
 
REGULAMIN WOLONTARIATU  

W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT 

W SŁUPSKU 
 
1.Wolontariuszem może być każdy kto; 

- lubi zwierzęta a zwłaszcza psy i koty, 

- pragnie nieodpłatnie pracować na ich rzecz, 

- ukończył 18 lat, lub ukończył 16 lat i przedstawił zezwolenie rodziców/opiekunów wyrażające zgodę na 

odbywanie wolontariatu w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku 

- jest zdrowy i nie cierpi na alergię na sierść zwierząt, 

- złoży wypełniony Formularz zgłoszeniowy, 

- podpisze Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, 

- zostanie wpisany do rejestru Wolontariuszy Schroniska dla Zwierząt w Słupsku  

- zostanie zapoznany z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa zgodnie z charakterem wykonywanej pracy, 

- odbędzie szkolenie wprowadzające do pracy wolontarystycznej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku  

 

2.Wolontariusz wykonuje czynności zlecone na terenie Schroniska oraz na zasadzie dobrowolności uczestniczy 

w imprezach organizowanych przez Schronisko. Podczas wykonywania tych czynności Wolontariusz ma 

obowiązek: 

- pracować w dniach i godzinach wyznaczonych w drodze wcześniejszych ustaleń z kierownikiem Schroniska, 

potwierdzając to podpisem w karcie obecności przed rozpoczęciem pracy w danym dniu, ( wolontariat może być 

świadczony na terenie Schroniska dla Zwierząt w Słupsku w Pon. – Pt.  10.00 – 17.00 Sob. – Niedz. 10.00 -

14.00. W święta Schronisko jest nieczynne dla wolontariuszy), 

- nosić identyfikator w czasie wykonywania pracy a w szczególnych wypadkach poza terenem schroniska 

kamizelkę odblaskową 

- przestrzegać przepisów BHP i zasad bezpieczeństwa, 

-wykonywać czynności zlecone przez kierownika lub osobę upoważnioną mieszczące się w wykazie czynności 

zawartych w porozumieniu wolontariackim, 

- utrzymywać czystość na terenie Schroniska dla Zwierząt, 

- sprzątać odchody psa wyprowadzanego poza teren schroniska, 

- odnosić na miejsce pobrania wszystkie przedmioty ( smycze, szczotki, zabawki, itp.), 

- dbać o dobre imię Schroniska dla Zwierząt oraz Towarzystwa Opieki nad Zwierzetami w Polsce Oddział w 

Słupsku. 

 

3. Zlecone wolontariuszowi czynności mogą polegać w szczególności na: 

- wyprowadzaniu na spacery wyznaczonych psów na smyczach, a w szczególnych wypadkach w kagańcach, 

przy czym czas wyprowadzenia na spacer jednego psa nie może być krótszy niż 20 minut. Pamiętaj, na spacerze 

nie podchodź do osób z psami z innych boksów oraz zachowaj bezpieczny odstęp przy mijaniu się z innymi 

psami., 

- wyprowadzaniu przede wszystkim na spacery psów, które wymagają resocjalizacji, rehabilitacji i szczególnego 

kontaktu z człowiekiem. Jeden wolontariusz na spacer może wyprowadzić każdorazowo tylko i wyłącznie 

jednego psa. Dokładnie zamykaj wszystkie furtki i bramy. To konieczność nawet jeśli zostawiasz pusty boks – 

psy potrafią się chować i możesz nawet nie zauważyć, że jeszcze ktoś w nim został. 

- wyprowadzaniu i zabawie z psem na wybiegu dla psów  

- czesaniu wyznaczonych psów i kotów, 

- pomocy w przygotowywaniu i uczestnictwie w aukcjach i innych imprezach związanych z adopcją 

bezdomnych zwierząt oraz pozyskiwaniu środków organizowanych przez Schronisko  

- pomocy biurowe 

- propagowaniu idei humanitaryzmu wobec zwierząt wśród mieszkańców Słupska i okolic, 

- udziale w interwencjach związanych ze złym traktowaniem zwierząt na zlecenie i pod nadzorem Schroniska 

dla  Zwierząt w Słupsku, 

- w szczególnych przypadkach i okolicznościach wolontariuszowi mogą być zlecone do wykonania czynności 

inne niż w/wymienione. 



