
 

REGULAMIN WOLONTARIATU W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT  
W CELESTYNOWIE 

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 Bezdomnych 
Zwierząt w Celestynowie, 

−  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 Bezdomnych Zwierząt w 

Celestynowie, 
− zostanie przeszkolony w zakresie obowiązujących przepisów zgodnie z charakterem 

wykonywanej pracy. 
2. Wolontariusz wykonuje czynności zlecone na terenie Schroniska oraz na zasadzie 

dobrowolności uczestniczy w   imprezach organizowanych przez Schronisko. 
3. Wolontariusz przebywając na terenie Schroniska ma obowiązek: 
− pracować w dniach i godzinach wyznaczonych w drodze wcześniejszych ustaleń z 

kierownikiem Schroniska, potwierdzając to podpisem w zeszycie obecności, 
− nosić identyfikator w czasie wykonywania pracy, 
− przestrzegać przepisy BHP i zasady bezpieczeństwa, 
− wykonywać czynności zlecone przez kierownika lub osobę upoważnioną mieszczące 

się w wykazie czynności zlecanych Wolontariuszom, 
− wykonywać prace porządkowe oraz inne czynności związane z funkcjonowaniem 

Schroniska, 
− utrzymywać czystość na terenie obiektu. 
4. Zlecone wolontariuszowi czynności mogą polegać w szczególności na: 
a) wyprowadzaniu na spacery wyznaczonych psów na smyczach i w kagańcach, przy 

czym czas wyprowadzenia na spacer jednego psa nie może być krótszy niż 20 minut, 
b) wyprowadzaniu przede wszystkim na spacery psów, które wymagają resocjalizacji, 

rehabilitacji i szczególnego kontaktu z człowiekiem, 
c) jeden wolontariusz na spacer może wyprowadzić każdorazowo tylko i wyłącznie 

jednego psa, 
d) czesaniu wyznaczonych psów i kotów, 
e) pomoc w przygotowywaniu i uczestnictwo w aukcjach i innych imprezach 

związanych z adopcją bezdomnych zwierząt organizowanych przez Schronisko dla 
Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie, 



f) sprzątaniu pomieszczeń dla zwierząt,
g) myciu naczyń dla zwierząt,
h) różne drobne prace porządkowe,
i) pomocy w prowadzeniu strony internetowej,
j) udziale w interwencjach związanych ze złym traktowaniem zwierząt na zlecenie i pod

nadzorem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie,
k) kontroli na zlecenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie warunków

bytowych zwierząt przekazanych do adopcji,
l) w szczególnych przypadkach i okolicznościach wolontariuszowi mogą być zlecone do

wykonania czynności inne niż wymienione związane z prawidłowym
funkcjonowaniem Schroniska.

5. Wolontariuszowi nie wolno bez zgody lub porozumienia z kierownikiem Schroniska:
a) wykonywać samowolnie żadnych czynności związanych z pielęgnacją zwierząt,
b) samowolnie wyprowadzać zwierzęta z boksów, zabierać na spacery,
c) samowolnie dokarmiać zwierzęta,
d) przebywać w pomieszczeniach takich jak: boksy obserwacyjne dla zwierząt

podejrzanych o choroby zakaźne, chłodniach, magazynach i innych wskazanych przez
kierownika miejscach,

e) samowolnie wykonywać wszelkich innych czynności nie wymienionych w
Regulaminie.

6. 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. 
7. Kierownik Schroniska może zrezygnować z pomocy Wolontariusza, który:
a) nie przestrzega pkt. 4 i 5 niniejszego Regulaminu,
b) dopuszcza się zachowania niezgodnego z zasadami bezpieczeństwa lub

naruszającego porządek prawny,
c) narusza zasady pracy, powoduje dezorganizację pracy lub zakłóca jej porządek,
d) działa na szkodę korzystającego lub zwierząt przebywających w Schronisku,
e) nie wykonuje zleconych czynności wynikających z niniejszego Regulaminu,
f) utracił zaufanie Zarządu TOZ lub kierownictwa Schroniska,
g) nie ma potrzeby bądź możliwości zlecania pracy Wolontariuszowi.
8. Wolontariusz może zostać skreślony z rejestru Wolontariuszy Schroniska dla

Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie w przypadku:
a) rezygnacji złożonej w formie pisemnej,
b) nie podjęcia żadnych czynności na rzecz Schroniska przez okres 2 miesięcy (jeżeli

wcześniej nie zgłosił kierownikowi Schroniska o niemożliwości wykonywania
wolontariatu prze określony czas).

Data zatwierdzenia i obowiązywania      4.04.2014 r. 



