UMOWA O WSPÓŁPRACY WOLONTARYSTYCZNEJ
W dniu ………….……….. w Opolu pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, reprezentowanym przez
dyrektora Zdzisława Markiewicza zwanym w dalszej części umowy Ośrodkiem a uczniem .................................
.............................................. zamieszkałym ................................................................... numer legitymacji (lub
dowodu osobistego) ........................................, numer PESEL...................................., zwanym w dalszej części
Wolontariuszem została zawarta umowa następującej części:

1. Ośrodek powierza, a wolontariusz zobowiązuje się wykonać na rzecz Zleceniodawcy następujące prace,
które obejmują:
2. Wolontariusz wykonuje pracę we współpracy i w porozumieniu Biurem Pośrednictwa pracy dla
Wolontariuszy w Miejskim Ośrodku. Wolontariusz zobowiązuje się do działania w porozumieniu z
osobami wymienionymi w ust.2
3. Rozpoczęcie wykonanie prac strony ustalają na dzień ..................., a zakończenie do dnia .......................
w dniach i godzinach ustalonych oddzielnie pomiędzy stronami.
4. Strony zgodnie ustalają, że umowa niniejsza obejmuje pracę o charakterze bezpłatnym.
5. Ośrodek zobowiązuje się do zwrotu wolontariuszowi wydatków, które poczynił w celu należytego
wykonania świadczenia.
6. Zwrot wydatków, o których mowa w pkt. 6 nastąpi w terminie 7 dni po otrzymaniu od wolontariusza
stosownego rozliczenia wraz z dowodami poniesionych wydatków.
7. Ośrodek zapewnia wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonania świadczeń.
8. Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu pracy wymienionej w
pkt.1 Porozumienia, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.
9. Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania tajemnicy wszelkich informacji w zakresie
wykonywanego świadczenia, a zwłaszcza informacji związanych z danymi osobowymi, sytuacją
socjalną i zdrowotną osób, na rzecz których świadczy pomoc.
10. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą stronę z zachowaniem 2 tygodniowego okresu
wypowiedzenia.
11. W sprawach nieregulowanych umową zastosowanie ma kodeks cywilny, Ustawa o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
12. Wszelkie zmiany umowy będą dokonywane za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem
nieważności w postaci aneksów do umowy.
13. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

............................................
KORZYSTAJĄCY

..........................................
WOLONTARIUSZ

Oświadczenie:
Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia (Dz. U. nr 96 poz.
873) zwalniam Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu w całości od pokrywania kosztów podróży
służbowych i diet. Oświadczam też, iż zostałem(Am) poinformowany(a) o zasadach BHP obowiązujących w
pracy wolontariusza, istniejących zagrożeniach i moich obowiązkach z tego wynikających.

Opole, dnia …………………………

.......................................................
Podpis wolontariusza

