UMOWA O WOLONTARIAT
Zawarta dnia ____________ roku w ____________, pomiędzy:
____________ z siedzibą w ____________ (__-__), przy ul. ____________, wpisaną do
rejestru ____________ Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
____________ w ____________, ____ Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem:
____________, REGON: ____________, NIP: ____________, reprezentowaną przez:
____________
zwaną dalej „Szkółką Piłkarską”, „Szkółką” lub „Korzystającym”,
a
Panem/ią ____________, zamieszkałym/ą w ____________ (__-___), PESEL: ____________,
legitymującym/ą się dowodem osobistym o nr serii: ____________, NIP: ____________,
działającym/ą przy niniejszej czynności osobiście,
zwanym/ą dalej „Trenerem” lub „Wolontariuszem”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna – „Stroną”,
zwana dalej „Umową”, o następującej treści:
§ 1. Oświadczenia Stron
1. Korzystający oświadcza, że jest podmiotem na rzecz którego, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, ze zm.; zwana dalej „Ustawą”), mogą być wykonywane
świadczenia przez wolontariuszy.
2. Wolontariusz oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia (w tym w szczególności
wszelkie wymagane prawem pozwolenia, zezwolenia lub innego rodzaju zgody) oraz
spełnia wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń i
czynności, niezbędne do wykonywania świadczeń i czynności powierzonych mu do realizacji
przez Korzystającego na podstawie Umowy.
3. Wolontariusz oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu prawach i
obowiązkach, w szczególności o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z
wykonywanymi czynnościami (świadczeniami, zadaniami), o których mowa w § 2 Umowy
oraz o zasadach ochrony przez zagrożeniami oraz zasadach bezpiecznego i higienicznego
wykonywania czynności, o których mowa w § 2 Umowy.
§ 2. Przedmiot Umowy; prawa i obowiązki Stron
1. Korzystający powierza Wolontariuszowi, a Wolontariusz dobrowolnie i bez wynagrodzenia
podejmuje się wykonania na rzecz Korzystającego określonych czynności (świadczeń,
zadań) w zakresie szkolenia przez Trenera zawodników Szkółki Piłkarskiej, obejmujących
prowadzenie przez Trenera zajęć szkoleniowych (dotyczących sportu – piłka nożna) dla
zawodników Szkółki Piłkarskiej, w ramach następujących grup młodzieżowych:
1) grupa ___ w kategorii ___;
2) grupa ___ w kategorii ___;
3) grupa ___ w kategorii ___.

2. Z uwagi na charakter i ideę wolontariatu:
1) Trener jest zobowiązany do wykonywania przedmiotu Umowy wyłącznie osobiście i nie
może być zastępowany w tym zakresie przez jakiekolwiek inne osoby lub posługiwać się
przy wykonywaniu przedmiotu Umowy jakimikolwiek osobami trzecimi;
2) Wolontariusz za swoje czynności nie otrzyma wynagrodzenia – Umowa obejmuje
bowiem świadczenie o charakterze wolontarystycznym, które ma charakter bezpłatny.
3. Trener niniejszym zobowiązuje się do:
1) _____________________;
2) _____________________;
3) _____________________.
4. Szkółka niniejszym zobowiązuje się do:
1) _____________________;
2) _____________________;
3) _____________________.
5. Strony Umowy uzgadniają, że czynności (świadczenia, zadania) określone Umowie będą
wykonywane przez Wolontariusza w dniach ______________________, zgodnie z
harmonogramem wolontariatu.
6. Czynności (świadczenia, zadania) wykonywane będą przez Wolontariusza na terenie
_______________________________ oraz w innych miejscach wskazanych przez
Korzystającego.
7. Dokładny czas wykonywania przez Wolontariusza jego czynności (świadczeń, zadań)
określonych w Umowie zostanie określony i zakomunikowany Wolontariuszowi w jego
indywidualnym planie obowiązków. Gdyby Wolontariusz nie był w stanie wykonywać
swoich świadczeń i czynności w tym czasie, zobowiązany jest poinformować o tym
Korzystającego z odpowiednim, co najmniej __-dniowym, wyprzedzeniem.
8. Korzystający zapewnia Wolontariuszowi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków (NNW) na czas obowiązywania Umowy.
§ 3. Wartość świadczeń Wolontariusza
1. Strony ustalają wartość pracy/usług (czynności, świadczeń, zadań) świadczonych przez
Trenera na rzecz Szkółki Piłkarskiej na podstawie Umowy w ramach wolontariatu na kwotę
_____ PLN (słownie: ________ złotych) brutto za godzinę / miesięcznie.
2. Zgodnie z art. 50 Ustawy, wartość świadczeń Wolontariusza nie stanowi darowizny na rzecz
Korzystającego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz przepisów podatkowych.
Wartości świadczeń otrzymanych przez Wolontariusza są wolne od podatku dochodowego
od osób fizycznych na podstawie Ustawy.
3. Na mocy Umowy Wolontariusz dobrowolnie zwalnia Korzystającego w całości z obowiązku
pokrycia kosztów podróży służbowych, zakwaterowania oraz diet.
§ 4. Okres obowiązywania Umowy
1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
INNE WARIANTY UST. 1:
Umowa została zawarta na czas określony – od dnia jej zawarcia do dnia ____________
roku.

Umowa została zawarta na czas określony – od dnia ____________ roku do dnia
____________ roku.
Umowa została zawarta na czas określony – na okres _______ miesięcy/lat od jej zawarcia.
Umowa została zawarta na czas określony – na okres _______ miesięcy/lat od dnia
____________ roku.
2. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę – w każdym czasie i bez podania przyczyny – z
zachowaniem __-miesięcznego okresu wypowiedzenia, na koniec miesiąca
kalendarzowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy wymaga zachowania formy
pisemnej (pod rygorem nieważności).
3. Szkółka ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Trener
naruszy którekolwiek z jej warunków lub którekolwiek ze swoich zobowiązań wynikających
z Umowy i nie usunie takiego naruszenia w terminie ___ dni od daty otrzymania od Szkółki
wezwania do usunięcia takiego naruszenia, a jeżeli naruszenie postanowień Umowy ma
charakter nieusuwalny, prawo do wypowiedzenia Umowy w tym trybie przysługuje Szkółce
bez konieczności wzywania Trenera do usunięcia takiego naruszenia. Zawiadomienie o
naruszeniu, jak i oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy wymaga zachowania formy
pisemnej (pod rygorem nieważności).
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§ 5. Postanowienia końcowe
Trener jest uprawniony do przeniesienia całości lub części praw przyznanych na podstawie
Umowy na rzecz osoby trzeciej wyłącznie za uprzednią pisemną (pod rygorem nieważności)
zgodą Szkółki.
W sprawach nieuregulowanych w Umowie znajdują zastosowanie właściwe przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Ustawy i Kodeksu
Cywilnego.
Strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze negocjacji wszelkie spory wynikające z
Umowy lub w związku z nią. W przypadku nie osiągnięcia przez Strony porozumienia w
kwestiach spornych, wszelkie spory wynikające z Umowy lub w związku z nią będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Szkółki.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

W imieniu Szkółki Piłkarskiej:

Trener:

___________________

___________________