 
Lista zagrożeń mogących wystąpić podczas odbywania wolontariatu  
w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie 

 
Czynniki niebezpieczne 

Rodzaj zagrożenia Przyczyna 
zagrożenia 

Możliwe skutki 
zagrożenia 

Proponowane 
środki ochrony 
przed zagrożeniem 

Upadek na tym samym 
poziomie, poślizgnięcie 

Nierówne, śliskie 
powierzchnie, wystające 
przedmioty, nierówne 
podłoże (wystające płyty 
chodnikowe, progi, 
uszkodzone kafelki) 

Potłuczenia, skręcenia, 
zwichnięcia, złamania 

Wzmożona uwaga, 
odpowiednie obuwie, 
kontrola stanu 
technicznego traktów 
komunikacyjnych, 
utrzymywanie podłoża w 
czystości i suchości 

Uderzenie o nieruchome 
przedmioty 

Wyposażenie 
pomieszczeń, gabinetów 
zabiegowych,  

Potłuczenia, złamania, 
rany 

Wzmożona uwaga  

Kontakt z ostrymi 
przedmiotami, przecięcia 

Kontakt z ostrymi 
narzędziami kuchennymi 
przy  przygotowywaniu 
posiłków, przenoszenie 
ostrych przedmiotów. 

Rany, urazy narządu 
wzroku 

Wzmożona uwaga, środki 
ochrony indywidualnej 
(rękawice ochronne, 
okulary) 

Agresja ze strony 
zwierząt 

 

Pielęgnacja, karmienie 
pojenie zwierząt 

 

Rany, ryzyko 
przeniesienia czynnika 
biologicznego 

 

Wzmożona uwaga 
podczas kontaktu ze 
zwierzętami, unikanie 
kontaktu bezpośredniego 
w szczególności w 
odniesieniu do zwierząt 
agresywnych, 
odpowiednie środki 
ochrony osobistej, 
uzyskanie pomocy 
fachowego personelu 
(pracownicy schroniska, 
weterynarz) 

Czynniki szkodliwe i uciążliwe – fizyczne, chemiczne i biologiczne 
Hałas Szczekanie psów Uszczerbek na słuchu, 

bóle głowy, zaburzenia 
koncentracji 

Odpowiednia organizacja 
pracy (środki ochrony 
indywidualnej, 
ochronniki słuchu) 

Kontakt z drażniącymi i 
alergizującymi 
czynnikami chemicznymi 

Środki czystości, środki 
dezynfekcyjne, środki do 
pielęgnacji zwierząt, 
lateks 

Alergie skórne i układu 
oddechowego, astma, 
podrażnienia skóry, 
zatrucia 

Wzmożona uwaga, 
stosowanie środków 
ochrony indywidualnej 
(rękawice gumowe) 

Czynniki biologiczne 
pochodzenia 
odzwierzęcego – bakterie, 
wirusy, pasożyty 

Zadrapanie, ugryzienie 
przez zwierzęta, odchody 
zwierząt, droga 
bezpośrednia lub 
pokarmowa 

Choroby zakaźne 
pochodzenia 
odzwierzęcego 

Przestrzeganie zasad 
higieny podczas kontaktu 
ze zwierzętami, 
stosowanie środków 
ochrony indywidualnej 
(rękawice gumowe) 
podczas pielęgnacji 
zwierząt 

 
 



 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
dla kandydatów na Wolontariuszy w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie 

 
IMIĘ i NAZWISKO................................................................................. 

Data urodzenia................. 

PESEL ………………………………………………………… 

Nr dowodu osobistego/legitymacji………………………. 

Osoba ucząca się (pełna nazwa i adres 
szkoły)………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….. 

Adres domowy, telefon, e-mail 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….. 

Przeciwwskazania do pracy na rzecz bezdomnych zwierząt: (uczulenia, alergia, choroby itp.) 
/zaznaczyć X/: 

    brak 

    są (jakie?):................................................................................................................................ 

Jaki dzień tygodnia i ile godzin tygodniowo możesz poświecić na pracę na rzecz bezdomnych 
zwierząt? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
. 

Czynności, które Wolontariusz deklaruje wykonywać w na terenie Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie (osoby niepełnoletnie od 16. roku życia - za zgodą 
rodzica / opiekuna) - /zaznaczyć X/: 

      wyprowadzanie na spacery wyznaczonych psów, 

      czesanie wyznaczonych psów i kotów, 

      pomoc w przygotowywaniu i uczestnictwo w aukcjach i innych imprezach związanych z 
adopcją     bezdomnych zwierząt organizowanych przez Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt w Celestynowie, 



      sprzątanie pomieszczeń dla zwierząt, 

      mycie naczyń dla zwierząt, 

      różne drobne prace porządkowe, 

       pomoc w prowadzeniu strony internetowej, 

       udział w interwencjach związanych ze złym traktowaniem zwierząt na zlecenie i pod 
nadzorem   Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie, 

       kontrola na zlecenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie warunków 
bytowych zwierząt przekazanych do adopcji. 