 

4. Wolontariuszowi nie wolno bez zgody lub porozumienia z kierownikiem lub dyżurującym pracownikiem 

Schroniska: 

- wykonywać samowolnie żadnych czynności związanych z pielęgnacją zwierząt, (Obserwuj wyprowadzanego 

psa. Jeśli coś Cię zaniepokoi w jego wyglądzie i/lub zachowaniu np. pies jest osowiały, ma ranę, kuleje, 

przejawiał agresję, zgłoś to dyżurującemu pracownikowi Schroniska), 

- samowolnie dokarmiać zwierząt (Wszystkie chude psy cierpią na jakieś schorzenia i są karmione zgodnie z 

indywidualnymi dietami opracowanymi przez weterynarza. Podanie im nieodpowiedniego jedzenia może 

doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia,  a nawet do śmierci zwierzęcia. Jeśli  zaniepokoi Cię wygląd 

jakiegoś psa, nie działaj na własną rękę – zgłoś problem dyżurującemu pracownikowi Schroniska, 

- przebywać w pomieszczeniach takich jak: gabinet weterynaryjny, boksy obserwacyjne dla zwierząt 

podejrzanych o choroby zakaźne, boksach dla zwierząt podlegających kwarantannie, chłodniach, magazynach i 

innych wskazanych przez kierownika miejscach, 

- robić zdjęć zwierzętom przebywającym w boksach i na kwarantannie oraz umieszczać ich na portalach 

społecznościowych. 

- wolontariuszom poniżej 21 r. ż. samowolnie wyprowadzać na spacery dużych psów, 

- samowolnie wykonywać innych czynności nie wymienionych w Regulaminie. 

5.Wolontariusz może wykazać się własną inicjatywą w zakresie: 

− pozyskiwania funduszy na rzecz Schroniska, 

− propagowania edukacji humanitarnej np. w szkołach, przedszkolach, 

− pozyskiwania osób, które przyjmą bezdomne zwierzęta ze Schroniska do adopcji lub prowadząc domy 

tymczasowe dla zwierząt 

 

6. Kierownik Schroniska może zrezygnować z pomocy Wolontariusza, który nie przestrzega niniejszego 

Regulaminu oraz : 

- dopuszcza się zachowania niezgodnego z zasadami bezpieczeństwa lub naruszającego porządek prawny, 

- narusza zasady pracy, powoduje dezorganizację pracy lub zakłóca jej porządek, 

- działa na szkodę korzystającego lub zwierząt przebywających w Schronisku, 

- narusza dobre imię Schroniska dla Zwierząt w Słupsku, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce 

Oddział w Słupsku oraz oraz pracowników, członków i wolontariuszy wymienionych jednostek. 

- nie ma potrzeby bądź możliwości zlecania pracy Wolontariuszowi. 

 

7. Wolontariusz może zostać skreślony z rejestru Wolontariuszy Schroniska dla Zwierząt w Słupsku w 

przypadku: 

- własnej rezygnacji złożonej w formie pisemnej, 

- nie podjęcia żadnych czynności na rzecz Schroniska przez okres 2 miesięcy (jeżeli wcześniej nie zgłosił 

kierownikowi Schroniska o niemożliwości wykonywania wolontariatu przez określony czas), 

- nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu. 

 

8. Schronisko zastrzega sobie prawo wyboru wolontariusza, z którym podpisze Porozumienie o wykonywaniu 

świadczenia wolontarystyczngo lub prawo odmowy podpisania porozumienia wolontarystycznego.  

 

 

 

Zapoznałem/am się z niniejszym regulaminem i zobowiązuję się do jego przestrzegania 

 

 

 

Data i Podpis wolontariusza ………………………………………………………………... 

 


