
Regulamin wolontariatu

Schroniska dla Zwierząt w Młodolinie

§1

Postanowienia ogólne

1. Wolontariat w Schronisku dla zwierząt w Młodolinie działa na podstawie 
indywidualnych pisemnych Porozumień zawieranych z poszczególnymi 
wolontariuszami zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 
873).

2. Wolontariuszem może zostać:

◦ Osoba, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do 
czynności prawnych, a także młodsza, o ile ukończyła 16 rok życia i 
przedstawi pisemną zgodę opiekunów prawnych

◦ Osoba, która przeszła z pozytywnym wynikiem rozmowę kwalifikacyjną

◦ Osoba, która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do świadczenia pracy 
na rzecz Schroniska.

3. Do pracy w imieniu i dla Schroniska w charakterze wolontariusza może 
przystąpić wyłącznie osoba spełniająca w/w kryteria po zawarciu przez tę 
osobę Porozumienia z Fundacją Altamira prowadzącą schronisko.

§2

Zadania wolontariatu

1. Praca wolontariusza polega na czynnym udziale w pracach na terenie 
schroniska dla zwierząt, a w szczególności na opiece i pielęgnacji oraz 
wszelkich działaniach podejmowanych przez Schronisko zgodnie z jego 
regulaminem.

2. W przypadku kiedy wolontariusz jest poniżej 18 roku życia bezpośrednio ze 
zwierzętami może pracować tylko pod opieką opiekuna zwierząt lub 
kierownika schroniska.  W innym przypadku może pomagać w pracach lekkich
np. w biurze.



3. Dokładny zakres działań wykonywanych przez Wolontariusza określa zawarte 
z nim Porozumienie. Porozumienie w imieniu Schroniska podpisuje Kierownik 
schroniska lub jego zastępca.

4. Wszelkie zmiany zakresu wykonywanych działań wymagają pisemnej zmiany 
w/w Porozumienia.

5. Wolontariusz wykonuje powierzone mu zadania:

◦ ochotniczo i bez wynagrodzenia

◦ samodzielnie lub we współpracy z innymi wolontariuszami

◦ w zgodzie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zawartego 
Porozumienia

§3

Obowiązki Wolontariusza

1. Wolontariusz powinien wykonywać swoje obowiązki rzetelnie, sumiennie i 
terminowo, z poszanowaniem dobrych obyczajów.

2. Wolontariusz dba o dobre imię Schroniska - swoją postawą oraz we wszelkich 
możliwych formach komunikacji społecznej, takich jak partnerzy i 
współpracownicy Schroniska, media, portale internetowe, portale 
społecznościowe itp.

3. Wszelkie wątpliwości, pytania, uwagi, sugestie związane z działaniami 
określonymi na mocy Porozumienia lub innymi działaniami  Schroniska 
Wolontariusz kieruje do Kierownika Schroniska lub wyznaczonego przez niego
zastępcę.

4. Wolontariusz informuje systematycznie Schronisko lub wyznaczonego przez 
Kierownika opiekuna - o postępie wykonywanych przez siebie zadań, drogą 
ustaloną w porozumieniu.

5. Wolontariusz zobowiązuje się przynajmniej raz na miesiąc uczestniczyć w 
spotkaniach z pracownikami Schroniska w celu uzupełnienia wiedzy 
praktycznej i podzielenia się niezbędnymi informacjami dotyczącymi zwierząt 
przebywających w Schronisku.

§4

Obowiązki Schroniska

1. Schronisko dostarcza Wolontariuszowi wszelkich niezbędnych informacji i 
materiałów do wykonywania przez niego zadań.

2. Kierownik lub pracownik schroniska służą doraźną pomocą Wolontariuszowi w
przypadku, gdy potrzebuje takowej przy realizacji swoich zadań.

3. Schronisko organizuje 1 raz na kwartał spotkania Wolontariuszy , w trakcie 
których informuje Wolontariuszy o bieżących pracach prowadzonych przez 



Schronisko,  planach, adopcjach, zbiórkach żywności , statystykach 
schroniskowych itd.

§5

Zakończenie współpracy

1. Porozumienie Wolontariusza podpisane ze Schroniskiem może być 
rozwiązane  z zachowaniem     tygodniowego okresu wypowiedzenia.

2. Wypowiedzenie powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności.

3. Kierownik Schroniska może rozwiązać zawarte z Wolontariuszem 
Porozumienie bez wypowiedzenia, jeżeli ten:

◦ dopuszcza się  zachowania niezgodnego z postanowieniami niniejszego 
Regulaminu lub porządku prawnego

◦ działa na szkodę zwierząt, przebywających pod opieką Schroniska, 
współpracowników Schroniska lub samego Schroniska.

§6

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 2017 roku i obowiązuje do 
odwołania lub do momentu ustanowienia nowego.

2. Regulamin oraz inne informacje dotyczące wolontariatu na rzecz Schroniska 
zamieszczone są na stronie internetowej Schroniska.