Dodatkowe umiejętności: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jakie są Twoje motywacje i oczekiwania odnośnie pracy na rzecz bezdomnych zwierząt? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że akceptuję treść Regulaminu wolontariatu w Schronisku dla Bezdomnych 
Zwierząt w Celestynowie. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z 
Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883). 

…………………………………..          
………………………………….. 
             Podpis                       Data 
 

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy składać w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt 
w Celestynowie, ul. Prosta 3, 05-430 Celestynów w godzinach 10-14 od poniedziałku do 
soboty. 

Osoba niepełnoletnia wraz z Formularzem zgłoszeniowym składa obowiązkowo zezwolenie 
wyrażające zgodę na odbywanie wolontariatu w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w 
Celestynowie podpisane przez rodziców/opiekunów. 

 



 

 

............................................................. 
          imię i nazwisko wolontariusza 

 

 

Oświadczenie 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z listą potencjalnych zagrożeń mogących 

wystąpić podczas wolontariatu oraz działaniami ochronnymi i zapobiegawczymi. 

Zobowiązuję się do stosowania przydzielonych mi środków ochrony indywidualnej oraz 

wykonywania przydzielonych mi zadań w sposób bezpieczny i higieniczny. 

 

 

 

 

............................................................... 
data i podpis wolontariusza lub opiekuna 

prawnego  

 



 

 
 

……………………………………………… 
(imię i nazwisko osoby wyprowadzającej) 

 
……………………………………………… 

 
……………………………………………… 

(adres) 
 
 
 

Oświadczenie o odpowiedzialności cywilnej 
 

Ja, niżej podpisany(a), oświadczam i potwierdzam własnoręcznym podpisem, że: 

1) wyrażam chęć wyprowadzania psów na spacery, dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność, 

2) zapoznałem(am) się z regulaminem schroniska, 

3) uzyskałem(am) przeszkolenie w zakresie zasad wyprowadzania psów ze schroniska na spacery, 

4) jestem świadomy(a) ryzyka oraz ewentualnych niebezpieczeństw i konsekwencji wypadków pogryzień, 

które mogą nastąpić podczas spaceru, 

5) ponoszę pełną odpowiedzialność za wszelkiego typu szkody materialne i szkody na zdrowiu własnym i 

osób trzecich, wynikłe w czasie pobytu z psem na spacerze, 

6) przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność materialną za powierzone mi zwierze, w tym za straty 

związane z wypadkami komunikacyjnymi oraz ucieczkę i zobowiązuję się do zaangażowania się do 

jego poszukiwania, 

7) zrzekam się wszelkich roszczeń wobec Schroniska dla Zwierząt w Celestynowie, związanych z 

kontaktem ze zwierzętami schroniska, w szczególności roszczeń odszkodowawczych z tytułu 

jakichkolwiek wypadków lub chorób, w tym w szczególności wszelkiego rodzaju pogryzień, jak 

również zniszczenia odzieży lub innego mojego mienia, 

8) stan zdrowia pozwala mi na kontakt ze zwierzętami, jestem trzeźwy(a) i nie znajduję się pod wpływem 

jakichkolwiek środków odurzających. 

 

 

 

…………………………… 
data i podpis wolontariusza 

lub opiekuna prawnego 
 



 

POROZUMIENIE  ................/ 2014 r. 

O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARYSTYCZNYCH 

zawarte w dniu................................................w.....................................................pomiędzy: 

Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie, ul. Prosta 3, 05-430 Celestynów 
reprezentowanym przez Łukasza Balcera – Kierownika Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 
w Celestynowie 

zwanym dalej Korzystającym, 

a 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

legitymującym się dowodem osobistym / legitymacją 
szkolną*....................................................., 

PESEL............................................................................................................................................ 

zamieszkałym..............................................................................................................................,
zwanym dalej Wolontariuszem. 

niepotrzebne skreślić * 

Wstęp 

Korzystający oświadcza, że jest podmiotem na rzecz którego zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. mogą być 
wykonywane świadczenia przez Wolontariuszy. 

Wolontariusz oświadcza, że posiada kwalifikacje niezbędne do wykonywania powierzonych 
niżej czynności. Mając na względzie ideę wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne, 
bezpłatne wykonywanie czynności, a także biorąc pod uwagę charytatywny, pomocniczy i 
uzupełniający charakter wykonywanych przez wolontariuszy świadczeń Strony porozumienia 
uzgadniają, co następuje: 

§1 

1. Korzystający powierza wykonanie Wolontariuszowi, a Wolontariusz dobrowolnie 
podejmuje się wykonania na rzecz Korzystającego czynności: 

− wyprowadzaniu na spacery wyznaczonych psów na smyczach i w kagańcach, przy 
czym czas wyprowadzenia jednego psa nie może być krótszy niż 20 minut. 



