POROZUMIENIE O WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ
WOLONTARYSTYCZNYCH
zawarte w dniu 28.02.2014 w Krośnie, pomiędzy:
Fundacją dla sztuki, pod adresem 38-400 Krosno, ul. Kolejowa 2/22 KRS 0000386275
NIP 6842622047, zwanym w dalszej części porozumienia „Korzystającym”, w imieniu
którego działają:
Prezes Zarządu Agnieszka Bielaska

a

……………………………………………………
legitymującą/ym się dowodem/legitymacją szkolną nr ………………………………
Pesel

zamieszkałą/łym w: ……………………………

……………………………………………………….
zwaną/ym w dalszej części porozumienia „Wolontariuszem”.
Wstęp
Korzystający oświadcza, że jest podmiotem, na rzecz którego, zgodnie z art. 42 ust. 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.
Mając na względzie ideę wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne, bez-płatne
wykonywanie czynności, a także biorąc pod uwagę charytatywny, pomocni-czy i
uzupełniający charakter wykonywanych przez wolontariuszy świadczeń, strony
porozumienia uzgadniają, co następuje:
§1
Korzystający powierza Wolontariuszowi wykonywanie prac pomocniczych podczas
organizacji imprez plenerowych na terenie Krosna a Wolontariusz dobrowolnie
podejmuje się ich wykonania na rzecz Korzystającego.
§2
Wolontariusz oświadcza, że posiada kwalifikacje i spełnia wymagania odpowiednie do
wykonywania prac, o których mowa w § 1.
§3
Strony uzgadniają, że czynności określone w § 1 będą wykonywane w okresie 1.03.2014 –
31.12.2014
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§4
Z uwagi na charakter i ideę wolontariatu:
1. Wolontariusz jest obowiązany wykonywać uzgodnione czynności osobiście;
2. Wolontariusz za swoje czynności nie otrzyma wynagrodzenia.
§5
1. Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenie przez okres nie dłuższy niż 30 dni,
Korzystający zapewnia ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenie przez okres dłuższy niż 30 dni,
przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń, na podstawie odrębnych przepisów.
§6
Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskał w
związku lub podczas wykonywania świadczeń na rzecz Korzystającego, a które stanowią
tajemnicę Korzystającego.
§7
1. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron za tygodniowym
wypowiedzeniem lub w każdym czasie na mocy porozumienia stron.
2. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron bez wypowiedzenia z
ważnej przyczyny.
§8
W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie lub niniejszym porozumieniem zastosowanie będą miały odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego
§9
Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu wykonywania niniejszego porozumienia będą
poddawane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Korzystającego.
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§ 12
Wolontariusz może w każdym czasie domagać się wydania przez Korzystającego
pisemnego zaświadczenia o wykonaniu świadczeń przez Wolontariusza. Zaświadczenie
to powinno zawierać informację o zakresie wykonywanych świadczeń.
§ 13
Nadzór nad realizacją ustaleń zawartych w niniejszym porozumieniu ze strony
Korzystającego sprawuje Prezes Zarządu.
§ 14
1. Integralną część niniejszego porozumienia stanowi Regulamin wolontariatu Fundacji
, którego tekst został Wolontariuszowi doręczony przy podpisaniu porozumienia.
2. Wolontariusz oświadcza, że zapoznał się z powołanym Regulaminem i w pełni go
akceptuje.
3.

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

…………………………………..
podpis Korzystającego

podpis Wolontariusza

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA
Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ………………………………………….
Na wykonywanie świadczeń wolontarystycznych na rzecz Fundacji dla sztuki oraz
zezwalam na samodzielne opuszczanie miejsca spotkania po jego zakończeniu.

………………………………………….
Data i podpis Rodzica/Opiekuna
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