
Załącznik nr 3 

REGULAMIN WOLONTARIATU 
W MIĘDZYGMINNYM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W 

WYSOCKU WIELKIM 

1. Wolontariuszem może być każdy kto: 

a) lubi zwierzęta, a zwłaszcza psy i koty, 
b) pragnie nieodpłatnie pracować na ich rzecz, 
c) ukończył 18 lat lub ukończył 16 lat i przedstawił zezwolenie rodziców/opiekunów wyrażające 

zgodę na odbywanie wolontariatu w schronisku dla zwierząt, 
d) jest zdrowy i nie cierpi na alergię na sierść zwierząt, 
e) zostanie wpisany do rejestru Wolontariuszy Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych 

Zwierząt w Wysocku Wielkim. 

2. Wolontariusz nie zastępuje pracowników, a jedynie współpracuje z personelem schroniska. 
3.Wolontariusz wykonuje czynności zlecone przez pracownika schroniska na terenie schroniska oraz na 
zasadzie dobrowolności, uczestniczy w imprezach organizowanych przez schronisko. 
4. Każdy wolontariusz jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu. 
5. Wolontariusze mają obowiązek odnoszenia się do innych z szacunkiem, zachowania kulturalnych 
norm społecznych oraz współpracy w działaniu dla dobra zwierząt. 

6. Wolontariusz przebywając na terenie schroniska ma obowiązek: 

a) przebywać na terenie schroniska tylko w godzinach pracy schroniska, 
b) pracować w dniach i godzinach wyznaczonych w drodze wcześniejszych ustaleń z pracownikami 

schroniska, potwierdzając to podpisem w zeszycie obecności, 
c) nosić identyfikator w czasie wykonywania pracy, 
d) przestrzegać zasady bezpieczeństwa, 
e) wykonywać czynności zlecone przez pracownika schroniska, 
f) wykonywać prace porządkowe oraz inne czynności związane z funkcjonowaniem schroniska, 
g) utrzymywać czystość na terenie obiektu. 

7. Zlecone wolontariuszowi czynności mogą polegać w szczególności na: 

a) wyprowadzaniu na spacery wyznaczonych psów na smyczach, 
b) czesaniu wyznaczonych psów, 
c) zabawie ze zwierzętami na wybiegach i socjalizowanie ich, 
d) pomocy w przygotowywaniu i uczestnictwie w imprezach związanych z adopcją bezdomnych 

zwierząt organizowanych przez schronisko, 
e) sprzątaniu pomieszczeń dla zwierząt, 
f) myciu naczyń dla zwierząt, 
g) różnych drobnych pracach porządkowych, 
h) pomocy w prowadzeniu strony internetowej, 
i) w szczególnych przypadkach i okolicznościach Wolontariuszowi mogą być zlecone do wykonania 
czynności inne niż wymienione, związane z prawidłowym funkcjonowaniem schroniska. 

8. Wolontariuszowi nie wolno bez zgody lub porozumienia z pracownikiem schroniska: 
a) wykonywać samowolnie żadnych czynności związanych z pielęgnacją zwierząt, bez wcześniejszego 



uzgodnienia z pracownikiem schroniska, 
b) samowolnie wyprowadzać zwierzęta z boksów z tabliczkami „nie wyprowadzać” lub 

„pies agresywny”, 
c) samowolnie dokarmiać zwierzęta przyniesioną przez siebie karmą lub innym jedzeniem, 
d) przebywać w pomieszczeniach takich jak: szpitalik, kwarantanna przy szpitaliku, boksy 

obserwacyjne dla zwierząt podejrzanych o choroby zakaźne, chłodniach, gabinecie 
zabiegowym i innych wskazanych przez pracownika schroniska miejscach, 

e) nagrywać poprzez rejestrację dźwięku lub obrazu pracowników schroniska, 
f) nagrywać poprzez rejestrację dźwięku lub obrazu materiałów, których publikowane treści 

mogą wpłynąć na wizerunek schroniska, 
g) wydawać poleceń pracownikom schroniska lub kierownikowi schroniska, 
h) przebywać na terenie schroniska po godzinie zamknięcia. 

9. Wolontariusz może wykazać się własną inicjatywą w zakresie: 

a) pozyskiwania funduszy na rzecz schroniska, 
b) pozyskiwania osób, które przyjmą bezdomne zwierzęta ze schroniska (we 

współpracy z pracownikiem schroniska). 

10. Schronisko może zrezygnować z pomocy Wolontariusza, który: 

a) nie przestrzega niniejszego regulaminu, 
b) dopuszcza się zachowania niezgodnego z zasadami bezpieczeństwa lub naruszającego 

porządek prawny, 
c) narusza zasady pracy, powoduje dezorganizację pracy lub zakłóca jej porządek, 
d) działa na szkodę zwierząt przebywających w schronisku, 
e) nie wykonuje zleconych czynności wynikających z niniejszego regulaminu, 
f) utracił zaufanie pracownika schroniska, 
g) nie ma potrzeby bądź możliwości zlecania pracy Wolontariuszowi. 

11. Wolontariusz może zostać skreślony z rejestru Wolontariuszy Schroniska w przypadku: 

a) rezygnacji złożonej w formie pisemnej, 
b) nie podjęcia żadnych czynności na rzecz schroniska przez okres 1 miesiąca (jeżeli wcześniej 

nie 
zgłosił pracownikowi schroniska o niemożliwości wykonywania wolontariatu przez określony 
czas). 

12. Wolontariusz zobowiązany jest informować pracowników schroniska o zauważonych 
symptomach wskazujących na chorobę zwierzęcia i ma prawo uzyskać ogólne informacje o 
stanie zdrowia zwierzęcia, które zgłosił. 

13. Wolontariusz ma obowiązek przestrzegania zasad socjalizacji psów obowiązujący w 
schronisku. 

14.Wolontariusz, przez swoje zachowanie, nie może narażać zdrowia i życia zwierząt i ludzi. 

15. Zabrania się puszczania zwierząt luzem na terenie schroniska poza miejscami do tego 
przystosowanymi. 



16. Każdy pies wyprowadzany na spacer przez wolontariusza poza teren schroniska musi być 
zawsze wyprowadzany na smyczy. 

17. Zawarcie porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontariatu nie daje wolontariuszowi 
prawa do reprezentowania schroniska. 

18. Wolontariusz ma obowiązek zachować wyłącznie na użytek własny wszelkich informacji 
nabytych w trakcie świadczenia wolontariatu oraz wiedzę na temat funkcjonowania schroniska 
(ponad zakres dostępny publicznie) oraz powstrzymywać się do ich upubliczniania i 
komentowania w jakiejkolwiek formie. 

19. Podpisanie porozumienia jest jednoznaczne z przyjęciem zobowiązania do 
przestrzegania i akceptacji zapisów regulaminu obowiązującego w schronisku.


