
REGULAMIN WOLONTARIATU W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 
W RADOMIU 

 
§ 1 

 
1. Wolontariat w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu, zwanym dalej 

Schroniskiem, działa na podstawie indywidualnych, pisemnych porozumień 
zawieranych z poszczególnymi Wolontariuszami wg wzorca stanowiącego 
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2010 
Nr 234 poz.1536 ze zmianami). 

2. Wolontariusze są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu 
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu, Regulaminu Wolontariatu, 
poleceń kierownika Schroniska, a także bieżących zaleceń pracownika 
Schroniska upoważnionego do kontaktu z Wolontariatem. 

 
§ 2 

 
Wolontariuszem może zostać każdy, kto: 

− lubi zwierzęta i pragnie nieodpłatnie pracować na ich rzecz, 

− ukończył 18 lat lub ukończył 14 lat i przedstawi zgodę rodziców / opiekunów 
na odbywanie wolontariatu w Schronisku wg wzoru stanowiącego załącznik           
nr 2 do niniejszego Regulaminu; 

− złożył wniosek o odbycie Wolontariatu w Schronisku i przeszedł z pozytywnym 
wynikiem rozmowę kwalifikacyjną, 

− podpisze porozumienie o świadczeniu pracy wolontarystycznej na rzecz 
Schroniska, podając niezbędne dane osobowe,  

− nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do świadczenia pracy w Schronisku. 
 

§ 3 
 
1. Zakres prac świadczonych przez wolontariusza określa precyzyjnie zawarte z 

nim porozumienie. 
2. Zmiana zakresu świadczonych prac wymaga pisemnej zmiany porozumienia. 

 
§ 4 

 
Wolontariusz przebywając na terenie Schroniska ma obowiązek: 
 
1. Uzgadniania z tygodniowym wyprzedzeniem, osobiście lub telefonicznie,                

z kierownikiem lub pracownikiem upoważnionym do współpracy z 
wolontariatem, terminów świadczenia pracy wpisywanych jako wiążących do 
tygodniowego harmonogramu pracy wolontariatu; 

2. Wykonywania pracy w dniach i godzinach wyznaczonych w drodze 
wcześniejszych ustaleń; 

3. Każdorazowego wpisywania czasu rozpoczęcia i zakończenia świadczenia 
pracy na liście obecności prowadzonej przez pracownika Schroniska 
upoważnionego do współpracy z wolontariatem; 

4. Noszenia identyfikatora  w czasie wykonywania pracy w Schronisku; 



5. Uzgadniania z kierownikiem lub wyznaczonym pracownikiem Schroniska 
zakresu działań na bieżący dzień oraz trybu postępowania przy wykonywanych 
czynnościach, szczególnie przy bezpośredniej obsłudze zwierząt; 

6. Starannego i sumiennego wykonywania prac zgodnie z instrukcjami opiekuna 
7. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa; 
8. Przestrzegania zapisów podpisanego porozumienia pod rygorem jego 

natychmiastowego rozwiązania; 
9. Utrzymywania w czystości obiektu Schroniska a w szczególności uprzątania 

nieczystości pozostawionych przez zwierzę przebywające pod opieką 
wolontariusza; 

10. Dbałości o wyposażenie i mienie Schroniska. 
 

§ 5 
 
Świadczenie pracy przez Wolontariuszy na terenie Schroniska może się odbywać,              
od wtorku do soboty w  godzinach 10.00 do 17.00 oraz w niedziele od godziny 12.00 
do 17.00 
 

§ 6 
 
1. Zakres prac, które mogą być wykonywane przez wolontariusza obejmuje: 

− wyprowadzane na spacery wyznaczonych psów na smyczach i w 
kagańcach, 

− pielęgnację wyznaczonych psów i kotów (mycie, czesanie itp.) 

− sprzątanie pomieszczeń podczas nieobecności w nich zwierząt, 

− mycie naczyń dla zwierząt 

− prace porządkowe na terenie Schroniska 

− pomoc w organizacji akcji na rzecz zwierząt przebywających w Schronisku 

− pomoc w prowadzeniu oficjalnej strony internetowej Schroniska 

− propagowanie idei adopcji zwierząt. 
2. Wolontariusz, może wykazać się własną inicjatywą w zakresie pozyskiwania 

funduszy na rzecz Schroniska i pozyskiwania osób, które mogą przyjąć 
bezdomne zwierzęta ze Schroniska. 
Wszelka działalność prowadzona poza Schroniskiem na jego rzecz lub w jego 
imieniu może się odbywać jedynie za wiedzą i pisemną zgodą kierownika 
Schroniska. 

3.     W szczególnych przypadkach wolontariuszowi mogą być zlecone do wykonania 
inne niż w/w czynności, związane z prawidłowym funkcjonowaniem Schroniska. 

 
§ 7 

 
Wolontariuszowi zabrania się: 

− samowolnego wchodzenia do boksów dla zwierząt 

− samowolnego wyprowadzania zwierząt z boksów 

− samowolnego dokarmiania zwierząt 

− biegania po obiekcie i głośnego zachowywania się  

− drażnienia i straszenia zwierząt 

− używania przemocy wobec zwierząt  

− przebywania w pomieszczeniach kwarantanny, chłodniach i w magazynie 



− wprowadzania zwierząt do pomieszczeń socjalnych 
§ 8 

 
Nabór wolontariatu jest prowadzony na bieżąco przez Schronisko, w miarę 
potrzeb, m.in. poprzez umieszczanie informacji na stronie internetowej 
Schroniska, lub stronie miasta www.radom. pl  
 

§ 9 
 
Skargi, wnioski i uwagi dotyczące działalności wolontariatu w Schronisku należy 
składać do kierownika Schroniska, a w dalszej kolejności do Zarządu 
Radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami z siedzibą w Radomiu                   
ul. Witosa 96 i Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego              
w Radomiu ul. Kilińskiego 30. 
 
  
 


