
 
 

Załącznik do Regulaminu wolontariatu  
w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. 

 
Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich 

 
Zawarte w dniu __________________________ , pomiędzy: 

BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ W DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY  

reprezentowaną przez _________________________________________  zwaną w dalszej części 

„Korzystającym”,  

a ________________________________ PESEL __________________________,  

zamieszkałym/łą  ________________________________________________________________________  

zwaną w dalszej części „Wolontariuszem/ką”, zostało zawarte porozumienie o współpracy, zwane dalej 

„Porozumieniem” o następującej treści: 

1. W ramach porozumienia Wolontariusz/ka zobowiązuje się wykonać następujące zadania:  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. Porozumienie obowiązuje w terminie od  _____________________ , do _______________________  

wg harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem filii lub oddziału Biblioteki. 

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

wolontarystycznym, które ma charakter bezpłatny. 

4. Korzystający poinformował wolontariusza o zasadach bezpiecznego i higienicznego wykonywania 

świadczeń oraz takie warunki zapewnia.  

5. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem, zastosowanie ma kodeks cywilny oraz ustawa  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

6. Wolontariusz został poinformowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach. 

7. Porozumienie może być rozwiązane w trybie natychmiastowym po wypowiedzeniu (ustnym bądź 

pisemnym) przez każdą ze stron. 

8. Przed podpisaniem Porozumienia kandydat na Wolontariusza zapoznał się z Regulaminem 

wolontariatu w Bibliotece. 

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

10. Dane kontaktowe wolontariusza / opiekuna prawnego wolontariusza: 

 

tel. ____________________________________ ,  e-mail ___________________________________                                           

 
KORZYSTAJĄCY                                                                                                                                  WOLONTARIUSZ 

 
_____________________                                                                                                       ____________________ 

 
ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO * na pracę wolontariacką nieletniego. 
Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego                            
 

                                                       ____________________ 



Warszawa, dn. _________________  
 

 

 

Oświadczenia dla pełnoletniego/niepełnoletniego* wolontariusza 

 

1. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Po zapoznaniu się z Regulaminem wolontariatu w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. 
Warszawy i zawartą tam informacją administratora, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych w trybie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. z późn. zm). 
 

2. ZEZWOLENIE NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

Ja __________________________________ niżej podpisany zezwalam na nieodpłatne i bezterminowe 

utrwalenie, powielenie oraz wykorzystanie mojego/mojego dziecka ___________________________* 

wizerunku w formie zdjęć i nagrań, poprzez umieszczenie na: 

1) stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy 

(bpochota.waw.pl); 

2) serwisach Facebook (facebook.com), Instagram (instagram.com), YouTube (youtube.com); 

3) materiałach i stronach promujących placówkę. 

w celach informacyjnych i promujących bibliotekę na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2022, poz. 2509 z późn. zm.) oraz art. 6 ust 1 

lit. a Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.). 

Zezwolenie jest równoznaczne z tym, iż zdjęcia, filmy, nagrania wykonane podczas pełnienie zadań 

określonych w Porozumieniu mogą zostać umieszczone w w/w miejscach. 

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (obecnie i w przyszłości), w tym również o wynagrodzenie 

względem Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, z tytułu wykorzystania mojego 

wizerunku, głosu i wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu. 

 

WOLONTARIUSZ / RODZIC / OPIEKUN PRAWNY * 
 
 

                                                                                                 ____________________ 
czytelny podpis 

 
 
 

* - niepotrzebne skreślić 


