POROZUMIENIE
O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARYSTYCZNYCH
w dniu……………………………..w Warszawie pomiędzy:
Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie,
00-922, ul. Wawelska 52/54, reprezentowaną przez Pana Tomasza Kielara – Dyrektora
Generalnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
zwaną dalej: „Korzystającym”,
a
Panią/Panem…………………………………………urodzoną/ym w dniu…………………….
PESEL:………………………….…..zamieszkałą/ym…………………………………………
……………………………………….……………………………………………………..........
zwaną/zwanym w dalszej części: „Wolontariuszem”,
dalej łącznie zwanymi: „Stronami”
zostało zawarte porozumienie o następującej treści (zwane dalej: „Porozumieniem”).
Wstęp
Korzystający oświadcza, że jest podmiotem, na rzecz którego zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), mogą być wykonywane świadczenia
przez wolontariuszy.
Wolontariusz oświadcza, że posiada kwalifikacje i spełnia wymagania niezbędne
do wykonywania powierzonych w ramach Porozumienia świadczeń.
Mając na względzie ideę wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne, bezpłatne
wykonywanie świadczeń, a także biorąc pod uwagę charytatywny, pomocniczy
i uzupełniający charakter wykonywanych przez wolontariuszy świadczeń, Strony
porozumienia uzgadniają, co następuje:
§ 1.
Korzystający powierza wykonywanie Wolontariuszowi, a Wolontariusz dobrowolnie
podejmuje się wykonania na rzecz Korzystającego, w szczególności następujących świadczeń:
…………………………………………..

§ 2.
1. Strony Porozumienia uzgadniają, że świadczenia, o których mowa w § 1,
będą wykonywane w okresie od dnia ……..…………. do dnia …………………………...
2. Miejscem wykonywania świadczeń będzie ………………………………………………….
3. Nadzór merytoryczny nad przebiegiem wolontariatu będzie sprawować z ramienia
Korzystającego ………………………………………………………………………………
§ 3.
Z uwagi na charakter i ideę wolontariatu:
1) Wolontariusz jest obowiązany wykonywać uzgodnione świadczenia osobiście;
2) Wolontariusz za swoje świadczenia nie otrzyma wynagrodzenia.
§ 4.
W związku z Porozumieniem, Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku
przy wykonywaniu świadczenia w przypadku, jeżeli świadczenie trwa dłużej niż 30 dni
w oparciu o ustawę z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków
lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. z 2013 r.
poz. 737).
§ 5.
1. Korzystający zobowiązuje się zapewnić Wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki
wykonywania przez niego świadczeń, o których mowa w § 1 Porozumienia.
2. Wolontariusz oświadcza, że zapoznał się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
i będzie je stosował.
§ 6.
Korzystający pokrywa, na zasadach określonych w odrębnych przepisach odnoszących
się do pracowników, koszty podróży służbowych i diet Wolontariusza.
§ 7.
1. Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych
otrzymanych od Korzystającego, w związku w wykonywaniem świadczeń na rzecz
Korzystającego.
2. Przekazywanie,

ujawnianie

oraz

wykorzystywanie

informacji

otrzymanych

przez Wolontariusza od Korzystającego, w szczególności informacji niejawnych
stanowiących tajemnicę państwową, tajemnicę służbową, a także inną – może nastąpić

wyłącznie wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa
i w zakresie określonym Porozumieniem.
3. Wolontariusz odpowiada za szkody wyrządzone Korzystającemu przez ujawnienie,
przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych
w trakcie wykonywania na rzecz Korzystającego świadczeń, o których mowa w § 1
Porozumienia.
4. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 3, wiąże Wolontariusza również po wykonaniu
świadczeń będących przedmiotem Porozumienia lub jego rozwiązaniu, bez względu
na przyczynę i podlega wygaśnięciu według zasad określonych w przepisach dotyczących
ochrony informacji niejawnych.
§ 8.
1. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron za 7-dniowym wypowiedzeniem.
2. Porozumienie może być rozwiązane z ważnych przyczyn przez każdą ze Stron
bez wypowiedzenia.
3. Za ważne przyczyny, o których mowa w ust. 2, Strony uznają w szczególności:
1) naruszenie postanowień Porozumienia;
2) brak możliwości współpracy z przyczyn losowych niezależnych od Stron.
§ 9.
Za wyrządzone szkody, Strony odpowiadają na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie
cywilnym.
§ 10.
W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie lub Porozumieniem, zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 11.
Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z Porozumieniem
wymagają pisemnej zgody Stron Porozumienia, pod rygorem nieważności.
§ 12.
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Porozumienia,

Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze wzajemnych negocjacji, w przypadku braku
porozumienia przed sądem powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Korzystającego.

§ 13.
1. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.
2. Wolontariusz może w każdym czasie domagać się wydania przez Korzystającego pisemnego
zaświadczenia o wykonaniu świadczeń przez Wolontariusza.
3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać informację o zakresie
wykonywanych świadczeń.
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