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POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 

 

 

W dniu ……………………., pomiędzy Gminną Biblioteką Publiczną w Górze Kalwarii, ul. Ks. Z. Sajny 1, 05-530 

Góra Kalwaria (filia……………………………), zwaną w dalszej części umowy „Korzystającym” 

a 

Panią / Panem /Uczniem/ Uczennicą ……………………….……………………... 

PESEL……………………………………………………………………………… 

legitymacja/ nr dowodu osobistego ……………………….……………………….. 

adres zamieszkania ……………………….……………………….……………...... 

numer telefonu ……………………….……………………….…………………...., 

zwaną/ym w dalszej części „Wolontariuszem”, zostało zawarte porozumienie o następującej treści: 

 

1. Korzystający i Wolontariusz zawierają porozumienie o współpracy w zakresie: 

działań promujących Gminną Bibliotekę Publiczną w Górze Kalwarii, działań wspierających bibliotekarzy, 

współorganizacji warsztatów/ zajęć, pomocy w przygotowaniu wydarzeń bibliotecznych. 

2. Wolontariusz zobowiązuje się wykonywać w ramach porozumienia następujące prace: 

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

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

3. Rozpoczęcie wykonania świadczeń strony ustalają na dzień ………………………, a zakończenie do dnia 

……………………., tj. …………….. godzin lekcyjnych (45 min). 

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

które ma charakter bezpłatny.  

5. Wolontariusz oświadcza, że posiada zgodę rodzica/ opiekuna prawnego na zawarcie niniejszego porozumienia, 

która stanowi załącznik nr 1 do porozumienia. 

6. Korzystający nie pokrywa kosztów dojazdu/ diet związanych z wykonywaniem świadczeń wolontarystycznych. 

7. Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń wymienionych 

w pkt. 2 porozumienia, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów. 

8. Wolontariusz może powierzyć wykonanie zadania innej osobie, lecz w pełni odpowiada za wykonanie 

porozumienia. 

9. Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie wykonywanego 

porozumienia, 

10. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawa 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

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

 

Korzystający                     Wolontariusz 

 ………………………        ……………………… 

 

Załącznik nr 1 
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Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego* 

 

Ja (imię i nazwisko) …………………………….……………………….……………………….., adres 

zamieszkania……………………….………………………..……………………….………………………..

………………………..., numer telefonu …………………………………….... oświadczam, że jestem 

rodzicem/ opiekunem prawnym* Wolontariusza (imię i nazwisko)  …………………………………….... oraz 

zapoznałem/ am się z treścią porozumienia o współpracy i wyrażam zgodę na jego zawarcie. 

 

 

Data i podpis 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Góra Kalwaria, dn....................................... 

 

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

(imię i nazwisko Wolontariusza) 

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

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

(adres) 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

Jako Wolontariusz/ ka ................................................................... zwalniam Korzystającego z pokrywania 

kosztów dojazdów/ diet związanych z wykonywaniem przeze mnie świadczeń wolontarystycznych 

określonych w porozumieniu o współpracy z dnia ............................................. 

 

 

     Podpis Wolontariusza 

......................................................................... 
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Góra Kalwaria, dnia ....................................... 

 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie poniższych danych osobowych w rodzaju: 

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

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

w celach związanych z realizacją wolontariatu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Górze Kalwarii, zgodnie 

z art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 

1). 

Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

 

Data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

       ..................................................................... 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

1) Administratorem Państwa danych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii, ul. ks. Z. Sajny 

1, 05-530 Góra Kalwaria. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Funkcję Inspektora Ochrony 

Danych pełni p. Joanna Marczuk- Domińska, kontakt: 575 001 277, e-mail joanna.marczuk@cbi24.pl 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w w/w celu. 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych.  

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia. 

6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

7) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący 

Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

9) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych skutkować będzie 

brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt 3. 

10) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa.  
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REGULAMIN WOLONTARIATU  

W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W GÓRZE KALWARII 

 

1) Wolontariat jest inicjatywą Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii, zwanym dalej 

Korzystającym. 

