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Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu 
 

ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole 
tel/fax: +48 774572349, +48 774743021 

NIP: 754-11-10-175 
 

e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl 
www.muzeumwsiopolskiej.pl 

 

POROZUMIENIE 
O ŚWIADCZENIU  WOLONTARIACKIM 

numer porozumienia 

zawarte w dniu dd/mm/rrrr roku w Opolu pomiędzy : 

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu z siedzibą 45-835 Opole, przy ul. Wrocławskiej 174, 
wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonym przez Województwo Opolskie pod 
numerem RWSIK 6/2000, wpisanym do Państwowego Rejestru Muzeów pod numerem 
PRM/51/98, o numerze NIP: 754-11-10-175, numerze REGON: 000277180, reprezentowanym 
przez Jarosława Gałęzę - Dyrektora Muzeum zwanym dalej Muzeum 

a 

imię i nazwisko dziecka, urodzonym/ą dnia dd/mm/rrrr roku w miejscowość, 
zamieszkałym/ą przy adres zamieszkania, reprezentowanym/ą przez imię i nazwisko 
rodzica/przedstawiciela ustawowego, urodzonego/ą dnia dd/mm/rrrr roku 
w miejscowość, zwanym/ą 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 
niniejszego Porozumienia uzgadniają, co następuje: 

§1 
Zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami pomiędzy Muzeum a Wolontariuszem, Muzeum  
powierza wykonanie Wolontariuszowi, a Wolontariusz dobrowolnie zobowiązuje się do 
wykonywania na rzecz Muzeum następujących czynności: 
a. nazwa zadania 
b. nazwa zadania 

mailto:sekretariat@muzeumwsiopolskiej.ple
http://www.muzeumwsiopolskiej.pl/
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§2 

Porozumienie zostaje zawarte od dnia dd/mm/rrrr roku do dnia dd/mm/rrrr roku. 

§3 
1. Strony Porozumienia uzgadniają, że czynności określone w § 1 będą wykonywane 

w obecności opiekuna wolontariusza lub innych pracowników Muzeum Wsi Opolskiej 
w Opolu wskazanych przez koordynatora ds. wolontariatu. 

2. Miejscem wykonywania czynności będzie siedziba Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu 
oraz inne miejsca wskazane przez koordynatora Wolontariatu.  

§4 
Z uwagi na charakter i ideę wolontariatu: 
a. Wolontariusz jest obowiązany wykonywać uzgodnione zadania osobiście, 
b. Wolontariusz za swoje czynności nie otrzyma wynagrodzenia. 

§5 
Muzeum ma obowiązek ubezpieczyć wolontariusza od następstw nieszczęśliwych 
wypadków, w przypadku gdy umowa jest zawarta na czas krótszy niż 30 dni. 
W przypadku porozumienia zawartego na czas dłuższy niż 30 dni koszt ubezpieczenia 
pokrywa Skarb Państwa. 

§6 
Muzeum zobowiązuje się zapewnić Wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki 
wykonywania przez niego świadczeń. W zależności od rodzaju wykonywanych świadczeń 
i związanych z nimi zagrożeń, Muzeum zobowiązuje się również do zapewnienia 
Wolontariuszowi odpowiednich środków ochrony indywidualnej. 

§7 
Na podstawie art. 45 pkt. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. tj. z dnia 29 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057) Wolontariusz 
zwalnia w całości Muzeum ze zwrotu poniesionych wydatków związanych 
z dojazdem na miejsce wykonywania świadczeń wolontarystycznych oraz z powrotem. 
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§8 
1. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron z zachowaniem 7-dniowego 

okresu wypowiedzenia, w szczególności z powodu naruszenia jakiegokolwiek 
postanowienia niniejszego regulaminu i porozumienia.  

2. Wszelkie zmiany Porozumienia będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§9 
1. Wolontariusz oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Wolontariatu w Muzeum 

Wsi Opolskiej w Opolu.  
2. Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkie informacje, 

które uzyskał w związku z wykonywaniem świadczeń na rzecz Muzeum, a które 
stanowią tajemnicę Muzeum.  

3. Wolontariusz jest związany postanowieniami o poufności przez cały okres 
obowiązywania Porozumienia, jak również po jego wygaśnięciu z wyjątkiem 
informacji, których ujawnienia mogą wymagać bezwzględnie obowiązujące 
przepisy prawa. Obowiązek poufności wynikający z niniejszego paragrafu nie 
dotyczy informacji dostępnych ze źródeł publicznych lub informacji znanych 
wcześniej Wolontariuszowi. 

4. Wszystkie dokumenty, plany, dane i inne informacje oraz ich nośniki przekazane 
Wolontariuszowi przez Muzeum w związku z realizacją Porozumienia pozostają 
własnością Muzeum i po wygaśnięciu Porozumienia lub jego rozwiązaniu 
Wolontariusz zobowiązany jest do ich zwrotu 

5. Za wyrządzone szkody strony odpowiadają na zasadach określonych w Kodeksie 
Cywilnym. 

6. Wolontariusz, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny, może w terminie do 
2 lat od wygaśnięcia Porozumienia domagać się wydania przez Muzeum pisemnego 
zaświadczenia o wykonaniu świadczeń przez Wolontariusza. Zaświadczenie to na 
wniosek Wolontariusza zawierać będzie informację o zakresie wykonywanych zadań.   
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§10 

W sprawach nieuregulowanych przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, niniejszym Porozumieniem wolontariackim lub Regulaminem 
Wolontariatu w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, zastosowanie będą miały odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§11 
Ewentualne spory mogące wyniknąć z niniejszego Porozumienia podlegają rozpoznaniu 
przez sąd właściwy dla siedziby Muzeum. 

§12 
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron. 

Muzeum  Wolontariusz 

………………………………………………………………..  ……………………………………………………………….. 
 
 


