POROZUMIENIE nr ...................................................../20.............
określające zasady świadczenia wolontariatu
zawarte w dniu ..........................
pomiędzy................................................................................................................................................z
siedzibą.............................................................zarejestrowanym w KRS pod nr...............................,
reprezentowanym przez Zarząd w osobach:
Prezesa...................................................................................................
Skarbnika...............................................................................................
zwanym dalej Korzystającym, a .......................................................................
legitymującym się dowodem osobistym nr..........................PESEL......................................
NIP.........................
zamieszkałym w ........................................................................, tel..................................................
zwanym w dalszej części Wolontariuszem, o następującej treści:
§ 1.
1. Strony zawierają niniejsze Porozumienie dla określenia zasad wykonywania przez Wolontariusza
świadczeń, odpowidających świadczeniu pracy, na rzecz Korzystającego w zakresie jego działalności
statutowej, w szczególnosci w zakresie działalności pożytku publicznego.
2. Wolontariusz oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i umiejętności, a także specjalne uprawnienia
do wykonywania świadczeń
3. Wolontariusz zobowiązuje się wykonywać świadczenia w zakresie, w sposób oraz w czasie określonym
"Zakresem obowiązków", stanowiący integralną część Porozumienia.
4. Korzystający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w "Zakresie obowiązków" w części lub w
całości, w razie potrzeby odwołania, zawieszenia lub zlecenia innej osobie wykonywania świadczeń.
§2
1. Porozumienie zawarte jest na czas .....................................
2. Wykonywanie świadczeń odbywać się będzie w siedzibie Korzystającego lub w miejscu przez niego
wskazanym. Wolontariusz zobowiązuje się wykonywać świadczenie osobiście, terminowo i z dołożeniem
należytej staranności oraz dbałości o powierzone mienie.
3. Wolontariusz przy wykonywaniu swiadczeń jest zobowiązany do dbałości o dobre imię Korzystającego,
do zachowania tajemnicy informacji poufnych, a zwłaszcza informacji związanych z sytuacja socjalną i
zdrowotną osób, dla których wykonywał świadczenia.
§3
1. Wolontariusz jest osobą, która-wg przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie-ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia. Wartość świadczeń nie stanowi
darowizny na rzecz Korzystającego w rozumieniu przepisów K.C. oraz przepisów podatkowych.

2. Korzystający zobowiązuje się, na zasadach określonych w odrębnych przpisach, zapewnić
Wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym
odpowiednie środki ochrony osobistej. Wolontariusz zobowiązuje sie do przestrzegania przepisów i zasad
bhp, p. poż., porządkowych oraz innych, związanych z charakterem wykonywania świadczeń.
3. Korzystający zobowiązuje się na zasadach określonych w odrębnych przepisach, pokrywać
Wolontariuszowi koszty podróży służbowych i diet. Wolontariusz może jednak zwolnić Korzystającego z
tego obowiązku w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Korzystający może pokrywać w miarę swoich możliwości, po uprzednim uzgodnieniu:
- na zasadach określonych w odrębnych przpisach inne niezbędne koszty ponoszone przez Wolontariusza,
związane z wykonywaniem świadczeń na rzecz Korzystającego, w szczególności koszty dojazdów z

miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania świadczeń przez Wolontariusza; koszty dojazdów z
miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania świadczeń przez Wolontariusza;
- koszty szkoleń Wolontariusza w zakresie wykonywania przez niego świadczeń, określonych w
"Zakresie obowiązków".
§4
Zwrot wydatków, o których mowa w § 3, będzie następował bez zbędnej zwłoki, po otrzymaniu od Wolontariusza
stosownego rozliczenia wraz z dowodami poniesionych wydatków:
− za przejazdy MZK, PKP, PKS na podstawie biletów jednorazowych, karnetów lub rachunku za bilet
miesięczny,
− za przejazdy własnym środkiem transporu, na podstawie delegacji
§5
1. Korzystający zobowiązuje się w miarę możliwości zgłosić Wolontariusza do ubezpieczenia zdrowotnego,
jeżeli nie jest on objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.
2. Korzystający zobowiązuje się ubezpieczyć Wolontariusza od następstw nieszczęśliwych wypadków i
odpowiedzialności cywilnej, w razie gdy Porozumienie jest zawarte na okres nie dłuższy niż 30 dni.
§6
1. Porozumienie mo że być rozwiązane przez każdą ze stron z 30 – dniowym okresem wypowiedzenia, lub
za zgodą obu stron w dowolnym terminie.
2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron bez wypowiedzenia, w razie gdy druga strona
nie wywiązuje się z przyjętych na siebie obowiązków.
§7
Na żądanie Wolontariusza Korzystający wyda mu pisemne zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń, w
tym o zakresie wykonywania świadczenia.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kodeksu cywilnego.
§9
1. Wszelkie zmiany treści porozumienia, szczególnie "Zakresu obowiązków", dokonywane bedą za zgodą
obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksów.
2. W sprawach spornych roztrzygać będzie Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze.
§ 10
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

...........................................................
Korzystający

..................................................................
Wolontariusz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Korzystającego, dla potrzeb
realizacji jego celów statutowych, zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych.
...............................................................

