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                                                                                              Załącznik nr 7 

                                                                                                                     do Regulaminu Wolontariatu 

                                                                                                                            w Drawieńskim Parku Narodowym 

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY nr ……../201… 

 

zawarte w dniu ………………… r. w Drawnie, pomiędzy  

Drawieńskim Parkiem Narodowym, ul. Leśników 2, 73-220 Drawno, reprezentowanym przez 

dyrektora DPN – Pawła Bilskiego, 

zwanym w dalszej części porozumienia „Korzystającym” 

a 

Panem/Panią ……………………………………………………………………, zamieszkałym                 

w ………………………………………., ul. ………………………………………, 

legitymującym(ą) się dowodem osobistym numer …………………………, PESEL 

…………………………, zwanym w dalszej części porozumienia „Wolontariuszem” 

 

§ 1 

1. Strony zgodnie oświadczają, że zawierają porozumienie o współpracy, którego celem jest 

działanie Wolontariusza na rzecz ochrony przyrody Drawieńskiego Parku Narodowego oraz 

czynności związane z udostępnianiem turystycznym Parku. 

2. Strony zgodnie ustalają, że porozumienie niniejsze obejmuje świadczenia o charakterze 

wolontarystycznym, wobec czego Wolontariusz za swoje czynności nie otrzyma 

wynagrodzenia. 

§ 2 

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

ust.1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) mogą być wykonywane świadczenia przez Wolontariuszy.  

2. Wolontariusz oświadcza, że posiada kwalifikacje niezbędne do wykonywania 

powierzonych niżej czynności. 

 

§ 3 

1. Korzystający powierza, a Wolontariusz dobrowolnie podejmuje się wykonania na rzecz 

Korzystającego następujących czynności: 

a) …………. 

b) ………….. 

…………….. 

2. Korzystający może powierzyć Wolontariuszowi do wykonania także inne działania zgodne 

z celami funkcjonowania DPN. 
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3. Czynności, o których mowa w § 3 ust. 1 będą wykonywane w uzgodnionych terminach  

w okresie obowiązywania niniejszego porozumienia. 

 

§ 4 

1. Osobą upoważnioną przez Korzystającego do koordynowania wszelkich działań objętych 

niniejszą umową jest ………………………… 

2. Wolontariusz zobowiązuje się do informowania koordynatora o wszelkich sprawach 

objętych niniejszym porozumieniem, a także innych mających związek z jego świadczeniami 

na rzecz DPN. 

§ 5 

1. Korzystający zobowiązuje się zapewnić Wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki 

wykonywania przez niego świadczeń, z tym, że Wolontariusz zobowiązuje się wyposażyć we 

własnym zakresie w odzież i obuwie chroniące przed zagrożeniami występującymi na terenie 

Drawieńskiego Parku Narodowego. 

2. Korzystający na czas wykonywania świadczeń przekaże Wolontariuszowi dodatkowe 

środki ochrony indywidualnej o ile będzie to uwarunkowane rodzajem wykonywanych zadań. 

3. Korzystający na czas wykonywania świadczeń zapewni Wolontariuszowi bezpłatny nocleg 

w standardzie turystycznym. 

4. Niniejsza umowa zwalnia z opłat za udostępnienie terenu DPN o ile są związane                        

z wykonywaniem świadczeń, o których mowa w § 3 niniejszego porozumienia. 

5. Wolontariusz zobowiązuje się do przestrzegania zasad obowiązujących na terenie DPN. 

 

§ 6 

Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskał                       

w związku w wykonywaniem świadczeń na rzecz Korzystającego, a które stanowią tajemnicę 

Korzystającego. 

§ 7 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. 2015 r. poz. 2135) administratorem danych osobowych jest Drawieński Park Narodowy                

z siedzibą w Drawnie, który przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych                             

i statutowych. Administrator danych, może przekazać dane osobowe upoważnionym 

podmiotom na podstawie przepisów prawa. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje 

prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania, kontroli, poprawiania                                

i zabezpieczenia danych w oparciu o art. 32 ustawy. 

 

§ 8 

Korzystający zobowiązuje się ubezpieczyć Wolontariusza do kwoty ………………………. zł 
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§ 9 

Porozumienie zawarte jest na czas określony tj. od ……………………do……………………. 

 

§ 10 

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 11 

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

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

Korzystający       Wolontariusz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


