UMOWA WOLONTARIATU
zawarta w dniu ……………. roku w ……………….. pomiędzy
Bonifraterskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Traugutta 57-59, 50-417 Wrocław,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we
Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000343429, o kapitale
zakładowym w wysokości 5.406.900 zł, opłaconym w całości, o numerze NIP 696-185-66-62, REGON
301277131,
reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………,
zwaną dalej „ Korzystającym”
a
………………………………………………………………………………..
zwaną dalej „Wolontariuszem”.
Mając na uwadze ideę wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne, bezpłatne wykonywanie czynności, a
także biorąc pod uwagę charytatywny, pomocniczy i uzupełniający charakter wykonywanych przez
wolontariusza świadczeń, strony postanawiają co następuje :
§1
1. Korzystający oświadcza, iż jako podmiot leczniczy w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej
jest uprawniony do korzystania z pomocy wolontariuszy w zakresie wykonywanej działalności
leczniczej.
2. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wolontariusza na rzecz Korzystającego, zgodnie
z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawy
o działalności leczniczej, dobrowolnych czynności na rzecz pacjentów, polegających
w szczególności na :
1) Towarzyszeniu i wsparciu,
2) Spacerach,
3) Rozmowach,
4) Pomocy w czynnościach dnia codziennego.
3. Wymienione w ust. 1 czynności są zgodne z indywidualnymi ustaleniami i Regulaminem Wolontariatu.
4. Miejscem wykonywania czynności będzie Bonifraterskie Centrum Stacjonarnej Opieki Hospicyjnej we
Wrocławiu / Bonifraterski Ośrodek Domowej Opieki Hospicyjnej

Wolontariusz oświadcza, że posiada
czynności.

§2
umiejętności odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych

§3
Wolontariusz zobowiązuje się w toku realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej umowy do:
1. Wykonywania czynności osobiście, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi standardami,
2. Przestrzegania Regulaminu Wolontariatu, uregulowań Korzystającego oraz wewnętrznych aktów
normatywnych Spółki Bonifraterskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
§4
Objęte niniejszą umową czynności Wolontariusz wykonuje pod nadzorem osoby wskazanej przez
Korzystającego. Osoba ta ma prawo wydawania Wolontariuszowi wiążących poleceń.
§5
Korzystający zobowiązuje się do:
1. informowania Wolontariusza o ewentualnym ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z
wykonywaniem świadczeń i zasadach ochrony przed zagrożeniami;
2. zapewnienia Wolontariuszowi bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania świadczeń;
3. przekazania Wolontariuszowi na czas wykonywania świadczeń koniecznych środków ochrony
indywidualnej.
§6
Świadczenia będące przedmiotem niniejszej umowy Wolontariusz wykonywać będzie w ustalanych z
Korzystającym terminach.
§7
Strony ustalają, że niniejsza umowa ma charakter nieodpłatny i za wykonane na jej podstawie świadczenia

Wolontariuszowi nie przysługuje wynagrodzenie.
§8
1. Korzystający zobowiązuje się do zwrotu Wolontariuszowi wydatków, które ten poczynił w celu
należytego wykonania świadczenia w tym koszty podróży służbowych i diet na zasadach wynikających
z odrębnych przepisów. Wolontariusz ma jednak obowiązek uzgodnić wcześniej z Korzystającym
wysokość kosztów, które poniesie w związku z wykonaniem niniejszej umowy.
2. Zwrot wydatków o których mowa w ust. 1 nastąpi w terminie 14 dni, po zakończeniu miesiąca, w
którym poniesiono wydatki, po otrzymaniu od Wolontariusza stosownego rozliczenia wraz z dowodami
ich poniesienia.
§9
W czasie trwania Umowy, a także po jej rozwiązaniu Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w
tajemnicy wszelkich informacji handlowych i organizacyjnych, w tym szczególnie dotyczących podopiecznych
objętych opieką wolontariusza, które pozyskał w trakcie wolontariatu.
§ 10
Zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa
cywilnego.
2. Dla rozstrzygania sporów, które mogą wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy, odpowiedni jest
rzeczowo właściwy dla siedziby Spółki Sąd.
§ 12
Umowa niniejsza zawarta jest na czas określony od dnia …….. roku do dnia ……… roku, a każda ze stron
może rozwiązać ją za 7- dniowym pisemnym wypowiedzeniem lub w każdym czasie na mocy porozumienia
stron.
§ 13
Korzystający może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w razie niewykonania lub nienależytego
wypełnienia przez Wolontariusza podstawowych obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w
szczególności:
1. Naruszenia przez Wolontariusza Regulaminu wolontariatu, uregulowań Korzystającego lub
wewnętrznych aktów normatywnych Bonifraterskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.,
2. Świadczenia usługi w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na użycie alkoholu lub środków
odurzających,
3. Nieobyczajnego zachowania.
§ 14
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Korzystający :

Wolontariusz :

