
POROZUMIENIE O WYKONANIU
ŚWIADCZEŃ WOLONTARIACKICH

zawarte w dniu ….......................................... w Mielcu pomiędzy:

Stowarzyszeniem Oaza dla Zwierząt w Mielcu, ul. Krańcowa 11, 39-300 Mielec w imieniu, którego działa

…...................................................................................................................... zwanym dalej Korzystającym

a
Panią/Panem …................................................................................................................................................................................................

zam. …..............................................................................................................................................................................................................

telefon: ….................................................. e-mail: …...........................................................................

zwanym dalej 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 wolontariacie (tj. Dz.U. Z 2019 r. Poz. 688 z późn. zm.) mogą być wykonywane świadczenia przez wolontariuszy. Wolontariusz
oświadcza, że posiada kwalifikacje i spełnia wymagania niezbędne do wykonywania powierzonych niżej czynności. 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

1. Korzystający powierza, a wolontariusz dobrowolnie podejmuje się wykonywania na rzecz Korzystającego czynności wolontariackich
określonych w Regulaminie Wolontariat w Mieleckim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „Pies i Kot” w Mielcu przy ul.
Targowej 11, zwanym dalej Regulaminem, obowiązującym na terenie Schroniska, stanowiącym integralną część Porozumienia.

2. Czynności określone w ust. 1 wykonywane będą w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Mielcu przy ul. Targowej 11, zwanym dalej
Schroniskiem.

3. Wolontariusz zobowiązuje się do utrzymania czystości i porządku na terenie schroniska, a w szczególności w pomieszczeniach
wolontariuszy.

4. Wolontariusz oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, o którym mowa w ust. 1 i zobowiązuję się stosować do jego postanowień jak
również zna przepisy prawa dotyczące prowadzącego Schronisko.

§2

1. Strony uzgadniają, że czynności określone w §1 ust. 1 będą wykonywane przez Wolontariusza od dnia podpisania umowy, w dniach
i godzinach określonych Regulaminem.

2. Bezpośrednią opiekę nad Wolontariuszem sprawuje wyznaczony przez prowadzącego Schronisko Kierownik Schroniska lub inna osoba
wyznaczona przez Korzystającego.

§3

1. Strony uzgadniają zasady wykonywania czynności przez Wolontariusza szczegółowo określone w Regulaminie.
2. Czynności zabronione Wolontariuszowi szczegółowo określa Regulamin.

§4

1. Wolontariusz po podpisaniu umowy, w terminie 14 dni:
a) wykona szczepienia ochronne na tężec oraz przedłoży Kierownikowi Schroniska kopie dowodu ich wykonania i oryginał do wglądu,
lub przedłoży aktualne poświadczenie ich odbycia w okresie wcześniejszym, jednak nie  dłuższym jak 10 lat;
b) złoży pisemne oświadczenie dotyczące podlegania powszechnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

2. Podjęcie działań wolontariackich będzie możliwe po wykonaniu czynności określonych w ust.1.
3. Nie wykonanie któregokolwiek z obowiązków określonych w ust. 1 w terminie 31 dni od dnia podpisania porozumienia, powoduje jego

wygaśnięcie z natychmiastowym skutkiem.
4. Czynności określone w ust. 1 wykonane będą przez Wolontariusza własnym staraniem i na własny koszt.

§5

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

2. Wolontariusz zobowiązuje się do postępowania w sposób, zachowujący dobre imię Korzystającego.
3. Przekazywanie przez Wolontariusza komukolwiek i w jakiejkolwiek formie, nieprawdziwych informacji dotyczących Schroniska,

podmiotu prowadzącego schronisko lub Korzystającego, naruszających ich dobre imię, uprawnia Korzystającego do rozwiązania
porozumienia, nie będzie mógł wykonywać  czynności wolontariackich w Schronisku.



§6

1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.
2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron za 14 dniowym wypowiedzeniem, wymagającym formy pisemnej.
3. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron bez wypowiedzenia z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny strony uznają

naruszenie przepisów ustaw o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, postanowień §3,4 i 5 niniejszego
porozumienia oraz postanowień Regulaminu.

4. W przypadku 2 miesięcznego okresu bezczynności Wolontariusza i braku kontaktu  z Korzystającym, porozumienie wygasa.

§7

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Oaza dla Zwierząt Mielec z siedzibą w Mielcu, ul. Krańcowa 11,
39-300 Mielec;

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji zapisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie, w szczególności wynikających z świadczeń realizowanych na rzecz podmiotów przewidzianych
w art. 42 ust. 1 przywołanej ustawy.

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty realizujące zadania w zakresie zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym
w Gminie Miejskiej Mielec oraz organy i podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na mocy przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, na jaki będzie istniał obowiązek wykonywania świadczeń wynikający

z zapisów porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich oraz na czas związany z czynnościami archiwizacyjnymi tj. przez
okres 5 lat.

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna pani/Pan,i że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie rozwiązanie porozumienia o wykonaniu świadczeń wolontariackich.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

§8

1. Wszelkie zmiany Porozumienia będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Spory wynikłe z wykonania porozumienia, Strony rozstrzygać będą polubownie, a w braku porozumienia, spory rozstrzyga sąd właściwy

dla siedziby Korzystającego.
3. W sprawach nie uregulowanych przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustaw w zakresie ochrony

i zdrowia zwierząt lub niniejszym Porozumieniem, zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Zmiana Regulaminu Wolontariuszy nie powoduje zmiany porozumienia jak również nie wymagają informowania poza zwyczajowo

przyjętym ogłoszeniem. Zapisy regulaminu są wiążące i nadrzędne.

§9

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

…...................................................... …................................................
Korzystający Wolontariusz


