Regulamin wolontariatu w Schronisku dla zwierząt „Cztery łapy” w Szczytnie
§1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady wykonywania i organizacji wolontariatu w Schronisku dla
zwierząt „Cztery łapy” w Szczytnie.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu wolontariatu, dla swojej ważności, wymagają formy
pisemnej.
3. Organizację i wykonywanie niektórych czynności mogą określać szczegółowe instrukcje
postępowania.
4. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych względami bezpieczeństwa ludzi i zwierząt
lub zaleceniami weterynaryjnymi, Kierownik schroniska może wstrzymać lub ograniczyć
świadczenia wolontariuszy.
5. Wszystkich wolontariuszy obowiązuje naczelna zasada poszanowania bezpieczeństwa ludzi
i zwierząt.
§2

Ilekroć w Regulaminie wolontariatu mowa jest o:
1. ustawie- rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2016 poz. 1817);
2. schronisku- rozumie się przez to Schronisko dla zwierząt „Cztery łapy” w Szczytnie przy
ul. Łomżyńskiej 6;
3. wolontariuszu- rozumie się przez to osobę, która bez wynagrodzenia, dobrowolnie
wykonuje świadczenia na rzecz Schroniska dla zwierząt „Cztery łapy” w Szczytnie na
zasadach określonych w ustawie;
4. Koordynatorze wolontariatu- rozumie się przez to osobę wyznaczoną przez Kierownika
schroniska do kontaktu z wolontariuszami oraz zajmującą się organizacją świadczeń przez
wolontariuszy;
5. ankiecie- rozumie się przez to ankietę wypełnianą przez kandydata na wolontariusza;
6. porozumieniu- rozumie się przez to umowę zawartą pomiędzy wolontariuszem
a schroniskiem określającą w szczególności zakres obowiązków, czas jej obowiązywania
oraz sposób wykonywania świadczeń wolontarystycznych.
§3
1. Wolontariusz, za swoje świadczenie usług, nie pobiera wynagrodzenia.
2. Wartość świadczenia wolontariusza na rzecz schroniska nie stanowi darowizny w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów podatkowych.
Prawa i obowiązki

§4

1. Świadczenie usług przez wolontariuszy jest uzupełnieniem pracy zawodowego personelu.
Kierownik schroniska pełni rolę bezpośredniego przełożonego wolontariuszy.
2. Rolą wolontariuszy jest wsparcie schroniska w zakresie wykonywania przez nich następujących
czynności:
a) socjalizacji zwierząt (spacery i zabawy);
b) wspierania adopcji zwierząt (przygotowywanie zdjęć zwierząt wraz z opisami celem przekazania
ich do umieszczenia w internecie);
c) pielęgnacji zwierząt (wykonywania zabiegów higienicznych, takich jak wyczesywanie,
szczotkowanie itp.);
d) wspomaganie opieki weterynaryjnej, poprzez zgłaszanie dostrzeżonych problemów zdrowotnych
zwierząt Koordynatorowi wolontariatu;
e) pomoc w organizacji oraz uczestniczenie w imprezach promujących działalność Schroniska;
f) wykonywania prac porządkowych.
3. W zakresie zadań, które nie zostały ujęte w porozumieniu, wolontariusz może podejmować te
zadania
po uzyskaniu indywidualnie wydanej zgody przez Kierownika schroniska lub
Koordynatora wolontariatu. W szczególności niedopuszczalne jest samowolne przenoszenie
zwierząt do innych boksów lub innych miejsc ich pobytu.
4. Świadczenie usług przez wolontariuszy koordynowane jest przez Kierownika schroniska i
Koordynatora wolontariatu.
5. Wolontariusz zobowiązany jest dbać o powierzone mienie, a wszelkie zauważone uszkodzenia
i usterki techniczne niezwłocznie zgłaszać pracownikom schroniska.
6. Wolontariusz nie jest uprawniony do reprezentowania schroniska na zewnątrz w sprawach
dotyczących praw majątkowych, wykraczających poza zakres niniejszego regulaminu oraz
zawartego porozumienia.
7. Wolontariusz może wnosić o wydanie zaświadczenia o wykonywaniu przez niego świadczeń w
schronisku.
8. Wolontariusz ma prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
9. Podpisanie porozumienia jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązania do stosowania się do
regulaminu i akceptacji jego zapisów.
Nabór
§5
1. Wolontariuszem może być osoba spełniająca następujące wymagania:
a) ukończyła 18 lat, lub
b) ukończyła 16 lat po przedłożeniu zezwolenia rodziców/ opiekunów prawnych na wykonywanie
świadczeń wolontarystycznych – oświadczenie stanowi załącznik nr 2;
c) posiada pełną zdolnością do czynności prawnych;
d) nie orzeczono wobec niej zakazu posiadania zwierząt lub pracy ze zwierzętami;
e) złoży w Biurze Schroniska wypełnioną i podpisaną ankietę, stanowiącą załącznik nr 1 i
podpisane porozumienie - załącznik nr 3.
2. W przypadku wolontariuszy doświadczonych, dotychczas świadczących usługi w schronisku dla
zwierząt, porozumienie zawiera się na czas nieokreślony lub czas wskazany przez wolontariusza.
3. Kwalifikacja kandydata na wolontariusza, gdy ten po raz pierwszy wyraża wolę na świadczenie
usług wolontarystycznych w schronisku, prowadzona jest przez Kierownika schroniska, na

