
Załącznik do Zarządzenia  Nr …30…. Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego 

 

 
 

Regulamin wolontariatu w Bieszczadzkim Parku Narodowym 

 
 

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 

1. BdPN – Bieszczadzki Park Narodowy 

2. Dyrektor – dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego 

3. Strona internetowa BdPN – www.bdpn.pl 

4. Koordynator – wyznaczony do organizacji wolontariatu  pracownik Działu Realizacji Ochrony Przyrody 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Wolontariuszem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba, która dobrowolnie, ochotniczo i bez 

wynagrodzenia wykonuje świadczenia w ramach działań BdPN. 

2. Terenem, na którym Wolontariusz będzie wykonywał powierzone obowiązki jest obszar BdPN. 

3. Oferty i zasady świadczenia wolontariatu dostępne są na stronie internetowej BdPN. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę ogólnych postanowień, zmiany takie muszą zostać 

wyraźnie zaznaczone w umowie. 

4. Prace Wolontariuszy organizuje Koordynator  Nadzór nad wykonywanymi przez wolontariuszy 

czynnościami pełnią terenowi pracownicy Służby Parku. Odbiór wykonanych prac następuje protokolarnie.  

5. Wszelkie wątpliwości i niejasności dotyczące wykonywanej pracy, powierzonych obowiązków, umowy, 

formularza zgłoszeniowego lub ankiet Wolontariusz powinien zgłosić Koordynatorowi. 

6. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonym w umowie. 

7. BdPN nie pokrywa kosztów dojazdów Wolontariusza z miejsca zamieszkania do miejsca przydzielonego 

zakwaterowania na czas trwania umowy. 

8. Wykonywanie świadczeń przez Wolontariuszy planuje się w godzinach pracy Dyrekcji tj. od 7.30 do 15.30. 

9. BdPN nie ponosi odpowiedzialności za Wolontariuszy poza czasem wykonywania przez nich świadczeń. 

 

§2 

Zasady naboru 

1. Wolontariuszem może być wyłącznie osoba pełnoletnia. 

2. Chęć przystąpienia do wolontariatu uczestnik deklaruje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu pobranego ze strony internetowej lub z sekretariatu 

oraz przesłanie go na wskazany adres lub złożenie osobiście w sekretariacie. Formularz zgłoszeniowy 

powinien zostać wypełniony starannie i z uwagą. W przypadku niewłaściwie, niekompletnie czy też 

nieczytelnie wypełnionego formularza może on zostać odrzucony. 

3. Decyzję o przyjęciu kandydata w poczet Wolontariuszy podejmuje Dyrektor. 

4. Koordynator poinformuje drogą elektroniczną lub w inny wskazany w formularzu zgłoszeniowym sposób 

osoby przyjęte na Wolontariat. 

5. Koordynator nie ma obowiązku informowania osób, które nie zostały przyjęte na wolontariat. 

6. Informacja o zakończeniu naboru w związku z przyjęciem planowanej liczby Wolontariuszy zostanie 

odnotowana na stronie internetowej Parku. 

7. W przypadku nie zgłoszenia się wymaganej liczby osób BdPN zastrzega sobie możliwość odwołania 

realizacji wolontariatu w danym terminie.  

 

 

http://www.bdpn.pl/


§ 3 

Umowa 

 

1. Podstawą pracy wolontariusza na rzecz BdPN jest umowa zawarta pomiędzy Wolontariuszem  

a Dyrektorem, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Umowa określa zasady 

współpracy oraz miejsce i czas wykonywania powierzonych zadań oraz ich szczegółowy zakres. 

2. Umowę sporządza się na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

3. Podpisanie umowy oznacza ostateczną deklarację o podjęciu świadczenia Wolontariusza na rzecz BdPN      

w oparciu o dane z formularza zgłoszeniowego oraz ustalenia z Koordynatorem.  

4. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z obowiązkiem podpisania umowy 

wolontariatu. 

5. Umowa nie daje Wolontariuszowi prawa reprezentowania BdPN. 

6. Za przygotowanie umowy odpowiedzialny jest Koordynator. Umowę podpisuje Dyrektor. 

7. Umowa może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

a. naruszenia regulaminu wolontariatu 

b. naruszenia obowiązującego prawa, zarządzeń Dyrektora, zapisów Planu Ochrony BdPN 

c. naruszenia warunków umowy 

d. nie stosowania się do poleceń Koordynatora 

 

8. Umowa może także zostać rozwiązana przez każdą ze stron terminie 3 dni. 

9. Zaświadczenie i opinia o formie pracy wydawane będą na życzenie Wolontariusza. 

10. Przy podpisywaniu umowy Wolontariusz zobowiązany jest dostarczyć zdjęcie w formacie jak do dowodu 

osobistego lub legitymacji szkolnej/studenckiej celem załączenia go do identyfikatora, którego wzór stanowi 

załącznik nr 3. 

