Regulamin wolontariatu w OTOP
I. Informacje ogólne
1. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków jest organizacją pożytku publicznego, której celem
statutowym jest ochrona dziko żyjących gatunków ptaków oraz ich siedlisk.
2. Wolontariuszem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest osoba, która dobrowolnie i bez
wynagrodzenia wykonuje pracę w ramach statutowych działań Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony
Ptaków, zwanego dalej w skrócie OTOP.
3. OTOP wyróżnia dwie grupy wolontariuszy.
a. wolontariusze specjaliści – biorący udział w projektach opartych na badaniach terenowych.
Osobą, która koordynuje ich pracę jest koordynator projektu, w którym uczestniczą
b. wolontariusze wspierający - współpracujący z OTOP w ramach pozostałych działań m.in. przy
organizacji imprez masowych, plenerowych, tworzeniu publikacji i innych materiałów OTOP,
pomocy w regionalnych biurach, prowadzący akcje pomocy ptakom, działania edukacyjne,
wykonujący zdjęcia i rysunki na potrzeby promocji tematyki ochrony przyrody. Osobą, która
koordynuje ich pracę jest koordynator wolontariatu.
4. Zasady szczegółowej współpracy wolontariuszy specjalistów określają zasady udziału w danym
projekcie, z którymi wolontariusz przed podjęciem pracy powinien się zapoznać.
5. Oferty wolontariatu są dostępne na stronie internetowej OTOP na podstronie o wolontariacie oraz w
Kalendarzu wydarzeń OTOP, który zamieszczony jest na stronie głównej, a także w zakładce o
wolontariacie.
6. Wszelkie wątpliwości dotyczące wykonywanej pracy wolontariusz powinien zgłaszać koordynatorowi
wolontariatu lub innej osobie zatrudnionej w OTOP, która bezpośrednio koordynuje jego pracę.
7. W czasie współpracy wolontariusz zobowiązany jest :


szanować powierzone mu mienie



przestrzegać obowiązujących przepisów prawa oraz zasad współżycia społecznego



przestrzegać regulaminu organizacyjnego i zarządzeń OTOP



dbać o dobre imię OTOP



w przypadku powierzenia wolontariuszowi mienia niezbędnego do wykonywania powierzonych
mu działań wolontariusz zobowiązany jest do wykorzystywania go wyłączenie do celów
związanych z realizacją tych zadań oraz do zwrócenia tego mienia na żądanie Towarzystwa.

8. Wolontariusz ma prawo uzyskać zaświadczenie o odbytym w OTOP wolontariacie

II. Jak zostać wolontariuszem OTOP - niezbędne formalności
1. Aby zostać wolontariuszem OTOP należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
internetowej Towarzystwa/zakładka o wolontariacie
2. Osoba po wypełnieniu w/w formularza zostaje zarejestrowana w centralnej bazie wolontariuszy OTOP.

