Załącznik nr 5

UMOWA O WOLONTARIAT Z ZHR
zawarta dnia ………………............................... w ….............................................................………………. pomiędzy:
a) Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej z siedzibą w Warszawie, ul Litewska 11/13, NIP: 525-15-72-446,
REGON: 006218591, KRS: 0000057720, reprezentowanym przez:
................................................................................................................................................................................
– koordynatora województwa ..............................................................................................................................
zwanym dalej: ZHR
a
b) ...........................................................................................................................................................................
nr dowodu osobistego .........................................................................................................................................,
adres .....................................................................................................................................................................,
zwany dalej: Wolontariuszem
§1
ZHR oświadcza, że jest podmiotem, na rzecz którego zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) mogą być
wykonywane świadczenia przez wolontariuszy.
§2
1.Wolontariusz dobrowolnie podejmuje się pełnienia funkcji …………………….............................………………………
................................................................................................................................................................................
w ramach Pogotowia Harcerek i Harcerzy ZHR powołanego z powodu zagrożenia epidemicznego.
2. Zakres zadań, jak i czas trwania wolontariatu ustala Wolontariusz z osobą wyznaczoną przez ZHR.
3. Z tytułu świadczenia na rzecz ZHR, Wolontariuszowi nie przysługuje wynagrodzenie.
§3
1. Wolontariusz przyjmuje na siebie odpowiedzialność materialną za majątek ZHR, powierzony w ramach
wykonywania świadczeń wolontariackich.
2. Wolontariusz ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z nieprawidłowym wykonaniem
świadczeń wynikających z niniejszego Porozumienia.
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§4
1. Wolontariusz zobowiązuje się do:
a) wykonania uzgodnionych czynności osobiście;
b) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, Statutu ZHR, Regulaminu PHH oraz innych przepisów
wewnętrznych wydanych przez ZHR;
c) prawidłowego i sumiennego zarządzania mieniem ZHR, powierzonym mu w ramach świadczeń
wolontariackich.
2. ZHR zobowiązuje się do:
a) informowania Wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi
świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;
b) zapewnienia Wolontariuszowi, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych
przepisach, bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym niezbędne
środki ochrony indywidualnej, z wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych związanych z charakterem
i ryzykiem działań w ramach Pogotowia Harcerek i Harcerzy ZHR;
c) pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, koszty podróży
służbowych.
§5
Wolontariusz zobowiązuje się rozliczyć z powierzonego mienia nie później niż w dniu zakończenia świadczeń
wolontariackich.
§6
Porozumienie może być rozwiązane z inicjatywy każdej ze stron:
a) po protokolarnym przekazaniu majątku oraz dokumentacji następcy bądź osobie upoważnionej przez ZHR
oraz
b) po rozliczeniu się z otrzymanego mienia stanowiącego własność ZHR

Wolontariusz/ka

ZHR

REGULAMIN POGOTOWIA HARCEREK I HARCERZY ZHR (wersja 30-03-2020) - strona 14 z 15

