POROZUMIENIE
O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARYSTYCZNYCH
zawarte w dniu

r. w Warszawie pomiędzy:

Ministerstwem Finansów z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa,
reprezentowanym przez Panią ......................... – Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego
Ministerstwa Finansów, działającą z upoważnienia Dyrektora Generalnego Ministerstwa
Finansów,
zwanym dalej Korzystającym,
a
Panem/Panią

................................,

zam.

w

..............

00-000,

przy

ul.

.............................................,
nr dowodu osobistego ......................., studentem/studentką uczelni ………………………………
zwanym dalej Wolontariuszem,
zwanych dalej łącznie „Stroną” lub „Stronami”
Korzystający oświadcza, że jest podmiotem na rzecz którego zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz.
688, z późn. zm.) mogą być wykonywane świadczenia przez wolontariuszy.
Wolontariusz

oświadcza,

że

posiada

kwalifikacje

i

spełnia

wymagania

niezbędne

do wykonywania powierzonych niżej czynności. 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 świadczeń Strony porozumienia uzgadniają, co następuje:
§ 1.
1. Wolontariat realizowany jest zgodnie z Regulaminem Programu Ambasadorskiego
Ministerstwa Finansów, dalej zwanego Programem, opublikowanym na stronie Internetowej
Ministerstwa Finansów.
2. Korzystający powierza wykonywanie Wolontariuszowi, a Wolontariusz dobrowolnie
podejmuje się wykonania na rzecz Korzystającego następujących zadań:
1) Promowanie Ministerstwa Finansów, dalej zwanego „Ministerstwem”, na swojej uczelni;
2) Promowanie programów Ministerstwa wśród studentów i absolwentów swojej uczelni;
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3) Udostępnianie w mediach społecznościowych informacji o projektach organizowanych
przez Ministerstwo;
4) Współpraca z organizacjami studenckimi, kołami naukowymi i Biurem Karier na swojej
uczelni;
5) Opiniowanie planów promocji Ministerstwa na uczelniach wyższych;
6) Udział w wydarzeniach organizowanych przez Ministerstwo oraz targach pracy;
7) Informowanie zainteresowanych studentów i doktorantów o zasadach rekrutacji oraz
możliwościach podjęcia pracy w Ministerstwie;
8) Udział w dedykowanych szkoleniach organizowanych przez Ministerstwo;
9) Stały kontakt z Opiekunem i pozostałymi Ambasadorami w ramach Programu;
10) Raportowanie w cyklach co miesięcznych o swoich działaniach do Opiekunów Programu.
11) Do zadań Ambasadorów nie należy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności
nie należy zbieranie i przekazywanie do Ministerstwa danych studentów innych
zainteresowanych osób.
3. Czynności

określone

w

ust.

2

będą

wykonywane

pod

nadzorem

Opiekuna

…………………….., zatrudnionego na stanowisku ……………… w departamencie/biurze
Ministerstwie Finansów.
§ 2.
1. Porozumienie zostaje zawarte na okres od ....... do......... 2020 r.
2. Wolontariusz będzie wykonywał czynności określone w § 1 ust. 2 w miejscu uzgodnionym
pomiędzy Wolontariuszem a Opiekunem.
§ 3.
1. Wolontariusz jest obowiązany wykonywać uzgodnione czynności osobiście.
2. Wolontariusz świadczenia określone w niniejszym Porozumieniu będzie wykonywał
nieodpłatnie.
§ 4.
Korzystający zobowiązuje się:
1) w przypadku wykonywania zadań na terenie Ministerstwa zapewnić Wolontariuszowi
bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, skierować
Wolontariusza na szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
zapoznać Wolontariusza z Regulaminem pracy w Ministerstwie Finansów;
2) przeprowadzić szkolenia powiązane z realizacją zadań Ambasadorów;
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3) wystawić Wolontariuszowi Certyfikat uczestnictwa w Programie;
4) wydać zaświadczenie potwierdzające zakres wykonywanych czynności w toku Programu.
§ 5.
1. Wolontariusz jest obowiązany:
1) wykonywać świadczenie sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń i wskazówek
Opiekuna, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub niniejszego Porozumienia;
2) brać

udział

w

szkoleniach

powiązanych

z

realizacją

zadań

Ambasadorów,

zorganizowanych przez Korzystającego;
3) przestrzegać regulaminu Programu Ambasadorskiego Ministerstwa Finansów;
4) w przypadku wykonywania zadań na terenie Ministerstwa przestrzegać Regulaminu pracy
obowiązującego w Ministerstwie Finansów, przepisów oraz zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;
5) dbać o dobro Ministerstwa, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje,
których ujawnienie mogłoby narazić Ministerstwo na szkodę;
6) przestrzegać w Ministerstwie zasad współżycia społecznego.
2. Na prośbę Wolontariusza, Korzystający wyda w terminie do 10 dni od dnia ukończenia
świadczenia, pisemną opinię o wykonywaniu świadczeń przez Wolontariusza dla celów
programów stypendialnych czy rekrutacyjnych na studia w kraju i zagranicą.
3. Wolontariuszowi nie przysługują świadczenia zdrowotne na zasadach przewidzianych
w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
§ 6.
Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych, które
uzyskał w związku z wykonywaniem świadczeń na rzecz Korzystającego, a które nie zostały
przekazane w celu upublicznienia przez Wolontariusza. Zobowiązanie to jest ważne zarówno
w trakcie trwania Porozumienia, jak i po jego zakończeniu.
§ 7.
1. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron za 3 - dniowym wypowiedzeniem.
2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron bez wypowiedzenia z ważnych
przyczyn.
3. Za ważne przyczyny Strony uznają w szczególności:
1) niewywiązywanie się z zadań określonych w § 1 ust. 2;
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2) w przypadku wykonywania zadań na terenie Ministerstwa naruszenie podstawowych
obowiązków określonych w regulaminie pracy Ministerstwa Finansów lub niniejszym
Porozumieniu, a w szczególności zakłócenia porządku, stawienia się na miejsce
świadczenia w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków, środków
odurzających lub spożywania alkoholu, narkotyków, środków odurzających w miejscu
odbywania świadczenia.
§ 8.
Za wyrządzone szkody Strony odpowiadają na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
§ 9.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem będą miały zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn.
zm.).
§ 10.
Wszelkie zmiany Porozumienia będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11.
Spory wynikłe ze stosowania umowy rozstrzyga Sąd powszechny właściwy dla Korzystającego.
§ 12.
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Korzystającego
i jeden dla Wolontariusza.

WOLONTARIUSZ

..............................................................

KORZYSTAJĄCY

...............................................................
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