
 
 

REGULAMIN WOLONTARIATU W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SOPOCIE 
 
  

 
§ 1 

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Sopotkowo” z siedzibą w Sopocie przy ul. Malczewskiego 38 (zwane 
dalej Schroniskiem) jest własnością Gminy Miasta Sopot. 

§ 2 

Wolontariusz ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje pracę na rzecz Schroniska na zasadach określonych  
w niniejszym regulaminie oraz Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688).  

§ 3 

1. Pracę wolontariuszy koordynuje koordynator ds. wolontariatu (zwany dalej Koordynatorem) wyznaczony 
przez kierownika Schroniska (zwanego dalej Kierownikiem) w porozumieniu z właścicielem Schroniska.  

2. Koordynator odpowiada za działalność wolontariatu przed Kierownikiem.  

3. Wszystkie uwagi i sugestie dotyczące funkcjonowania wolontariatu wolontariusze zgłaszają bezpośrednio 
do Koordynatora. 

§ 4 

Nabór na wolontariuszy prowadzony jest dwa razy w roku na wiosnę i jesień. Przy każdym naborze obowiązuje 
limit przyjęć, którego wielkość zależy od bieżących potrzeb. Informacja o naborze dostępna jest  
z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej Schroniska http://www.schronisko.sopot.toz.pl oraz 
na profilu Schroniska Fanpage https://www.facebook.com/SchroniskoSopot. 

§ 5 

1. Wolontariuszem może zostać osoba, która: 

a. ukończyła 18 rok życia lub, jako wolontariusz zajmujący się wyłącznie kotami, osoba niepełnoletnia, 
która ukończyła 16 rok życia, po przedłożeniu stosownej zgody rodziców/ opiekunów prawnych, 

b. pragnie nieodpłatnie pracować na rzecz zwierząt, 

c. złoży wypełnioną Deklarację Wolontariusza, dostępną w siedzibie lub na stronie internetowej 
Schroniska, 

d. weźmie udział w szkoleniu i ukończy je z pozytywnym wynikiem, 

e. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do świadczenia pracy w Schronisku, 

f. zawrze ze Schroniskiem Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych (zwane dalej 
Porozumieniem), podając wszystkie wymagane dane osobowe. 

2. W uzasadnionych przypadkach, Kierownik może odmówić zawarcia Porozumienia. 

§ 6 

1. Prace zlecone wolontariuszowi mogą obejmować następujące czynności: 

a. socjalizacja wyznaczonych zwierząt (zabawa, wyprowadzanie na spacery), 

b. pielęgnacja wyznaczonych zwierząt (wyczesywanie, szczotkowanie), 

c. pomoc przy przygotowaniu i organizacji oraz uczestnictwo w imprezach na rzecz Schroniska, 

d. wspieranie adopcji zwierząt (umieszczanie ogłoszeń na temat wyznaczonych zwierząt w Internecie), 

e. prace porządkowe (sprzątanie wyznaczonych pomieszczeń dla zwierząt, mycie naczyń dla zwierząt), 

f. inne prace pomocnicze związane z opieką nad zwierzętami – w zależności od potrzeb.  

http://www.schronisko.sopot.toz.pl/


2. Kierownik Schroniska dla każdego wolontariusza prowadzi kartę pracy, która jest potwierdzeniem 
obecności wolontariusza w Schronisku oraz wykonywanej przez niego pracy. 

§ 7 

1. Przed rozpoczęciem pracy, wolontariusz przechodzi szkolenie teoretyczne z zasad wolontariatu i zasad 
BHP obowiązujących na terenie Schroniska oraz szkolenie praktyczne z zasad bezpieczeństwa  
i prawidłowego poruszania się na terenie Schroniska prowadzone przez Koordynatora lub osobę przez 
niego wyznaczoną. 

2. Każdy nowy wolontariusz przechodzi dwumiesięczny okres próbny, którego celem jest potwierdzenie 
jego zaangażowania i predyspozycji do opieki nad zwierzętami. Po tym czasie i po pozytywnym 
zaopiniowaniu przez Koordynatora, Porozumienie zostaje zawarte bezterminowo.  

