
Załącznik nr 3 do Regulaminu Wolontariatu na terenie lasów komunalnych

         Umowa

zawarta w dniu 30.10.2020 r. pomiędzy Zakładem Lasów Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, 

reprezentowanym przez Mieczysława Brońskiego, zwanym w dalszej części umowy 

„Korzystającym”

a

Panem/ Panią …................................  zamieszkałą(ym) w …………………………........., kod 

pocztowy…………………………………, ulica …………………………………...,

legitymującą(ym) się dowodem osobistym numer …………………………………………………………………,

Pesel …………………………………………………, zwanym w dalszej części umowy „Wolontariuszem”

§ 1

1.  Strony zgodnie oświadczają, że zawierają umowę o współpracy, której celem jest 

działanie Wolontariusza na rzecz Zakładu Lasów Poznańskich w zakresie ochrony 

przyrody, nauki, edukacji i udostępniania turystycznego;

2.  Strony zgodnie ustalają, że umowa niniejsza obejmuje świadczenia o charakterze 

wolontariackim, wobec czego Wolontariusz nie otrzyma wynagrodzenia za swoje 

wykonane zadania.

§ 2

1. Korzystający oświadcza, że jest podmiotem, na rzecz którego mogą być wykonywane 

świadczenia przez Wolontariuszy;

2. Wolontariusz oświadcza, że posiada kwalifikacje niezbędne do wykonywania 

powierzonych niżej zadań.



§ 3

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

rzecz Korzystającego następujących zadań:

a) ………………………………………………………………………………………………………………………………..

b) ………………………………………………………………………………………………………………………………..

        2.  Korzystający może powierzyć Wolontariuszowi do wykonania także inne czynności, 

zgodne z celem funkcjonowania Zakładu Lasów Poznańskich;

        3.  Zadania, o których mowa w ust. 1 będą wykonywane w uzgodnionych terminach, w 

okresie obowiązywania niniejszego porozumienia.

§ 4

1. Osobą upoważnioną przez Korzystającego do nadzorowania wszelkich działań 

objętych niniejszą umową jest wyznaczony pracownik Zakładu Lasów Poznańskich : 

Łukasz Antosz, Inspektor ds. Kontroli i Nadzoru Nad Lasami Miejskimi

tel. 512387057

e-mail: lukasz.antosz@zlp-poznan.pl

2. Korzystający może wyznaczyć koordynatora wolontariatu spośród zgłoszonych 

wolontariuszy;

3. Wolontariusz zobowiązuje się do informowania koordynatora wolontariatu lub 

pracownika Zakładu Lasów Poznańskich nadzorującego zadania o wszelkich sprawach 

objętych niniejszą umową, a także innych mających związek z jego świadczeniami na 

rzecz Zakładu Lasów Poznańskich.

§ 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 w warunkach terenowych (deszcz, silny wiatr, śnieg);

2. Korzystający na czas wykonywania świadczeń przekaże Wolontariuszowi dodatkowe 

środki ochrony osobistej oraz wyposażenie,

 o ile będzie to uwarunkowane rodzajem wykonywanych zadań;

3. Wolontariusz zobowiązany jest dbać o powierzone mu narzędzia, środki ochrony 

indywidualnej oraz zobowiązuje się je zwrócić w wymaganym terminie;

4. Wolontariusz zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu „Wolontariat na 

terenach Lasów Komunalnych zarządzanych przez Zakład Lasów Poznańskich”.

5. Wolontariusz oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem wskazanym w ust. 6.

§ 6

Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskał w 

związku z wykonywaniem zadań na rzecz Korzystającego, a które stanową tajemnice 

Korzystającego.

 § 7

Korzystający zobowiązuje się ubezpieczyć Wolontariusza od następstw nieszczęśliwych 

wypadków na kwotę 10 000 złotych, jeśli umowa jest zawarta na okres krótszy niż 30 dni.

§ 8

1. Umowa zawarta jest na czas od...................... do .....................................



2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron bez wypowiedzenia z ważnych 

przyczyn. Za ważne przyczyny strony uznają w szczególności:

a) wypadki losowe uniemożliwiające realizację zadań przez Wolontariusza;

b) rażące nieprzestrzeganie postanowień porozumienia i regulaminu 

„Wolontariat na terenach Lasów Komunalnych zarządzanych przez Zakład 

Lasów Poznańskich” przez strony porozumienia.

 § 9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej 

ze stron.

…………………………………………… ………………………………………………

Korzystający  Wolontariusz


