kan-

dydata pod wzglêdem przygotowania do pe³nie-
nia funkcji (w tym spe³nienia wymagañ formalnych
i predyspozycji), zapoznanie z opisem funkcji, sfor-
mu³owanie umowy na pe³nienie funkcji.

· Mianowanie na funkcjê � podpisanie umowy na
pe³nienie funkcji po³¹czone z delegowaniem zadañ
i uprawnieñ, a nastêpnie powo³anie na funkcjê
w rozkazie.

Zatem, skoro mamy w ZHP wprowadziæ jako zasadê pod-
pisywanie umowy przed mianowaniem na funkcjê, to sen-
sownym rozwi¹zaniem wydaje siê po³¹czenie tej umowy
z porozumieniem, o którym mówi ustawa o dzia³alno�ci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie. A w³a�ciwie jesz-
cze inaczej � chodzi o to, aby porozumienie mia³o w ZHP
formê umowy w sprawie pe³nienia funkcji.

Taka umowa bêdzie regulowa³a szczegó³owo kwestie,
które s¹ dla nas istotne z punktu widzenia pracy z kadr¹.
Tak wiêc tre�ci, które maj¹ byæ obowi¹zkowo zawarte
w porozumieniu z wolontariuszem (przypomnê: zakres
i sposób wykonywania �wiadczeñ oraz okre�lenie cza-
su), si³¹ rzeczy znajd¹ siê w takiej umowie.

Na kolejnej stronie proponujê tre�æ umowy zawieranej
przez komendanta hufca z dru¿ynowym. Jest to prosta
formu³a, która opiera siê po czê�ci na wzorze porozu-
mienia (obok), ale przede wszystkim na zadaniach dru-
¿ynowego, które mo¿emy znale�æ w Instrukcji dzia³ania
dru¿yny. Wa¿ne: jest to tylko propozycja, a nie obowi¹-
zuj¹cy wzór. Niech to bêdzie punkt wyj�cia do rozmo-
wy o tym, jak powinny wygl¹daæ nasze zwi¹zkowe umo-
wy z wolontariuszami. Je�li macie propozycje czy
sugestie w tym zakresie, piszcie do Wydzia³u Pracy
z Kadr¹ i Kszta³cenia GK ZHP: ksztalcenie@zhp.pl.

··
HM. GRZEGORZ CA£EK
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UMOWA W SPRAWIE PE£NIENIA FUNKCJI DRU¯YNOWEGO

zawarta w dniu �������� w �������� pomiêdzy:

Chor¹gwi¹ ZHP �������� Hufcem �������� z siedzib¹ ����������������
reprezentowanym przez ��������, dzia³aj¹cymi na mocy �������� zwanym dalej Hufcem,

a druhn¹/em ��������, zamieszka³¹/ym w ��������, PESEL ��������, zwan¹/ym
dalej Wolontariuszem

o nastêpuj¹cej tre�ci:

1. Przedmiotem porozumienia jest pe³nienie przez wo-
lontariusza funkcji dru¿ynowego ��������
na zasadach wolontariatu, tzn. bez wynagrodzenia.

2. W ramach pe³nienia tej funkcji wolontariusz przyjmuje
obowi¹zki dru¿ynowego przewidziane przepisami ZHP.
Dru¿ynowy:

· kieruje prac¹ dru¿yny zgodnie z obowi¹zuj¹cymi prze-
pisami wewnêtrznymi ZHP oraz innymi przepisami
prawa,

· odpowiada za bezpieczeñstwo i zdrowie cz³onków dru-
¿yny,

· odpowiada za opracowanie i realizacjê planu pracy dru-
¿yny,

· odpowiada za prowadzenie dokumentacji dru¿yny,
· odpowiada za gospodarkê dru¿yny,
· odpowiada za terminowe i rzetelne przeprowadzenie

spisu harcerskiego w dru¿ynie,
· przygotowuje nastêpcê na funkcjê dru¿ynowego,
· wspó³pracuje z rodzicami cz³onków dru¿yny i �rodo-

wiskiem dzia³ania dru¿yny,
· podnosi swoje umiejêtno�ci i wiedzê metodyczn¹;
· bierze czynny udzia³ w dzia³aniach hufca,
· uzyskuje wsparcie programowo-metodyczne z w³a�ci-

wej komendy,
· reprezentuje dru¿ynê,
· wydaje rozkazy,
· przyjmuje i zwalnia cz³onków dru¿yny,
· dopuszcza do z³o¿enia Przyrzeczenia Harcerskiego,
· przyjmuje Przyrzeczenie Harcerskie � je�li jest instruk-

torem ZHP.

3. Wolontariusz zobowi¹zuje siê:
· do wykonywania powierzonych zadañ osobi�cie, przy

czym korzystanie z pomocy innych osób nie zdejmuje
z niego odpowiedzialno�ci za wykonanie zadañ,

· zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które
uzyska³ w zwi¹zku z realizacj¹ porozumienia, w szcze-

gólno�ci danych osobowych oraz innych informacji
zwi¹zanych z sytuacj¹ materialn¹ i rodzinn¹ cz³onków
prowadzonej dru¿yny.

4. Hufiec zobowi¹zuje siê:
· do zwrotu Wolontariuszowi wydatków, które ten po-

czyni³ w zwi¹zku z wykonywaniem niniejszego poro-
zumienia, w szczególno�ci kosztów podró¿y s³u¿bo-
wych i diet na zasadach wynikaj¹cych z przepisów
odrêbnych,

· do ubezpieczenia Wolontariusza od nastêpstw nieszczê-
�liwych wypadków,

· do zapewnienia Wolontariuszowi nieodp³atnego udzia³u
w szkoleniach organizowanych przez Zwi¹zek Harcer-
stwa Polskiego,

· po zakoñczeniu pe³nienia funkcji wystawiæ pisemne
za�wiadczenie, które bêdzie zawieraæ szczegó³ow¹ in-
formacjê o wykonywanych zadaniach,

· wystawiæ za�wiadczenie zawieraj¹ce informacjê o wy-
konywanych zadaniach w ka¿dym czasie � na ¿¹danie
Wolontariusza.

5. Za dzieñ rozpoczêcia pe³nienia funkcji dru¿ynowego
uznaje siê datê wydania Rozkazu Komendanta Hufca
����, zawieraj¹cego mianowanie na funkcjê dru-
¿ynowego.

6. Umowa zosta³a zawarta na okres do ����

7. Umowa mo¿e byæ rozwi¹zana za porozumieniem stron
jedynie z wa¿nych powodów.

8. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zasto-
sowanie ma kodeks cywilny oraz Ustawa o dzia³alno-
�ci po¿ytku publicznego i o wolontariacie.

9. Umowê sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹cych eg-
zemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

HUFIEC                                                        WOLONTARIUSZ

PRZYK£AD


