UMOWA O WOLONTARIAT
zawarta w dniu ………………….. pomiędzy
Kali Sie Bajtlom Śląska Fundacja Wspomagająca Rozwój Dzieci, z siedzibą w: ul. Ks. Konstantego
Damrota 49/9, 41-800 Zabrze, NIP: 6482787549, reprezentowaną przez:
Katarzynę Sowińską – Prezesa Fundacji
zwaną w dalszej części umowy „Korzystającym”
a
Panią/ Panem………………………………………………………………………………………...……
zamieszkałą/-ym w …………………………………………..……..………...…………………………,
legitymującą/-ym się dowodem osobisty o numerze……………………………………………………..
nr PESEL…………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy „Wolontariuszem”
łącznie określanymi dalej także jako Strony o treści następującej:
§1
Korzystający powierza wykonywanie Wolontariuszowi, a Wolontariusz dobrowolnie
podejmuje się wykonania na rzecz Korzystającego następujących czynności/świadczeń:
a) ………………………………………….………………………………………………
b) ……………………………………….………………………………………………….
c) …………………………………………………………………………………………..
w wymiarze uzgodnionym harmonogramem.
§2
1. Czynności określone w §1 niniejszej umowy będą wykonywane w okresie od .......................
do 28 czerwca 2019 r.
2. Miejscem wykonywania czynności określonych w §1 niniejszej umowy będzie Szkoła
Podstawowa Nr 42 im. Mikołaja Kopernika lub inne miejsce wskazane przez Korzystającego,
w którym możliwym jest realizacja przedmiotowych świadczeń.
§3
1. Wolontariusz oświadcza, że posiada kwalifikacje i spełnia wymagania odpowiednie do
rodzaju świadczeń określonych w §1 niniejszej umowy, w zakresie, w jakim ich posiadanie
wynika z odrębnych przepisów prawa.
2. Wolontariusz zobowiązuje się informować Korzystającego (lub wskazaną przez niego osobę)
o odwołaniu zajęć, nie później niż na dzień przed terminem ustalonym harmonogramem zajęć,
wysyłając wiadomość na adres email:
katarzyna.sowinska@kalisiebajtlom.pl oraz arkadiusz.sokol@kalisiebajtlom.pl
3. 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 w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia niniejszej
umowy lub jej rozwiązania.
4. Wolontariusz jest obowiązany wykonywać uzgodnione czynności osobiście.

5. Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie
wykonywanej umowy. Dotyczy to zwłaszcza wszelkich danych osobowych, z jakimi się
zetknął, wykonując swoje obowiązki.
6. Wolontariusz zobowiązany jest do 5. dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym
poniósł on koszty podróży służbowych i diet, w celu należytego wykonania świadczeń
określonych w §1 niniejszej umowy, przesłać wypełniony prawidłowo druk delegacji na adres
email: katarzyna.sowinska@kalisiebajtlom.pl
§4
1. Korzystający oświadcza, że poinformował Wolontariusza o ryzyku dla zdrowia
i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz zasadach ochrony przed
zagrożeniami.
2. Korzystający zobowiązany jest zapewnić Wolontariuszowi, na dotyczących pracowników
zasadach określonych w odrębnych przepisach, bezpieczne i higieniczne warunki
wykonywania przez niego świadczeń, w tym w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń
związanych z ich wykonywaniem odpowiednie środki ochrony indywidualnej.
3. Korzystający zobowiązuje się do pokrycia, na dotyczących pracowników zasadach
określonych w odrębnych przepisach, kosztów podróży służbowych i diet, poniesionych
w celu należytego wykonania świadczeń określonych w §1 niniejszej umowy. Podstawą
zwrotu kosztów jest prawidłowo wypełniony przez Wolontariusza miesięczny druk delegacji.
4. Korzystający ma obowiązek ubezpieczyć wolontariusza od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
§5
Strony ustalają, że świadczenie ma charakter dobrowolny a Wolontariusz za swoje czynności nie
otrzyma wynagrodzenia.
§6
Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 7 dni wypowiedzenia.
§7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.
450 t.j. z późn. zm.).
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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