Umowa o wykonywanie świadczeń wolontariackich zawarta w dniu: …........................... w …......................................

pomiędzy
FUNDACJĄ SKRZYDLATY PIES z siedzibą w Bukownie: 32 – 332 Bukowno; ul. Kolejowa 4.
KRS: 0000406555 NIP: 6372190744 REGON: 122491319 zwaną dalej Fundacją.
Fundację reprezentuje:
...................................................................................................... zwana/zwany dalej Korzystającym.
reprezentować Fundację może osoba wymieniona we władzach w KRS lub osoba działająca na podst. pisemnego upoważnienia

a osobą, dalej zwaną Wolontariuszem:

zaznacz:

FSP

SSW

AM

................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko

................................................................................................................................................................
seria i numer dowodu osobistego/PESEL/data urodzenia

................................................................................................................................................................
adres zamieszkania

................................................................................................................................................................
telefon kontaktowy, adres e-mail

zważywszy, że:
• Fundacja 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 o 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 mu czynności.
• Wolontariusz oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem dotyczącym wykonywania świadczeń
wolontariackich i przyjmuje jego warunki.
• Ilekroć w umowie jest mowa o Statucie – dotyczy to statutu FUNDACJI SKRZYDLATY PIES.
• Ilekroć w umowie jest mowa o Fundacji – dotyczy to FUNDACJI SKRZYDLATY PIES.
• Ilekroć w umowie jest mowa o Zarządzie – dotyczy Zarządu FUNDACJI SKRZYDLATY PIES
• Ilekroć w umowie jest mowa o Koordynatorze ds. wolontariatu – dotyczy członka Zarządu
FUNDACJI SKRZYDLATY PIES wyznaczonego do nadzorowania działań Wolontariuszy.
• Mając na względzie idee wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne, bezpłatne wykonywanie
czynności, a także biorąc pod uwagę charytatywny, pomocniczy i uzupełniający charakter
wykonywanych przez wolontariuszy świadczeń,
Strony umowy uzgadniają co następuje:

§1
1. Korzystający powierza wykonywanie Wolontariuszowi, a Wolontariusz dobrowolnie
podejmuje się wykonania na rzecz Korzystającego czynności obejmujących zmierzanie do
celów opisanych w Statucie, a Wolontariusz oświadcza, że treść Statutu jest mu znana.
2. Czynności, o których mowa obejmują miedzy innymi: informowanie Fundacji o istnieniu
potencjalnych zainteresowanych współpracą, promowanie Fundacji i jej działalności, udział
w akcjach organizowanych przez Fundacje, niesienie pomocy zwierzętom, pomoc w ich
leczeniu, szkoleniu, adopcji i inne czynności wynikające ze Statutu, a podejmowane w
porozumieniu z Koordynatorem ds. wolontariatu, który działa z upoważnienia Zarządu.
3. Wolontariusz może działać jako Dom Tymczasowy dla zwierząt, którym Fundacja niesie
pomoc.
4. Wolontariusz może na swoje nazwisko a za zgodą i wiedzą Fundacji, dokonywać adopcji,
wykupu zwierząt, pod warunkiem, że są one przeznaczone do dalszej adopcji za
pośrednictwem Fundacji lub wymaga tego ratowanie ich zdrowia i życia.
5. Zakres działań i odpowiedzialności Wolontariusza określa Regulamin (załącznik nr 1) dotyczący
wykonywania świadczeń wolontariackich. Wolontariusz oświadcza, że zapoznał się z nim.
6. Wolontariusz zobowiązuje się do wykonywania czynności, których zakres ustala z
Koordynatorem ds. wolontariatu.
7. Praca Wolontariusza wykonywana na rzecz Fundacji podlega miesięcznej ocenie w formie
miesięcznego raportu, na zasadach określonych w Regulaminie dotyczącym wykonywania
świadczeń wolontariackich.
§2
1. Strony uzgadniają, że czynności określone w § 1 będą wykonywane od dnia podpisania
umowy przez okres: …....................................................................... / przez czas nieokreślony*.
2. Miejscem wykonywania czynności będzie zwłaszcza region zamieszkania Wolontariusza,
jednak Wolontariusz może działać na terenie całego kraju oraz poza granicami Polski.
3. Wolontariusz podlega i odpowiada przed Zarządem Fundacji.
§3
Z uwagi na charakter i ideę wolontariatu:
• Wolontariusz jest zobowiązany wykonywać uzgodnione czynności osobiście.
• Wolontariusz za swoje czynności nie otrzyma wynagrodzenia.
§4
Fundacja zobowiązuje się pokrywać niezbędne koszty ponoszone przez Wolontariusza, związane z
wykonywaniem świadczeń na rzecz Fundacji, tylko za wcześniejszym porozumieniem z Fundacją,
po udokumentowaniu poniesionych kosztów, w szczególności w przypadku:
1. pomocy zwierzętom i ponoszonym z tego tytułu kosztów leczenia, wyżywienia, wykupu, itp.
2. umieszczenia ratowanych zwierząt w hotelu, szpitalu, domu zastępczym, tymczasowym, itd.
3. innych, indywidualnie uzgodnionych, a zmierzających do realizacji celów statutowych.

