
REGULAMIN WOLONTARIATU 

W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W GDAŃSKU 

§ 1 

1. Wolontariat w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gdańsku zwanym w dalsze 

części Schroniskiem jest organizowany i prowadzony przez Schronisko. 

2. Wolontariat w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gdańsku działa na podstawie 

indywidualnych, pisemnych umów zawieranych z poszczególnymi Wolontariuszami wg 

wzorca stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, zgodnie z zapisami 

znowelizowanej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014r., poz. 1118, ze zmianami). 

3. Wolontariusze są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu Schroniska 

dla Bezdomnych Zwierząt w Gdańsku, zarządzeń Dyrektora MOZW w Gdańsku, 

wewnętrznych zarządzeń kierownika Schroniska, a także bieżących zaleceń 

kierownictwa Schroniska. 

§ 2 

1. Wolontariuszem może być osoba, która: 

a) ma pozytywny stosunek do zwierząt, a zwłaszcza psów i kotów, 

b) ukończyła 18 lat lub 16 lat po okazaniu pisemnej zgody rodzica, 

c) przeszła z pozytywnym wynikiem rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzoną 

przez wyznaczonego koordynatora z ramienia Schroniska, 

d) podpisze umowę o świadczeniu pracy woluntarystycznej na rzecz Schroniska, 

podając wszystkie wymagane dane osobowe; 

e) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do świadczenia pracy w Schronisku. 

2. W przypadku negatywnej weryfikacji wynikającej z procedury kwalifikacyjnej 

Schronisko może odmówić podpisania umowy. 

§ 3 

Zakres świadczonych przez Wolontariusza prac określa zawarta z nim umowa. 

§ 4 

Organizacją wolontariatu i nadzorem nad jego działalnością z ramienia Schroniska zajmuje 

się koordynator. Brak koordynatora lub osoby go zastępującej, ze względu na obowiązujące 

przepisy BHP, skutkuje wstrzymaniem pracy wolontariatu. 

§ 5 

Wolontariusz przebywający na terenie Schroniska ma obowiązek: 

1) każdorazowego wpisywania czasu rozpoczęcia i zakończenia świadczenia pracy na 

liście obecności Wolontariuszy, 

2) zakładania otrzymanego identyfikatora w formie odzieży (koszulki, kurtki lub 

kamizelki) na czas przebywania w Schronisku, 

3) przestrzegania zapisów umowy zawartej ze Schroniskiem pod rygorem jej 

natychmiastowego rozwiązania, 



4) uzgadniania z Koordynatorem wolontariatu zakresu działań na bieżący dzień oraz 

trybu postępowania przy wykonywanych czynnościach, szczególnie przy 

bezpośredniej obsłudze zwierząt, 

5) w miarę możliwości uzgadniać, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, 

osobiście lub telefonicznie z Koordynatorem wolontariatu świadczenie pracy, 

szczególnie w soboty i niedziele, 

6) przestrzegania zakazu wyprowadzenia zwierząt, co do których zakazy istnieją. 

7) Sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na spacerze. 

§ 6 

Zabrania się: 

1) Wyprowadzania z boksów zwierząt przebywających na kwarantannie, 

2) karmienia zwierząt bez wiedzy i zgody lekarza weterynarii, 

3) podawania lekarstw zwierzętom bez wiedzy i zgody lekarza weterynarii, 

4) spuszczania psów ze smyczy podczas spacerów, 

5) drażnienia zwierząt, 

6) spożywania alkoholu na terenie schroniska, 

7) wstępu osobom nietrzeźwym. 

§ 7 

1. Jednocześnie na terenie Schroniska pracę świadczyć może maksymalnie 15 

wolontariuszy. 

2. Wolontariusz na spacer może zabierać jednocześnie maksymalnie dwa psy, w 

uzasadnionych przypadkach kierownictwo Schroniska może zalecić wyprowadzanie 

psów pojedynczo, 

3. Na ogólnym wybiegu dla psów, tzw. spacerniaku, mogą przebywać psy tylko z jednego 

boksu. Jeżeli w boksie przebywa więcej niż 2 psy, powinny być one doprowadzane na 

spacerniak przy pomocy innych wolontariuszy, koordynatora wolontariatu lub 

pracowników Schroniska. 

