UMOWA WOLONTARIACKA
Zawarta w dniu ………………….. pomiędzy…………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
zwaną w dalszej części umowy „Zleceniodawcą”
a Panią/ Panem………………………………………………………………………………….
zamieszkałym w …………………………………………..……………………………………,
......................................................................... legitymującym się dowodem osobistym nr
…......................., PESEL ..................................., zwanym w dalszej części umowy
„Wolontariuszem”.
Zleceniodawca 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. z 2016
poz. 1817). 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. Wolontariusz zobowiązuje się do wykonania następujących prac……………………...
………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
2. Rozpoczęcie wykonania prac strony ustalają na dzień……………………………….r.
3. Niniejsza umowa zawarta zostaje na czas określony tj. do …………………………...r.
4. Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa obejmuje prace o charakterze
wolontariackim, które mają charakter bezpłatny.
5. Zleceniodawca zobowiązuje się do zwrotu Wolontariuszowi wydatków, które ten
poniósł w celu należytego wykonania świadczenia, w tym koszty podróży służbowych
i diet na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.
6. Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonaniu prac
wymienionych w pkt 1 umowy, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.
7. W przypadku, gdy Wolontariusz wykonuje świadczenie powyżej 30 dni, zostaje objęty
ubezpieczeniem z tytułu nieszczęśliwych wypadków na mocy Ustawy o zaopatrzeniu z

tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach
z dnia 30 października 2002r
8. Wolontariusz zobowiązuje się zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskał w
związku w wykonywaniem świadczeń na rzecz Zleceniodawcy, a które stanowią
tajemnicę Zleceniodawcy. Dotyczy to w szczególności informacji związanych z:
1) Sprawami finansowymi Fundacji Mam Pomysł;
2) Procedurami wewnętrznymi
3) Ochroną danych osobowych.
9. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
10. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron za 7 dniowym
wypowiedzeniem.
1. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron bez wypowiedzenia z
ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny Strony uznają w szczególności:
a) niedostosowanie się do Regulaminu Wolontariatu oraz Statutu Fundacji Omega
Pomagamy;
b) naruszenie dobrego imienia i działanie na szkodę Fundacji Omega Pomagamy;
c)

przyczyny

osobiste

Wolontariusza,

uniemożliwiające

pełnienie

funkcji

Wolontariusza.
w Fundacji Omega Pomagamy.
11. sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
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