Załącznik nr 1
do Regulaminu Programu
Wolontariatu Pracowniczego dla
Pracowników Grupy Veolia w Polsce

POROZUMIENIE
o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych
zawarte w dniu ………………………. w Poznaniu pomiędzy:
Fundacją Veolia Polska z siedzibą w Poznaniu, ul. Gdyńska 54 nr REGON 362045108, nr NIP
7822588342, nr KRS 0000567458, reprezentowaną przez Prezes Fundacji Panią Jowitę Mytnik-Skałę,
zwaną dalej także Korzystającym
a
………………………………………………………………………
–
pracownikiem
Spółki
Grupy
Veolia
………………………………………………………………….,
legitymującą/cym
się
dowodem
osobistym
………………………………………..,zamieszkałym………………………………………………………………………………..,
zwanym dalej Wolontariuszem.
Wstęp
Korzystający oświadcza, że jest podmiotem na rzecz którego, zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., mogą być wykonywane
świadczenia przez wolontariuszy. Wolontariusz oświadcza, że posiada kwalifikacje 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
Korzystający powierza wykonanie Wolontariuszowi, a Wolontariusz dobrowolnie podejmuje się
wykonania na rzecz Korzystającego następujących czynności:
- pomoc w organizacji i realizacji przygotowywanych akcji przez Fundację.
§2

1. Strony Umowy uzgadniają, że czynności określone w § 1 zostaną wykonane w okresie

od …………………… do …………………………
2. Miejscem wykonywania czynności będzie miejsce każdorazowo wskazane Wolontariuszowi
przez Korzystającego, związane z koordynowanymi i nadzorowanymi przez niego świadczeniami
wolontarystycznymi.
3. Wolontariusz uzgadnia swoje działania z koordynatorem wolontariatu Fundacji Veolia Polska
lub ew. innym wyznaczonym przez koordynatora pracownikiem Fundacji Veolia Polska.
§3
Z uwagi na charakter i ideę wolontariatu:
1. Wolontariusz jest obowiązany wykonywać uzgodnione czynności osobiście.
2. Wolontariusz za swoje czynności nie otrzymuje wynagrodzenia.
§4
1. Korzystający zobowiązuje się zapewnić Wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki
wykonywania przez niego świadczeń.
2. Korzystający zobowiązuje się do zwrotu kosztów podróży służbowych poniesionych przez
Wolontariusza i diet, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.

3. Korzystający może pokrywać także inne niezbędne koszty ponoszone przez Wolontariusza,
związane z wykonywaniem świadczeń na rzecz Fundacji lub Beneficjenta po uprzednim
poinformowaniu i uzgodnieniu z Koordynatorem.
4. Korzystający nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty/narzędzia/sprzęt/pojazd używane przez
Wolontariusza w trakcie wykonywania czynności określonych w § 1 nie będące własnością lub w
posiadaniu Korzystającego.

§5
Zwrot wydatków, o których mowa w par. 4 ust. 2 i 3, nastąpi w terminie 14 dni po otrzymaniu
od Wolontariusza szczegółowego rozliczenia wraz z dowodami poniesionych wydatków.

§6
Korzystający oświadcza, że Wolontariusz podlega ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
§7
1. Wolontariusz oświadcza, że został przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny
wykonywanych świadczeń.
2. Wolontariusz oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Programu Wolontariatu
Pracowniczego dla Pracowników Grupy Veolia w Polsce i zobowiązują się do jego odpowiedniego
przestrzegania.
3. Wolontariusz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do realizacji Programu Wolontariatu Pracowniczego dla Pracowników Grupy Veolia w Polsce
realizowanego przez Fundację Veolia Polska z siedzibą w Poznaniu, ul. Gdyńska 54, zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn.
zm.).
4. Wolontariusz wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć
oraz nagrań video oraz wypowiedzi pisemnych, wykonanych podczas realizacji projektu,
bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, wyłącznie w celu promocji i realizacji celów
statutowych Fundacji Veolia Polska zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wolontariusz
oświadcza, że wyrażenie zgody jest równoznaczne z wykorzystaniem zdjęć, nagrań z wizerunkiem,
wypowiedzi pisemnych oraz imienia i nazwiska każdego z nich w ramach komunikacji wewnętrznej
i zewnętrznej Fundacji Veolia Polska, w szczególności w: materiałach prasowych, Internecie, innych
mediach elektronicznych, wydawnictwach drukowanych oraz na przechowywanie i przetwarzanie
w pamięciach komputerowych i wszelkich znanych nośnikach danych. Zgoda nie dotyczy reklamy
na billboardach.
5. Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacje, które uzyskał w związku
z wykonywaniem świadczeń na rzecz Korzystającego, a które stanowią tajemnicę Korzystającego
lub organizacji/instytucji, z którą Fundacja współpracuje.
6. Wolontariusz oświadcza, że został poinformowany o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa
związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami, a także
o przysługujących Wolontariuszowi prawach i ciążących na nim obowiązkach.
§8
1. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron za 3-dniowym wypowiedzeniem.
2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron bez wypowiedzenia z ważnych przyczyn.
3. Za ważne przyczyny Strony uznają w szczególności nie wywiązanie się z obowiązków wynikających
z treści zawartego porozumienia.
§9
Za wyrządzone szkody strony odpowiadają na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
lub niniejszym Porozumieniem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11
Wszelkie zmiany Porozumienia będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
Spory wynikłe ze stosowania umowy rozstrzyga sąd właściwy dla Korzystającego.
§ 13
Wolontariusz może w każdym czasie domagać się wydania przez Korzystającego pisemnego
zaświadczenia o wykonaniu świadczeń przez Wolontariusza. Zaświadczenie to na wniosek
Wolontariusza zawierać będzie informację o zakresie wykonywanych świadczeń.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
KORZYSTAJĄCY
……………………………………

WOLONTARIUSZ
……………………………………………

