POROZUMIENIE O WYKONYWANIU
ŚWIADCZEŃ WOLONTARIACKICH
Zawarte w dniu ________ 20___ r. w Gdyni pomiędzy: Fundacją Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego
ZHP z siedzibą w Gdyni, KRS nr 0000384173, reprezentowaną przez:
Lucjana Brudzyńskiego – Prezesa Zarządu Fundacji Harcerstwa CWM ZHP,
Rafała Klepacza – Członka Zarządu Fundacji Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP zwanego dalej
Korzystającym, a:
________________________________________,
PESEL __________________, zamieszkałego/łej
________________________________________________ zwanego/ej 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 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
Korzystający powierza wykonanie Wolontariuszowi, a Wolontariusz dobrowolnie podejmuje się wykonania na
rzecz Korzystającego następujących czynności:
 Prace porządkowe i konserwacyjne na s/y Zawisza Czarny
Przedstawicielem Korzystającego, upoważnionym do przekazywania Wolontariuszowi i odbioru czynności
objętych porozumieniem, a także nadzorowania ich wykonania jest Rafał Klepacz – Członek Zarządu Fundacji
Harcerstwa CWM ZHP. Justyna Dereń – pracownik Biura Obsługi Klienta
Andrzej Bernat – Bosman s/y Zawisza Czarny

§2
1. Strony porozumienia uzgadniają, że czynności określone w §1 będą wykonywane w terminie
__________________________ .
2. Miejscem wykonywania czynności będzie s/y Zawisza Czarny.

§3
Z uwagi na charakter i ideę wolontariatu:
1. Wolontariusz zobowiązany jest do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie, z treścią którego się
na początku pracy zapoznał.
2. Wolontariusz jest zobowiązany do odbycia przeszkolenia BHP przed przystąpieniem do pracy.
3. Wolontariusz jest zobowiązany wykonywać uzgodnione czynności osobiście i z należytą starannością.
4. Wolontariusz za swoje czynności nie otrzyma wynagrodzenia.
5. Wolontariusz może, na zasadach uzgodnionych z CWM, korzystać nieodpłatnie z miejsc noclegowych
oraz uczestniczyć w rejsach i imprezach organizowanych przez CWM w wymiarze uzgodnionym z
Korzystającym.

§4
1. Korzystający zobowiązuje się zapewnić Wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki
wykonywania przez niego świadczeń.
2. Korzystający na czas wykonywania świadczeń przekazuje Wolontariuszowi odpowiednie środki ochrony
indywidualnej: w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonaniem.

§5
Korzystający ma obowiązek ubezpieczyć Wolontariusza od następstw nieszczęśliwych wypadków.

§6
Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskał w związku z wykonywaniem
świadczeń na rzecz Korzystającego, które stanowią tajemnicę Korzystającego. Dotyczy to w szczególności
informacji związanych z działalnością Fundacji Harcerstwa CWM ZHP.

§7
1. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron za 14–dniowym wypowiedzeniem.
2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron bez wypowiadania z ważnych przyczyn.
3. Za ważne przyczyny Strony uznają w szczególności:
•
•
•
•

Niedbałe i nierzetelne wykonywanie czynności
wolontariusza,
Niewypełnienie porozumienia przez jedną ze stron,
Niezastosowanie się do zasad Regulaminu,
Problemy zdrowotne.

§8
Za wyrządzone szkody, strony odpowiadają na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§9
Wolontariusz zobowiązuje się do odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone mu przez Korzystającego
na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez obydwie strony.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub
niniejszym porozumieniem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulaminy
i instrukcje obowiązujące w Związku Harcerstwa Polskiego.

§ 11
Wszelkie zmiany porozumienia powinny być dokonywane, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

§ 12
Strony porozumienia oświadczają, że w razie sporu na tle jego realizacji, dążyć będą do rozstrzygnięcia
polubownego, a w razie braku porozumienia – spór będzie rozstrzygany przez właściwy sąd powszechny w trybie
postępowania cywilnego.
§ 13
1. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, o jednym dla każdej ze stron.
2. Wolontariusz może w każdym czasie domagać się wydania przez Korzystającego pisemnego
zaświadczenia o wykonywaniu czynności przez Wolontariusza. Zaświadczenie to powinno zawierać
informację o zakresie wykonywanych świadczeń.

_________________________
Korzystający

_________________________
Wolontariusz

