POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
Na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) w
dniu ................................ pomiędzy Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Bemowo reprezentowaną przez
Dyrektor Marię Czajkowską zwaną dalej Korzystającą,
a
Panem/Panią ………………………………………………….………………………….……………, PESEL ……………………………..
Zamieszkałym/łą w: ………………………………(….-………) , ……………………….………..……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Współpracującym/cą jako Wolontariusz wspierający Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Bemowo m.st.
Warszawy, zwanym dalej Wolontariuszem, zostało zawarte porozumienie o współpracy
następującej treści:

§1
1.

Wolontariusz zobowiązuje się dobrowolnie i bez wynagrodzenia, wspierać pracę

Korzystającego poprzez następujące świadczenia (zwane dalej projektem), odpowiadające
świadczeniu pracy:
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
2.

Wolontariusz oświadcza, że posiada kwalifikacje oraz spełnia wymagania odpowiednie do

rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń.
3.

Wolontariusz zobowiązuje się wykonywać świadczenia pod nadzorem osoby wskazanej

przez Korzystającego.

§2
1.

Korzystający zobowiązuje się:
a)

poinformować

Wolontariusza

o

specyfice

wykonywania

świadczeń

oraz

o

przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach, jak również zapewnić dostępność tych
informacji,
b)

poinformować Wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z

wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,
c)

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,
1.

Korzystający może ubezpieczyć Wolontariusza od odpowiedzialności cywilnej za szkody

powstałe podczas wykonywania świadczeń.
2.

Wolontariusz może, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zwolnić Korzystającego

w całości lub w części z zobowiązań.

§3
1.

Wolontariusz bez zgody Korzystającego nie może powierzyć wykonania świadczeń innej

osobie.

§4
1.

Wykonując świadczenia na rzecz Korzystającego, Wolontariusz zobowiązany jest do

wypełniania zadań w stroju wolontariusza.

§5
1.

Wolontariusz zobowiązuje się nie spożywać napojów alkoholowych oraz nie zażywać

środków odurzających a także nie być pod ich wpływem podczas wykonywania świadczeń
określonych w porozumieniu.
2.

Wolontariusz przyjmuje do wiadomości, że swą osobą reprezentuje Korzystającego i

zobowiązany jest do stosowania zasad dobrego wychowania oraz kultury słownej podczas
wykonywania świadczeń określonych w porozumieniu.

§6
1.

Wolontariusz dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wi-

zerunku w celu realizacji podjętych zobowiązań, w zakresie określonym w niniejszym porozumieniu.
2.

Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które uzyskał

w trakcie wykonywania prac u Korzystającego, a zwłaszcza zapewnia przestrzeganie przepisów
zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz.
2135 z późn. zm.).;

§7
1.

Porozumienie zawarte jest na okres od dnia jego podpisania do dnia …………………, przy czym

rozpoczęcie wykonywania świadczeń Strony ustalają na dzień …………………., zaś ich zakończenia na
dzień ………………………... Strony ustalają możliwość wcześniejszego, niż to określono w ust. 1,
jednostronnego rozwiązania Porozumienia za 2-dniowym uprzedzeniem.

2.

W

przypadku

Korzystającemu

naruszenia

przysługuje

przez

uprawnienie

Wolontariusza
do

istotnych

wypowiedzenia

warunków

Porozumienia

Porozumienia,
ze

skutkiem

natychmiastowym.

§8
1.

Wolontariusz zobowiązany jest do wskazania osoby, którą należy poinformować w razie

wypadku:
Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
Telefon:

§9
1.

Wszelkie zmiany w Porozumieniu będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem

nieważności.

§ 10
1.

W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu stosuje się przepisy ustawy o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 11
1.

Ewentualne spory mogące wyniknąć z Porozumienia będzie rozstrzygał sąd właściwy dla

siedziby Korzystającego.

§ 12
1.

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej

ze stron, tj. dla Wolontariusza i Korzystającego.

.......................................................
Wolontariusz

.......................................................
Korzystający