podstawie:
a) wypełnionej i podpisanej ankiety;
b) rozmowy wstępnej dotyczącej wiedzy i predyspozycji kandydata.
4. Na podstawie wstępnej oceny kwalifikacji kandydata na wolontariusza, Kierownik schroniska
podejmuje decyzję o zatwierdzeniu kandydatury lub jej odrzuceniu i zawiadamia o tym kandydata.
5. W przypadku pozytywnej oceny kandydata, czyli osoby która po raz pierwszy przystępuje do
świadczenia usług wolontarystycznych w schronisku dla zwierząt, Kierownik schroniska zawiera z
wolontariuszem porozumienie ( załącznik nr 3 ) na okres 6 miesięcy.
6. W przypadku wolontariuszy o których mowa w pkt.5 po okresie 6 miesięcy, decyzję o dalszym
wykonywaniu zadania przez wolontariusza, podejmuje Kierownik schroniska.
6. W przypadku negatywnej oceny świadczenia usług wolontariusza, o którym mowa w pkt 5, w
zakresie nie przestrzeganie regulaminu wolontariatu, może on starać się o ponowne przyjęcie do
wolontariatu nie wcześniej niż po roku od czasu rozwiązania porozumienia.
Organizacja świadczenia usług przez wolontariat
§6
1. W czasie świadczenia wolontariatu, wolontariusz zobowiązany jest przestrzegać powszechnie
obowiązujących przepisów prawa i norm współżycia społecznego.
2. Koordynator wolontariatu organizuje wolontariuszom, świadczenie usług w schronisku .
3. Świadczenie usług wolontariatu, przy zwierzętach przez wolontariuszy, może odbywać się w
następującym czasie:
a) w poniedziałek, środę, czwartek, piątek i sobotę w godzinach:
•

od 11.00 do 15.00 w miesiącach: październik- luty

• od 11.00 do 17.00 w miesiącach: marzec – wrzesień,
b) w niedzielę w godzinach od 10.00 do 14.00,
c) wtorek jest dniem wewnętrznym,
d) w dniach ustawowych świąt, świadczenie usług przez wolontariuszy nie jest wykonywane.
4. Miejscem wykonywania wolontariatu jest siedziba schroniska, a w przypadku organizacji
imprezy bądź innego wydarzenia promującego Schronisko, miejsce tej imprezy lub wydarzenia.
5. Wolontariusz wykonuje zadania w schronisku przynajmniej przez minimum trzy godziny w
miesiącu, w dniach ustalonych z Koordynatorem wolontariatu.
6. Schronisko ma obowiązek ubezpieczyć każdego wolontariusza z którym zawarło porozumienie,
od następstw nieszczęśliwych wypadków.
7. Każdorazowo wolontariusz przed przystąpieniem do świadczeń wolontarystycznych wpisuje
swoją obecność do zeszytu wolontariatu.
8. W przypadku stwierdzenia braku wypełnienia obowiązku, o którym mowa w pkt. 5,
porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariatu zostaje rozwiązane.

9. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość dłuższych nieobecności, pod
warunkiem wcześniejszego ich uzgodnienia z Koordynatorem wolontariatu.
10. Wolontariusz nosi plakietkę z napisem „Wolontariusz” w czasie wykonywania świadczeń w
Schronisku.
11. Wyprowadzenie na spacer zwierząt, odbywa się na wybiegi, znajdujące się na terenie schroniska.
12. Wolontariuszom przysługuje prawo do przekazywania do Kierownika schroniska notatek
zawierających opis cech charakteru czy innych informacji o zwierzęciu .

