Załącznik nr 2
do Regulaminu Programu
Wolontariatu Pracowniczego dla
Pracowników Grupy Veolia w Polsce

REGULAMIN KONKURSU PROJEKTÓW WOLONTARYJNYCH
DLA PRACOWNIKÓW GRUPY VEOLIA W POLSCE
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Fundacji Veolia Polska
oraz § 3 ust. 4 Regulaminu Programu Wolontariatu Pracowniczego dla Pracowników Grupy Veolia
w Polsce.
§2
Przez poniższe sformułowania zawarte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć:
1. Organizator konkursu – Fundacja Veolia Polska z siedzibą w Poznaniu, ul. Gdyńska 54,
61-016 Poznań, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru
Sądowego na postawie postanowienia Sądu Rejonowego w Poznaniu VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 20.07.2015 r. pod numerem
KRS0000567458.
2. Region/obszar – region/województwo na terenie Polski, na którym działa Fundacja Veolia
Polska oraz Grupa Veolia ma swoje Spółki.
3. Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu Projektów Wolontaryjnych w ramach Programu
Wolontariatu Pracowniczego dla Pracowników Grupy Veolia w Polsce. Regulamin określa
warunki i zasady uczestnictwa, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób
biorących udział w Konkursie.
4. Konkurs – konkurs grantowy na działania wolontaryjne, w którym pracownicy Grupy Veolia
mogą brać udział, zgłaszając opracowany przez siebie Projekt. Zasady i warunki uczestnictwa
w Konkursie określa niniejszy Regulamin.
5. Koordynator – osoba wskazana przez Fundację, która jest odpowiedzialna za organizację
i przebieg Konkursu.
6. Projekt – przedsięwzięcie realizowane przez zespół wolontariuszy.
7. Zespół projektowy – co najmniej 2 wolontariuszy, którzy biorą udział w Konkursie. W skład
Zespołu mogą wchodzić również członkowie rodzin lub znajomi.
8. Lider – osoba stojąca na czele Zespołu projektowego odpowiedzialna za realizację Projektu.
Lider jest pracownikiem Grupy Veolia, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Lider
dobrowolnie i nieodpłatnie wykonuje czynności wolontaryjne na rzecz Organizatora.
9. Komisja – komisja Fundacji Veolia Polska, która rozpatruje projekty złożone przez Zespoły
Projektowe.
10. Porozumienie – porozumienie o świadczeniu czynności wolontaryjnych w ramach Programu
wolontariatu pracowniczego zawarte pomiędzy Organizatorem a członkami Zespołu
Projektowego.
11. Beneficjent – instytucja lub organizacja, na rzecz której realizowany jest projekt.

Rozdział II
Postanowienia szczegółowe
§3
Zasady uczestnictwa w Konkursie Projektów Wolontaryjnych
1. Udział w Konkursie jest dobrowolną inicjatywą pracowników Spółek Grupy Veolia.
2. Wolontariusze biorą udział w konkursie zespołowo. Nie jest możliwe zgłoszenie Projektu
indywidualnie.
a) Zespół Projektowy składa się z minimum dwóch osób (w tym jedna musi być
pracownikiem Grupy Veolia),
b) w Zespół Projektowy mogą być zaangażowane osoby spoza firmy, np. członkowie rodzin
lub znajomi,
c) na czele każdego Zespołu Projektowego musi stać Lider Zespołu.
3. Obowiązki Lidera Zespołu:
a) koordynuje pracę Zespołu Projektowego,
b) reprezentuje Zespół w kontaktach z Koordynatorem lub Organizatorem Konkursu
i Beneficjentami Projektu,
c) dba o prawidłową realizację Projektu zgodnie z założeniami, harmonogramem i budżetem
Projektu,
d) czuwa nad prawidłowym prowadzeniem finansów Projektu,
e) przygotowuje sprawozdanie z realizacji i rozlicza Projekt.
4. Obowiązkiem Wolontariusza biorącego udział w Projekcie jest:
a) uczestnictwo w programie zgodnie z niniejszym Regulaminem,
b) wykonywanie uzgodnionych czynności osobiście, z zachowaniem należytej staranności,
c) wyłączna odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie obowiązków
związanych z realizacją czynności wolontaryjnych, które zobowiązał się wykonać,
d) odpowiedzialność za powierzony mu przez Organizatora lub Beneficjenta majątek,
e) zwrot powierzonych przez Organizatora lub Beneficjenta środków ochrony osobistej,
narzędzi oraz innych materiałów służących realizacji Projektu.
5. Obowiązkiem Organizatora jest:
a) nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
b) finansowanie Projektów zaakceptowanych przez Komisję, w wysokości określonej
w rozdziale II § 4 ust. 6 ,
c) informowanie członków Zespołu Projektowego o zmianach niniejszego Regulaminu,
d) sporządzenie sprawozdania z Projektów, realizowanych w danym roku kalendarzowym.
6. Organizator ma prawo do okresowego wstrzymania lub całkowitej rezygnacji z Konkursu.
§4
Przebieg Konkursu Projektów Wolontaryjnych
1. Każdy Wolontariusz, który wyraża chęć przystąpienia do Konkursu, jest bezwzględnie
zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu Programu Wolontariatu Pracowniczego
Grupy Veolia oraz niniejszego Regulaminu.
2. Zespół Projektowy, który chce wziąć udział w Konkursie zobowiązany jest do wypełnienia
Formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie Fundacji Veolia Polska i złożenia
go w biurze Fundacji osobiście lub za pośrednictwem poczty (ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań),
z proponowaną nazwą Projektu oraz podaniem imienia i nazwiska Lidera Zespołu
Projektowego. Formularz stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.
3. Formularze zgłoszeniowe można składać przez cały rok lub w terminie podanym
przez Organizatora.

