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Załącznik Nr 2
 do zarządzenia Nr 15.2018

 z dnia 04 lipca 2018 roku

POROZUMIENIE O ŚWIADCZENIU USŁUG WOLONTARIACKICH

Dnia......................... w ..……............ zostało zawarte POROZUMIENIE pomiędzy:

Punktem Usług Wzajemnych  Wolontariatu  Senioralnego Projektu  Srebrna  Sieć  z  siedzibą
w  GOPS  Ustka  ul.  Dunina  24  reprezentowanym  przez  Opiekunkę  Wolontariatu  Panią
Grażynę Piłka, zwaną w dalszej części Punktem Usług Wzajemnych,

a

............................................................................................ legitymującą/legitymującym się 
dowodem osobistym/ legitymacją szkolną nr .........................................................................., 
zamieszkałą/zamieszkałym pod adresem…………………………..………………………….
zwaną/zwanym w dalszej części Wolontariuszem, 

zwanych dalej Stronami

§ 1.
1.  Strony  zawierają  porozumienie  w  zakresie  świadczeń  pracy  woluntarystycznej
realizowanej  na  rzecz  lokalnej  społeczności  w  ramach  działalności  Punktu  Usług
Wzajemnych  Wolontariatu  Senioralnego  Projektu  Srebrna  Sieć  współfinansowanego  ze
środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Pomorskiego 2014-2020.

2.  Strony zawierają porozumienie o współpracy w zakresie:
- świadczenia usług woluntarystycznych na rzecz seniorów w swojej społeczności lokalnej
realizowanych przez Punkt Usług Wzajemnych
- aktywnego udziału w imprezach i wydarzeniach służących integracji osób starszych i ich
opiekunów organizowanych przez Punkt Usług Wzajemnych
- wspierania inicjatyw organizowanych przez Punkt Usług Wzajemnych
- promowania wolontariatu na rzecz środowiska seniorów

- ………………………………………………………………………………...………………

-……………………………………..…………………………………………………………..

-………………………………………………………..………………………………………..

3.  Szczegółowy  zakres  prac  dokumentowany  jest  w  KARCIE  CZASU  PRACY
WOLONTARIUSZA, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia.



§ 2.
Wolontariusz  zobowiązuje  się  do  wykonywania  powierzonych  mu  zadań
z zachowaniem najwyższej staranności, a także do rozliczenia się ze wszelkich środków, jakie
zostały mu powierzone w ramach stosunku wolontariatu.

§ 3.
1. Strony ustalają dzień rozpoczęcia świadczenia pracy na zasadach wolontariatu na dzień
zgłoszenia  do  Punktu  Usług  Wzajemnych  na  podstawie  KARTY  ZGŁOSZENIA
WOLONTARIUSZA, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Porozumienia lub KARTY
ZGŁOSZENIA NIELETNIEGO  WOLONTARIUSZA,  która  stanowi  załącznik  Nr  3  do
niniejszego Porozumienia, zaś zakończenia na dzień: 31 12 2020r – to jest dzień zakończenia
realizacji projektu Srebrna Sieć.

2. Strony ustalają, że świadczenie ma charakter dobrowolny.

3. Wolontariusz oświadcza, że ma świadomość, że wykonywane świadczenie jest bezpłatne.

§ 4.
1. Punkt oświadcza, że poinformował wolontariusza o zasadach bezpiecznego i higienicznego
wykonywania świadczeń.

2. Wolontariusz objęty zostaje ubezpieczeniem z tytułu nieszczęśliwych wypadków na mocy
Ustawy  o  zaopatrzeniu  z  tytułu  wypadków  lub  chorób  zawodowych  powstałych
w szczególnych okolicznościach z dnia 30 października 2002 roku (Dz. U. z 2013 roku, poz.
737).

3.  Za  wypadek  uzasadniający przyznanie  świadczeń uważa  się  nagłe  zdarzenie wywołane
przyczyną  zewnętrzną,  powodujące  uraz  lub  śmierć,  które  nastąpiło: przy  wykonywaniu
świadczeń przez wolontariusza, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku, poz. 450 ze zm.);

4. Wolontariusz  nie może powierzyć wykonanie zadań, wynikających z niniejszej umowy,
innej osobie. 

§ 5.
1. Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie
wykonywanego porozumienia,  a  zwłaszcza  informacji  związanych z  .  z  sytuacją  socjalną
i  zdrowotną  osób,  na  rzecz  których  świadczy  pomoc.  Dotyczy  to  wszelkich  danych
osobowych, z jakimi się zetknął wolontariusz wykonując swoje obowiązki, a także danych
wskazanych przez Punkt Usług Wzajemnych.

2. Wolontariusz we wszelkich kwestiach związanych z jego świadczeniem może zwrócić się
do Opiekuna Wolontariatu.

§ 6.
W sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  ma  kodeks  cywilny  oraz
ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.



§ 7.
Punkt Usług Wzajemnych oświadcza, że poinformował wolontariusza o przysługujących mu
prawach do:

a. otrzymania zaświadczenia o pełnieniu funkcji wolontariusza,
b. bycia  informowanym  o  zasadach  bezpiecznego  i  higienicznego  wykonywania
świadczenia,
c. bycia  informowanym  o  wszelkich  niebezpieczeństwach,  jakie  są  związane
z  wykonywaniem  obowiązków,  wynikających  z  niniejszej  umowy  i  otrzymania
niezbędnych środków ochronnych,
d. odbywania  kursów  i  szkoleń,  niezbędnych  do  wykonywania  obowiązków
wolontariusza
e. bycia  ubezpieczonym  od  następstw  nieszczęśliwych  wypadków  na  mocy Ustawy
o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych
okolicznościach z dnia 30 października 2002 roku (Dz. U. z 2013 roku, poz. 737).

§ 8.
1. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem 14 dni wypowiedzenia.

2.  Wolontariusz  może  rozwiązać  Porozumienie  po  uprzednim  powiadomieniu  Opiekuna
Wolontariatu w każdym czasie nie ponosząc z tego tytułu żadnych konsekwencji

§ 9.
Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  dla  każdej
ze stron.

…………………….……. ……..……………………..
Punkt Usług Wzajemnych                Wolontariusz


