
POROZUMIENIE O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARYJNYCH

Zawarte w dniu …………………………………………….…… w ……………………………………………… pomiędzy

          (miejscowość)

…………………………………………………………. z siedzibą w ……………………………………………………………….

(nazwa szkoły)              (adres szkoły) 

reprezentowaną przez Koordynatora Szkolnego Klubu Wolontariatu  ……………………………………..

(imię i nazwisko) 

zwanego dalej Korzystającym,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko, data urodzenia, adres)

Zwaną/ym dalej Wolontariuszem, reprezentowaną/ym przez opiekuna prawnego: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko, PESEL)

Mając  na  względzie  ideę  wolontariatu,  u  podstaw  której  stoi  dobrowolne,  bezpłatne

wykonywanie czynności, Strony porozumienia uzgadniają, co następuje:

§ 1

Wolontariusz  zobowiązuje  się  do  wykonywania  w  ramach  porozumienia  następujących
zadań:

 aktywnego uczestnictwa w spotkaniach Szkolnego Klubu Wolontariatu i włączania się
do organizowanych wydarzeń,

 reprezentowania  Szkolnego  Klubu  Wolontariatu  poza  szkołą  na  przykład  podczas
imprez charytatywnych/dobroczynnych/spotkań w Ośrodkach Pomocy, Schroniskach,
Hospicjum  Palium,  oraz  innych,  z  którymi  Korzystający  podpisał  porozumienie  na
współpracę w zakresie świadczeń wolontaryjnych,

 starannego  wykonywania  próśb  i  zaleceń  Koordynatora  Szkolnego  Klubu
Wolontariatu.

§ 2

Strony  Umowy  uzgadniają,  że  czynności  określone  w  §  1  będą  wykonywane  w okresie

w trakcie  roku  szkolnego  ……………………..  tj.  od  ………………………  do  ……………………………..,

w wymiarze co najmniej  ………………………….. tygodniowo.
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§ 3

Wolontariusz nie będzie wykonywał innych czynności niż te, określone w §1 porozumienia,
a w szczególności takich, do wykonywania których jest potrzebne posiadanie odpowiednich
kwalifikacji.                                                                  

§ 4

W  imieniu  Szkoły  nadzór  nad  realizacją  świadczeń  wolontariusza  sprawuje  Koordynator
Szkolnego Klubu Wolontariatu lub osoba przez niego wyznaczona.

§ 5

Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczenia
wymienionych w §1 porozumienia, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.

§ 6

Wolontariusz zobowiązuje się do wykonywania świadczeń osobiście.

§ 7

1. Korzystający  zobowiązuje  się  poinformować  wolontariusza  o  zasadach  bezpiecznego
i higienicznego wykonywania świadczeń oraz zobowiązuje się takie warunki mu zapewnić.

2. Korzystający oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) za
szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. Posiadane ubezpieczenie OC
obejmuje też osoby, które w ramach niniejszego porozumienia wykonują powierzone im
zadania.  Ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  nie  obejmuje  szkód  wyrządzonych
umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa albo poprzez działania niezgodne z prawem.

§ 8

Niniejszym  Wolontariusz  potwierdza  zapoznanie  się  z  Regulaminem  Szkolnego  Klubu
Wolontariatu oraz Kodeksem Etycznym Wolontariusza i zobowiązuje się przestrzegać zapisów
w nich zawartych.

§ 9

1. Każda  ze  stron  niniejszego  porozumienia  może  je  rozwiązać  z  14  dniowym  okresem
wypowiedzenia. 

2. Szkoła może rozwiązać porozumienie bez okresu wypowiedzenia, w przypadku rażącego
naruszenia Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariatu przez Wolontariusza.

§ 10

Za wyrządzone szkody Strony odpowiadają na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
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§ 11

W  sprawach  nieuregulowanych  przepisami  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego
i o wolontariacie  lub  niniejszym  Porozumieniem  zastosowanie  będą  miały  odpowiednio
przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

2. Wolontariusz  może  w  każdym  czasie  domagać  się  wydania  przez  Szkołę  pisemnego
zaświadczenia  o  wykonaniu  świadczeń  przez  Wolontariusza.  Zaświadczenie  powinno
zawierać informację o zakresie wykonywanych świadczeń.  

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

Wolontariusz                                                     W imieniu Szkoły Koordynator Szkolnego
Klubu Wolontariatu 

 

…………………………….……………………………………

Opiekun prawny wolontariusza
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