
POROZUMIENIE O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARYSTYCZNYCH 
 
W dniu ………………………………..., pomiędzy Biblioteką Publiczną Gminy Nadarzyn z siedzibą  
w Nadarzynie, Pl. Poniatowskiego 42, reprezentowaną przez: 
…………………………………………………. zwaną dalej Korzystającym, 
a Panią/Panem…………………………………………………………………………………… 
 
dokument tożsamości/ PESEL…………………………………………………………... 
data i miejsce urodzenia ..………………………………………………………………... 
adres zamieszkania …………………..……………………………………………………... 
szkoła/uczelnia …………………………………………………………………………………. 
zwaną/ym w dalszej części Wolontariuszem, zostało zawarte porozumienie o następującej treści: 
 

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

2. Wolontariusz zobowiązuje się wykonywać w ramach porozumienia następujące świadczenia: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Rozpoczęcie wykonania świadczeń w Bibliotece Publicznej Gminy Nadarzyn (placówka: 
……………………………………) strony ustalają na dzień …………………………., a zakończenie do dnia 
……………………………………….. 

4. Strony zgodnie ustalają, że porozumienie niniejsze obejmuje świadczenie  
o charakterze wolontarystycznym, które ma charakter bezpłatny. 

5. Korzystający poinformował Wolontariusza o zasadach bezpiecznego i higienicznego 
wykonania świadczeń oraz takie warunki zapewnia. 

6. Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń 
wymienionych w pkt. 2 Porozumienia, na zasadach wynikających  
z odrębnych przepisów. 

7. Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji  
w zakresie wykonywanego Porozumienia, a zwłaszcza informacji związanych  
z ochroną danych osobowych czytelników. 

8. Wolontariusz oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem wolontariatu Biblioteki Publicznej 
Gminy Nadarzyn i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

9. Wolontariusz upoważnia Korzystającego, bez jakiejkolwiek dla niego rekompensaty, zarówno 
podczas wykonywania świadczeń, jak i w dowolnym czasie po ich zakończeniu, do używania i 
udzielania w celach niekomercyjnych swojego głosu, wizerunku i nazwiska, we wszelkiej 
formie, dla celów promocji, dokumentacji działań oraz propagowania celów i działalności 
Korzystającego. 

10. Wolontariusz oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla 
potrzeb świadczenia wolontariatu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia P. E. 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 [ogólne rozporządzenie o ochronie danych]). 
Administratorem danych jest Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn, z siedzibą w Nadarzynie, 
przy Placu Poniatowskiego 42. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu udziału  
w wolontariacie w ramach działalności BPGN i nie będą udostępniane innym podmiotom. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. 

11. W sprawach nie uregulowanych Porozumieniem zastosowanie ma Kodeks Cywilny  
oraz Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

12. Wolontariusz został poinformowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach. 
13. Porozumienie może być rozwiązane w trybie natychmiastowym po uprzedzeniu  

przez każdą ze stron. 
14. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  

dla każdej ze stron. 

          KORZYSTAJĄCY                                                              WOLONTARIUSZ 
 

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


