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Umowa współpracy

Pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 68 im. Jerzego Bińczyckiego z siedzibą w Krakowie reprezentowaną przez mgr Beatę
Baruchę  zwaną dalej Szkołą, a  ……………………………………………………...………..…
…………………………….……………………………………………………………………………………..………...
reprezentowaną/ reprezentowanym przez: …………………………………….…………………………………...
mieszczącym się w ……………………………………………. przy ulicy ………………………………….………..
………………………………………………………………………………………………………………….…………, zwaną dalej
podmiotem, w której wolontariusz świadczy pracę woluntarystyczną, została zawarta umowa następującej treści:

§1.
Przedmiot Umowy

Przedmiot umowy jest współpraca Szkoły z podmiotem, w której wolontariusz świadczy pracę woluntarystyczną przy
realizacji projektu / akcji / działań związanych z………...…….……………………….
………………………………………………………...…………………………………………………...………..……..
………………………………………………………...…………………………………………………..……………….

§ 2.
Obowiązki Szkoły

Szkoła zobowiązuje się w ramach współpracy do wykonania następujących działań:
1) Rekrutacji wolontariuszy]a / wolontariuszy  zainteresowanych udziałem w ……..…………..……………..
………………………………………………………………………………………………………………..…………....
………………………………………………………………………………………………………………..…………....
2) Zaznajomienia wolontariuszy z zasadami udziału w projekcie na podstawie przesłanych przez podmiot, w którym
wolontariusz świadczy pracę woluntarystyczną oraz zapoznanie ich z ogólnymi zasadami pracy woluntarystycznej.
3) Wyboru koordynatora odpowiedzialnego za wolontariuszy oraz do kontaktów podmiotem, w której wolontariusz świadczy
pracę woluntarystyczną

§ 3.
Obowiązki podmiotu na rzecz, których wolontariusz świadczy pracę

1. Wybór  koordynatora odpowiedzialnego za pracę wolontariuszy na terenie ………………………...…….
…………………………………………………………………………………………………………………...……….
oraz do monitorowania działań wynikających z udziału wolontariuszy w projekcie.
2. Przeprowadzenie instruktażu przygotowujące wolontariuszy do udziału w projekcie, ze szczególnym uwzględnieniem 3.
Poinformowanie o zasadach bezpiecznego i higienicznego wykonywania świadczeń oraz zapewnienie takich warunków
wykonywania świadczenia.
specyfiki prac i działań realizowanych w miejscu świadczenia pracy woluntarystycznej.
4. Zawarcie z wolontariuszami stosownych porozumień i zapewnienie ubezpieczenia na czas wykonywania świadczenia
woluntarystycznego.
5. Zapewnienie wolontariuszom (tutaj należy wypełnić informacjami dotyczącymi tego co podmiotem, w której wolontariusz świadczy pracę

woluntarystyczną zapewnia wolontariuszom) …………………………..……………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..………………………………………………………....................................
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§ 4.
Współpraca

1. Szkoła przyjmuje na siebie obowiązek ochrony interesów i dobrego imienia partnera w czasie wykonywania niniejszej
umowy, w zakresie będącym przedmiotem niniejszej umowy.
2. Strony zobowiązują się do współpracy w zakresie wykonywania niniejszej umowy.
3. Szkoła i podmiot, w którym wolontariusz świadczy pracę woluntarystyczną zobowiązuje się do bieżącego informowanie się o
przebiegu realizacji umowy. ‘
4. Materiały informacyjne i reklamowe Szkoły i podmiotu, w której wolontariusz świadczy pracę woluntarystyczną,
wykorzystywane w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, zostaną dostarczone partnerom. Charakter tych materiałów nie
może pozostać w sprzeczności z celami działalności Szkoły
i podmiotu, w której wolontariusz świadczy pracę woluntarystyczną.
5. Wszelkie oświadczenie woli oraz korespondencja innego rodzaju przesyłana w ramach realizacji niniejszej umowy, będą
przesyłane na adresy siedzib Stron.
6. Zawiadomienia i inna korespondencja będą dostarczane osobiście, listem poleconym, faksem, mailem lub innym środkiem
przekazu, który zapewnia możliwość udokumentowania potwierdzenie odbioru.

§5.
Rozwiązanie umowy

1. Strony mogą rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie wywiązania się przez partnerów z realizacji
przedmiotu umowy.

§6
Postanowienie końcowe

1. Strony będą dążyły w pierwszej kolejności do polubownego rozstrzygnięcia wszelkich ewentualnych sporów wynikłych w
związku z niniejsza umową. W przypadku, gdy droga polubownego załatwienia sporu okaże sie niemozliwa, spor będzie
rozstrzygal sąd właściwy dla siedziby Szkoły.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie bede mialy przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz inne oświadczenia woli skladane w związku z niniejszą umowa, wymagają formy
pisemnej pod rygorem niewazności
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla

…………………………………...………..                                                                                              …… ……………………....……………………
Dyrektor szkoły Podmiot, dla którego wolontariusz

świadczy pracę woluntarystyczną
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