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FORMA ZGODY WOLUNTARIUSZY NA 

WOLONTARIAT PEEC FAMILY CENTRE 

QMS 360 
 
Imie i nazwisko Wolontarisza: 
 
Wprowadzenie: 
 
Ta umowa zostala opracowana na podstawie osobistych i profesjonalnych zachowan, 
ktore ustalaja i utrzymaja najwyzsza reputacje Polsko i Wchodnio Europejskiego 
Chrzescjianskiego Centrum Rodzinnego. Umowa ta obejmuje wszystkich wolontariszy 
ktorzy pracuja aby moc osiagnac cele PEEC Centrum Rodzinnego. Ta umowa wyznacza 
prawa i odpowiedzialnosci PEEC Centrum Rodzinnego, tych osob ktore podejmuja sie 
woluntariatu dla PEEC Centrum Rodzinnego.  
To nie jest prawny dokument, lub tez kontrakt/ umowa i nie powinnien byc w ten 
sposob zrozumiany. 
 
Polsko i Wschodnio Europejskie Chrzescijanskie Centrum Rodzinne bedzie: 
 

1. Traktowac panstwa z respektem i szacunkiem, szanujac panstwa zdanie i 
wartosci. 

2. Udostepniac regularne spotkania supervision i pomoc by upewnic sie by kazda 
osoba miala jak najlepsze doswiadczenia podczas wolontariatu. 

3. Zapewnic odpowiednie ksztalcenie,  kursy dla panstwa aby moc wypelnic dane 
zadanie  i wyznaczona role 

4. Zapewniac panstwu referencje, w sprawie panstwa zdolnosci, doswiadczenia,i 
waszych mozliwosci, ktore byly dane podczas woluntariatu dla potencjalnych 
pracodawcow 

5. Wrazliwa i swiadoma roznic kulturalnych, sposobu zycia, pochodzenia i mowy. 
Jesli panstwo maja jakiekolwiek inne potrzeby, prosze z odwaga porozmawiac o 
tym na spotkaniach miesiecznych supervision. 

6. Udostepniac mozliwosci rownouprawnienia upewniajac sie ze kazda osoba 
indywidualna ma dostep do informacji, uslug i innych praw jako czlonek PEEC 
Centrum Rodzinnego 

7. Nawiazywac do zwrotu kosztow woluntariuszy, upewniajac sie ze ze wklad 
woluntariuszowy nie kosztuje panstwa wiecej czasu niz to jest ustalone. Koszty 
woluntariuszy sa zwracane wedlug wyznaczej Umowy Zwrotu Kosztow dla 
Woluntariuszy (Volunteer Expenses Policy). 

 
  Jako Wolontariusz:  
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1. Bede pozytywnie promowac reputacje, character i cele PEEC Centrum 
Rodzinnego. Jesli nie bede czego pewna/pewien porozmawiam z 
korordynatorem woluntariuszy 

2. Rozumiem waznosc szanowania prawa i wszelkich Polis PEEC Family Centre 
Ltd podczas mojego wolontariatu 

 
3. Powiadomie PEEC Centrum Rodzinne jesli mam jakies osobiste interesy, ktore 

by mogly przeszkodzic moim zdolnosciom w pelnieniu funkcji wolontariusza w 
sposob uczciwy i bezstronny.  

 
4. Rozumiem ze nie moge przyjac zadnych darow lub pieniedzy podczas mojego 

wolontariatu dla PEEC Family Centre ltd, chyba ze to sa zwroty moich kosztow 
wolontariatu lub darowizny dla organizacji.   

 
5. Bede traktowac wszelkie informacje w odniesieniu sie do PEEC Centrum 

rodzinnego w sposob poufny, chyba ze bedzie mi zezwolone by mowic o 
pewnych sprawach.  

 
6. Zapoznam sie z ustawa BHP jak bezpiecznie pracowac podczas mojego 

wolonariatu. 
                      

7. Jestem swiadomy procedury skarg i zazalen i bede mogl/a rozmawiac o tym 
podczas grupowej sesji supervision lub tez indywidualnie z koordynatorem 
wolontariuszy by moc rozwiazac pewne sprawy lub uwagi w odniesieniu do 
mojer roli, czlonkowstwa w PEEC Centrum Rodzinnego. 

 
Zgadzam sie z wyznaczonym protokulem zachowania jak to zostalo wymienione 
powyzej. 
 
 
Data:  
 
Imie i nazwisko: 
 
Podpis: 
 
 
Jako przedstawiciel PEEC Centrum Rodzinnego: 
 
Imie i nazwisko: 
 
Podpis: 
  
Zgoda Wolontariuszy na wolontariat zostala wprowadzona przez PEEC Centrum 
Rodzinne Zarzadu dnia: 
 


