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REGULAMIN WOLONTARIATU  

W DRAWIEŃSKIM PARKU NARODOWYM 

 

§ 1  

Misja Wolontariatu  

1. Misją wolontariatu w Drawieńskim Parku Narodowym jest wspieranie Drawieńskiego Parku 

Narodowego w pełnieniu jego zadań poprzez: wsparcie pracowników, kształtowanie postaw 

ekologicznych i promowanie zaangażowania obywateli w ochronę przyrody. 

2. Poprzez wolontariat promujemy także następujące wartości: troska o dobro wspólne, rozwój 

społeczeństwa obywatelskiego, tolerancja, oraz zdrowy, aktywny styl życia. 

3. Wolontariat daje możliwość własnego rozwoju poprzez kontakt z przyrodą oraz zdobywanie 

wiedzy i doświadczenia. 

§ 2  

Podstawa prawna 

1. Wolontariat w Drawieńskim Parku Narodowym jest organizowany zgodnie z przepisami Ustawy 

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

2014 r. poz. 1118). 

2. Zadania wykonywane przez wolontariuszy są zgodne z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku                              

o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r. poz. 1651). 

3. 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. 

4. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 i 4 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r. poz. 2135), 

przetwarzanie danych jest dopuszczalne wtedy gdy jest to niezbędne dla zrealizowania 

uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa oraz jest to niezbędne 

do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego. 
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§ 3  

Definicje 

1. Wolontariusz - osoba, która świadomie, dobrowolnie i nieodpłatnie wykonuje świadczenia na rzecz 

Drawieńskiego Parku Narodowego (zwanego dalej DPN). 

Wolontariusz przystępując do inicjatywy wolontariatu, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych zgodnie z delegacją art. 23 ust. 1 pkt. 1 przez Drawieński Park Narodowy zgodnie z ustawa z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r. poz. 2135) 

2. Świadczenia - pakiet różnorodnych działań na rzecz ochrony przyrody DPN, czynności związane                  

z udostępnianiem turystycznym Parku, monitoringiem, edukacją, ochroną czynną oraz inne zadania 

zlecone przez pracownika koordynującego Wolontariat, a także Służbę Parku. 

§ 4  

Obowiązki Wolontariusza 

Wolontariusz jest zobowiązany do: 

1. sumiennego wykonywania powierzonych mu zadań, 

2. nie angażowania do wykonywania zadań osób trzecich, 

3. przestrzegania przepisów DPN, 

4. zachowania zasad kultury osobistej, oraz poprawnego zachowania wobec pracowników DPN, 

innych wolontariuszy i osób odwiedzających DPN, 

5. używania zgodnie z przeznaczeniem oraz poszanowaniem przydzielonego mu sprzętu oraz 

pojazdów, 

6. komunikacji z pracownikiem nadzorującym pracę i koordynatorem oraz informowania ich                  

o wszelkich nieprawidłowościach, 

7. uzupełnienia Karty Czasu Pracy i dostarczenia jej do pracownika nadzorującego pracę lub 

koordynatora po zakończeniu wolontariatu (zał. 1). 

§ 5  

Świadczenia DPN dla Wolontariuszy 

DPN zapewnia wolontariuszom: 

1. informację o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami 

oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami, 

2. informację o przysługujących im prawach i ciążących na nich obowiązkach, 

3. dodatkowe specjalistyczne przeszkolenie, jeśli jest niezbędne do wykonywania zadania, 

4. ubezpieczenie, 

5. odpowiednie dla wykonywania świadczeń środki ochrony indywidualnej, uzależnione  

od zagrożeń i specyfiki tych świadczeń, 

6. sprzęt niezbędny do poprawnego wykonywania zadań, 

7. bezpłatne wejście na teren DPN w okresie obowiązywania umowy, 

8. bezpłatny nocleg w warunkach turystycznych (liczba miejsc noclegowych jest ograniczona), 

9. pisemną opinię o wykonanych świadczeniach wydawaną na prośbę Wolontariusza. 
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§ 6 

Warunki rozpoczęcia Wolontariatu 

Warunkami wykonywania świadczeń w ramach Wolontariatu są: 

1. dostarczenie do Sekretariatu DPN zgłoszenia na zadanie (zał. 2) bądź ankiety zgłoszeniowej (zał. 

3); 

2. dostarczenie do Dyrekcji Parku aktualnych badań od lekarza profilaktyka; 

3. pozytywne zaliczenie testu kwalifikacyjnego w przypadku zadań edukacyjnych i innych 

określonych przez koordynatora; 

4. przeszkolenie w zakresie ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz zasad ochrony przed 

zagrożeniami związanymi z wykonywaniem świadczeń (zał. 4). Wolontariusz w formie pisemnej 

potwierdza fakt odbycia szkolenia (zał. 5); 

5. złożenie przez Wolontariusza pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań; zdrowotnych 

do wykonywania świadczeń (zał. 6); 

6. podpisanie porozumienia pomiędzy Wolontariuszem a DPN (zał. 7). 

§ 7  

Zasady korzystania z kwater 

1. Bezpłatny nocleg przysługuje Wolontariuszom podczas wykonywania świadczeń 

wolontariackich, włączając w to przysługujące dni wolne, szkoleń oraz w innych sytuacjach po 

uzgodnieniu z koordynatorem. 

2. Wolontariusze są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz utrzymania 

czystości i porządku w miejscu noclegu. Zabrania się opuszczania miejsca noclegu bez jego 

uprzedniego uprzątnięcia. Wolontariusze odpowiadają materialnie za braki w wyposażeniu oraz 

szkody wyrządzone w miejscu noclegu. 

3. Użytkowników kwater obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00-6.00.                                                               

                                                                           § 8  

Rozwiązanie umowy 

1. W razie umyślnego i rażącego naruszenia przez Wolontariusza przepisów prawa lub zasad 

określonych w niniejszym regulaminie, rozwiązuje się porozumienie ze skutkiem 

natychmiastowym. Niezwłocznie po rozwiązaniu umowy Wolontariusz jest zobowiązany 

zwrócić powierzone mu w ramach wykonywanych czynności sprzęt, identyfikator oraz opuścić 

zapewnione przez DPN miejsce noclegu. 

2. Wolontariusz może odmówić wykonania świadczeń, informując o tym pracownika DPN 

nadzorującego pracę lub koordynującego Wolontariat w przypadku niezapewnienia 

niezbędnych środków ochrony indywidualnej lub narzędzi pracy bądź jeśli wykonanie 

świadczenia wykracza poza umiejętności Wolontariusza. 


