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Załącznik do Regulaminu SKW  SP 132 w Warszawie nr 2 

 

POROZUMIENIE O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARIACKICH 

 

 
1) zawarte w dniu ................................................................pomiędzy: 

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

(nazwa placówki) 

 

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

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

(adres placówki) 

zwanym dalej „Korzystającym”, a 

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

(imię i nazwisko wolontariusza/ki) 

Rodzicem/ opiekunem prawnym ucznia/uczennicy Szkoły Podstawowej nr 132 im. Sándora 

Petőfiego przy ul. Grabowskiej 1 w Warszawie. Uczeń/uczennica zwany/a dalej 

„Wolontariuszem/Wolontariuszką” legitymuje się legitymacją szkolną Szkoły Podstawowej 

nr 132 w Warszawie o numerze ............................................. 

 
Wstęp 

Korzystający oświadcza, że jest podmiotem na rzecz którego  zgodnie  z art. 42 ust. 1  ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2010 

r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) mogą być wykonywane świadczenia przez wolontariuszy. 

Wolontariusz/Wolontariuszka oświadcza, że posiada kwalifikacje i 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. 

1. Korzystający powierza wykonywanie Wolontariuszowi/ce, a Wolontariusz/ka dobrowolnie 

podejmuje się wykonania na rzecz Korzystającego następujących czynności: 

a) Niepełnoletni członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę 

rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie. 

b) Wolontariusze są odpowiedzialni i wywiązują się ze swoich obowiązków. 

c) Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia, ani żadnych świadczeń za wykonywaną w 

ramach SKW pracę, co nie wyklucza pozamaterialnego systemu nagradzania, w dowód uznania 

determinacji młodych ludzi, by działać na rzecz innych. 
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d) Członkowie SKW starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla 

innych osób 

2. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu 

Szkolnego Klubu Wolontariusza. 

 

§ 2. 

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

od ………………………… (data rozpoczęcia umowy) do 16 czerwca 20….. (data zakończenia 

umowy). Miejscem wykonywania czynności jest ……………………………………………… 

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

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

§ 3. 

Z uwagi na charakter i ideę wolontariatu: 

1) Wolontariusz/ka jest obowiązany/a wykonywać uzgodnione czynności osobiście; 

2) Wolontariusz/ka za swoje czynności nie otrzyma wynagrodzenia. 

 
§ 4. 

Wolontariusz/ka zobowiązuje się zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskał w związku 

w wykonywaniem świadczeń na rzecz Korzystającego, a które stanowią tajemnicę 

Korzystającego. 

§ 5. 

Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron bez wypowiedzenia z ważnych 

przyczyn. 

§ 6. 

1. Wolontariusz/ka może w każdym czasie domagać się wydania przez Korzystającego 

pisemnego zaświadczenia o wykonaniu świadczeń przez Wolontariusza/ka. 

2. Zaświadczenie powinno zawierać informację o zakresie wykonywanych świadczeń oraz 

o liczbie przepracowanych godzin. 

3. Zaświadczenie powinno zostać poświadczone pieczątką placówki i podpisem osoby, 

które je wystawia. 

 
 

Podpisy:  

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

Rodzic/opiekun prawny Wolontariusz/ka Korzystający 

 