4. spośród wolontariuszy wybierani są liderzy grup zajmujących się poszczególnymi 

grupami zwierząt (koty, psy bulowate, psy stare itp.), 

5. wolontariusze wyprowadzają psy na spacery po każdorazowym uzgodnieniu z liderami 

grup lub wolontariuszami z długim stażem, w porozumieniu z koordynatorem, 

§ 8 

Świadczenie pracy przez Wolontariuszy na terenie Schroniska odbywać się może 

w godzinach 11.00 do 15.30. W okresie wakacyjnym świadczenie pracy wolontarystycznej 

regulowane będzie odrębnym zarządzeniem wewnętrznym kierownika jednostki. 

§ 9 

Wszystkie uwagi, sugestie i wątpliwości dotyczące obowiązujących przepisów, zasad i 

funkcjonowania wolontariatu, wolontariusze winni zgłaszać w formie pisemnej w zeszycie 

„uwagi” – do oceny przez Dyrekcję i kierownictwo Schronisko i omówienia na cyklicznych 

spotkaniach. Natomiast uwagi i spostrzeżenia dotyczące dobrostanu zwierząt wolontariusze 

umieszczają w dokumencie „bieżąca ocena dobrostanu zwierząt” i przekazują kierownictwu 

Schroniska. 



§ 10 

Nabór wolontariatu jest prowadzony przez Schronisko, w miarę potrzeb, również poprzez 

umieszczanie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Schroniska, tj. 

www.schroniskopromyk.pl , pod zakładką „Wolontariat”. Nabór nowych wolontariuszy 

obywa się raz w miesiącu i kończy się szkoleniem. 

§ 11 

Wszystkie bieżące informacje dotyczące funkcjonowania wolontariatu będą znajdować się na 

tablicy ogłoszeń w pomieszczeniu wolontariatu oraz na stronie internetowej Schroniska, tj. 

www.schroniskopromyk.pl, pod zakładką „Wolontariat”, ewentualnie na profilu 

społecznościowym. 

 

§ 12 

Wszelka działalność prowadzona poza Schroniskiem na jego rzecz lub w jego imieniu może 

się odbywać jedynie za wiedzą i pisemną zgodą kierownictwa Schroniska. 

§ 13 

W święta państwowe i kościelne ustawowo wolne od pracy wolontariat nie odbywa się - 

Schronisko prowadzi jedynie działalność związaną z przyjmowaniem, wydawaniem i 

odławianiem zwierząt oraz bezpośrednią obsługą Schroniska przez pracowników Schroniska. 

§ 14 

Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu skutkować będzie: 

1) za pierwsze złamanie zasad regulaminu - upomnienie pisemne, 

2) za drugie złamanie zasad regulaminu -  ostateczne upomnienie pisemne, 

3) za trzecie złamanie zasad regulaminu – rozwiązanie umowy świadczenia pracy 

woluntarystycznej. 

W przypadku szczególnie rażącego złamania regulaminu dopuszcza się rozwiązanie umowy 

świadczenia pracy woluntarystycznej w trybie natychmiastowym. 

 

 



 

UMOWA ŚWIADCZENIA PRACY WOLONTARYSTYCZNEJ 

 

zawarta w Gdańsku dnia……………………………………….r. pomiędzy: Miejskim 

Ogrodem Zoologicznym Wybrzeża Jednostką Budżetową – Schroniskiem dla Bezdomnych 

Zwierząt w Gdańsku reprezentowanym przez Koordynatora wolontariatu zwanym w dalszej 

części umowy Korzystającym a: 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………, 

 

legitymującym się dowodem osobistym nr……………………., 

 

zamieszkałym…………………………………………………………………………………

………………, 

zwanym dalej Wolontariuszem o następującej treści: 

 

§ 1 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarte na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014r., poz. 1118, 

ze zmianami).. Minimalny okres trwania umowy wynosi 31 dni, chyba, że wystąpi czynnik 

powodujący jej wcześniejsze rozwiązanie (§ 6 umowy). 

