REGULAMIN WOLONTARIATU
NA TERENACH LASÓW KOMUNALNYCH ZARZĄDZANYCH
PRZEZ ZAKŁAD LASÓW POZNAŃSKICH
§1
Podstawowe cele
1. Celem funkcjonowania wolontariatu w lasach komunalnych miasta Poznania zarządzanych
przez Zakład Lasów Poznańskich jest: angażowanie społeczeństwa w ochronę przyrody,
kształtowanie postaw ekologicznych, troska o wspólne dobro oraz promowanie zdrowego
i aktywnego stylu życia.
2. Wolontariat w ZLP umożliwia zdobywanie wiedzy i doświadczenia, rozwijanie
przyrodniczych zainteresowań oraz poszerza i rozwija człowieka poprzez bezpośredni
kontakt z przyrodą.
3. Wolontariat służy wsparciu ustawowych celów i obowiązków Miasta Poznania w zakresie
ochrony przyrody i dziecdzictwa kulturowego, szczegolnie na terenie lasów miasta
Poznania.

§2
Wolontariusz
1. Wolontariat w Zakładzie Lasów Poznańskich jest organizowany zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t. j. Dz. U. 2019, poz. 688 ze zm.).
2. Zadania wykonywane przez Wolontariuszy są zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1618 ze zm.).
3. Wolontariusz to osoba fizyczna, która dobrowolnie, z własnej inicjatywy i nieodpłatnie
wykonuje różne zadania na rzecz Zakładu Lasów Poznańskich według zasad określnych
w ustawie.
4. Zakład Lasów Poznańskich może wyznaczyć Koordynatora wolontariatu spośród
zgłoszonych Wolontariuszy.
5. Wolontariusz może uczestniczyć w bieżącej działalności Zakładu Lasów Poznańskich oraz
przy realizacji zadań z zakresu:
1) Prace terenowe:
a) utrzymywanie porządku (zbieranie śmieci)
b) usuwanie gatunków inwazyjnych
c) monitoring przyrodniczy
d) monitoring ruchu turystycznego
e) inwentaryzacja szlaków turystycznych, odnawianie szlaków turystycznych
f) likwidacja dzikich przejść
g) inwentaryzacja i konserwacja infrastruktury turystycznej
2) Zajęcia dydaktyczne i organizacja imprez, festynów
a) prowadzenie spotkań, festynów, zajęć w miejscach do tego wyznaczonych
b) oprowadzanie po szlakach w lasach komunalnych miasta Poznania
c) przygotowywanie materiałów edukacyjnych i promocyjnych
d) udział w imprezach okolicznościowych, edukacyjnych, ekologicznych itd.

§3
Obowiązki Wolontariusza
1. Wolontariusz jest zobowiązany do:
1) Zapewnienia we własnym zakresie dojazdu na wolontariat z miejsca zamieszkania
i z powrotem;
2) Sumiennego wykonywania powierzonych mu zadań;
3) Przestrzegania regulaminu obowiązującego na terenie lasów zarządzanych przez Zakład
Lasów Poznańskich;
4) Zachowania zasad kultury osobistej wobec Koordynatora wolontariatu, innych
Wolontariuszy, pracowników Zakład Lasów Poznańskich oraz osób odwiedzających lasy
komunalne miasta Poznania;
5) Używania zgodnie z przeznaczeniem przydzielonego Wolontariuszowi niezbędnego
sprzętu;
6) Współpracy z Koordynatorem wolontariatu i pracownikiem Zakładu Lasów Poznańskich
nadzorującym pracę;
7) Potwierdzenia wykonywanych zadań na liście obecności;
8) Powiadomienia o nieobecnościach Koordynatora wolontariatu;
9) Uzupełniania Dzienniczka Czasu Pracy i dostarczenia go do Koordynatora wolontariatu
po zakończeniu wolontariatu;
2. Wolontariusz może odmówić wykonania zadania w przypadku niezapewnienia środków
ochrony osobistej lub narzędzi pracy, informując o tym pracownika Zakładu Lasów
Poznańskich nadzorującego pracę lub Koordynatora wolontariatu, a także jeśli wykonanie
zadania wykracza poza umiejętności Wolontariusza.

§4
Obowiązki ZLP
Zakład Lasów Poznańskich zapewnia Wolontariuszom:
1) Szkolenie z zakresu ryzyka dla zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zakresu
ochrony danych osobowych;
2) Powiadomienie o przysługujących prawach i ciążących obowiązkach;
3) Szkolenie szczegółowe, dotyczące specyfiki poszczególnych zadań;
4) Sprzęt niezbędny do wykonywania pracy i środki ochrony osobistej;
5) Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku umów zawartych
na czas krótszy niż miesiąc
6) Odzież służbową zapewniającą utożsamienie z Zakładem Lasów Poznańskich, w skład
odzieży służbowej będzie wchodzić kamizelka odblaskowa z napisem „Wolontariat
Zakładu Lasów Poznańskich”, a w przypadku wolontariatu stałego - identyfikator;
7) Pisemne zaświadczenie o odbyciu wolontariatu wydawane na prośbę Wolontariusza.

§5
Warunki rozpoczęcia wolontariatu
Warunkami rozpoczęcia wolontariatu są:
1) Ukończenie 18 roku życia, przy czym młodzież szkolna odbywa wolontariat tylko pod
opieką nauczyciela, lub opiekuna prawnego;
2) Znajomość języka polskiego, w stopniu komunikatywnym w przypadku obcokrajowców;
3) Znajomość terenu miasta Poznania i lasów komunalnych miasta Poznania;
4) Dostarczenie do siedziby Zakładu lasów Poznańskich zgłoszenia na wolontariat;
5) Potwierdzenie odbycia szkolenia w zakresie ryzyka dla zdrowia, bezpieczeństwa i

higieny pracy oraz z zakresu ochrony danych osobowych;
6) Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania prac terenowych,
w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie złożone przez opiekuna prawnego;
7) Podpisanie umowy pomiędzy Wolontariuszem a Zakładem Lasów Poznańskich.

§6
Rozwiązanie umowy
1. W razie rażącego naruszenia przez Wolontariusza zasad określonych w niniejszym
regulaminie rozwiązuje się umowę ze skutkiem natychmiastowym. Po rozwiązaniu
umowy Wolontariusz jest zobowiązany zwrócić Zakładowi Lasów Poznańskich
powierzony mu sprzęt, niezbędny do wykonywanych czynności i odzież służbową.
2. Umowa ulega również rozwiązaniu za porozumieniem Stron w terminie w niej
wskazanym.

§7
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej i są dokonywane
w trybie właściwym do jego podjęcia.
2. Regulamin podlega udostępnieniu poprzez stronę internetową Zakładu Lasów
Poznańskich.

Załączniki:
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