3. Każdy nowy wolontariusz zajmujący się psami przez okres sześciu miesięcy ma prawo zajmować się 
wyłącznie psami oznaczonymi kolorem zielonym. Po tym okresie Koordynator, w porozumieniu  
z Kierownikiem, na podstawie systematyczności i zaangażowania danego wolontariusza, podejmuje 
decyzję o możliwości zapoznania z psami oznaczonymi kolorem żółtym lub czerwonym. Zapoznanie może 
być przeprowadzane wyłącznie w asyście osoby doświadczonej wskazanej przez Kierownika. 

§ 8 

Wolontariusz może przebywać na terenie Schroniska w godzinach pracy biura Schroniska lub innych godzinach 
wyznaczonych przez Kierownika. 

§ 9  

1. Wolontariusz przebywający na terenie Schroniska ma obowiązek: 

a. wykonywać pracę sumiennie, 

b. zachowywać się odpowiedzialnie, przestrzegać przepisów BHP i poleceń wydawanych przez 
Kierownika i inne osoby przez niego upoważnione, 

c. każdorazowo wpisywać swoją obecność do karty pracy wolontariusza dostępnej w biurze Schroniska, 

d. zakładać identyfikator na czas przebywania na terenie Schroniska, 

e. zgłaszać Kierownikowi wszelkie niepokojące sytuacje i nieprawidłowości, w szczególności związane 
ze stanem zdrowia zwierząt, 

f. stosować się do poleceń i uwag Koordynatora i Kierownika w zakresie wynikającym z treści 
niniejszego regulaminu, 

g. sprzątać odchody psów po wyprowadzeniu ich z boksów, a nieczystości wyrzucać do pojemników na 
odpady, 

h. angażować się w sprzątanie pomieszczeń wydzielonych dla wolontariuszy, 

i. odnosić wszystkie używane przedmioty (w tym narzędzia, smycze, szczotki) na miejsce pobrania. 

2. Wszelka działalność prowadzona poza Schroniskiem na jego rzecz lub w jego imieniu może się odbywać 
jedynie za wiedzą i zgodą Kierownika. 

§ 10 

Wolontariuszowi zabrania się: 

1. wyprowadzania zwierząt z boksów bez zgody Kierownika lub upoważnionego pracownika, 

2. spuszczania psów ze smyczy, 

3. przekazywania wyprowadzanych na spacer zwierząt pod opiekę osobom trzecim bez zgody Kierownika, 

4. karmienia zwierząt bez wiedzy i zgody Kierownika, 

5. podawania lekarstw bez zgody i wiedzy Kierownika oraz lekarza weterynarii, 

6. drażnienia zwierząt, 

7. przebywania na terenie kwarantanny, pomieszczeń technicznych, gabinetu weterynaryjnego bez zgody 
Kierownika, 

8. samowolnego wykonywania czynności określonych w niniejszym regulaminie i regulaminie Schroniska. 



§ 11 

Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w wyniku pracy w Schronisku.  

§ 12 

1. Rozwiązanie współpracy może nastąpić w wyniku wypowiedzenia Porozumienia: 

a. z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia z woli jednej ze stron lub  

b. ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego zaniedbania, naruszenia postanowień 
niniejszego regulaminu Wolontariatu lub regulaminu Schroniska przez Wolontariusza. 

2. O zamiarze rozwiązania Porozumienia strony informują Koordynatora. 

3. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy w szczególności na skutek: 

a. pisemnej rezygnacji, 

b. niepodjęcia aktywności na rzecz Schroniska przez okres dłuższy niż jeden miesiąc z wyjątkiem 
sytuacji uzgodnionych z Koordynatorem, 

c. rażącego niedopełnienia swoich obowiązków, 

d. działania na szkodę Schroniska lub zamieszkujących go zwierząt, 

e. zgubienia powierzonego mu zwierzęcia. 

4. Skreślenie z listy wolontariuszy jest równoznaczne z rozwiązaniem Porozumienia w jednym z trybów 
opisanych w ust. 1 powyżej.  

5. Rozwiązanie współpracy wolontariackiej następuje w formie pisemnej. 

§ 13 

Na wniosek wolontariusza Kierownik, w porozumieniu z Koordynatorem, wydaje opinię o jego pracy na rzecz 
Schroniska. 

§ 14 

1. Wolontariusz zobowiązuje się przestrzegać ustalonego porządku, regulaminu Schroniska oraz niniejszego 
regulaminu. 

2. Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie 
wykonywanego porozumienia. 

§ 15 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem postępuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1145) i Ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688). 


