POROZUMIENIE
O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARYSTYCZNYCH
zawarte w dniu ………………. r. we Wrocławiu
pomiędzy:
Muzeum Narodowym we Wrocławiu z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław,
wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego po numerem RIK 127/2022, posiadającym numer NIP: 8971900176, REGON 520813545;
zwanym dalej Korzystającym, reprezentowanym przez:
Piotra Oszczanowskiego – Dyrektora
Joannę Domasik – Głównego Księgowego
a
.............................................. legitymującym się dowodem osobistym/paszportem nr ……………...................,
PESEL .......................................,
zamieszkałym………...........................................................................................................,
zwanym dalej Wolontariuszem.
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. 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 (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), mogą
być wykonywane świadczenia przez wolontariuszy.
2. Wolontariusz oświadcza, że posiada kwalifikacje i spełnia wymagania niezbędne do wykonywania
powierzonych niżej czynności.
§2
1. Korzystający powierza wykonywanie Wolontariuszowi, a Wolontariusz dobrowolnie podejmuje się wykonania
na rzecz Korzystającego następujących czynności:
dystrybucja materiałów promocyjnych Muzeum, pomoc przy wydarzeniach edukacyjnych i promocyjnych
Muzeum, przygotowanie merytorycznej treści wybranych wydarzeń edukacyjnych w Muzeum, projektowanie
plakatów i banerów do promocji Muzeum.
2. Czynności, o których mowa w ust. 1 będą wykonywane w następujący sposób:
każdorazowo wolontariusz będzie uzgadniał sposób i tryb wykonania czynności z koordynatorem
wolontariatu.
§3
1. Strony Umowy uzgadniają, że czynności określone w § 2 ust. 1 będą wykonywane w okresie: od ……………….
do ………………………
2. Miejscem wykonywania czynności będzie siedziba Korzystającego.
§4
1. Z uwagi na charakter i ideę wolontariatu:
a) Wolontariusz jest obowiązany wykonywać uzgodnione czynności osobiście;
b) Wolontariusz za swoje czynności nie otrzyma wynagrodzenia.
§5
Korzystający zobowiązuje się zapewnić Wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez
niego świadczeń.
§6
Korzystający ma obowiązek ubezpieczyć wolontariusza od następstw nieszczęśliwych wypadków, jeżeli
porozumienie zawierane jest na okres nie dłuższy niż 30 dni.
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§7
Korzystający pokrywa, na zasadach dotyczących pracowników, koszty podróży służbowych i diet
Wolontariusza. Wolontariusz może, w formie pisemnej, zwolnić Korzystającego w całości lub w części z tych
obowiązków.
§8
Wolontariusz zobowiązuje się zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskał w związku w wykonywaniem
świadczeń na rzecz Korzystającego, a które stanowią tajemnicę Korzystającego.
Administratorem danych osobowych podanych przez Wolontariusza w porozumieniu i wszelkich
oświadczeniach, w tym dot. porozumienia jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu (pl. Powstańców
Warszawy 5, 50-153 Wrocław). U administratora wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można
kontaktować się mailowo na adres e-mail: iodo@mnwr.pl
Podane dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania porozumienia, a po jego wygaśnięciu
lub rozwiązaniu w celu realizacji obowiązków korzystającego przewidzianych przepisami prawa, m.in. w
zakresie sprawozdawczości i ubezpieczeń (art. 6 ust. 1 lit c RODO), jak również w celu ewentualnego ustalania
i dochodzenia roszczeń (uzasadniony interes administratora). Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
lecz ich przetwarzanie jest konieczne do zawarcia porozumienia.
Dane są przetwarzane przez okres wykonywania porozumienia, a po jego upływie przez okres wymagany
przepisami prawa lub do czasu upływu okresu przedawnienia lub wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu
wobec przetwarzania.
Podane dane osobowe są przekazywanie podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora
wyłącznie na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych, m.in. dostawcom usług IT,
usług hostingowych, a także organom administracji i upoważnionym podmiotom na podstawie stosownych
przepisów prawa. Dane mogą być udostępniane osobom koordynującym organizację wolontariatu, w tym
umieszczane w bazie wolontariuszy Korzystającego, przez czas trwania porozumienia.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą użyte do profilowania. Dane
nie będą wysyłane poza obszar EOG
Wolontariusz ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych (w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest wykonanie
porozumienia lub zgoda) oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Wolontariusz ma również
prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych.
Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych, ich ochrony i przysługujących
praw są dostępne na stronie internetowej http://www.mnwr.pl/ w zakładce Polityka prywatności.
§9
Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron za 7 dniowym wypowiedzeniem.
Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron bez wypowiedzenia z ważnych przyczyn.
Za wyrządzone szkody Strony odpowiadają na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu
wolontariatu Muzeum Narodowego we Wrocławiu, a w zakresie tam nieuregulowanym – odpowiednie
przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub Kodeksu cywilnego.
Wszelkie zmiany Porozumienia będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Wolontariusz może w każdym czasie domagać się wydania przez Korzystającego pisemnego zaświadczenia o
wykonaniu świadczeń przez Wolontariusza. Zaświadczenie powinno zawierać informację o zakresie
wykonywanych świadczeń.
Podpisując Porozumienie wolontariusz jednocześnie potwierdza, że został mu udostępniony Regulamin
wolontariatu Muzeum Narodowego we Wrocławiu, zapoznał się z jego treścią i zgadza się z przedstawionymi
w nim zasadami współpracy.
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