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UMOWA WOLONTARIACKA
nr …

zawarta w dniu ………… w Sycowie pomiędzy:

Chorągwią Dolnośląską Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Syców z siedzibą
w Sycowie, ul. Kościelna 16,

KRS nr 0000264246, reprezentowaną przez

phm. Monikę Malinowską- komendanta oraz pwd. Marcelinę Jordan - skarbnika,
zwaną dalej Korzystającym,
a …………………………………..…

legitymującym

się

dowodem

osobistym

…………,

PESEL …………, zamieszkałym ………………………………………………………...……,
zwanym dalej Wolontariuszem
o następującej treści:
1. 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 z późn. zmianami) mogą
być wykonywane świadczenia przez wolontariuszy.
2. Wolontariusz oświadcza, że spełnia wymagania niezbędne do wykonywania
powierzonych mu niżej świadczeń.
3. Korzystający powierza wykonywanie Wolontariuszowi, a Wolontariusz
dobrowolnie

podejmuje

się

wykonywania

na

rzecz

Korzystającego

świadczeń według opisu funkcji stanowiącego załącznik nr 1.
4. Świadczenia, o których mowa w pkt. 3, będą wykonywane od 31 grudnia
2015 do 31 grudnia 2019.
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5. Korzystający i Wolontariusz zgodnie oświadczają, że świadczenia będące
przedmiotem porozumienia zostaną wykonane nieodpłatnie.
6. Korzystający zobowiązuje się do zwrotu Wolontariuszowi wydatków, które
ten poczynił w związku z wykonywaniem niniejszego porozumienia, w
szczególności kosztów podróży służbowych i diet, ustalając w wyniku
konkretnych wyjazdów, wynikających z przepisów odrębnych.
7. Zwrot wydatków, o których mowa w pkt. 5 nastąpi w terminie 14 dni po
otrzymaniu od Wolontariusza stosownego rozliczenia wraz z dowodami
poniesionych wydatków w następującym zakresie:


Szkolenia (częściowy zwrot kosztów)



Materiały programowe (w porozumieniu z Komendą Hufca)

8. Korzystający zobowiązuje się:


ubezpieczyć Wolontariusza od następstw nieszczęśliwych wypadków,



zapewnić

Wolontariuszowi

bezpieczne

i

higieniczne

warunki

wykonywania przez niego świadczeń.
9. Wolontariuszowi

przysługuje

zaopatrzenie

z

tytułu

wypadku

przy

wykonywaniu świadczeń wymienionych w pkt. 3 porozumienia na zasadach
wynikających z odrębnych przepisów.
10. Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji, które uzyskał w związku z realizacją porozumienia, a które
stanowią tajemnicę Korzystającego.
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11. Wolontariusz może w każdym czasie domagać się wydania przez
Korzystającego pisemnego zaświadczenia o wykonaniu świadczeń przez
Wolontariusza.
12. Zaświadczenie na wniosek Wolontariusza zawierać będzie informację o
zakresie wykonywanych świadczeń.
13. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron przed upływem
terminu określonego w pkt. 4 z 30-dniowym wypowiedzeniem na piśmie.
14. Wolontariusz zobowiązuje się do odpowiedzialności materialnej za mienie
powierzone mu przez Korzystającego na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego, podpisanego przez obydwie strony.
15. W sprawach nieregulowanych porozumieniem zastosowanie ma kodeks
cywilny oraz Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
16. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.
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