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             POROZUMIENIE O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ    
                                 WOLONTARYSTYCZNYCH 
                                           
 
Porozumienie zawarte w dniu………….w Kołobrzegu pomiędzy: 
Schroniskiem dla Zwierząt w Kołobrzegu przy Stowarzyszeniu Wspierania i Rozwoju 
Schroniska dla Zwierząt „ REKS”  w Kołobrzegu  REGON  320413065   NIP  6711752996 
reprezentowanym przez Kierownika Schroniska, zwanym dalej Korzystającym, 
                                                                  
                                                                a 
 
……………………….legitymującym się dowodem torzsamości nr.                                     
PESEL 
zamieszkałym……………………………………………………………….. 
uczęszczającym do szkoły……………………………………………………. 
zwanym dalej Wolontariuszem. 
 
Korzystający oświadcza, że jest podmiotem na rzecz którego zgodnie z art.42 ust.I Ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003r. 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 niżej 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 

1.  Korzystający powierza wykonywanie Wolontariuszowi, a Wolontariusz dobrowolnie    
podejmuje się wykonywania na rzecz Korzystającego następujących czynności: 
- pielęgnacja i socjalizacja zwierząt 
- prace porządkowe 
- prace biurowe 
- udział w zbiórkach publicznych 
- udział w imprezach publicznych 
- rozpowszechnianie ulotek o tematyce humanitarnej 

      2.   Czynności,o których mowa wyżej będą wykonywane w obecności pracowników  
            Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu w następujący sposób: aktywna pomoc w  
            pracach schroniska, sprzątanie, pielęgnacja zwierząt. 
 
                                                               §2 
      

1. Strony Umowy uzgadniają, że czynności określone w §1 będą wykonywane w okresie  
od…………….               do……………………….. 

2. Miejscem wykonywania czynności będzie Schronisko dla Zwierząt w Kołobrze 



                                                               §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 

 
      1.Korzystający zobowiązuje się zapewnić Wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne 
         warunki wykonywania przez niego świadczeń. 
      2.Korzystający na czas wykonywania świadczeń przekazuje Wolontariuszowi następujące 
         środki ochrony indywidualnej: 
         - rękawice ochronne 
         - w razie konieczności fartuch ochronny 
 
                                                              §5 
 
     Korzystający ma obowiązek ubezpieczyć Wolontariusza od następstw nieszczęśliwych  
     wypadków. 
 
                                                              §6 
 
     Korzystający może pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach określonych w    
     odrębnych przepisach, koszty podróży służbowych i diet Wolontariusza. 
 
                                                              §7 
 
     Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania tajemnicy informacji, które uzyskał w  
     związku z wykonywaniem świadczeń na rzecz Korzystającego, a które stanowią tajemnicę  
     Korzystającego. Dotyczy to w szczególności informacji związanych z: 

1. Wewnętrzną działalnością Schroniska 
2. Danymi osobowymi osób doprowadzających i adoptujących zwierzęta  

 
                                                  §8 

     Porozumienie o świadczenie usług wolontariatu następuje w formie ustnej bądź pisemnej 
     zgodnie z regulaminem wolontariatu. 
   
                                                              §9 
      Porozumienie sporządzone zostaje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  
      dla każdej ze Stron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis Wolontariusza                                                                    Podpis Korzystającego 

                                              


