
     UMOWA o świadczeniu  usług wolontarystycznych 

 

W dniu  ............  20..... r. w Grójcu pomiędzy Komendą Hufca  Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą 

w  Grójcu zwaną dalej „komendą”  reprezentowaną przez pełnomocnika Chorągwi Mazowieckiej ZHP  

hm. Dariusz Gwiazda 

 a ……………………….........………........... numer ewidencji ZHP .................................................           

numer PESEL…………………...................... adres: kod pocztowy- …._......... /miejscowość 

................................... ul. …..............................................................…zwaną(y) dalej „Wolontariuszem”, 

tel………………………….., została zawarta umowa o treści następującej 

§ 1 

Komenda powierza, a Wolontariusz przyjmuje do wykonania na jej rzecz prace  i czynności drużynowego: 

· kieruje pracą drużyny zgodnie z obowiązującymi  przepisami wewnętrznymi ZHP oraz innymi 

przepisami prawa, 

· odpowiada za bezpieczeństwo  i zdrowie członków drużyny oraz za opracowanie i realizację programu 

drużyny, 

· odpowiada za terminowe prowadzenie dokumentacji drużyny oraz za gospodarkę finansową drużyny, 

· odpowiada za terminowe i rzetelne prowadzenie ewidencji członków drużyny oraz  nad dostarczaniem do 

komendy hufca składek członkowskich  swoich członków drużyny zgodnie z prowadzoną ewidencją, 

· przygotowuje następcę na funkcję drużynowego, 

· współpracuje z rodzicami członków drużyny i środowiskiem działania drużyny, 

· podnosi swoje umiejętności i wiedzę metodyczną i bierze czynny udział w działaniach hufca, 

· uzyskuje wsparcie programowo-metodyczne z komendy hufca ZHP Grójec, 

· reprezentuje drużynę, wydaje rozkazy, przyjmuje i zwalnia członków drużyny, 

· dopuszcza do złożenia i  przyjmuje Przyrzeczenie Harcerskie  jeśli jest instruktorem ZHP. 

§ 2 

Wolontariusz zobowiązuje się do świadczenia pracy i czynności wymienionych w §1 umowy, ochotniczo i 

bez wynagrodzenia (art. 2 ust. 3 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. –Prawo o stowarzyszeniach- Dz. U. Nr 

20 poz.104 z późniejszymi zmianami). 

§ 3 

Prace i czynności objęte umową Wolontariusz zobowiązuje się wykonać z należytą starannością i nie może 

powierzyć ich do wykonania innej osobie. Opiekunem pełnoletnim upoważnionym do przekazywania 

Wolontariuszowi i odbioru pracy oraz czynności objętych umową, a także nadzorowania i  wykonywania 

jest ......................................................................... . 

§ 4 

Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyska w zakresie 

wykonywanych prac i czynności. 

§ 5 

Umowę sporządzono na czas od  ...............20.......r.  do   ..............20.... r. 

§ 6 

Wolontariusz objęty jest ubezpieczeniem OC i NW  w ramach ubezpieczenia  hufcowego. 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

regulaminy i instrukcje obowiązujące w Związku Harcerstwa Polskiego. 

§ 8 

Strony oświadczają, że w razie sporu na tle realizacji niniejszej umowy dążyć będą do rozstrzygania 

polubownego, a w razie braku porozumienia spór będzie rozstrzygany przez właściwy sąd powszechny.  

§ 9 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron. 

 

          hm.Dariusz Gwiazda - 

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

 Pełnomocnik ZHP Wolontariusz 

 (lub osoba przez niego upoważniona) 

 


