
ZASADY WOLONTARIATU   

Zatwierdzone w dniu 9 maja 2017 r. 

W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W BIELSKU-BIAŁEJ 

Wolontariuszem może zostać osoba dorosła [powyżej 18 lat] oraz osoba powyżej 15 lat 

 [za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych]  

 

1. Wolontariat odbywa się: 

a) w poniedziałek, wtorek, środę, piątek od 10.00 do 15.30 

b) w czwartek od 10.00 do 16.30  

c) w soboty od 9.30 do 13.30  

2. Każdy wolontariusz, aby mógł podjąć czynności związane z wolontariatem, ma obowiązek 

zapisać swoją obecność na liście obecności. 

3. Wolontariat polega głównie na wyprowadzaniu psów na spacery i opiece nad zwierzętami 

wraz z wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych u zwierząt. 

4. Dopuszczalna ilość wolontariuszy, jednocześnie przebywających w danym dniu na terenie 

Schroniska i wykonujących pracę na rzecz zwierząt wynosi maksymalnie 30 osób”. 

5. Identyfikator imienny wydany w biurze Schroniska musi być noszony przez wolontariusza 

podczas całego pobytu na terenie Schroniska oraz na każdej imprezie organizowanej na rzecz 

naszego Schroniska. Jeżeli komuś zdarzy się zapomnieć o identyfikatorze należy zgłosić się do 

biura, celem pobrania zastępczego. Identyfikator powinien być noszony w widocznym 

miejscu tj. w obrębie klatki piersiowej. 

6. Każdy wolontariusz ma obowiązek posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem, 

potwierdzający jego tożsamość. 

7. Nieletni wolontariusz w żadnym wypadku nie może opuszczać zajęć szkolnych, by wykonywać 

prace wolontaryjne na rzecz Schroniska.  

8. Pojedynczy wolontariusz może wykonywać prace wolontaryjne na kociarni w pomieszczeniu 

– „koty do adopcji” lub „szczeniakarni” oraz „pojedynczych boksach” z wyłączeniem 

kwarantanny, po zgłoszeniu się do biura Schroniska.  

9. Pod żadnym pozorem pojedynczy wolontariusz, z zastrzeżeniem pkt. 8, nie wyprowadza sam 

psów. Musi dołączyć do grupy, bo psy są wyprowadzane całymi boksami [ wychodzą i wracają 

w jednym czasie - unikamy w ten sposób konfliktów między psami, zazdrości, pogryzień 

i ucieczek].  

10. Kolejność wyprowadzania poszczególnych psów ustalają doświadczeni wolontariusze 

w uzgodnieniu z pracownikiem Schroniska, ze względu na bezpieczeństwo oraz zachowanie 

właściwej kolejności. W soboty, dniu zbiorowego wyprowadzania psów za organizację pracy 

wolontariuszy odpowiedzialny jest doświadczony wolontariusz. 



11. Wyprowadzamy psy na spacer z tyłu budynku tj. przez szklane drzwi [zamykane za sobą na 

czas zapinania psów na smycze]. Czas spaceru to około 30 minut. Na spacer można 

wyprowadzać jednej osobie tylko jednego psa! 

12. Proszę też zwrócić uwagę, by psy po spacerze obowiązkowo wróciły do swoich boksów, 

aby uniknąć niepotrzebnego bałaganu. 

13. Kategoryczny zakaz wyprowadzania psów objętych kwarantanną. 

14. Kategoryczny zakaz wyprowadzania psów z budynku pierwszego za schodami od biura - 

budynek psów leczonych [jest to miejsce dla psów na leczeniu i po zabiegach. Niektórym 

psom po zabiegach spacer może wręcz zaszkodzić]. Wyprowadzanie psów z tego budynku 

jedynie po uzgodnieniu z biurem. 

15. Doświadczony wolontariusz w danym dniu kieruje pracą wolontariuszy, jednak nie bierze 

odpowiedzialności za to, co robi inny wolontariusz, dlatego wszelkie nieprawidłowości 

zgłasza w biurze Schroniska. 

16. Nie wolno biegać, hałasować, drażnić [stanie przy boksie ze smyczą powoduje, że pies się 

denerwuje, bo myśli, że idzie na spacer] oraz karmić zwierząt [za wyjątkiem uzgodnionych 

z biurem przypadków].  

17. Wolontariuszowi nie wolno przyprowadzać ze sobą na czas pełnienia wolontariatu dzieci oraz 

innych osób niebędących wolontariuszami. 

18. Prosimy o zachowanie ostrożności i zdrowego rozsądku. 

19. Każde pogryzienie należy jak najszybciej zgłosić w biurze lub lekarzowi weterynarii! 

20. Każdą ucieczkę w czasie spaceru należy jak najszybciej zgłosić w biurze, z podaniem numeru 

boksu. 

21. Każde zauważone zmiany chorobowe lub zachowanie sugerujące chorobę zwierzęcia należy 

niezwłocznie zgłosić pracownikowi Schroniska lub pełniącemu dyżur lekarzowi weterynarii. 

Wszelkie zgłoszenia i uwagi należy wpisać do zeszytu uwag oraz podpisać. 

22. Ostatecznych informacji dotyczących przebywających zwierząt oraz warunków oddania, 

zasad adopcji lub odbioru udziela wyłącznie biuro Schroniska. 

23. Jeżeli do pracy wykonywanej przez pracownika Schroniska wolontariusz ma swoje 

uzasadnione zastrzeżenia powinien zgłosić to kierownikowi Schroniska na piśmie. 

24. Wolontariusz nie ma prawa pobierać danych osobowych i teleadresowych od osób 

wizytujących Schronisko oraz robić zdjęć bez ich zgody. 

25. Prosimy o utrzymywanie w czystości całego schroniska i okolic, tj. wszystkich miejsc, 

w których przebywamy.  

26. Wolontariusze opuszczają pomieszczenia Schroniska pół godziny przed zamknięciem.  



27. Wszyscy wolontariusze, którzy chcą wykonywać prace wolontaryjne w bielskim Schronisku 

zobowiązani są do przestrzegania powyższych zasad, co należy potwierdzić  własnoręcznym 

czytelnym podpisem. 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………….. 

Data i czytelny podpis Wolontariusza 

 
 