§5
1. Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania tajemnicy i poufności informacji, które
uzyskał w związku z wykonywaniem świadczeń na rzecz Fundacji.
2. W przypadku udostępniania przez Fundacje adresów e-mail, haseł, loginów, legitymacji,
dostępów, haseł, kodów, itp. Wolontariusz zobowiązuje się nie przekazywać ich osobom
trzecim oraz wykorzystywać tylko w celu wykonywania świadczeń na rzecz Fundacji przez
okres obowiązywania niniejszej umowy. W/w udostępnione przez Fundacje pozostają jej
wyłączną własnością.
3. Wolontariusz zobowiązuje się do kulturalnego i etycznego zachowania oraz postępowania w
sposób, który nie narazi na szwank dobrego imienia Fundacji
4. Po okresie miesięcznej bezczynności Wolontariusza bez podania przyczyny i braku kontaktu
z Fundacją, umowa automatycznie wygasa.
§6
W przypadku gdy ocena pracy i działań wykonywanych przez wolontariusza jest niezadowalająca
lub gdy wolontariusz łamie którykolwiek z punktów regulaminu, bądź działa umyślnie na szkodę
Fundacji, jej podopiecznych i wizerunku, to Korzystający jest zobowiązany rozwiązać umowę o
wykonywaniu świadczeń wolontariackich po uprzednim zgłoszeniu zaistniałej sytuacji Zarządowi
w celu potwierdzenia decyzji.
1. W tym wypadku wolontariusz przestaje pełnić swą funkcje i od dnia rozwiązania umowy
nie jest dalej nazywany Wolontariuszem Fundacji.
§7
1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z 7 dniowym wypowiedzeniem.
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron pisemnie bez wypowiedzenia z ważnych
przyczyn lub nie wykonywania właściwie przez jedna ze stron zapisów w umowie.
§8
Wolontariusz nie może zaciągać zobowiązań, w tym finansowych i innych na rzecz oraz w imieniu
Fundacji, w tym składać w jej imieniu oświadczeń, podpisywać umów, chyba, że posiada odrębne
pisemne upoważnienie lub pełnomocnictwo.
§9
Za wyrządzone szkody strony odpowiadają na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. W
sprawach nieuregulowanych przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie lub niniejszą umową, zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 10
1. Wszelkie zmiany w Umowie będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Spory wynikłe ze stosowania umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Fundacji.
§ 11
Wolontariusz może liczyć na pomoc i wsparcie Fundacji w każdej sprawie dotyczącej jego działań
wolontariackich.

§ 12
Wolontariusz może w każdym momencie domagać się wydania przez Korzystającego pisemnego
zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich. Zaświadczenie to powinno zawierać
informacje o zakresie kompetencji Wolontariusza oraz o zakresie wykonywanych świadczeń.
§ 13
Inne ustalenia:
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
§ 14
Jako osoba nieletnia działania wolontariackie wykonywane są za zgodą opiekunów prawnych
(załącznik nr 2)
DOTYCZY / NIE DOTYCZY*
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

*czytelenie określić skreśleniem lub zaznaczeniem

….................................................................
Podpis osoby reprezentującej Fundację

…......…....................................................
Podpis Wolontariusza

