
 

 
 

 

POROZUMIENIE O WOLONTARIACIE  

Nr ……/……. 

 

zawarte w dniu                        w Łodzi pomiędzy:  

Pałacem Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi z siedzibą przy Al. Wyszyńskiego 86, 94 – 050 Łódź, reprezentowanym przez: Adama 

Kochera – Dyrektora Pałacu Młodzieży w Łodzi  

a  

Panią/panem PESEL: 

 zamieszkałą/ym 

zwaną/ym dalej Wolontariuszem.  

Wstęp 

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 wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873), mogą być wykonywane świadczenia przez wolontariuszy. 

Wolontariusz oświadcza, że posiada kwalifikacje i spełnia wymagania niezbędne do wykonywania powierzonych niżej czynności. Mając na 

uwadze ideę wolontariatu strony porozumienia uzgadniają, co następuje:  

§ 1 

Korzystający powierza wykonywanie Wolontariuszowi, a Wolontariusz dobrowolnie podejmuje się przeprowadzenia na rzecz Korzystającego 

działań w ramach projektu ART – WOLONTARIAT, polegających na podjęciu działań przy organizacji  

VI Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE, w zakresie i terminach zadeklarowanych przez 

Wolontariusza w karcie zgłoszenia, przesłanej elektronicznie poprzez wypełnienie aplikacji zamieszczonej na stronie www.foloweinspiracje.pl  

§ 2 

Z uwagi na charakter i ideę wolontariatu:  

1. Wolontariusz jest zobowiązany wykonywać uzgodnione czynności osobiście i z należytą starannością.  

2. Wolontariusz za swoje czynności nie otrzyma wynagrodzenia.  

3. Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskał w związku z wykonywaniem świadczeń na rzecz 

Korzystającego, które stanowią tajemnicę Korzystającego  

4. Wolontariusz zobowiązuje się do odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone mu przez Korzystającego.  

§ 3 

Korzystający zobowiązuje się:  

1. Zapewnić Wolontariuszowi bezpiecznie i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń.  

2. Zwrot kosztów, które poniósł Wolontariusz w celu należytego wykonywania czynności (określonych w § 1 niniejszego porozumienia), pod 

warunkiem wcześniejszego ich uzgodnienia z osoba bezpośrednio nadzorującą prace Wolontariusza z ramienia Korzystającego. Zwrot nastąpi 

w ciągu 14 dni od daty przedstawienia przez Wolontariusza dokumentu potwierdzającego ich poniesienie.  

3. Wystawić na prośbę Wolontariusza pisemne zaświadczenia o wykonaniu czynności przez Wolontariusza.  



 

 
 

 

§ 4 

W sprawach nieuregulowanych przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub niniejszym 

porozumieniem oraz w przypadku wyrządzonych szkód będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§ 5 

Strony porozumienia oświadczają, że w razie sporu na tle jego realizacji, dążyć będą do rozstrzygnięcia polubownego, a w razie 

braku porozumienia – spór będzie rozstrzygany przez właściwy sąd powszechny w trybie postępowania cywilnego.  

§ 6 

Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron za 15-dniowym wypowiedzeniem, bądź bez wypowiedzenia z ważnych 

przyczyn.Za ważne przyczyny Strony uznają w szczególności: względy zdrowotne Wolontariusza, niedbałe i nierzetelne wykonanie 

czynności przez Wolontariusza, niewypełnienie postanowień porozumienia przez jedną ze stron.  

§ 7. 

1. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

2. Złącznik do niniejszego porozumienia stanowi zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystania wizerunku 

Wolontariusza przez Korzystającego oraz zgoda opiekunów na wykonywanie świadczeń wolontarystycznych w przypadku osób 

niepełnoletnich.  

 

…………………………………………………                                                                     …………………..…………………………….  

Korzystający                                                                                                                       Wolontariusz 