− wyprowadzeniu przede wszystkim na spacery psy, które wymagają resocjalizacji, 
rehabilitacji i szczególnego kontaktu z człowiekiem, 

− jeden wolontariusz na spacer może wyprowadzić każdorazowo tylko i wyłącznie 
jednego psa, czesaniu wyznaczonych psów i kotów, 

− pomoc w przygotowywaniu i uczestnictwo w aukcjach i innych imprezach 
związanych z adopcją bezdomnych zwierząt organizowanych przez Schronisko dla 
Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie, sprzątaniu pomieszczeń dla zwierząt, myciu 
naczyń dla zwierząt, różne drobne prace porządkowe, pomocy w prowadzeniu 
strony internetowej, 

− udziale w interwencjach związanych ze złym traktowaniem zwierząt na zlecenie i pod 
nadzorem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie, 

− kontroli na zlecenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie warunków 
bytowych zwierząt przekazanych do adopcji, 

− w szczególnych przypadkach i okolicznościach Wolontariuszowi mogą być zlecone do 
wykonania czynności inne niż wymienione związane z prawidłowym 
funkcjonowaniem schroniska.  

− …………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Wszystkie czynności wymienione w ust.1 Wolontariusz wykonywał będzie zgodnie z 
Regulaminem wolontariatu w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie. 

§2 

1. Strony Porozumienia uzgadniają, że czynności określone w § 1 będą wykonywane w 
czasie: 

od.......................do......................... 

2. Miejscem wykonywania czynności będzie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w 
Celestynowie, ul. Prosta 3, 05-430 Celestynów i inne miejsca wynikające z 
Regulaminu wolontariatu w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie. 

§3 

Z uwagi na charakter i ideę wolontariatu: 

1. Wolontariusz jest obowiązany wykonywać uzgodnione czynności osobiście, 

2. Wolontariusz za swoje czynności nie otrzyma wynagrodzenia. 

§4 

1. Korzystający zobowiązuje się zapewnić Wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne 
warunki wykonywania przez niego świadczeń. 

2. Korzystający na czas wykonywania świadczeń przekazuje Wolontariuszowi 
niezbędne środki ochrony indywidualnej stosownie do zleconych zadań. 



§5 

Korzystający ma obowiązek ubezpieczyć Wolontariusza od następstw nieszczęśliwych 
wypadków w przypadku wykonywania świadczenia przez Wolontariusza przez okres nie 
dłuższy niż 30 dni. 

§6 

Wolontariusz oświadcza, że przebywając na terenie w/w Schroniska zobowiązuję się działać 
zgodnie z Regulaminem wolontariatu w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w 
Celestynowie i zachować wymaganą ostrożność w kontakcie ze zwierzętami. W przypadku 
ugryzienia, zranienia lub innego uszkodzenia ciała przez zwierzę znajdujące się w Schronisku 
nie będzie występować z roszczeniem odszkodowawczym przeciwko w/w Schronisku. 

§7 

1. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron za 3 dniowym 
wypowiedzeniem. 

2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron bez wypowiedzenia 
 z ważnych przyczyn. 

3. Za ważne przyczyny Strony uznają w szczególności: 

a) nieprzestrzeganie niniejszego Porozumienia, 

b) nieprzestrzeganie Regulaminu wolontariatu w Schronisku dla Bezdomnych 
Zwierząt w Celestynowie, 

c) naruszenie podstawowych zasad współżycia społecznego, 

d) przyczyny osobiste Wolontariusza. 

§8 

Za wyrządzone szkody strony odpowiadają na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

§9 

W sprawach nieuregulowanych przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie lub niniejszym Porozumieniem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

§10 

Wszelkie zmiany Porozumienia będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§11 

Spory wynikłe ze stosowania umowy rozstrzyga Sąd powszechny w postępowaniu cywilnym. 

 

 



§12 

1. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron. 

2. Na żądanie Wolontariusza Korzystający jest obowiązany wydać pisemne zaświadczenie 
o wykonaniu świadczeń przez Wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych 
świadczeń. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią niniejszego Porozumienia i zobowiązuję się do 
sumiennego wykonywania zleconych mi prac. 

Oświadczam również, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu wolontariatu w Schronisku 
dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zbieranych na potrzeby 
ewidencjonowania umów o wolontariacie. Moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, znam 
swoje prawa w zakresie danych osobowych wynikającej z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych, w tym prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. 
 

Schronisko                            

 

 

Wolontariusz............................................................... 
data i podpis wolontariusza lub opiekuna prawnego 
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