
 

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. 

1. 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) prace porządkowe w boksach i na pozostałym terenie Schroniska, 

4) mycie misek zwierząt, 

5) ewentualne dokarmianie zwierząt wyznaczonych przez lekarzy weterynarii w porozumieniu z 

inspektorem ds. zwierząt w sposób z nimi ustalony, 

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

i przekazywaniu dalszych formalności adopcyjnych pracownikom Schroniska, 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