11. Przy podpisywaniu umowy niezbędne będzie wylegitymowanie się dowodem osobistym. 

 

§4 

Rozpoczęcie wolontariatu 

1. Wolontariusz może przystąpić do pracy dopiero po: 

a) podpisaniu umowy o współpracy z BdPN; 

b) zapoznaniu się z zasadami BHP oraz głównymi celami działania BdPN; 

c) zapoznaniu się z zakresem ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz zasadami ochrony przed zagrożeniami 

związanymi z wykonywaniem świadczeń; 

d) złożeniu oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania 

świadczeń, o zapoznaniu się z Regulaminem wolontariatu oraz innych wymienionych w tym 

oświadczeniu. 

 

§ 5 

Świadczenia i odpowiedzialność BdPN  

 

1. BdPN zapewnia Wolontariuszom: 

a) informację o przysługujących im prawach i ciążących na nich obowiązkach; 

b) informację o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywaniem świadczeń oraz  

o zasadach ochrony przed zagrożeniami; 

c) bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania świadczeń; 

d) narzędzia i odzież ochronną niezbędną do wykonania powierzonych zadań; 

e) dodatkowe szkolenie stanowiskowe, jeśli jest wymagane dla wykonania określonego zadania; 

f) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla umów podpisanych na okres 

krótszy niż 30 dni; 

g) identyfikator; 

h) bezpłatne wejście na teren BdPN na czas trwania umowy; 



i) pokrycie kosztów podróży służbowych i diet na zasadach dotyczących pracowników w przypadku 

skierowania Wolontariusza poza teren Parku; 

j)  w miarę potrzeb i możliwości bezpłatny transport do miejsca wykonywania świadczenia 

k) bezpłatny nocleg; 

 

§ 6 

Obowiązki, odpowiedzialność i prawa Wolontariusza 

1. Wolontariusz jest zobowiązany do: 

a) przestrzegania przepisów BHP i p.poż; 

b) starannego wykonywania powierzonych czynności i zadań; 

c) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, z regulaminu udostępniania Parku; 

d) noszenia identyfikatora w czasie wykonywania pracy; 

e) dbania o dobre imię BdPN; 

f) szanowania powierzonego mu mienia oraz niezwłocznego zwrócenia tego mienia na żądanie 

Koordynatora lub innego pracownika, który mienie to powierzył wolontariuszowi; 

g) używania zgodnie z przeznaczeniem powierzonego mu sprzętu; 

h) pozostawienia za sobą porządku po wykonaniu powierzonej pracy; 

i) nie angażowania do wykonania zadań osób trzecich; 

j) należytego zachowania wobec pracowników parku oraz  zachowania wysokiej kultury osobistej  

w kontakcie z innymi wolontariuszami,  praktykantami i odwiedzającymi BdPN; 

k) uzupełniania karty czasu pracy stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu, wydanej przez 

Koordynatora i zdaniu jej po zakończeniu wolontariatu; 

l) Po zakończeniu wolontariatu wolontariusz rozlicza się z otrzymanych do pracy narzędzi 

m) posiadania odzieży i obuwia odpowiedniego do pracy i poruszania się w terenie górskim; 

 

2. W terenie wolontariusze poruszają się w grupach minimum 2-osobowych. 

3. Wolontariusz nie może wykonywać zadań, do których nie został upoważniony na podstawie zawartej umowy. 

4. Wolontariusz nie może wyręczać pracowników BdPN w ich zadaniach, jeżeli ich wykonanie wymaga 

posiadania specjalnych uprawnień lub umiejętności oraz nie stanowi przedmiotu umowy. 

5. Wolontariusz może odmówić wykonania świadczenia w przypadku nie zapewnienia niezbędnych środków 

ochrony indywidualnej, narzędzi pracy lub, gdy jego wykonanie wykracza poza umiejętności Wolontariusza. 

6. Wolontariusz może w formie pisemnej zwolnić BdPN z pokrycia kosztów podróży służbowych i diet. 

 

 

§ 7 

Zakwaterowanie 

 

1. Wolontariusze, którzy zadeklarują taką chęć mogą skorzystać nieodpłatnie z bazy noclegowej BdPN 

(Terenowa Stacja Badań Naukowych w Wołosatem, Terenowa Stacja Edukacji Ekologicznej w Suchych 

Rzekach) także w przysługujących dniach wolnych od pracy. 

2. Wolontariusz niezależnie od miejsca zakwaterowania zobowiązany jest posiadać własny śpiwór. 

3. Miejsce noclegu może się zmieniać w ciągu trwania umowy zależnie od obrębu BdPN, w którym 

wykonywane są świadczenia będące przedmiotem umowy. 

4. W obiektach noclegowych należy się stosować do regulaminów i zasad tam panujących 


