POROZUMIENIE NR .../2013
zawarte w dniu 4 stycznia 2013r. pomiędzy:
Zakładem Usług Komunalnych w Łowiczu z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 2b, 99-400 Łowicz
reprezentowanym przez Dyrektora Janusza Michalaka
zwaną w dalszej części umowy Korzystającym
a …...............................................................................................
zamieszkałym/ą.........................................................................................
zwanym dalej Wolontariuszem na okres od 07.01.2013r. do 31.12.2013r.
o następującej treści:
Par.1
Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i wolontariatu (Dz.U.Nr 96,poz.873,ze zm.).
Par.2
Korzystający zobowiązuje się:
1. Przeszkolić i na bieżąco informować Wolontariusza o obowiązujących w Schronisku przepisach
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych, w szczególności o ryzyku dla zdrowia i
bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed
zagrożeniami;
2. Zapewnić Wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania świadczeń;
3. Zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków Wolontariusza, na czas
obowiązywania niniejszego porozumienia.
Par.3
Wolontariusz zobowiązuje się do:
1. Przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych obowiązujących
w schronisku dla Zwierząt w Łowiczu, Regulaminu Schroniska oraz Regulaminu Wolontariatu na
rzecz Schroniska dla Zwierząt.
2. Wykonywania świadczonej nieodpłatnie, dobrowolnie pracy sumiennie i starannie oraz stosowania
się do poleceń i uwag pracowników Schroniska oraz pracownika upoważnionego do kontaktów z
wolontariuszami.
3. Przestrzegania zasad współżycia społecznego.
4. Przebywania tylko w pomieszczeniach udostępnionych dla wolontariuszy tj. pomieszczenia
zabiegów weterynaryjnych, pomieszczenia socjalnego oraz toalety.
Par.4
Zgodnie z treścią art. 2 pkt. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu, Wolontariusz
wykonuje świadczenie pracy na rzecz schroniska ochotniczo i bez wynagrodzenia, w zakresie:
Wolontariusz Opiekun:
1.
mycia i szczotkowania zwierząt,
2.
prac porządkowych w boksach i na terenie schroniska pod warunkiem spełnienia wymogów
bezpieczeństwa,
3.
mycia misek zwierząt,
4.
uprzątania odchodów,

5.

pomocy w pozyskiwaniu nowych miejsc do adopcji psów,

Wolontariusz Ochotnik:
6.
wyprowadzania psów na wskazany teren,
Wolontariusz Redaktor:
7.
pomocy w pozyskiwaniu nowych miejsc i osób do adopcji psów,
8.
pomocy w redagowaniu strony internetowej schroniska, opisywaniu i fotografowaniu psów.
Par.5
Wolontariusz będzie świadczył pracę we wcześniej uzgodnionym czasie, aprobowanym i potwierdzonym
przez wyznaczonego pracownika Korzystającego.
Par. 6
1. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejsze porozumienie z zachowaniem tygodniowego okresu
wypowiedzenia.
2. Wypowiedzenie umowy powinno zostać złożone na piśmie pod rygorem nieważności.
3. Korzystający może rozwiązać niniejsze porozumienie bez zachowania okresu wypowiedzenia, w
przypadku rażącego naruszania przez Wolontariusza zapisów niniejszej umowy lub Regulaminu
wolontariatu, w szczególności niepodejmowania żadnego świadczenia na rzecz Schroniska przez
okres 1 miesiąca bez usprawiedliwienia.
4. Zmiana treści porozumienia wymaga formy pisemnej.
Podpis Dyrektora ZUK
Podpis Wolontariusza

