
Regulamin wolontariatu 
Ośrodka Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów

ul. Tykocińska 27/35, 03-545 Warszawa

I

Regulamin określa ogólne zasady współpracy między Ośrodkiem Hospicjum Domowe 
Zgromadzenia Księży Marianów z siedzibą przy ul. Tykocińskiej 27/35 w Warszawie, zwanym 
dalej Organizacją, a osobą podejmującą współpracę, zwaną Wolontariuszem. Opiekunem 
Wolontariuszy jest Koordynator Wolontariatu.

1. 
Wolontariusz jest osobą fizyczną, która bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach 
określonych w:
a. Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b. umowie wolontariackiej zawieranej z Wolontariuszem, 
c. niniejszym Regulaminie.

2. 
Wolontariuszem może zostać każdy obywatel polski oraz cudzoziemiec, który:
a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 
b. korzysta z pełni praw publicznych,
c. nie był karany,
c. utożsamia się z wartościami i celami Organizacji,
d. spełnił wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń,
e. zaakceptował niniejszy Regulamin.

3. 
Kandydat na Wolontariusza jest zobowiązany do wypełnienia kwestionariusza dla kandydata i 
dostarczenia go do Organizacji drogą mailową lub tradycyjną. Po pozytywnej weryfikacji 
Koordynator Wolontariatu kontaktuje się z kandydatem w celu ustalenia szczegółów współpracy.

4. 
Wolontariusz zobowiązuje się do:
a. przestrzegania zasad i celów Organizacji,
b. wykonywania sumiennie powierzonych mu obowiązków,
c. niedziałania na szkodę Organizacji i osób, z którymi z ramienia Organizacji będzie pracować,
d. podnoszenia swoich kompetencji i wiedzy w zakresie działania na rzecz drugiego człowieka w 
ramach współpracy z Organizacją lub na zewnątrz Organizacji,
e. szacunku do drugiego człowieka,



f. zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z sytuacją zdrowotną i socjalną osób, 
na rzecz których świadczy pomoc.

II

1. 
Rodzaj zadań powierzanych Wolontariuszowi określany jest bezpośrednio z Koordynatorem 
Wolontariatu. Przydzielane zadania są zgodne z zasadami i celami działalności Organizacji oraz 
umiejętnościami i predyspozycjami Wolontariuszy. Dotyczą, w zależności od rodzaju wybranego 
wolontariatu:
a. pracy z pacjentami przebywającymi pod opieką Organizacji oraz ich rodzinami,
b. pracy w Biurze Organizacji,
c. działań wspierających zespoły: medyczny i psychologiczny,
d. działań akcyjnych, promocyjnych, fundraisingowych.

2. 
Wolontariusz jest odpowiedzialny wobec Organizacji za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
obowiązków.

3. 
Wolontariusz jest odpowiedzialny za powierzone mu mienie Organizacji – w tym środki pieniężne 
powierzone mu przez Organizację oraz środki pieniężne uzyskane w wyniku kwesty organizowanej 
przez Organizację.

4.
Wolontariusz upoważnia Organizację do wykorzystywania w dowolnym czasie (również po ustaniu 
umowy wolontariackiej) swojego wizerunku, nazwiska, głosu (wyłącznie w celach 
niekomercyjnych) na potrzeby działań promocyjnych, upowszechniających i fundraisingowych 
realizowanych przez Organizację. 

III

1.
Obowiązki Organizacji względem Wolontariusza dotyczą:
a. powierzania Wolontariuszowi pracy zgodnej z jego predyspozycjami, umiejętnościami, 
zainteresowaniami,
b. wspierania Wolontariusza w procesie adaptacji i wykonywania powierzonych obowiązków,
c. poinformowania Wolontariusza o ryzykach związanych z wykonywaniem pracy,
d. zapewnienia Wolontariuszowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,



e. zapewnienia Wolontariuszowi ubezpieczenia NNW w zakresie wykonywanych przez niego 
świadczeń,
f. za szkodę wyrządzoną przez Wolontariusza odpowiada Organizacja.

2.
W przypadku złamania postanowień regulaminu, Dyrektor Organizacji ma prawo do 
wypowiedzenia współpracy z Wolontariuszem ze skutkiem natychmiastowym.

3.
Porozumienie z Wolontariuszem może zostać wypowiedziane przez każdą ze stron, z zachowaniem 
7-dniowego okresu wypowiedzenia. 

4.
Organizacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Każdorazowa zmiana 
Regulaminu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Organizacji. 

5.
Pozostałe zasady działalności Wolontariusza regulują ustawy:
a. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
b. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 f. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności
c. kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Dyrektor Ośrodka Hospicjum Domowe


