Porozumienie
o wykonywaniu świadczeń wolontaryjnych
zawarte w dniu …………………. r. we Wrocławiu, w pomiędzy niżej wymienionymi stronami:
1) ……………………………… z siedzibą we Wrocławiu przy ul…………………….., NIP: …………………,
REGON:………………, KRS: ………………………….,
reprezentowaną przez:
…………………………….…………………….,
zwaną dalej Korzystającym
a
2) ................................................. legitymującym/cą się dowodem osobistym/paszportem/legitymacją szkolną
nr
….......................................,
zamieszkałym/łą
w …......................................................
zwanym/ną dalej Wolontariuszem.
Wstęp
Korzystający oświadcza, że jest podmiotem na rzecz którego zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) mogą być wykonywane
świadczenia przez wolontariuszy.
Wolontariusz oświadcza, że posiada kwalifikacje i spełnia wymagania niezbędne do wykonywania powierzonych
czynności.
Mając na względzie ideę wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne, bezpłatne wykonywanie czynności, a także
biorąc pod uwagę charytatywny, pomocniczy i uzupełniający charakter wykonywanych przez wolontariuszy świadczeń
Strony porozumienia uzgadniają, co następuje:
§1
Korzystający powierza wykonywanie Wolontariuszowi, a Wolontariusz dobrowolnie podejmuje się wykonania na rzecz
Korzystającego czynności związanych z realizacją zadań podczas ………………………………………………………. .
Do zadań wolontariusza należy:
1.
……………………………………………………….
2.
……………………………………………………….
3.
……………………………………………………….
4.
……………………………………………………….
5.
……………………………………………………….
§2
1. Strony Umowy uzgadniają, że czynności określone w § 1 będą wykonywane w okresie od …………………. do
………………………………..
2. Miejscem wykonywania czynności będzie …………………………………………………………………… oraz inne
miejsca wskazane przez Korzystającego.
3. Wolontariusz oświadcza, że Korzystający zapewnił Wolontariuszowi niezbędne szkolenia w celu uzupełnienia
wiedzy oraz przygotowania do profesjonalnego i bezpiecznego wykonywania świadczeń, o których mowa w § 1.
§3
Z uwagi na charakter i ideę wolontariatu:
1. Wolontariusz jest obowiązany wykonywać uzgodnione czynności osobiście.
2. Wolontariusz za swoje czynności nie otrzyma wynagrodzenia.
§4
Korzystający zapewnia Wolontariuszowi ubezpieczenie NNW na czas obowiązywania niniejszego Porozumienia.

§5
1. Korzystający pokrywa koszty przejazdów Wolontariusza środkami miejskiego transportu zbiorowego w okresie
obowiązywania niniejszego Porozumienia.
2. Dla potrzeb wykonywania tej umowy Wolontariusz nie będzie korzystał z przewozów pozamiejskich.
3. Korzystający przekaże Wolontariuszowi wyposażenie, strój, materiały i sprzęt niezbędne do wykonywania zadań,
o których mowa w § 1. Wyposażenie po wygaśnięciu Porozumienia staje się własnością Wolontariusza, z
zastrzeżeniem § 14.
§6
Wolontariusz dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji podjętych
zobowiązań.
§7
Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które uzyskał w trakcie wykonywania
świadczeń u Korzystającego.
§8
Wolontariusz ma obowiązek dbać i być odpowiedzialnym za powierzone mu narzędzia i urządzenia. Wolontariusz
ponosi odpowiedzialność za zniszczone lub utracone mienie Korzystającego.
§9
1. W terminie nie późniejszym niż jeden miesiąc od daty zakończenia wykonywania świadczeń Wolontariusz
otrzyma od Korzystającego certyfikat zaświadczający o udziale w wolontariacie.
2. Wolontariusz może w okresie do 6 miesięcy od dnia zakończenia wolontariatu domagać się wydania przez
Korzystającego pisemnego zaświadczenia oraz opinii o wykonaniu świadczeń przez Wolontariusza. Zaświadczenie
powinno zawierać informację o zakresie wykonywanych świadczeń.
§ 10
Za wyrządzone szkody strony odpowiadają na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub niniejszym
Porozumieniem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 12
Wszelkie zmiany Porozumienia będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13
Strony oświadczają, że w razie sporu na tle realizacji niniejszej umowy dążyć będą do rozstrzygania polubownego, a
w razie braku porozumienia spór będzie rozstrzygany przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Korzystającego.
§ 14
Strony ustalają możliwość jednostronnego rozwiązania Porozumienia za 1-dniowym uprzedzeniem przez każdą ze
Stron porozumienia, które wymaga złożenia i doręczenia oświadczenia przez stronę rozwiązującą umowę drugiej jej
stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W takim przypadku Wolontariusz z chwilą wygaśnięcia
Porozumienia traci możliwość korzystania ze świadczeń zawartych w § 4 i 5 niniejszego porozumienia, co oznacza
również obowiązek zwrotu Korzystającemu otrzymanego wyposażenia najpóźniej w dniu wygaśnięcia Porozumienia.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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