13. Wolontariusz za zgodą Koordynatora wolontariatu może podawać zwierzętom karmę typu
„smakołyk”.
14. Schronisko prowadzi „Zeszyt uwag wolontariuszy” do którego wolontariusze mogą wpisywać
swoje uwagi i spostrzeżenia.
15. Jednocześnie świadczenie wolontarystyczne na terenie schroniska może wykonywać:
a) 6 wolontariuszy zajmujących się psami;
b) 2 wolontariuszy zajmujących się kotami.
16. Zabrania się puszczania zwierząt luzem po Schronisku, poza dostosowanymi do tego celu
wybiegami. Każdy pies powinien być wyprowadzany na smyczy.
17. Wolontariuszy obowiązuje zakaz wstępu do pomieszczeń kwarantanny oraz do zwierząt
chorych.

Załącznik nr 1 – ankieta
Załącznik nr 2 – oświadczenie rodziców/opiekunów
Załącznik nr 3 – porozumienie

Załącznik nr 1
do Regulaminu Wolontariatu
z dnia ……………

ANKIETA KANDYDATA NA WOLONTARIUSZA
Wypełnienie wszystkich pól jest obowiązkowe.
Pytania z możliwością wyboru odpowiedzi - należy zakreślić właściwe odpowiedzi
Imię i nazwisko

………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………….
Kontakt: tel.; e-mail ………………………………………………………………………………….
1. Co skłoniło Cie do podjęcia decyzji o zostaniu wolontariuszem?
…………………………………………………………………………………………………………
2. Czy masz doświadczenie jako wolontariusz? TAK/NIE
Jeśli tak to jakie?
…………………………………………………………………………………………………………
3. Czy aktualnie jesteś gdzieś wolontariuszem? TAK/NIE
Jeśli tak to gdzie?
…………………………………………………………………………………………………………
4. Czy masz jakieś doświadczenie w opiece nad zwierzętami? TAK/NIE
Jeśli tak to jakie?
…………………………………………………………………………………………………………
5. Czy ukończyłeś jakieś kursy związane z pracą ze zwierzętami i/lub tematyką adekwatną do pracy
wolontariusza? TAK/NIE
…………………………………………………………………………………………………………
6. W co chciałbyś się zaangażować jako wolontariusz naszego schroniska?
a) zajmować się : kotami
psami
b) wyprowadzać psy na spacer;
c) pielęgnować zwierzęta;
d) wspierać adopcję zwierząt (przygotowywać zdjęcia zwierząt wraz z opisem celem przekazania
ich do umieszczenia w internecie)
e) wykonywać prace porządkowe;
f) pomagać w sprzątaniu boksów;
g) pomagać w trakcie imprez promujących działalność Schroniska
h)inne ………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………

7. Jakie posiadasz umiejętności lub cechy charakteru, które mogą być przydatne wolontariuszowi?
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
8. W jakim wymiarze zamierzasz świadczyć usługi w Schronisku?
a) ….. godzin w tygodniu ;
…... godzin w miesiącu
b) w tygodniu : tylko w weekendy
obojętnie
c) rzadziej ( wpisz) : ………………….
d) na jaki okres zobowiązujesz się być wolontariuszem? ………………………………………….
9. Czy zapoznałeś się z dokumentami określającymi organizację pracy w Schronisku?
TAK/NIE
Jeśli tak to z jakimi?
……………………………………………………………………………………………………….
10. Czy jesteś świadomy/a mogących nastąpić zdarzeń losowych oraz wynikłych z nich
konsekwencji, a w szczególności faktu możliwości pokąsania lub doznania innych uszczerbków na
zdrowiu w kontakcie ze zwierzętami.
TAK / NIE
11. Wolontariusz w Schronisku wykonuje czynności określonego rodzaju na jego rzecz i na ściśle
określonych zasadach oraz miejscu i czasie uzgodnionym z kierownikiem schroniska lub osobą
przez niego wyznaczoną. Czy zobowiązujesz się do rzetelnej współpracy z pracownikami,
wolontariuszami oraz innymi osobami przebywającymi w schronisku?
TAK / NIE
Oświadczam, że
mój stan zdrowia, pozwala mi na wykonywanie świadczenia w charakterze wolontariusza, zostałem
poinformowany o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami
oraz o zasadach ochrony przez zagrożeniami, zapoznałem się z informacją o przysługujących mi
prawach i ciążących na mnie obowiązkach, nie zostałem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa przeciwko zwierzętom, nie orzeczono wobec mnie zakazu prazy ze zwierzętami lub
posiadania zwierząt.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz.
922 ) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższej ankiecie
na potrzeby wolontariatu Schroniska „Cztery łapy” w Szczytnie
Niniejsza ankieta nie stanowi porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontariatu w myśl
przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
( Dz. U z 2016 r. poz. 1817 )

