POROZUMIENIE
O WYKONYWANIU CZYNNOŚCI WOLONTARYSTYCZNYCH
zawarte w dniu ...................... w Warszawie między:
Oddziałem Międzyuczelnianym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie
(KRS nr 0000191794), reprezentowanym przez
1. ………………………………………… oraz 2. ………………………………, zwanym dalej
Korzystającym,
a ……………………………................ PESEL .............................., legitymującym się dowodem
osobistym
nr
..........................…,
leg.
PTTK
nr
……………,
zamieszkałym
……………………………………………….............................………, zwanym dalej Wolontariuszem.
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 czynności Strony porozumienia uzgadniają, co następuje:
§1
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
czynności przez wolontariuszy.
§2
Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony, a o jego ważności świadczy posiadanie przez
Wolontariusza aktualnie opłaconej składki członkowskiej w PTTK.
§3
1. Korzystający powierza wykonanie Wolontariuszowi, a Wolontariusz podejmuje się wykonania na
rzecz Korzystającego następujących czynności związanych z realizacją imprez turystycznych
organizowanych przez Korzystającego:
- prowadzenie grup podczas imprezy turystycznej,
- przygotowywanie imprez turystyki kwalifikowanej,
- prowadzenie szkoleń w zakresie krajoznawstwa i turystyki
- ….
2.Wolontariusz oświadcza, że posiada następujące kwalifikacje (uprawnienia) niezbędne do
wykonywania powierzonych w ust. 1 czynności:
- Organizator Turystyki PTTK nr leg.…………………….………
- Przodownik Turystyki ..........................… nr leg.…………….…
- Instruktor …...............................……....... nr leg..........................
§4
Strony Umowy uzgadniają, że czynności określone w § 3 ust. 1 będą wykonywane w trakcie imprez
organizowanych przez Korzystającego, każdorazowo prawidłowo zgłoszonych do Zarządu Oddziału
Międzyuczelnianego PTTK, zgodnie z odpowiednimi uchwałami Zarządu OM PTTK.
§5
1. Wolontariusz jest obowiązany wykonywać uzgodnione czynności osobiście.
2. Wolontariusz swoje czynności wykonuje nieodpłatnie.

§6
Wolontariusz oświadcza, iż zapoznał się z informacjami dotyczącymi ryzyka dla zdrowia
i bezpieczeństwa związanego z wykonywaniem czynności oraz z zasadami ochrony przed
zagrożeniami.
§7
1. Wolontariusz zwalnia w całości Korzystającego z obowiązku pokrywania kosztów podróży i diet.
§8
Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskał w związku
w wykonywaniem czynności na rzecz Korzystającego, a które stanowią tajemnicę Korzystającego.
Dotyczy to w szczególności danych osobowych uczestników imprez organizowanych przez
Korzystającego.
§9
1. Porozumienie może być rozwiązane pisemnie przez każdą ze Stron z zachowaniem 14-dniowego
okresu wypowiedzenia.
2. W przypadku, gdy wolontariusz, podczas wykonywania czynności na rzecz Korzystającego, narazi
zdrowie lub życie osób, biorących udział w imprezie turystycznej, na niebezpieczeństwo, Korzystający
może odstąpić od zachowania terminu wypowiedzenia, o którym mowa w ustępie 1.
§ 10
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.
§ 11
Wolontariusz wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o działalności Oddziału Międzyuczelnianego
drogą poczty elektronicznej poprzez listę mailingową na adres:
......................................................................................................................................................................
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem lub przepisami Ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie stosuje się Kodeks Cywilny.
§ 13
Wszelkie zmiany Porozumienia będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 14
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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