POROZUMIENIE
O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARYSTYCZNYCH
zawarte w dniu ................... w ................................. pomiędzy :
Fundacją Niechciane i Zapomniane –SOS dla Zwierząt, z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Malowniczej
82, 92- 761 Łódź, KRS: 0000265877, REGON 100268188, NIP: 729-261-12-79,
Reprezentowaną przez ............................................................................................................................
zwaną
dalej
Korzystającym,
a...............................................................................................
legitymującym/ą
się
............................................,
PESEL.....................................................,
tel. ...............................................................................email ……............................................................
zam. .......................................................................................................................................................,
zwanym dalej Wolontariuszem.
Zważywszy, że:
• Korzystający oświadcza, że jest podmiotem, na rzecz którego zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn
zm.) mogą byd wykonywane świadczenia przez wolontariuszy.
• Ilekrod w porozumieniu mowa jest o Statucie –dotyczy to statutu Fundacji Niechciane i
Zapomniane – SOS dla Zwierząt.
• Ilekrod w porozumieniu mowa jest o Fundacji –dotyczy to Fundacji Niechciane i Zapomniane –
SOS dla Zwierząt.
⦁ Ilekrod w porozumieniu mowa jest o Ośrodku – dotyczy to Ośrodka Adopcyjnego Fundacji
Niechciane i Zapomniane – SOS dla Zwierząt mieszczącego się w Łodzi przy ul. Malowniczej 82
• 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 świadczeo, Strony porozumienia uzgadniają, co następuje:
§1
1. Korzystający powierza wykonywanie Wolontariuszowi, a Wolontariusz dobrowolnie podejmuje
się wykonania na rzecz Korzystającego czynności obejmujących zmierzanie do celów opisanych w
Statucie, a Wolontariusz oświadcza, że treśd Statutu jest mu znana.
2. Czynności, o których mowa, obejmują*:
⃝ wyprowadzanie psów
⃝ sprzątanie pomieszczeo dla zwierząt
⃝ pielęgnacja zwierząt w Ośrodku
⃝ wykonywanie prac porządkowych w Ośrodku
⃝ wykonywanie drobnych prac naprawczych i modernizacyjnych na terenie Ośrodka
⃝ niesienie pomocy zwierzętom poprzez udział w działaniach Fundacji związanych z odbieraniem
zwierząt maltretowanych ich dotychczasowym właścicielom,
⃝ transport zwierząt do nowych domów, do i z lecznic itp.
⃝ ogłaszanie zwierząt do adopcji polegające na wystawianiu ogłoszeo w różnych portalach
internetowych, blogach, gazetach, a także robieniu i rozwieszaniu plakatów czy roznoszeniu ulotek
⃝ pisanie artykułów dotyczących pracy Fundacji i zwierząt znajdujących się pod jej opieką
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⃝ nawiązywanie kontaktów z firmami zewnętrznymi i instytucjami mogącymi pomóc w pracy
Fundacji a w szczególności sponsorów i darczyoców
⃝ informowanie o istnieniu Fundacji potencjalnych zainteresowanych współpracą, reklamowanie
Fundacji
⃝ udział w akcjach organizowanych przez fundację,
⃝ organizowanie i uczestnictwo w zbiórkach karmy dla zwierząt
§2
1. Wolontariusz oświadcza, że posiada kwalifikacje i spełnia wymagania niezbędne do
wykonywania powierzonych niżej czynności.
2. Korzystający poinformował Wolontariusza o zasadach bezpiecznego i higienicznego
wykonywania świadczeo oraz takie warunki zapewnia.
3. Korzystający poinformował Wolontariusza o przysługujących mu prawach i ciążących
obowiązkach zgodnie z Ustawą z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz zapewnił
dostępnośd tych informacji. (Kopia ustawy Może być w ośrodku i ewentualnie na stronie
Fundacji)
§3
1. Strony Umowy uzgadniają, że czynności określone w § 1 będą wykonywane od dniapodpisania
porozumienia do (wpisać dzieo lub bezterminowo) ………………………………………….
2. Miejscem wykonywania czynności będzie*
⃝ region zamieszkania Wolontariusza, a w razie Jego przemieszczania się teren całego kraju,
⃝ Ośrodek i jego okolice
§4
Z uwagi na charakter i ideę wolontariatu Wolontariusz jest obowiązany do wykonywania
uzgodnionych czynności osobiście. Wolontariusz za swoje czynności nie otrzyma wynagrodzenia.
§5
Korzystający zobowiązuje się pokrywad niezbędne koszty ponoszone przez Wolontariusza, związane
z wykonywaniem świadczeo na rzecz Korzystającego, tylko za wcześniejszym porozumieniem z
Korzystającym, po udokumentowaniu poniesionych kosztów, w
szczególności:
• W przypadku pomocy zwierzętom i ponoszonym z tego tytułu kosztów leczenia, wyżywienia,
wykupu, itp.
• W przypadku umieszczenia ratowanych zwierząt w hotelu, domu zastępczym, tymczasowym
itp.
• Inne, indywidualnie uzgodnione, a zmierzające do realizacji celów statutowych.
§6
1. Wolontariusz zobowiązuje się zachowania w tajemnicy i poufności informacji, które uzyskał w
związku wykonywaniem świadczeo na rzecz Korzystającego.
2. W przypadku udostępnienia przez Korzystającego adresów email, haseł, loginów, legitymacji,
dostępów, kodów, itp. Wolontariusz zobowiązuje się nie przekazywad ich osobom trzecim oraz
wykorzystywad tylko w celu wykonywania świadczeo na rzecz
Korzystającego przez okres obowiązywania niniejszej umowy. W/w udostępnione przez Fundację
pozostają jej wyłączną własnością.
Fundacja Niechciane i Zapomniane – SOS dla Zwierząt
92-761 Łódź ul. Malownicza 82
KRS 0000265877

3. Wolontariusz zobowiązuje się do postępowania w sposób, który nie narazi na szwank dobrego
imienia Fundacji.
4. Po 3 miesięcznym okresie bezczynności wolontariusza i barku kontaktu z Fundacją
porozumienie automatycznie wygasa.
§7
1. Porozumienie może byd rozwiązane przez każdą ze Stron za 7 dniowym wypowiedzeniem.
2. Porozumienie może byd rozwiązane przez każdą ze Stron pisemnie bez wypowiedzenia z ważnych
przyczyn lub nie wykonywania przez którąkolwiek ze stron zapisów umownych w sposób właściwy.
§8
Wolontariusz nie może zaciągad zobowiązao, w tym finansowych i innych na rzecz oraz w imieniu
Korzystającego, w tym składad w jego imieniu oświadczeo, podpisywad umów, chyba, że posiada
odrębne pisemne upoważnienie lub pełnomocnictwo.
§9
Za wyrządzone szkody strony odpowiadają na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. W
sprawach nieuregulowanych przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
lub niniejszym Porozumieniem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 10
1. Wszelkie zmiany Porozumienia będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Spory wynikłe ze stosowania umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Korzystającego.
§ 11
Wolontariusz może w każdym czasie domagad się wydania przez Korzystającego pisemnego
zaświadczenia o wykonaniu świadczeo przez Wolontariusza. Zaświadczenie to powinno zawierad
informację o zakresie wykonywanych świadczeo.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

………………………………………..…..
Korzystający

…………………………………………………
Wolontariusz
* zaznaczyd właściwe

Uwagi:
…………………..………………………..…………………………………………………….……………………………………………
…………………..………………………..…………………………………………………….……………………………………………
…………………..………………………..…………………………………………………….……………………………………………
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