
 
POROZUMIENIE O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARYSTYCZNYCH 

 

zawarte w dniu …............................ w Sopocie  

 

 

pomiędzy Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt „Sopotkowo”  

z siedzibą w Sopocie przy ul. Malczewskiego 38, zwanym dalej Korzystającym 

a 

…...................................................................................................................................................................................   
(imię i nazwisko, seria i nr dowodu osobistego, PESEL) 

…......................................................................................................…......................... zwanym dalej Wolontariuszem. 
(adres zamieszkania) 

1. Korzystający i Wolontariusz zawierają porozumienie o współpracy w zakresie pomocy bezdomnym zwierzętom. 

2. Zawarte porozumienie obejmuje świadczenie wolontarystyczne (ochotnicze) o charakterze bezpłatnym. 

3. Porozumienie wchodzi w życie w dniu ………….…….…….. i obowiązuje do dnia ………….…….………. / bezterminowo. 

4. Wolontariusz zobowiązuje się wykonywać w ramach porozumienia następujące prace: 

a) socjalizacja wyznaczonych zwierząt (zabawa, wyprowadzanie na spacery), 

b) pielęgnacja wyznaczonych zwierząt (wyczesywanie, szczotkowanie), 

c) pomoc przy przygotowaniu i organizacji oraz uczestnictwo w imprezach na rzecz Schroniska, 

d) wspieranie adopcji zwierząt (umieszczanie ogłoszeń na temat wyznaczonych zwierząt w Internecie), 

e) prace porządkowe (sprzątanie wyznaczonych pomieszczeń dla zwierząt, mycie naczyń dla zwierząt), 

f) inne prace pomocnicze związane z opieką nad zwierzętami – w zależności od potrzeb.  

5. Wolontariusz zobowiązuje się wykonywać świadczenia osobiście. 

6. Korzystający poinformował wolontariusza o zasadach bezpiecznego i higienicznego wykonywania świadczeń 
(BHP) oraz takie warunki zapewnia. Wolontariusz zobowiązuje się do ich przestrzegania.  

7. Wolontariusz przyjmuje do wiadomości, że Korzystający nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody 
powstałe w wyniku realizacji porozumienia. 

8. We wszelkich kwestiach związanych z wykonywaniem świadczeń w ramach porozumienia Wolontariusz może 
zwrócić się do koordynatora ds. wolontariatu. 

9. Podpisanie porozumienia jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązania do przestrzegania ustalonego porządku, 
Regulaminu Schroniska oraz Regulaminu Wolontariatu, z którymi się zapoznał. 

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

11. Wolontariusz zwalnia Korzystającego z obowiązku pokrywania, na dotyczących pracowników zasadach 
określonych w odrębnych przepisach, koszty podróży służbowych i diet. 

12. Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie realizacji niniejszego 
porozumienia. 

13. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron z zachowaniem siedmiodniowego okresu 
wypowiedzenia. 

14. Korzystający może wypowiedzieć porozumienie ze skutkiem natychmiastowym w wyniku rażącego zaniedbania, 
naruszenia postanowień Regulaminu Wolontariatu lub Regulaminu Schroniska przez Wolontariusza.  

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem, zastosowanie ma Kodeks Cywilny oraz Ustawa  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

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

 

 

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

Korzystający        Wolontariusz 


