
 

 

 
Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych  
z uczniem w wieku 13-18 lat   

 
zawarte w dniu 03.09.2018 r. pomiędzy: 
 
 
Szkołą Podstawową nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Sączu, 
 
reprezentowaną przez: mgr inż. Mariusza Horowskiego 
Dyrektora Szkoły*/Opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariatu* (na podst. pełnomocnictwa od Dyrektora Szkoły) 

zwaną dalej Korzystającym, 
 
a: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
zwanym(-ą) dalej Wolontariuszem, na podst. pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna 
w/w. 

 
Wstęp 

Korzystający oświadcza, że jest podmiotem, na rzecz którego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą być wykonywane świadczenia 
przez wolontariuszy.  
Wolontariusz oświadcza, że spełnia wymagania niezbędne do wykonywania powierzonych niżej 
czynności.  
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 porozumienia uzgadniają, co następuje: 

 
§ 1 

Korzystający powierza wykonywanie Wolontariuszowi, a Wolontariusz dobrowolnie podejmuje się 
wykonania na rzecz Korzystającego następujących czynności: 

Aktywne uczestnictwo w działaniach i spotkaniach Szkolnego Klubu Wolontariatu, zgodnie z 

Regulaminem Szkolnego Klubu Wolontariatu i Rocznym Planem Działania, a także udział w 

podejmowanych przez szkołę inicjatywach na rzecz i/lub przy współpracy z podmiotami 

zewnętrznymi.  

 

§ 2 
1. Strony Umowy uzgadniają, że czynności określone w § 1 będą wykonywane w okresie od  

 
3 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.  

2. Wolontariusz może zawiesić wykonywanie czynności na rzecz Korzystającego na okres ferii, 
wakacji i przerw świątecznych. 

3. Miejscem wykonywania czynności będzie szkoła oraz miejsca realizacji wybranych aktywności 
zewnętrznych. 

 
§ 3 

1. Z uwagi na charakter i ideę wolontariatu: 
a) Wolontariusz jest obowiązany wykonywać uzgodnione czynności osobiście. 
b) Wolontariusz za swoje czynności nie otrzyma wynagrodzenia. 

 
§ 4 

1. Wolontariusz zobowiązuje się do: 

a) należytej staranności przy wykonywaniu świadczeń na rzecz Korzystającego 

b) troski o powierzone mu do dyspozycji mienie Korzystającego 



 

 

c) zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskał w związku w wykonywaniem świadczeń 

na rzecz Korzystającego, a które stanowią tajemnicę Korzystającego. Dotyczy to w 

szczególności informacji związanych z danymi osobowymi podopiecznych i 

współpracowników. 

 
§ 5  

Korzystający zobowiązuje się zapewnić Wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki 
wykonywania przez niego świadczeń. 

 
§ 6 

Korzystający, w miarę posiadanych możliwości finansowych, będzie pokrywał niezbędne koszty 
ponoszone przez Wolontariusza oraz koszty szkoleń, związane z wykonywaniem świadczeń na rzecz 
Korzystającego. 

 
§ 7 

Korzystający ubezpieczy Wolontariusza od następstw nieszczęśliwych wypadków, jeżeli wykonuje on 
świadczenie na rzecz Korzystającego w okresie nie dłuższym niż 30 dni. 

 
§8 

Korzystający nie zapewnia Wolontariuszowi ubezpieczenia zdrowotnego. 
 

§9 
Wolontariusz zwalnia Korzystającego w całości z pokrywania, na dotyczących pracowników zasadach 
określonych w odrębnych przepisach, kosztów podróży służbowych i diet. 

 
§ 10 

1. Wolontariusz oświadcza, iż został poinformowany przez Korzystającego o przysługujących mu 
prawach i ciążących obowiązkach oraz o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa, związanym z 
wykonywanymi świadczeniami oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami.  

2. Wolontariusz może domagać się wydania przez Korzystającego pisemnego zaświadczenia o 
wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych. Zaświadczenie to powinno zawierać informację o 
zakresie wykonywanych świadczeń. 

 
§ 11 

1. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron za 14-dniowym wypowiedzeniem. 
2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron bez wypowiedzenia z ważnych 

przyczyn. 
 

§ 12 
Za wyrządzone szkody Strony odpowiadają na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.  

 
§ 13 

W sprawach nieuregulowanych przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie lub niniejszym Porozumieniem - zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
 

§ 14 

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

§ 15 
Spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszego Porozumienia strony zobowiązują 
się rozstrzygać w drodze mediacji, a w przypadku ich niepowodzenia - przed sądem powszechnym 
właściwym miejscowo dla siedziby Korzystającego. 

 
 
 
 
 
 



 

 

§ 16 
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

 
W imieniu Korzystającego                                Wolontariusz 

 


