POROZUMIENIE O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARYSTYCZNYCH
( wolontariusz nieletni)

W dniu......................... w Bielsku-Białej , pomiędzy Miejskim Schroniskiem dla Bezdomnych
Zwierząt w Bielsku-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Reksia 48, reprezentowanym przez
Zdzisława Szwabowicza, kierownika zwanym w dalszej części Korzystającym ,
a
.......................................................................................................................................,
uczęszczającym do szkoły
…………………………………………………………………………………………………..
legitymacja szkolna nr .......................................
PESEL………………………………………, adres zamieszkania:………………………………….
...........................................................................................................................tel...............................,
zwaną/ym w dalszej części Wolontariuszem .

WSTĘP
Korzystający oświadcza, Ŝe jest podmiotem na rzecz którego zgodnie z art.42 ust.I Ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873) mogą
być wykonywane świadczenia przez wolontariuszy.
Wolontariusz oświadcza, Ŝe posiada kwalifikacje i spełnia wymagania niezbędne do wykonywania
powierzonych czynności.
Mając na względzie ideę wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne, bezpłatne wykonywanie
czynności, a takŜe 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 następujących czynności:
-samodzielna socjalizacja i pielęgnacja zwierząt [dotyczy wyłącznie kotów i szczeniąt];
-socjalizacja i pielęgnacja psów dorosłych wyłącznie pod nadzorem dorosłego wolontariusza
-drobne prace porządkowe [ w tym ogrodnicze]
-prace biurowe
-udział w imprezach publicznych
-udział w zbiórkach publicznych
-rozpowszechnianie ulotek o tematyce edukacji humanitarnej
Czynności, o których mowa wyŜej będą wykonywane w obecności pracowników Schroniska dla
Zwierząt w Bielsku-Białej.
§2
Strony umowy uzgadniają, Ŝe czynności określone w §1 będą wykonywane w okresie
od………………….. do………………….. lub na czas nieokreślony (podkreślić). Miejscem
wykonywania czynności będzie Schronisko dla Zwierząt w Bielsku-Białej.
§3
Z uwagi na charakter i ideę wolontariatu wolontariusz jest zobowiązany wykonywać uzgodnione
czynności osobiście. Wolontariusz za swoje czynności nie otrzyma wynagrodzenia.

§4
Korzystający zobowiązuje się zapewnić Wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki
wykonywania przez niego świadczeń oraz zapewnić środki ochrony indywidualnej ( rękawiczki
ochronne).Wolontariusz zobowiązuje się do uczestnictwa w szkoleniu BHP ( termin szkolenia ustala
Korzystający , który ponosi równieŜ opłatę za szkolenie).
§5
Korzystający ma obowiązek ubezpieczyć wolontariusza od następstw nieszczęśliwych wypadków.
§6
Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji , które uzyskał w
związku z wykonywaniem świadczeń na rzecz Korzystającego, a które stanowią tajemnicę
Korzystającego. Dotyczy to w szczególności informacji związanych z :
- wewnętrzną działalnością Schroniska
- danymi osobowymi osób doprowadzających i adoptujących zwierzęta.
§7
W sprawach nie uregulowanych porozumieniem zastosowanie ma kodeks cywilny oraz Ustawa o
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie.
§8
Porozumienie moŜe być wypowiedziane przez kaŜdą ze stron .
§9
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron.

KORZYSTAJĄCY

WOLONTARIUSZ

ZGODA RODZICÓW ( OPIEKUNÓW) na pracę wolontaryjną nieletniego

………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bielsko-Biała, dnia …………………..

Czytelne podpisy obojga rodziców/opiekunów

