Załącznik Nr 1 do Regulaminu Wolontariatu PiMBP w Olkuszu

POROZUMIENIE W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ PRACY
W CHARAKTERZE WOLONTARIUSZA
zawarte w Olkuszu w dniu ……………………. pomiędzy:
Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Olkuszu, ul. Fr. Nullo 29b, 32-300 Olkusz reprezentowaną
przez Beatę Dziąbek - Dyrektora PiMBP w Olkuszu, zwaną dalej Korzystającym
a……………………………………………………………………………………………………………….
zamieszkałym w ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
nr PESEL……………………………………………………… , nr tel.………………………………………………………………., zwanym
w dalszej części Porozumienia „Wolontariuszem”
łącznie zwanymi w treści Porozumienia Stronami.
§1
1. Korzystający oświadcza, że jest podmiotem na rzecz którego, zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tj. Dz.U. z 2022 poz.
1327 t.j. z późn. zm.) mogą być wykonywane świadczenia przez wolontariuszy.
2. Korzystający
i
Wolontariusz
zawierają
Porozumienie
o
wolontariat
w
zakresie
……………………………………………………………………………….. (rodzaj działań, jakich podejmuje się Wolontariusz).
3. Korzystający powierza Wolontariuszowi, a Wolontariusz zobowiązuje się do wykonania prac:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Wolontariusz oświadcza, iż posiada kwalifikacje niezbędne do wykonywania świadczeń wskazanych
w pkt. 3 i zobowiązuje się do wykonywania powierzonych mu zadań z zachowaniem najwyższej
staranności.
5. Wolontariusz będzie świadczył pracę wolontariacką samodzielnie, bez jej powierzania osobom
trzecim.
§2
1. Strony ustalają, iż czynności określone w § 1 pkt. 3 będą wykonywane w okresie od dnia
……………………… do dnia ……..………………….. . Strony ustalają, że miejscem wykonywania świadczenia
będzie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Wolontariusz za swoje czynności nie otrzyma wynagrodzenia.
3. Wolontariusz oświadcza, że:
1) zapoznał się z Regulaminem Wolontariatu obowiązującym w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Olkuszu.
2) zwalnia Korzystającego z obowiązku pokrywania kosztów dojazdu/diet związanych
z wykonywaniem przez niego świadczeń wolontariackich określonych w niniejszym
Porozumieniu.
3) został poinformowany przez Korzystającego o zasadach bezpiecznego i higienicznego
wykonywania świadczeń.
4) został poinformowany przez Korzystającego o swoich prawach i obowiązkach wynikających
z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tj. Dz.U. z 2022 poz. 1327 t.j. z późn. zm.)

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

5) ma pełną świadomość, że stosunek łączący go z Korzystającym nie ma charakteru stosunku
pracy i nie stosuje się wobec niego przepisów Kodeksu pracy.
Wolontariusz nie otrzymuje dostępu do danych osobowych użytkowników Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Olkuszu.
Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu prac wymienionych
w § 1 Porozumienia, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.
Wolontariusz zobowiązany jest do wskazania osoby, którą należy poinformować w razie wypadku:
Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania:……………………………………………………………………….
Telefon: …………………………………………………………………………………………
Wolontariusz wykonuje pracę pod nadzorem osoby wskazanej przez Dyrektora PiMBP w Olkuszu.
Z Koordynatorem Wolontariusz uzgadnia zakres swoich obowiązków oraz własnych inicjatyw zgodnie
z §1 niniejszego Porozumienia, a także harmonogram swojego pobytu w siedzibie Biblioteki.
Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie
wykonywanego Porozumienia.
Wolontariusz zobowiązuje się każdorazowo informować osobę nadzorującą o niemożności przybycia
do Korzystającego w deklarowanych godzinach, najpóźniej dzień przed rozpoczęciem pracy.

§3
1. Porozumienie jest zawarte na okres dłuższy niż 30 dni, w związku z tym Korzystający nie zapewnia
Wolontariuszowi polisy NNW.
2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron za 5 - dniowym wypowiedzeniem.
3. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron bez wypowiedzenia z ważnych przyczyn.
Za ważne przyczyny Strony uznają w szczególności:
1) niestawianie się w miejscu wykonywania świadczeń wskazanych w § 1 ust. 3 w umówionym
terminie;
2) niestosowanie się do wskazań Koordynatora Wolontariatu
3) niestosowanie się do zasad BHP.
4. Za wyrządzone szkody Strony odpowiadają na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
§4
1. W sprawach nieuregulowanych przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie lub niniejszym Porozumieniem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Spory wynikłe ze stosowania umowy rozstrzyga sąd właściwy ze względu na położenie siedziby
Korzystającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

…………..……………………
KORZYSTAJĄCY

……………………………………..
WOLONTARIUSZ

