POROZUMIENIE O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARYJNYCH
zawarte w dniu ………………w Lublinie, pomiędzy:
Muzeum Lubelskim w Lublinie z siedzibą w Lublinie pod adresem: Zamkowa 9, 20-117
Lublin, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 19/92 w Ministerstwie Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, NIP: 712-010-51-59, REGON: 000276682, VAT UE: PL
5260001312,
zwanym
dalej
Korzystającym,
który
reprezentuje:
…………………………………………………………
a
……………………………………………………
legitymującą/ym się dowodem nr
Pesel
zamieszkałą/łym w:
zwaną/ym w dalszej części porozumienia Wolontariuszem.
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 o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2014,
poz. 1118 z późn. zm.), mogą być wykonywane świadczenia przez wolontariuszy.
Mając na względzie ideę wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne, bezpłatne wykonywanie
czynności, a także biorąc pod uwagę charytatywny, pomocniczy i uzupełniający charakter
wykonywanych przez wolontariuszy świadczeń, Strony porozumienia uzgadniają, co następuje:
§1
Korzystający powierza Wolontariuszowi wykonywanie następujących prac pomocniczych
w dziale, na wystawie wymienić rodzaje prac, itp a Wolontariusz dobrowolnie podejmuje się ich
wykonania na rzecz Korzystającego.
§2
Wolontariusz oświadcza, że posiada kwalifikacje, które określono w formularzu rekrutacyjnym
i spełnia wymagania odpowiednie do wykonywania prac, o których mowa
w § 1.
§3
Strony uzgadniają, że czynności określone w § 1 będą wykonywane w okresie od ………………
do …………………….
§4
Z uwagi na charakter i ideę wolontariatu:
1. wolontariusz jest obowiązany wykonywać uzgodnione czynności osobiście;
2. wolontariusz za swoje czynności nie otrzyma wynagrodzenia.
§5
Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres dłuższy niż 30 dni, przysługuje
zabezpieczenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń wolontaryjnych, na podstawie
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób
zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (j.t. Dz. U. 2013 r. poz. 737).
§6
Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskał w związku
lub podczas wykonywania świadczeń na rzecz Korzystającego, a które stanowią tajemnicę
Korzystającego i o których wolontariusza poinformowano. Dotyczy to w szczególności
informacji związanych z funkcjonowaniem działu ……………………...
§7

1. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron za dwudniowym wypowiedzeniem
lub w każdym czasie na mocy porozumienia stron.
2. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron bez wypowiedzenia z ważnej
przyczyny. Porozumienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie lub niniejszym porozumieniem zastosowanie będą miały odpowiednio przepisy
kodeksu cywilnego o zleceniu.
§9
1. Nadzór nad realizacją ustaleń zawartych w niniejszym porozumieniu ze strony Korzystającego
sprawuje …………………………………………………
2. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń
wolontariackich, z określeniem ich zakresu. Zaświadczenie wydaje się po zakończeniu okresu, na
jaki zawarto porozumienie. W przypadku przedłużenia obowiązywania okresu wykonywania
świadczeń wolontariackich, zaświadczenie może zostać wydane po zakończeniu początkowo
określonego okresu.
§ 10
1. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu wykonywania niniejszego porozumienia będą
poddawane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Korzystającego.
3. Integralną część niniejszego porozumienia stanowi Regulamin wolontariatu Muzeum
Lubelskiego w Lublinie, którego tekst został Wolontariuszowi doręczony przy podpisaniu
porozumienia. Wolontariusz oświadcza, że zapoznał się z powołanym Regulaminem
i w pełni go akceptuje.
4. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
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