4. Lider Zespołu Projektowego zostanie poinformowany o decyzji Komisji w ciągu 7 dni od daty
rozstrzygnięcia Konkursu.
5. Dany Zespół Projektowy może zgłosić w ciągu roku kalendarzowego maksymalnie 3 Projekty
o różnym zakresie działań.
6. Maksymalna kwota dofinansowania Projektu to 3000 zł brutto (słownie: trzytysiącezłotych.
7. Maksymalna kwota dofinansowania jest uzależniona od wysokości budżetu na dany rok i może
ulec zmianie.
8. Podstawą realizacji Projektu, jest wypełnienie i podpisanie Porozumienia o wykonywaniu
czynności wolontaryjnych, oraz oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Programu
Wolontariatu Pracowniczego i niniejszym Regulaminem a także pozytywny wynik Konkursu
ogłoszony przez Komisję.
9. Dofinansowanie na realizację projektu będzie wypłacane Liderowi Zespołu na wskazane
w Porozumieniu konto bankowe.
10. Dofinansowanie zostanie rozliczone na podstawie faktur, rachunków i innych równoważnych
dokumentów księgowych wystawionych na Organizatora, dołączonych do sprawozdania
z realizacji Projektu (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).
11. Wszelkie narzędzia i materiały zakupione w ramach dofinansowania projektu, są własnością
Organizatora i podlegają zwrotowi po zakończeniu projektu. Rzeczy te mogą być przekazane
w formie darowizny Beneficjentowi, wskazanemu przez Fundację.
12. Środki finansowe niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z przedstawionym budżetem
Projektu, podlegają zwrotowi na konto Organizatora w terminie do 14 dni od zakończenia
projektu. Za zwrot środków odpowiedzialny jest Lider Zespołu.
13. Lider Zespołu, w razie odstąpienia od realizacji projektu, musi rozliczyć projekt niezwłocznie
w ciągu 7 dni lub przekazać kierowanie zespołem innemu Wolontariuszowi.
§5
Wybór Projektów
1. Wyboru najlepszych projektów zgłoszonych przez Wolontariuszy do Konkursu dokona Komisja
raz na kwartał. W skład Komisji wchodzą: Prezes Fundacji, członkowie Rady Fundacji
oraz Dyrektor Fundacji.
2. Członkowie Komisji za pełnienie swojej funkcji nie otrzymują wynagrodzenia.
3. Ocenę Komisji poprzedzi weryfikacja formalna wniosków dokonana przez Koordynatora.
4. Zadaniem Komisji jest ocena zgłoszonych projektów w oparciu o określone kryteria (ust. 7).
5. Członkowie Komisji większością głosów decydują o wyborze projektów oraz o wysokości
przyznanych środków finansowych na realizację zgłoszonych projektów. Decyzja Komisji jest
ostateczna i nie ma od niej odwołania.
6. Obrady Komisji odbywają się poprzez osobiste uczestnictwo lub/i przy wykorzystaniu narzędzi
komunikacji internetowej.
7. Przy ocenie projektów Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
a) zgodność Projektu z celami realizowanymi przez Organizatora i niniejszym
Regulaminem,
b) skalę i zakres zaangażowania zespołu projektowego (w tym wielkość zespołu, czas,
wkład własny i zaangażowanie, i in.),
c) diagnozę potrzeb i problemów Beneficjenta Projektu oraz adekwatność
proponowanych działań do tej diagnozy,
d) planowane rezultaty Projektu (korzyści z projektu; liczba osób, które skorzystają
z pomocy, itp.),
e) adekwatność budżetu i harmonogramu do planowanych działań,
f) wiarygodność organizacji lub instytucji, na rzecz której będzie realizowany Projekt.
§6

