PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA STOWARZYSZENIA NA TAK
(Podstawa prawna: Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z
dnia 24 kwietnia 2003 r., art. 42 – 50)
PRAWA WOLONTARIUSZA
1. Wolontariusz ma prawo do zawarcia pisemnej umowy (porozumienia o wolontariacie) ze
Stowarzyszeniem Na Tak oraz placówkami działającymi w ramach Stowarzyszenia Na Tak.
2. Wolontariusz ma prawo do uzyskania pisemnego zaświadczenia od Stowarzyszenia Na Tak o
współpracy wraz z opisem wykonywanych przez niego zadań oraz zdobytych w ten sposób
umiejętności.
3. Wolontariusz może poprosić o wydanie opinii od Stowarzyszenia Na Tak, która w odróżnieniu
od zaświadczenia zawiera ocenę kompetencji i podjętych przez niego działań.
4. Wolontariuszowi przysługuje prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków (NNW):
a. do 30 dni – Stowarzyszenie Na Tak ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia NNW
b. powyżej 30 dni – obowiązek ubezpieczeniowy przechodzi na Skarb Państwa. (Jeżeli
Stowarzyszenie Na Tak zawiera porozumienie o świadczenie usług na okres dłuższy niż
30 dni to wolontariusz objęty zostaje ubezpieczeniem z tytułu nieszczęśliwych wypadków
na mocy Ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w
szczególnych okolicznościach z dnia 30 października 2002r:
Art. 2
1. Za wypadek uzasadniający przyznanie świadczeń uważa się nagłe zdarzenie wywołane
przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło:
12) przy wykonywaniu świadczeń przez wolontariusza, o którym mowa w art. 2 pkt 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. Nr 96, poz. 873).
Zgodnie z tymi zapisami wolontariuszowi, który ulegnie wypadkowi przy wykonywaniu
świadczeń wolontariackich przysługiwać będzie:
 renta z tytułu niezdolności do pracy,
 jednorazowe odszkodowanie,
 świadczenie zdrowotne w zakresie leczenia następstw wypadku lub choroby
zawodowej.
 w razie nieszczęśliwego wypadku, który zakończy się śmiercią wolontariusza,
członkom rodziny przysługuje zwrot kosztów pogrzebu oraz renta rodzinna i
jednorazowe odszkodowanie.
Wyżej wymienione świadczenia finansowane są z Budżetu Skarbu Państwa.
5. W przypadku delegowania wolontariusza przez Stowarzyszenie Na Tak do wykonywania
świadczeń na terytorium innego państwa, na obszarze, którego trwa konflikt zbrojny, wystąpiła
klęska żywiołowa lub katastrofa naturalna, Stowarzyszenie Na Tak jest zobowiązane
zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz
ubezpieczenie kosztów leczenia podczas pobytu za granicą, jeżeli kosztów tych nie pokrywa
się z innego tytułu, w szczególności na podstawie przepisów o koordynacji, w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych.

6. Wolontariusz ma prawo do zwrotu kosztów podróży i delegacji, a także do wypłacenia diet
prze Stowarzyszenie Na Tak, choć może z tego zrezygnować w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
7. Wolontariusz ma prawo do informacji o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z
wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Stowarzyszenie
Na Tak ma obowiązek poinformować o tym wolontariusza.
8. Stowarzyszenie Na Tak ma obowiązek zapewnić wolontariuszowi, na dotyczących
pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, bezpieczne i higieniczne
warunki wykonywania przez niego świadczeń, oraz odpowiednie środki ochrony indywidualnej
w – w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem.
9. Stowarzyszenie Na Tak może pokryć koszty ubezpieczenia zdrowotnego wolontariusza oraz
zwrot innych wydatków ponoszonych przez wolontariuszy – w tym także szkoleń.
10. Wolontariusz może – o ile jest to zapisane w porozumieniu o wolontariacie - powierzyć
wykonanie swojego świadczenia innej osobie, która posiada niezbędne kwalifikacje do jego
wykonania.

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA
1. Wolontariusz zobowiązany jest do starannego i sumiennego wypełniania swoich obowiązków,
powinien także dołożyć wszelkich starań, aby należycie dbać o powierzony mu sprzęt oraz
miejsce wykonywanych świadczeń.
2. Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie
wykonywanych świadczeń, a zwłaszcza informacji związanych z sytuacją socjalną i zdrowotną
osób, na rzecz których świadczy pomoc.
3. Wolontariusz podejmujący współpracę ze Stowarzyszeniem Na Tak powinien posiadać
odpowiednie kwalifikacje, jeśli charakter jego pracy tego wymaga. Wolontariusz jest
zobowiązany do przedstawienia dokumentacji potwierdzającej jego kwalifikacje.
4. Wolontariusz ponosi odpowiedzialność za poczynione przez siebie szkody (zalecane jest
wykupienie przez wolontariusza ubezpieczenia OC, Stowarzyszenie Na Tak nie ma
obowiązku wykupienia takiego ubezpieczenia).
5. Niepełnoletni wolontariusz ma obowiązek przedstawić pisemną zgodę opiekunów.

