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Wrocław, 4.01.2021 r. 

 

UMOWA WOLONTARIACKA 

 

Umowa została zawarta w dniu 4.01.2021 r. we Wrocławiu pomiędzy Fundacją 
Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego z siedzibą przy ul. J. Stanisławskiego 28/4, 51-
638 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział 
Gospodarczy pod numerem KRS 0000517580, o numerze NIP 898-220-82-60, REGON 
022460256, zwaną w dalszej części Zleceniodawcą, reprezentowanym przez Prezesa 
Zarządu –           

Damiana Wojciecha Dudałę, 

a  

imię i nazwisko wolontariusza/-ki, zamieszkałą/-ego przy ul., kod miasto, 
legitymującą/-ego się dowodem osobistym numer: xxx, zwaną w dalszej części 
Wolontariuszem. 

 

Treść umowy: 

1. Zleceniodawca zleca, a Wolontariusz zobowiązuje się wykonać na rzecz 
Zleceniodawcy następujące prace: 
a) Inicjowanie i wzmacnianie współpracy międzynarodowej z biznesem 

w zakresie działalności Fundacji. 
b) Udział w wydarzeniach stacjonarnych i on-line w zakresie CSR. 
c) Tworzenie bazy i monitoring działań biznesu i instytucji otoczenia biznesu 

skierowanych do organizacji pozarządowych. 
d) Wsparcie zespołu Fundacji przy tworzeniu ofert o dofinasowanie działań. 

2. Ustala się, że wolontariusz będzie realizował ww. zadania na stanowisku: nazwa 
stanowiska. 

3. Rozpoczęcie wykonania pracy Strony ustalają na dzień 11.01.2021 r., 
a zakończenie - bezterminowo 

4. Strony zgodnie ustalają, że niniejsza umowa obejmuje pracę o charakterze 
wolontarystycznym, czyli bezpłatną. 

5. Zleceniodawca zobowiązuje się do zwrotu uzasadnionych wydatków 
poniesionych przez Wolontariusza w trakcie wykonywania pracy. Wydatki te 
muszą być wcześniej uzgodnione z Prezesem Zarządu i rozliczone nie później, jak 
z dniem zakończenia umowy. 
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6. Zwrot wydatków nastąpi w terminie 7 dni po otrzymaniu od Wolontariusza 
stosownego rozliczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione 
wydatki. 

7. Wolontariusz nie może powierzyć wykonania zleconej pracy innej osobie. 
Wolontariusz w pełni odpowiada za wykonanie pracy. 

8. Sprawy nieuregulowane niniejszą umową podlegają przepisom kodeksu 
cywilnego. 

9. Zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu stron na piśmie 
w formie aneksu pod rygorem nieważności. 

10. Ewentualne spory mogące wyniknąć z umowy będzie rozstrzygał właściwy sąd 
powszechny. 

11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
obu stron. 

 

 

  
(Zleceniodawca 

- czytelny podpis, pieczęć) 
(Wolontariusz/-ka 
- czytelny podpis) 

 