Sprawozdawczość
1. Każdy z Zespołów realizujących Projekt zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z realizacji
projektu w ciągu 30 dni od daty zakończenia realizacji Projektu.
2. Do raportu końcowego należy dołączyć oryginały faktur, rachunków i innych dokumentów
księgowych, potwierdzających poniesione wydatki.
3. Do raportu końcowego należy również dołączyć zdjęcia lub/i filmy z realizacji Projektu
na nośniku danych USB (PenDrive). Do zdjęć należy dołączyć zgodę na wykorzystanie
wizerunku podpisaną przez osoby występujące na zdjęciach lub w przypadku niepełnoletnich podpisy ich opiekunów.
§7
Rezygnacja z udziału w Konkursie Projektów Wolontaryjnych
1. Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie może być złożone przez Wolontariusza
lub innego członka Zespołu Projektowego w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego
okresu wypowiedzenia. Jeżeli rezygnacji z udziału w Konkursie dokonuje Lider Zespołu, to jest
on zobowiązany rozliczyć kwotę dofinansowania zgodnie z rodz. II § 4ust. 10 powyżej,
niezwłocznie lecz nie dłużej niż w ciągu 7 dni od zakończenia okresu wypowiedzenia,
lub skutecznie przekazać kierowanie projektem innemu Wolontariuszowi. Oświadczenie
wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem jego nieważności.
2. Wolontariusz składa oświadczenie u Koordynatora, który zobowiązany jest potwierdzić
pisemnie jego odbiór.
3. Jeśli na skutek rezygnacji z uczestnictwa Wolontariuszy w Konkursie, w skład Zespołu
projektowego wchodzić będą mniej niż dwie osoby, co narusza przepisy rozdz. II § 3 ust. 2
niniejszego Regulaminu, Organizator ma prawo odstąpienia od realizacji projektu. Organizator
może podjąć decyzję o kontynuowaniu realizacji Projektu ze względu na stopień jego
realizacji, zaangażowanie pozostałych Wolontariuszy oraz walory samego Projektu.
4. W przypadku istotnego naruszenia przez Wolontariusza postanowień niniejszego Regulaminu
lub procedur i dokumentów powołanych w treści Regulaminu, Organizator jest uprawniony
do złożenia pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu uczestnictwa Wolontariusza
w Konkursie. W takim wypadku rozliczenie kwoty grantu winno być dokonane
w nieprzekraczalnym terminie trzech dni roboczych od dnia doręczenia oświadczenia
przez Organizatora.
Rozdział III
Postanowienia końcowe
§8
1. Regulamin Konkursu w ramach Programu Wolontariatu Pracowniczego oraz Formularz
zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej oraz w biurze Organizatora Programu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie.
3. Wszystkie informacje o zmianach
w Regulaminie zostaną opublikowane na stronie
internetowej.
4. Osoby zgłaszające się do Konkursu mogą wyrazić zgodę na wykorzystanie ich wizerunku
na wszelkich polach eksploatacji oraz opublikowanie imienia i nazwiska w celu promocji
Programu Wolontariatu Pracowniczego, na podstawie pisemnego oświadczenia (Załącznik nr 3
do niniejszego Regulaminu).
Załączniki:
1.
2.
3.

Formularz zgłoszeniowy
Wzór sprawozdania z realizacji projektu
Oświadczenie – zgoda na wykorzystanie wizerunku

