
Załącznik nr 3 

do Regulaminu Wolontariatu Muzeum 

Okręgowego w Sandomierzu 

Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych nr  

zawarte w Sandomierzu w dniu .......................................... pomiędzy: 

1. Muzeum Okręgowym w Sandomierzu, z siedzibą przy ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz, 

posiadającym osobowość prawną, NIP 864-11 06 630, REGON 291200740, reprezentowanym 

przez: 

1) Dominika Kacpra Płazę - Dyrektora 

zwanym dalej „Muzeum”, a 

2 , zam ....................................................... , 

legitymującym się dowodem osobistym .................................................................. wydanym przez 

 ....................................................................... ,PESEL  ..................................................................... , 

zwanym dalej „Wolontariuszem”. 

§ 1 

1. Muzeum oświadcza, że jest podmiotem, na rzecz którego zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity: Dz. 

U. 2014 r. poz. 1118 ) mogą być wykonywane świadczenia przez wolontariuszy. 

2. Wolontariusz oświadcza, że zapoznał się z regulaminem wolontariatu Muzeum Okręgowego w 

Sandomierzu i akceptuje jego postanowienia w całości. 

§ 2 

1. Muzeum, mając na uwadze ideę wolontariatu, powierza Wolontariuszowi do wykonania prace 

pomocnicze w Dziale  .................................................. , a Wolontariusz dobrowolnie przyjmuje je 

do wykonania. 

2. Prace o których mowa w § 2 ust.1 polegać będą na : 

a) .......................................................   , 

b) ......................................................   , 

c)  ..........................................................  

3. Wolontariusz swe świadczenia spełniać będzie na rzecz Muzeum nieodpłatnie. 

4. Wolontariusz oświadcza, że posiada kwalifikacje i spełnia wymagania niezbędne do wykonywania 

powierzonych mu czynności. 

§ 3 

1. Wolontariusz, czynności o których mowa w § 2 Porozumienia, będzie wykonywał osobiście w 

okresie od dnia......................................................... do dnia ................................  

2. Wolontariusz będzie wykonywał swe czynności w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu w dniach 

 ...................................................... w godzinach od ................................. do .....................................  

§ 4 
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1. Muzeum obowiązane jest zapewnić Wolontariuszowi odpowiednie warunki higieniczne i bhp do 

bezpiecznego wykonywania powierzonych mu czynności. 

2. Muzeum zobowiązuje się do zwrotu Wolontariuszowi kosztów, które on poczynił w celu należytego 

wykonania czynności określonych w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, może obejmować .............................................................  

4. Osobą odpowiedzialną za realizację porozumienia ze strony Muzeum jest .......................................  

§ 5 

1. Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń, na 

podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający 

zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

§ 6 

1. Strony zastrzegają możliwość rozwiązania niniejszego porozumienia za 14-dniowym okresem 

wypowiedzenia lub na mocy porozumienia stron. 

2. Każda ze stron może z ważnej przyczyny rozwiązać porozumienie ze skutkiem natychmiastowym 

bez konieczności zachowania terminu wypowiedzenia. 

§ 7 

1. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie spory powstałe na tle porozumienia, rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny dla 

miejscowości siedziby Muzeum. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity: Dz. U. 

2014 r. poz. 1118 ), ustawy Kodeks Cywilny oraz Regulamin Wolontariatu. 

4. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

MUZEUM WOLONTARIUSZ 
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