UMOWA WOLONTARIATU Nr ……………….
Zawarta w dniu ...................... w Pabianicach pomiędzy Schroniskiem dla Zwierząt
w Pabianicach, ul. Partyzancka 110, 95–200 Pabianice, reprezentowaną przez Kierownika,
zwanego w dalszej części Zleceniodawcą,
A Panią/ Panem .....................................................................................................
Adres zamieszkania................................................................................................
……………………………………………………………………………………..
Seria i Numer dowodu osobistego/ PESEL: ..........................................................
Telefon kontaktowy : .............................................................................................
Adres e-mail :………..............................................................................................
Zwanym w dalszej części Wolontariuszem/ Wolontariuszką
Niniejsza umowa zawarta zostaje na czas określony i obejmuje okres: ................................
Została zawarta umowa o następującej treści:
1.

Zleceniodawca zleca, a Wolontariusz/-ka zobowiązuje się wykonać nie odpłatnie
na rzecz Zleceniodawcy w soboty w godzinach od 10. 00 - 14.00 następujące prace
w Schronisku dla zwierząt w Pabianicach, które obejmują:

a - zabieranie zwierząt na wybieg lub spacery,
b - sprzątanie odchodów po psach,
c - pomoc przy pracach remontowych oraz przy zwierzętach w kojcach,
d - pomoc przy akcjach charytatywnych, w organizowaniu imprez, zebrań wolontariuszy itp.
e - inne czynności zaproponowane przez wolontariusza i uzgodnione ze schroniskiem
f - wizyty uzgadnianie ( najlepiej telefonicznie ), najpóźniej na dzień przed przyjściem
g - podpisywanie listy obecności, Wolontariusz/-ka zobowiązany jest do systematycznego
wpisywania się do „Harmonogramu pracy wolontariusza”,
h - w przypadku przebywania w schronisku wolontariuszy niepełnoletnich należy złożyć
zgodę rodziców lub opiekunów, oraz odbyć razem z opiekunem szkolenie BHP.
2.

3.

Wolontariusz zobowiązuje się wykonywać w/w czynności sumiennie, kierując się
zasadami dobrego wychowania i dbałością o powierzany majątek, opiekę nad
zwierzętami oraz dobre imię Zleceniodawcy.

Wolontariusz podlega i odpowiada za swoje działania przed Kierownictwem
Schroniska w Pabianicach.
4.
Podczas wykonywania pracy wolontariackiej, obowiązuje zakaz spożywania napojów
alkoholowych i innych używek przez Wolontariusza/ -kę. Złamanie w/w zakazu skutkuje
natychmiastowym zerwaniem niniejszej umowy.

5.
6.

Strony zgodnie ustalają, że niniejsza umowa z uwagi na charakter i ideę wolontariatu,
obejmuje prace o charakterze wolontariackim, która ma charakter bezpłatny
Wolontariusz jest zobowiązany wykonywać uzgodnione czynności osobiście.

7.

Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania tajemnicy i poufności informacji, które
uzyskał w związku z wykonywaniem świadczeń na rzecz Schroniska dla Zwierząt.

8.

Wolontariusz zobowiązuje się nie przekazywać informacji osobom trzecim oraz
wykorzystywać je tylko w celu wykonywania świadczeń na rzecz Schroniska przez okres
obowiązywania niniejszej umowy. W/w udostępnione przez Schronisko dane pozostają
wyłączną własnością Schroniska.

9.

Po okresie miesięcznej bezczynności Wolontariusza bez podania przyczyny i braku
kontaktu z Schroniskiem w Pabianicach, umowa automatycznie wygasa.

10.

W przypadku gdy ocena pracy i działań wykonywanych przez wolontariusza jest
niezadowalająca lub gdy wolontariusz łamie którykolwiek z punktów regulaminu, bądź
działa umyślnie na szkodę Schroniska, jej podopiecznych i wizerunku,
to Schronisko jest zobowiązane rozwiązać umowę o wykonywaniu świadczeń
wolontariackich po uprzednim zgłoszeniu zaistniałej sytuacji Kierownikowi Schroniska
w celu potwierdzenia decyzji. W tym wypadku wolontariusz przestaje pełnić swą funkcje
i od dnia rozwiązania umowy nie jest dalej nazywany Wolontariuszem.

11.

Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z 7 dniowym wypowiedzeniem.

12.

Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron pisemnie bez wypowiedzenia
z ważnych przyczyn lub nie wykonywania właściwie przez jedna ze stron zapisów
w umowie.

13.

Wolontariusz nie może zaciągać zobowiązań, w tym finansowych i innych na rzecz
oraz
w imieniu Schroniska, w tym składać w jej imieniu oświadczeń, podpisywać umów,
chyba, że posiada odrębne pisemne upoważnienie lub pełnomocnictwo.

14.

Przed rozpoczęciem Wolontariatu Zleceniodawca przeprowadzi stosowne
przeszkolenie BHP w piątki o godzinie 15. 00 .

15.

Wolontariusz/ -ka powinien przekazywać jak najszybciej każdą zauważoną zmianę
w stanie zwierzęcia pełniącym dyżur w Schronisku.

16.

Wolontariuszowi nie wolno w kontakcie ze zwierzętami używać niedostosowanego
ubioru, do pracy ze zwierzętami - Wolontariusz/ -ka ma obowiązek noszenia ubrania
ochronnego ( spodnie, pełne buty oraz bluzka lub kurtka).

17 Schronisko nie odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone w czasie zabawy przez
zwierzęta ( np. rozdarcie ubrania, poplamienia, pogryzienia, zadrapania, zakażenia
skórne oraz wirusowe i pasożytnicze ).
18 Wolontariusz może działać jako Dom Tymczasowy dla zwierząt

19 Wolontariusz/ -ka ma prawo do:
- bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania przez niego świadczeń,
- szkolenia oraz informowania go o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa, związanym
z wykonywanymi świadczeniami, oraz o zasadach ochrony przed tymi zagrożeniami,
- pisemnej opinii o wykonywaniu świadczeń,
20 Wszelkie zmiany w Umowie będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
21 Za wyrządzone szkody strony odpowiadają na zasadach określonych w Kodeksie
Cywilnym. W sprawach nieuregulowanych przepisami Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
22 Spory wynikłe ze stosowania umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Schroniska.
23 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących
dla każdej ze stron.

egzemplarzach, po jednym

24. Wolontariuszowi zabrania się:
- dokarmiać zwierząt, u których są medyczne zastrzeżenia,
- wyprowadzać zwierząt objętych okresem ustawowej kwarantanny,
- psów będących pod obserwacją oraz zwierząt leczonych,
- nie utrudniać pracy obsłudze schroniska,
- wykonywać czynności nie objętych Umową ( szczególnie bez zgody Technika
Weterynarii, Specjalisty Zootechnika i Kierownika Schroniska )
25. Wolontariusz powinien:
- w związku z dużą aktywnością psów w trakcie sobotniego wolontariatu, wolontariusz
ma w obowiązku zapewnić psom stały dostęp do wody

Wolontariusz oświadcza, że zapoznał się z Umową dotyczącą wykonywania świadczeń
wolontariackich i przyjmuje jej warunki.

......……………………
Zleceniodawca

………………………
Wolontariusz