 

§ 2 

 

Korzystający zobowiązuje się przeszkolić i na bieżąco informować Wolontariusza 

o obowiązujących w Schronisku przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

przeciwpożarowych, w szczególności o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym 

z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. 

 

§ 3 

1. Schronisko wyznacza Koordynatora (jak również osobę (-y) go zastępujące w przypadku 

jego    nieobecności) odpowiedzialnego za organizację pracy wolontariatu w zgodzie 

z paragrafami 1. i 2. 

3. Koordynator odpowiada za działalność wolontariatu przed Dyrektorem MOZW i 

kierownikiem Schroniska. 

§ 4 

 

Wolontariusz zobowiązuje się do: 



1) przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych 

obowiązujących w Schronisku, Regulaminu Schroniska oraz Regulaminu 

Wolontariatu w gdańskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, 

2) wykonywania świadczonej nieodpłatnie i dobrowolnie pracy w sposób sumienny 

i staranny oraz stosowania się do poleceń i uwag koordynatora wolontariatu 

nadzorującego wolontariuszy lub kierownictwa Schroniska, zgodnie z treścią 

Regulaminu Wolontariatu w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gdańsku, 

3) przestrzegania zasad współżycia społecznego. 

4) przebywania tylko w pomieszczeniach udostępnionych dla Wolontariuszy 

(bezwzględny zakaz wstępu obowiązuje do szpitala, magazynów, szatni 

pracowników, a bez zezwolenia do pomieszczeń administracyjnych, kuchni dla 

zwierząt, kotłowni). 

 

§ 5 

 

1. Wszelkie informacje dotyczące zasad działania Schroniska uzyskane podczas 

świadczenia pracy podlegają tajemnicy służbowej, do przestrzegania której Wolontariusz 

jest bezwzględnie zobowiązany. 

2. Wolontariusz zobowiązany jest do dbania o dobry wizerunek Schroniska. 

 

 

§ 6 

 

Zgodnie z treścią art. 2 pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu, 

Wolontariusz będzie wykonywał świadczenia ochotniczo i bez wynagrodzenia, 

w następujących zakresie: 

1) wyprowadzanie na spacery na smyczy wybranych psów w liczbie nieprzekraczającej 

dwóch psów, chyba że kierownictwo Schroniska postanowi inaczej (§ 7, pkt. 2 

Regulaminu Wolontariatu), 

2) mycie i szczotkowanie psów i kotów, 

3) ewentualne dokarmianie zwierząt wyznaczonych przez lekarzy weterynarii 

w porozumieniu z inspektorem ds. zwierząt w sposób z nimi ustalony, 

4) pomoc przy adopcjach polegająca na proponowaniu i prezentacji ustalonych zwierząt 

i przekazywaniu dalszych formalności adopcyjnych pracownikom Schroniska, 

5) wykonywanie czynności pomocniczych przy bezpośredniej obsłudze zwierząt w 

sytuacjach kryzysowych, 

6) socjalizacja zwierząt pod kątem przyszłych adopcji, 

7) wykonywanie innych prac zleconych przez kierownictwo Schroniska. 

 

§ 7 

 

1. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejsze porozumienie z zachowaniem 

tygodniowego okresu wypowiedzenia. 

2. Wypowiedzenie umowy powinno zostać złożone na piśmie pod rygorem nieważności. 

3. Korzystający może rozwiązać niniejsze porozumienie bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, w przypadku rażącego naruszania przez Wolontariusza zapisów 

niniejszej umowy, Regulaminu Schroniska, Regulaminu wolontariatu, jak również 

w przypadku utraty zaufania do Wolontariusza. 

 

§ 8 



 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

 

 

 

 

 

 

 


