Wolontariuszem stajesz się poprzez zawarcie z daną organizacją pisemnego porozumienia. W jego treści muszą być zawarte
następujące elementy:
zakres, sposób i czas wykonywanych
przez Ciebie zadań,
informacja o możliwości
wcześniejszego rozwiązania
porozumienia.

Zapewnić wolonatriuszowi bezpieczne
i higieniczne warunki pracy oraz poinformować o łączącym się z wykonywaną przez niego pracą ryzyku dla zdrowia
i bezpieczeństwa.
pokrywać koszty podróży wolontariusza, jeśli go gdzieś wysyła (chyba że wolontariusz na piśmie zwolni organizację
z tego obowiązku), a także inne koszty,
jakie ponosi wolontariusz w związku
z wykonywanymi obowiązkami;
poinformować wolontariusza o jego
prawach i obowiązkach i na żądanie
udzielać mu informacji na ten temat;
zapewnić ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków.

Porozumienie dotyczące okresu krótszego niż 3 miesiące może być zawarte
w formie ustnej. Jednak – jeśli tego zażądasz – organizacja, dla której będziesz pracować, musi potwierdzić treść
porozumienia, czyli wydać Ci pisemną
informację o jego warunkach.

Wymagać sumiennego wykonywania
obowiązków przez wolontariusza;
wymagać stosowania się wolontariusza
do udzielanych mu wskazówek związanych z wykonywanym przez niego zadaniem;
pokryć koszty szkoleń wolontariusza.

Organizacja musi wydać Ci zaświadczenia
o wykonaniu pracy, jeśli tego zażądasz.
Nie musi wydać Ci opinii o Twoich działaniach - możesz jednak o to poprosić.

Stosować się
do postanowień
zawartego porozumienia;

Poprosić o wydanie pisemnej opinii
dotyczącej wykonanych przez niego
w ramach wolontariatu zadań;

sumiennie wykonywać
swoje obowiązki na rzecz
danej organizacji.

zażądać wydania zaświadczenia
o wykonaniu pracy - czyli co robił
jako wolontariusz.

Jako wolontariusz możesz pracować
tylko dla:
fundacji, stowarzyszeń, związków
wyznaniowych, kościołów itp.,
czyli organizacji pozarządowych
i podmiotów prawnych działających
na rzecz pożytku publicznego,
organów administracji publicznej
i podległych im jednostek.

Wolontariusz nie może świadczyć pracy
na rzecz podmiotów gospodarczych,
czyli zarówno państwowych,
jak i prywatnych przedsiębiorstw.

Pracując dla organów administracji publicznej i podległych im jednostek, możesz wykonywać tylko zadania związane z prowadzoną
przez nie działalnością w sferze pożytku publicznego, nie zaś działalnością gospodarczą (zarobkową).

Wolontariusz to osoba, która ochotniczo
i bez wynagrodzenia wykonuje pracę.
Wolontariusz nie jest jednak pracownikiem w pełnym tego słowa znaczeniu.

Jeśli wolontariusz wykonuje zajęcie, które zgodnie z prawem wymaga posiadania
odpowiednich kwalifikacji i spełniania odpowiednich wymagań, powinien posiadać
te kwalifikacje i spełniać te wymagania.
Przykładowo: wolontariusz lekarz musi
posiadać uprawnienia do wykonywania
tego zawodu, ale wolontariusz pomoc domowa nie musi posiadać żadnych udokumentowanych kwalifikacji, ponieważ dla
tego rodzaju pracy przepisy prawa takich
kwalifikacji nie wymagają.

