
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 

nr ………………/spo/2016 

 

zawarte w  dniu ………………….  pomiędzy: 

Słupskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym  z siedzibą w Słupsku (76-200) , 

ul. Szczecińska 99,  reprezentowanym przez Prezesa Piotra Dąbrowskiego,  

zwanym w dalszej części Korzystającym , 

a 

…………………………………………………….., PESEL: …………………………………. 

zamieszkałym w …………………………………………………..  

zwanym w dalszej części Wolontariuszem, 

reprezentowanym przez opiekuna prawnego 

…………………………………………………….., PESEL: …………………………………. 

zamieszkałym w ………………………………………………….. 

zostało zawarte porozumienie następującej treści: 

1. Korzystający i Wolontariusz zawierają porozumienie o współpracy w zakresie pomocy przy organizacji 

pracy ratowników wodnych w Parku Wodnym w Redzikowie / Pływalni krytej SOSiR w Słupsku / 

Kompleksie Basenowo-Rekreacyjnym w Bytowie* 

2. Bezpośrednim przełożonym nadzorującym pracę wolontariusza jest szef zmiany ratowników 

3. Wolontariusz zobowiązuje się wykonać w ramach porozumienia następujące świadczenia: 

a. wykonywanie poleceń przełożonego w zakresie obowiązującego w danym obiekcie regulaminie, 

b. obserwowanie obszaru wodnego oraz urządzeń znajdujących się na terenie obiektu oraz zgłaszanie 

ratownikom wszelkich nieprawidłowości i potencjalnych niebezpieczeństw. 

4. Wolontariusza, który nie jest ratownikiem wodnym w myśl art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o 

bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych obowiązuje zakaz brania czynnego udziału w 

akcjach ratowniczych. 

5. Wolontariusz zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących na terenie obiektu regulaminów, 

obowiązuje go także strój: błękitna koszulka z napisem na plecach „Słupskie WOPR” oraz czerwone 

spodenki. 

6. W ramach umowy wolontariusz uprawniony jest do nieodpłatnego korzystania z pływalni (parku 

wodnego) w czasie proporcjonalnym do wykonanej w danym dniu pracy. 

7. Niepełnoletni wolontariusz nie może wykonywać pracy określonej w punkcie 3 w wymiarze większym niż 

6 godzin dziennie. 

8. Wykonywanie świadczenia na terenie obiektu określonym w punkcie 1 możliwe jest wyłącznie w 

harmonogramie zgłoszonym na piśmie (akceptowana jest również wersja elektroniczna) w siedzibie 

Korzystającego. Wszelkie zmiany powinny zostać zawarte w takiej samej formie. 

8. Rozpoczęcie wykonania świadczeń strony ustalają na dzień ………………… a zakończenie na dzień 

31.12.2016r. 

9. Strony zgodnie ustalają, że porozumienie niniejsze obejmuje świadczenie o charakterze 

wolontarystycznym, które ma charakter bezpłatny. 

10. Korzystający zapewnia wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania świadczeń. 

11. Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczenia 

wymienionym w pkt 3 Porozumienia, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów. 



12. Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie 

wykonywanego porozumienia. 

13. W sprawach nie uregulowanych porozumieniem zastosowanie ma kodeks cywilny oraz Ustawa  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

14. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

            KORZYSTAJĄCY             WOLONTARIUSZ OPIEKUN PRAWNY 

 

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

 

* w przypadku, gdy wolontariusz jest niepełnoletni, porozumienie powinno być podpisane również przez opiekuna prawnego 
wolontariusza 