3. Osoba, która już od dawna współpracuje z OTOP jako wolontariusz jest także zobowiązana do
wypełnienia formularza zgłoszeniowego - informację o takim obowiązku przekazuje jej koordynator
projektu w którym uczestniczy.
4. Wolontariusz, który został zarejestrowany w centralnej bazie wolontariuszy OTOP będzie informowany
drogą mailową, o pojawiających się ofertach wolontariatu.
5. Wolontariusz wykonuje swoje obowiązki w oparciu o umowę wolontariatu, która określa warunki
współpracy oraz miejsce i czas wykonywania zadań.
6. Umowa może mieć formę:
 umowy ustnej jeśli zawierana jest na okres do 30 dni
 umowy pisemnej bezwzględnie jeśli zawierana jest na czas powyżej 30 dni. Jeśli zawierana jest
na krótszy czas może mieć także formę umowy pisemnej według uznania koordynatora projektu.
7. Wolontariusz nie może wykonywać zadań, do których nie został upoważniony na podstawie zawartej
umowy.
8. Umowa wolontariatu zostaje podpisana w momencie ostatecznej deklaracji o podjęciu konkretnego
działania wolontariackiego na podstawie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz ustaleń z
koordynatorem projektu. W momencie wypełnienia formularza zgłoszeniowego, o którym mowa
wcześniej, nie ma obowiązku podpisywania umowy wolontariatu.
9. Stronami umowy są: wolontariusz oraz Dyrektor Sekretariatu występujący w imieniu Towarzystwa.
10. W imieniu wolontariuszy niepełnoletnich umowę wolontariatu podpisują ich opiekunowie prawni.
11. Za przygotowanie umowy odpowiedzialny jest koordynator projektu, w którym będzie uczestniczył
wolontariusz.
12. Umowa jest przygotowana w 2 egzemplarzach i wysyłana wolontariuszowi do podpisania.
13. Umowa wolontariatu nie daje wolontariuszowi prawa do reprezentacji OTOP. Takie prawo posiada
jedynie prezes, członkowie zarządu OTOP oraz pracownicy OTOP zgodnie ze swoimi kompetencjami.
14. Rozwiązanie umowy wolontariatu następuje w przypadku:
a. naruszenia regulaminu wolontariatu
b. naruszenia regulaminu organizacyjnego OTOP i obowiązujących zarządzeń
c. naruszenia warunków umowy
d. nie wykonania pracy
e. rezygnacji wolontariusza – po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie
koordynatora, z którym współpracuje.

III.

Podróże wolontariuszy w ramach pracy wolontarystycznej

1. Zasady rozliczania podróży służbowych w ramach działań wolontarystycznych , regulują zasady udziału
w poszczególnych projektach. Wolontariusz przed podjęciem pracy wolontarystycznej powinien się
upewnić czy w ramach danego projektu przysługuje mu zwrot kosztów podróży.
2. W przypadku udziału w projekcie, w którym przewidziany jest zwrotu kosztów podróży wolontariusz
wykorzystuje najpierw środki własne. Na podstawie wymaganych dokumentów uzyskuje zwrot
poniesionych kosztów.

3. Podstawą uzyskania zwrotów kosztów dojazdu jest:
a. podpisana i odesłana do OTOP umowa wolontariatu
b. wypełnione, podpisane i odesłane do OTOP

w ustalonym terminie Polecenie Wyjazdu

Służbowego wraz z:
 załączonym biletem dokumentującym koszty przejazdu gdy wolontariusz korzysta z
komunikacji publicznej
lub
 załączoną Kartą ewidencji przebiegu pojazdu prywatnego gdy wolontariusz korzysta z
prywatnego samochodu
4. Zwrot kosztów dojazdu następuje na osobiste konto bankowe wolontariusza po otrzymaniu prawidłowo
wypełnionych dokumentów potwierdzających podróż wolontariusza.

IV. Obozy dla wolontariuszy
1. Obozy dla wolontariuszy są organizowane w celu:
a. prowadzenia prac związanych z czynną ochroną rezerwatów OTOP (praca fizyczna w terenie
m.in.: koszenie, grabienie, naprawa elementów infrastruktury turystycznej rezerwatów)
b. prowadzenia monitoringu przyrodniczego rezerwatów OTOP
2. Wymienione w pkt. 1 prace są wykonywane przez wolontariuszy.
3. W obozie mogą uczestniczyć osoby, których stan zdrowia umożliwia wykonywanie pracy fizycznej i
pobyt w terenie.
4. Wolontariusze chcący uczestniczyć w obozie muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy przygotowany na
potrzeby danego obozu. Za przygotowanie formularza odpowiada organizator obozu.
5. Wolontariusze uczestniczący w obozie do podpisywanej umowy wolontariatu dołączają podpisane przez
siebie lub opiekuna prawnego oświadczenie o dobrym stanie zdrowia umożliwiającym pracę w terenie.
6. W przypadku osób niepełnoletnich w/w oświadczenie podpisuje opiekun prawny wolontariusza.
7. Szczegółowe zasady uczestnictwa określa Regulamin obozu.
8. Każdy wolontariusz - uczestnik obozu składa pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się do
przestrzegania regulaminu oraz akceptacji jego zapisów.

