
POROZUMIENIE O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARIATU 

 

W dniu .......-.........-............. roku pomiędzy Szkolnym Wolontariatem przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Erazma 

z Rotterdamu w Poznaniu, reprezentowanym przez Panią Dyrektor: Anettę Dropińską–Pawlicką, zwanymi 

w dalszej części Korzystającymi, 

 

a ................................................................................................................................................., 

zwaną/ym w dalszej części wolontariuszem zostało zawarte porozumienie następującej treści:  

 

1. Korzystający i wolontariusz zawierają porozumienie o współpracy w zakresie działań realizowanych przez 

SP7 w Poznaniu. 

2. Wolontariusz zobowiązuje się wykonać w ramach porozumienia, w dogodnym dla siebie czasie świadczenia 

zawarte w Regulaminie Szkolnym Wolontariatu.  

3. Wolontariusz oświadcza, że zna i akceptuje jego cele oraz zasady pracy. Zobowiązuje się do przestrzegania 

Regulaminu Szkolnego Wolontariatu oraz sumiennego i bezinteresownego wykonywania powierzonych mu 

zadań.  

4. Rozpoczęcie wykonania świadczeń strony ustalają na dzień ........-….....-20.........., a zakończenie na dzień 

........-….....-20.......... . 

5. Strony zgodnie ustalają, że porozumienie niniejsze obejmuje świadczenie o charakterze bezpłatnym 

i dobrowolnym. 

6. Osoby Korzystające poinformowały wolontariusza o zasadach bezpiecznego i higienicznego wykonywania 

świadczeń oraz takie warunki zapewniają.  

7. Wolontariuszowi przysługuje odszkodowanie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczenia 

wymienionych w pkt 2 Porozumienia, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.  

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

porozumienia, a zwłaszcza informacji związanych z sytuacją socjalną i zdrowotną osób, na rzecz których 

świadczy pomoc.  

9. Korzystający na prośbę wolontariusza, może wydać zaświadczenie ze świadczenia pracy wolontariusza oraz 

sprawozdanie z przebiegu pracy wolontariusza po ustaniu niniejszego porozumienia. Może wystawić także 

rekomendacje, którymi wolontariusz będzie mógł okazywać się przed innymi organizacjami.  

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem, zastosowanie mają przepisy wewnętrznego 

regulaminu współpracy z wolontariuszem, kodeksu cywilnego oraz Ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

11. Wolontariusz zapoznał się z przysługującymi mu prawami i obowiązkami zawartymi w wewnętrznym 

„Regulaminie Szkolnego Wolontariatu” .  

12. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron, z podaniem przyczyny, z zachowaniem 

dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.  

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

 

KORZYSTAJĄCY   WOLONTARIUSZ   RODZIC/ PRAWNY OPIEKUN 

Szkoła Podstawowa nr 7 w Poznaniu       

 

 

...............................................  .......................................  ………………………………….  
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Karta zapisu do wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 7 w Poznaniu 

 

Imię Nazwisko:......................................................................................................... 

Adres zamieszkania:................................................................................................. 

Telefon wolontariusza:.............................................................................................. 

E-mail wolontariusza:................................................................................................. 

Klasa.................................................................................................................. …… 

Wychowawca klasy:.......................................................................................... 

Imię i nazwisko rodziców (opiekunów prawnych):........................................................ 

Telefon do rodziców (opiekunów prawnych)..................................................................  

 

 

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

(podpis rodzica/ opiekuna prawnego ) 

 

Poznań,................................................ 

OŚWIADCZENIE 

W odniesieniu do porozumienia o wykonywaniu przez małoletniego...................................... 

nieodpłatnej pracy w ramach wolontariatu na rzecz Szkoły Podstawowej  nr 7 w Poznaniu, jako rodzic/opiekun 

prawny1małoletniego oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Szkolnego Wolontariatu oraz z treścią 

przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., tekst jednolity z 

dnia 14 lipca 2014 r.(Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1118), Dział III wolontariat. 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

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

 