2) Wolontariat skierowany jest do młodzieży powyżej 13 roku życia oraz dorosłych. 

3) Korzystający z wolontariatu zapewnia Koordynatora, który: 

- przyjmuje zgłoszenia osób chętnych do wykonywania pracy w charakterze wolontariusza 

- kontaktuje się w sprawach związanych z realizacją wolontariatu 

- organizuje i nadzoruje pracę wolontariuszy. 

4) Warunkiem realizacji wolontariatu przez chętne osoby jest podpisanie Porozumienia o wykonywaniu 

świadczeń wolontarystycznych. Wymagany jest dokument tożsamości ze zdjęciem, a dla osób 

niepełnoletnich dodatkowo pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. 

5) Przed podpisaniem Porozumienia kandydat na wolontariusza ma obowiązek zapoznać się 

z Regulaminem Wolontariatu Korzystającego. 

6) Wolontariat skierowany jest do aktywnych czytelników Biblioteki. Za aktywnego czytelnika uważa 

się osobę, która w przeciągu ostatnich 12 miesięcy wypożyczyła min. 1 książkę/ audiobook w Gminnej 

Bibliotece Publicznej lub w jej filii. 

7) Terenem działania wolontariatu jest Biblioteka Główna oraz filie. 

8) Korzystający zastrzega sobie przyjęcie na wolontariat ograniczonej ilość osób, dostosowanej 

do aktualnych potrzeb. 

9) Wolontariusz pracuje ochotniczo i bez wynagrodzenia. 

10)  Od wolontariuszy oczekujemy: 

• samodzielności dostosowanej do wieku 

• kreatywności 

• punktualności 

• odpowiedzialności za powierzone zadania 

• zaangażowania we własne inicjatywy. 

11)  Do zadań wolontariuszy mogą należeć m.in.: 

• działania promujące Bibliotekę (np. w szkole wolontariusza) 

http://www.biblioteka.gorakalwaria.pl/


Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii 
ul. Ks. Z. Sajny 1, 05-530 Góra Kalwaria 
tel. 508 679 366 
bibliotekagk@poczta.fm 
www.biblioteka.gorakalwaria.pl 

 

• działania wspierające bibliotekarzy 

• współorganizacja warsztatów/ zajęć 

• pomoc w przygotowaniu wydarzeń bibliotecznych 

• pomoc w organizacji imprez plenerowych 

• organizacja i realizacja własnych projektów 

• prowadzenie autorskich warsztatów 

• inne ciekawe pomysły. 

12)  Decydując się na udział w wolontariacie, wolontariusz ustala z koordynatorem zadania, jakie chciałby 

wykonywać. Zależy nam, aby inicjatywa wolontariusza była przemyślana i zgodna z jego 

zainteresowaniami. Mile widziana jest każda osoba, która chce się podzielić swoimi pomysłami. 

13)  Aby wolontariat został uznany za zaliczony, należy zaliczyć min. 10 godz. lekcyjnych (45 min.) 

w roku szkolnym tj. od 01 września do 31 sierpnia roku kolejnego. Grafik spotkań jest ustalany 

indywidualnie. 

14)  Wolontariusz każdą wizytę w siedzibie Korzystającego odnotowuje podpisem na liście obecności. 

Jeżeli wolontariusz nie może być obecny, należy skontaktować się z Koordynatorem wolontariatu 

i poinformować o nieobecności (min. dzień przed). Dwukrotnie niezjawienie się wolontariusza 

w umówionym terminie i niepoinformowanie o nieobecności skutkuje wykreśleniem z listy 

wolontariuszy. 

15)  Koordynator wolontariatu zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy osób, które będą zachowywać 

się w sposób zakłócający pracę placówki. 

16)  Na prośbę Wolontariusza Korzystający wystawi pisemne zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń 

wolontarystycznych i opinię o wykonywanej pracy. 

17)  Porozumienie może być rozwiązanie w trybie natychmiastowym po uprzedzeniu przez każdą ze stron. 

 

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

(Podpis pełnoletniego wolontariusza/ rodzica/ opiekuna prawnego) 
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