
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

NR CRU/101/2017

W dniu 18.10.2017 r. w Toszku pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Toszku,
reprezentowanym przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej .........................................
zwanym w dalszej części Korzystającym,
a

Panią , ......................................................... , PESEL ..............................................................

adres zamieszkania: ................................................., zwaną w dalszej części Wolontariuszem, legitymująca
się  dowodem  osobistym  nr  .....................................  wydanym  przez  ......................................................,
zostało zawarte porozumienie następującej treści:

1.  Korzystający  i  Wolontariusz  zawierają  porozumienie  o  współpracy  w  zakresie  wspierania,  uczenia,

dotrzymywania towarzystwa, udzielania pomocy, itp. osobom potrzebującym.

2. Wolontariusz zobowiązuje się wykonać świadczenia w ramach porozumienia w następujący sposób:

a) spędzanie czasu z osobami wspieranymi,

b) uczenie tych osób czynności przydatnych w codziennym funkcjonowaniu,

c) udzielanie wsparcia i pomocy na miarę swoich możliwości itp.

3. Rozpoczęcie  wykonania  świadczeń  strony  ustalają  na  dzień  18.10.2017  r.

    na czas nieokreślony.

4.  Strony  zgodnie  ustalają,  że  porozumienie  niniejsze  obejmuje  świadczenie  o  charakterze  

    wolontarystycznym, które ma charakter bezpłatny.

5.  Wolontariusz  zwalnia  Korzystającego w całości  z  obowiązków wymienionych w art.  45 ust.  1  pkt  3

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r.,

poz. 1817 z późn. zm.). Obowiązek, o którym mowa dotyczy zwrotu kosztów podróży służbowych oraz

diet w związku z wykonywanym wolontariatem.

6.  Korzystający  poinformował  wolontariusza  o  zasadach  bezpiecznego  i  higienicznego  wykonywania

świadczeń oraz jakie warunki zapewnia.



7.  Wolontariuszowi  przysługuje  zaopatrzenie  z  tytułu  wypadku  przy  wykonywaniu  świadczenia  

      wymienionych w pkt 2 Porozumienia, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.

8.   Wolontariusz  może  powierzyć  wykonanie  zadania  innej  osobie,  tylko  i  wyłącznie  za  zgodą        

      Korzystającego. 

9.  Wolontariusz  zobowiązuje  się  do  zachowania  w  tajemnicy  wszelkich  informacji  

w  zakresiewykonywanego  Porozumienia,  a  zwłaszcza  informacji  związanych  z  sytuacją  rodzinną,

socjalną i zdrowotną osób, na rzecz których świadczy pomoc. 

10.  Wolontariusz zapoznał się z treścią Regulaminu Centrum Wolontariatu Ośrodka Pomocy Społecznej w

Toszku oraz zobowiązuje się go przestrzegać.

11.  W  sprawach  nieuregulowanych  porozumieniem  zastosowanie  mają  przepisy  ustawy  z  dnia  23

kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny oraz ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności  pożytku

publicznego i o wolontariacie.

12.  Wolontariusz został poinformowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.

13.   Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze stron w terminie 2 tygodni.

14.  Porozumienie  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  dla  każdej  

        ze stron. 

Załączniki do Porozumienia :

Załącznik nr 1 -  Karta czasu pracy

Załącznik nr 2 -  Karta etyczna Wolontariusza

KORZYSTAJĄCY         WOLONTARIUSZ

…………………….      ………………………


