UMOWA ZLECENIA PRACY WOLONTARYSTYCZNEJ

Z dniem …..……...2019 roku w Warszawie, pomiędzy Fundacją Rozwoju UKSW, NR KRS
0000682266, mającej siedzibę przy ul. Dewajtis 5, w Warszawie, kod pocztowy 01-815,
a reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu: ks. dr Zenona Hanasa
zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą ,
a
Panią/Panem…………………………………………,
data urodzenia: …………….. , miejsce urodzenia:………………., imiona rodziców: ………………………………
adres zamieszkania: ……………………………………………..……………..,
PESEL: …………………………………………………
zwanej w dalszej części umowy Wolontariuszem
została zawarta umowa zlecenia pracy wolontarystycznej następującej treści:
1.
2.

Zleceniodawca i Wolontariusz zawierają umowę na okres: od ……………………..………2019 r.
do …………………………..……... 2019 r.
Wolontariusz zobowiązuje się wykonać w ramach umowy następujące świadczenia:
● pracy w obsłudze wystawy Śladami Jezusa, zorganizowanej w Warszawie, na terenie Świątyni
Opatrzności Bożej (opieka nad pielgrzymami i gośćmi)
● pracy przy kampanii promocyjnej wystawy (roznoszenie ulotek, wysyłanie maili, wykonywanie
telefonów, informowanie o wystawie w swoich parafiach i wspólnotach, pomoc w organizacji
Śladów)
w ramach programu Peregrini
Rozpoczęcie wykonania czynności strony ustalają na dzień …
 ……………..……2019 r., a świadczenia
do dnia
…………………... 2019 r.

3. Łączna suma godzin do przepracowania to 90 godzin na przestrzeni obowiązywania niniejszej umowy.
4.

Strony zgodnie ustalają, że umowa niniejsza
wolontarystycznym, które mają charakter bezpłatny.

obejmuje

świadczenia

5.

Zleceniodawca poinformował wolontariusza o zasadach
wykonywania świadczeń oraz takie warunki zapewnia.

6.

Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczenia
wymienionych w punkt 2 umowy, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.

7.

Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie
wykonywanych świadczeń, a zwłaszcza informacji związanych z sytuacją socjalną i zdrowotną
osób, na rzecz których świadczy pomoc.

8.

W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie ma kodeks cywilny oraz Ustawa o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

bezpiecznego

o

charakterze

i higienicznego

9.
10.

Wolontariusz został poinformowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.
Zleceniodawca zobowiązany jest do:
● pokrycia kosztów prowiantu,
● pokrycia kosztów transportu miejskiego do i z miejsca wykonywanej pracy woluntarystycznej, o
której mówi ta umowa
● organizacji szkolenia BHP
● szkolenia w zakresie wykonywanej pracy, o której mowa w pkt 2.

11.

Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron w terminie 7 tygodni.

12.

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