………………………
Data

…………………………………….
czytelny podpis

Załącznik nr 2
do Regulaminu Wolontariatu
z dnia ……………

OŚWIADCZENIE
Ja,
…………………………………………
opiekun
prawny
niepełnoletniej/go
…………………………….……………………. wyrażam zgodę na świadczenie usług przez
niego/nią w charakterze wolontariusza na rzecz Schroniska dla zwierząt „Cztery łapy” w Szczytnie.
Potwierdzam, że jestem upoważniony do złożenia niniejszego oświadczenia oraz prawdziwość
informacji zawartych w załączonej ankiecie.
Zapoznałam/em się z regulaminem wolontariatu schroniska i jestem świadomy/a mogących
nastąpić zdarzeń losowych oraz wynikłych z nich konsekwencji dla dziecka, a także Schroniska. W
szczególności mam świadomość tego, że mój podopieczny może zostać pogryziony lub doznać
innych uszczerbków na zdrowiu w kontakcie ze zwierzętami.

………………………
Data

…………………………………….
czytelny podpis

…………………………………………………………………………………………………….
dane kontaktowe opiekuna prawnego ( adres zamieszkania, nr telefonu )

Załącznik nr 3
do Regulaminu Wolontariatu
z dnia ……………
POROZUMIENIE
o wykonywaniu świadczeń wolontariatu
Zawarte w dniu ……………… w Szczytnie pomiędzy:
Schroniskiem dla zwierząt „ Cztery łapy” w Szczytnie z siedzibą przy ul. Łomżyńskiej 6, 12-100
Szczytno zwanym dalej Korzystającym, reprezentowanym przez
Panią Marię Rogalską – Kierownika schroniska
a
……………………………………………………………………………………………………….
( imię i nazwisko, PESEL/data urodzenia)
……………………………………………………………………………………………………….
( adres zamieszkania)
zwany dalej Wolontariuszem
Strony zwierają porozumienie następującej treści:
1. Korzystający i Wolontariusz zawierają porozumienie o współpracy w zakresie pomocy
bezdomnym zwierzętom w Schronisku.
2. Zawarte porozumienie obejmuje świadczenie wolontariatu, o charakterze bezpłatnym.
3. Wolontariusz zobowiązuje się wykonywać w ramach porozumienia nastepujące czynności:
- w schronisku:
a) pielęgnację zwierząt (wykonywania zabiegów higienicznych, takich jak wyczesywanie,
szczotkowanie itp.);*
b) wyprowadzanie na spacery wyznaczonych zwierząt w wyznaczone miejsce;*
c) sprzątanie pomieszczeń dla zwierząt;*
d) wykonywanie prac porządkowych;*
e) sprzątanie boksów;*
f) wspierania adopcji zwierząt (przygotowywanie zdjęć zwierząt wraz z opisami celem przekazania
ich do umieszczenia w internecie);*
g) inne …………………………………………………………………………………………………
- poza schroniskiem:
a) pomagać w organizacji oraz uczestniczyć w imprezach promujących działalność Schroniska;*
b) inne ………………………………………………………………………………………………...
4. Rozpoczęcie wykonywania świadczeń przez Wolontariusza strony ustalają na dzień ……………
a zakończenie do dnia ……………………..*, na czas nieokreślony.*
5. Wolontariusz zobowiązuje się wykonywać świadczenia osobiście.
6. Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie danych osobowych w
szczególności danych wrażliwych wymienionych w art. 27 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych, o których powziął wiedzę w czasie świadczenia usług w schronisku.
7. Korzystający zapewnia Wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania
świadczeń.
8. Wolontariusz został poinformowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.
9. Wolontariusz we wszystkich kwestiach związanych z jego świadczeniem może zwrócić się do
Koordynatora wolontariatu.
10. Porozumienie może być wypowiedziane :
a) przez Wolontariusza, w każdym czasie bez podawania powodów
b) przez Kierownika schroniska w terminie 7 dni w przypadku nie przestrzegania przez

Wolontariusza, postanowień regulaminu wolontariatu w schronisku dla zwierząt „Cztery
łapy” w Szczytnie
11. Zmiany Porozumienia wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
12. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają Kodeks cywilny oraz
ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
13. Integralną częścią niniejszego porozumienia jest Regulamin wolontariatu w Schronisku dla
zwierząt „Cztery łapy” w Szczytnie
14. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Korzystający

Wolontariusza

………………………..

…………………………..

* niepotrzebne skreślić

