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POROZUMIENIE 

O WYKONYWANIU 

ŚWIADCZEŃ 

WOLONTARYSTYCZNYCH 

 

 

zawarta w dniu……………………………… w Sosnowicach 

pomiędzy: 

Korzystającym czyli  Komunalnym Schroniskiem dla Bezdomnych  Zwierząt z siedzibą w 

Sosnowicach, ul. Sosnowice nr 6, 72-410 Golczewo, reprezentowanym przez  Martę Tysiąc-Stępień 

 

a…………………………………………………………………………………………………… 

legitymującym się dowodem osobistym nr ……………………… PESEL….…………………… 

zamieszkałym……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………... 

zwanym dalej Wolontariuszem. 

Korzystający oświadcza, że jest podmiotem na rzecz, którego z godnie 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 i biorąc pod uwagę charytatywny, pomocniczy i uzupełniający charakter wykonywanych 

przez wolontariuszy świadczeń Strony porozumienia uwzględniają, co następuje: 

§ 1 

1.Korzystający powierza wykonywanie Wolontariuszowi, a Wolontariusz dobrowolnie podejmuje się 

wykonywania na rzecz Korzystającego następujących czynności: 

a) pomocy w zakresie właściwej opieki nad zwierzętami przebywającymi w Schronisku; 

b) pomocy przy pielęgnacji zwierząt – czesanie, kąpanie, strzyżenie psów; 

c) wyprowadzaniu psów ze Schroniska na regularne spacery; 

d) wykonywanie drobnych prac porządkowych na terenie Schroniska – mycie naczyń dla zwierząt, 

sprzątanie pomieszczeń dla zwierząt itp.; 
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e) pomocy w przygotowywaniu i uczestnictwo w aukcjach, akcjach, eventach  i innych imprezach 

edukacyjnych związanych z promocją adopcji bezdomnych zwierząt organizowanych przez 

Schronisko w Sosnowicach; 

f) pomocy w prowadzeniu strony internetowej, facebooka oraz innych portali internetowych do 

których swoje uczestnictwo zgłosiło Schronisko; 

g) promocji adopcji; 

h) prowadzeniu domu tymczasowego; 

i) w szczególnych przypadkach i okolicznościach wolontariuszowi mogą być zlecone do wykonania 

czynności inne niż wymienione związane z prawidłowym funkcjonowaniem Schroniska w 

Sosnowicach 

 

2. Wolontariusz jest obowiązany wykonywać uzgodnione czynności osobiście. 

3. Wolontariusz za swoje czynności nie otrzyma wynagrodzenia. 

 

§ 2 

Strony Porozumienia ustalają, że czynności określone w § 1 będą wykonywane w okresie                                   

od ………………………………………………….….do …………………………………………… 

Miejscem wykonywania czynności będzie Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z 

siedzibą w Sosnowicach, Sosnowice nr 6, 72-410 Golczewo. 

 

§ 3 

1.Korzystający zapewnia : 

• Bezpieczne i higieniczne warunki odbywania wolontariatu, 

• środki ochrony indywidualnej niezbędne do wykonywania zadań wolontariusza.  

 

2. Korzystający poinformował Wolontariusza o wszystkich zagrożeniach mogących wystąpić  podczas 

wykonywania wolontariatu.  

 

3.  Wolontariusz zapoznał się z : 

• obowiązującym w  Schronisku Regulaminem Schroniska i Regulaminem Wolontariatu; 

• z wykazem zagrożeń mogących wystąpić podczas odbywania wolontariatu; 

• z zakresem czynności wolontariuszy w Schronisku w Sosnowicach. 

 

4. Wolontariusz zobowiązany jest :  

• do przestrzegania Regulaminu Wolontariatu; 

• do używania środków Ochrony indywidualnej przydzielonej mu przez Korzystającego; 
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• do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji w zakresie wykonywanego porozumienia i 

obiektu. 

§ 4 

1. Porozumienie może być rozwiązane, jeśli stwierdzi się, że dalsza współpraca nie satysfakcjonuje 

jednej ze stron.  

2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron za 14 dniowym wypowiedzeniem. 

3. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron bez wypowiedzenia z ważnych przyczyn.  

§ 5 

Za wyrządzone szkody Strony odpowiadają na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie lub niniejszym Porozumieniem zastosowane będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. Spory wynikłe ze stosowania porozumienia rozstrzyga Sąd powszechny w trybie 

postępowania cywilnego. 

§ 7 

Porozumienia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron; 

 

§ 8 

Wszelkie zmiany porozumienia będą dokonywane za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności w postaci aneksów do porozumienia 

 

§ 9 

Wolontariusz ponosi wszelkie koszty wynikające z zawarcia i realizacji porozumienia.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zbieranych na potrzeby ewidencjonowania porozumienia o 
wolontariacie. Moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, znam swoje prawa w zakresie danych osobowych 
wynikającej z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym prawo wglądu do swoich danych i ich 

poprawiania. 
 

 

 

……………………………………….                                                    …..……………………………. 

              Korzystający         Wolontariusz 


