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POROZUMIENIE O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ 
e-WOLONTARIACKICH 

 

 

zawarte w dniu .......................... w ................................. pomiędzy : 
Fundacją Izy Milińskiej „KOCIA MAMA”, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pryncypalnej 56,                        
KRS: 0000298342, REGON 100478520, NIP 7292639295, reprezentowaną przez 
……………………………………., zwanego dalej Korzystającym, 
a  
........................................................ legitymującą/ym się ……………............................................, 
PESEL..................................., adres zamieszkania..........................................................................., 
tel. …………………., e-mail…………………………………, zwanym dalej e-Wolontariuszem. 
 

 
Zważywszy, że: 
1. 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.Nr 96, poz. 873) mogą być 
wykonywane świadczenia przez wolontariuszy i e-wolontariuszy. 

2. e-Wolontariusz oświadcza, że posiada kwalifikacje i spełnia wymagania niezbędne do wykonywania 
powierzonych niżej czynności. 

3. Ilekroć w porozumieniu mowa jest o Statucie – dotyczy to statutu Fundacji Izy Milińskiej „KOCIA 
MAMA”. 

4. Ilekroć w porozumieniu mowa jest o Fundacji – dotyczy to Fundacji Izy Milińskiej „KOCIA MAMA”. 
5. 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 e-wolontariuszy świadczeń, Strony porozumienia uzgadniają, co następuje: 

 
§ 1 

1.  Korzystający powierza wykonywanie e-Wolontariuszowi, a e-Wolontariusz dobrowolnie podejmuje się 
wykonania na rzecz Korzystającego czynności obejmujących zmierzanie do celów opisanych                       
w Statucie. Jednocześnie e-Wolontariusz oświadcza, że zapoznał się z treścią Statutu. 

2.  Czynności, o których mowa, obejmują między innymi: wstawianie, aktualizację i usuwanie ogłoszeń                
na portalu ogłoszeniowym; wystawianie produktów na portalu aukcyjnym; promocja działań fundacji                      
na portalach społecznościowych; zamieszczanie artykułów na stronach gazet internetowych; 
wyszukiwanie imprez kulturalnych o charakterze rękodzielniczym i artystycznym w regionie łódzkim; 
pisanie e-maili do potencjalnych sponsorów; opracowywanie programów unijnych w celu pozyskania 
środków na cele statutowe. 

 
§ 2 

1. Strony Porozumienia uzgadniają, że czynności określone w § 1 będą wykonywane od dnia podpisania 
porozumieniana czas nieokreślony. 

2. Miejscem wykonywania czynności będzie w szczególności region zamieszkania Wolontariusza, a w 
razie Jego przemieszczania się, teren całego kraju. 

 
§ 3 

1. e-Wolontariusz jest obowiązany wykonywać uzgodnione czynności osobiście. 
2. e-Wolontariusz za swoje czynności nie otrzyma wynagrodzenia. 

 
 

§ 4 



 

 

Korzystający zobowiązuje się pokrywać niezbędne koszty ponoszone przez e-Wolontariusza, związane                
z wykonywaniem świadczeń na rzecz Korzystającego, tylko za wcześniejszym porozumieniem                               
z Korzystającym, po udokumentowaniu poniesionych kosztów zmierzających do realizacji celów 
statutowych. 

 
§ 5 

1. e-Wolontariusz zobowiązuje się zachowania w tajemnicy i poufności informacji, które uzyskał w związku                           
w wykonywaniem świadczeń na rzecz Korzystającego. 

2. W przypadku udostępnienia przez Korzystającego adresów e-mail, haseł, loginów, legitymacji, 
dostępów, kodów, itp. e-Wolontariusz zobowiązuje się nie przekazywać ich osobom trzecim oraz 
wykorzystywać tylko  w celu wykonywania świadczeń na rzecz Korzystającego przez okres 
obowiązywania niniejszego porozumienia. W/w dane udostępnione przez Fundację pozostają jej 
wyłączną własnością. 

3. e-Wolontariusz zobowiązuje się do postępowania w sposób, który nie narazi na szwank dobrego 
imienia Fundacji. 

4. Po 3 miesięcznym okresie bezczynności e-Wolontariusza i braku kontaktu z Fundacją porozumienie 
automatycznie wygasa. 

 
§ 6 

1. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron za 7 dniowym wypowiedzeniem. 
2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron pisemnie bez wypowiedzenia z ważnych 

przyczyn lub niewykonywania przez którąkolwiek ze stron ustaleń porozumienia w sposób właściwy. 
 

§7 
e-Wolontariusz nie może zaciągać zobowiązań, w tym finansowych i innych na rzecz oraz w imieniu 
Korzystającego, w tym składać w jego imieniu oświadczeń, podpisywać umów, chyba, że posiada odrębne 
pisemne upoważnienie lub pełnomocnictwo. 

 
§8 

Za wyrządzone szkody strony odpowiadają na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.                        
W sprawach nieuregulowanych przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub 
niniejszym Porozumieniem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 9 

1. Wszelkie zmiany Porozumienia będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Spory wynikłe ze stosowania porozumienia rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Korzystającego. 

 
§ 10 

e-Wolontariusz może w każdym czasie domagać się wydania przez Korzystającego pisemnego 
zaświadczenia o wykonaniu świadczeń przez e-Wolontariusza. Zaświadczenie to powinno zawierać 
informację o zakresie wykonywanych świadczeń. 

 
§ 11 

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 

 

 

 

 

 

Korzystający                                 e-Wolontariusz 
  

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


