
POROZUMIENIE

O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARYSTYCZNYCH

Zawarte w dniu ................................ w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Ostrowie Ko-
ścielnym pomiędzy:

Związkiem Gmin Regionu Słupeckiego reprezentowanym przez Przewodniczącego
 Zarządu  Związku  Grażynę Kazuś
zwanym dalej Korzystającym,
a
................................................................
legitymującą się dowodem osobistym nr ...................................

 Pesel: ................................
.........................................................................
zwanym dalej Wolontariuszem

Wstęp

Korzystający  oświadcza, że jest podmiotem na rzecz którego zgodnie z art. 42 ust. 1 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 wyko-
nywania powierzonych niżej czynności.

Mając na względzie ideę wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne, bezpłatne wykony-
wanie czynności, a także biorąc pod uwagę charytatywny, pomocniczy i uzupełniający cha-
rakter  wykonywanych  przez  wolontariuszy  świadczeń  Strony  porozumienia  uzgadniają,  
co następuje:

§ 1

1. Korzystający  powierza  wykonywanie  Wolontariuszowi,  a  Wolontariusz  dobrowolnie  
podejmuje się wykonania na rzecz Korzystającego następujących czynności:
− wyprowadzaniu na spacery wyznaczonych psów na smyczach,
− czesaniu wyznaczonych psów i kotów,
− sprzątaniu pomieszczeń dla zwierząt,
− myciu naczyń dla zwierząt,
− różne drobne prace porządkowe,
− pomocy w prowadzeniu strony internetowej.

2. Czynności, o których mowa wyżej będą wykonywane w obecności Pana Aleksandra Szy-
kownego.

§ 2

1. Strony Umowy uzgadniają, że czynności określone w § 1 będą wykonywane:
− w okresie od dnia …................................. do dnia..........................................
− w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez pracownika 

schroniska.



2. Miejscem wykonywania czynności będzie schronisko dla zwierząt w Ostrowie Kościelnym 
35, 62-420 Strzałkowo.

§ 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 środki ochro-
ny indywidualnej, na zasadach dotyczących pracowników urzędu, określonych w odręb-
nych przepisach.

§ 5

Wolontariusz objęty jest ubezpieczeniem z tytułu nieszczęśliwych wypadków na mocy ustawy 
z dnia 30 października 2002r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych po-
wstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. z 2002r. Nr 199 poz. 1674 z późn. zm.).

§ 6

Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskał w związ-
ku  
z wykonywaniem świadczeń na rzecz Korzystającego, a które stanowią tajemnicę Korzystają-
cego. 

§ 7

1. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron za 7 dniowym wypowiedze-
niem,

2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron bez wypowiedzenia z ważnych 
przyczyn,

3. Za ważne przyczyny Strony uznają w szczególności:
− nieprzestrzeganie przepisów bhp,
− nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych,
− nieprzestrzeganie regulaminu pracy,
− nieprzestrzeganie ustalonego porządku pracy.

§ 8

Za wyrządzone szkody strony odpowiadają na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.



§ 9

W  sprawach  nieuregulowanych  przepisami  Ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  
i o wolontariacie lub niniejszym Porozumieniem zastosowanie będą miały odpowiednie prze-
pisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Wszelkie zmiany Porozumienia będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważno-
ści.

§ 11

Spory wynikłe ze stosowania umowy rozstrzyga Sąd powszechny w trybie postępowania  
cywilnego.

§ 12

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

2. Wolontariusz może w każdym czasie domagać się wydania przez Korzystającego pisem-
nego zaświadczenia o wykonaniu świadczeń przez Wolontariusza. Zaświadczenie to po-
winno zawierać informację o zakresie wykonywanych świadczeń.

             KORZYSTAJĄCY                                                      WOLONTARIUSZ

     ……………………………………                               …………………………………….



Ostrowo Kościelne, dnia..................

Oświadczenie

Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) zwalniam korzystającego w całości z 
obowiązków wymienionych w art 45 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873).

podpis wolontariusza
..........................................


