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REGULAMIN WOLONTARIATU 

Obowiązujący w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy 

§ 1 

1. Wolontariat w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy prowadzi Towarzystwo Miłośników 

Legnicy „Pro Legnica”, zwane w dalszej części Regulaminu TML, na podstawie zawartej z Legnickim 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Legnicy, umowy partnerskiej. 

2. Wolontariusze   są   zobowiązani   do   bezwzględnego   przestrzegania   Regulaminu Schroniska dla 

Bezdomnych Zwierząt w Legnicy, zarządzeń TML, wewnętrznych zarządzeń Kierownika Schroniska, 

a także bieżących zaleceń kierownictwa Schroniska. 

§ 2 

1. Wolontariuszem może zostać osoba pełnoletnia, która złożyła kwestionariusz osobowy i podpisała 

Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych. 

2. Kandydaci na Wolontariuszy są zobowiązani do zgłoszenia się u Koordynatora TML, w celu 

wypełnienia kwestionariusza osobowego, zapoznania się z Regulaminem Wolontariatu i jego 

zaakceptowania oraz podpisania Porozumienia. 

3. Wolontariusze wykonują swoją pracę na własną odpowiedzialność. 

4. Wszyscy Wolontariusze przebywający na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy 

muszą podpisać listę obecności ze wskazaniem godziny wejścia i wyjścia. Wolontariusze noszą 

w widocznym miejscu identyfikator imienny. 

5. Wolontariusze przebywają na terenie Schroniska tylko w godzinach pracy biura. 

6. Wolontariusze dzielą się na: 

a) Kandydata na Wolontariusza (pierwsze 3 miesiące), 

b) Wolontariusza (wymagana 3 miesięczna, nienaganna pomoc w tutejszym Schronisku), 

c) Starszego Wolontariusza (wymagana 3 letnia, nienaganna pomoc w tutejszym Schronisku). 

7. Osoba będąca Starszym Wolontariuszem, może sprawować nad innymi Wolontariuszami opiekę. 

Może ona osiadać dodatkowe uprawnienia w zakresie uzgodnionym i wskazanym przez Koordynatora 

Wolontariatu. 

8. Wszelkie działania podjęte przez Wolontariuszy na terenie Schroniska, muszą odbywać się wyłącznie 

za wiedzą i zgodą właściwego Pracownika Schroniska. 

9. Zakres działań Wolontariuszy obejmuje: 

a) wyprowadzanie psów i prace socjalizacyjne z nimi, 

b) pomoc Pracownikom Schroniska w drobnych czynnościach porządkowych i pielęgnacyjnych przy 

zwierzętach, 

c) wyprowadzanie zwierząt z izolatki wyłącznie po uzgodnieniu z właściwym Pracownikiem Schroniska, 
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d) pomoc w utrzymaniu czystości w miejscach gdzie nie przebywają zwierzęta, 

e) pomoc w poszukiwaniu rodzin do adopcji zwierząt, 

f) inne czynności zlecone przez personel Schroniska. 

10. Zabronione jest samodzielne otwieranie boksów i pomieszczeń dla zwierząt, dokarmianie zwierząt 

bez uzgodnienia z personelem, wyprowadzaniem psów bez uzgodnienia z personelem, jak również bez 

smyczy. 

§ 3 

1. Bezpośredni nadzór nad Wolontariatem sprawuje Koordynator Wolontariatu lub osoba przez niego 

wyznaczona – wszystkie uwagi, sugestie i wątpliwości dotyczące obowiązujących przepisów, zasad 

i funkcjonowania wolontariatu, Wolontariusze winni zgłaszać bezpośrednio w/w osobie oraz wpisywać 

do zeszytu uwag.  

2. Natomiast uwagi i spostrzeżenia dotyczące dobrostanu zwierząt, Wolontariusze umieszczają 

w dokumencie „bieżące uwagi na temat dobrostanu zwierząt” i przekazują  kierownictwu   Schroniska. 

W szczególnych  przypadkach Wolontariusze mogą zwrócić się bezpośrednio do Kierownika Schroniska. 

§ 4 

Nabór do Wolontariatu jest prowadzony przez TML, w miarę potrzeb, również poprzez umieszczanie 

odpowiedniej informacji na stronie internetowej TML oraz Schroniska, tj.www.legnica.eschronisko.pl, 

w zakładce „Wolontariat”. 

§ 5 

Wszystkie bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Wolontariatu będą znajdować się na tablicy 

ogłoszeń w pomieszczeniu wolontariatu oraz na stronie internetowej TML.  

§ 6 

Wszelka działalność prowadzona poza Schroniskiem na jego rzecz lub w jego imieniu może się 

odbywać wyłącznie za wiedzą i pisemną zgodą kierownictwa Schroniska. 

§ 7 

1. Każde umyślne działanie na szkodę zwierząt, niestosownie się do zasad zawartych w Regulaminie, 

nieprzestrzeganie zasad życzliwej współpracy może spowodować skreślenie osoby z listy 

Wolontariuszy. 

2. Wolontariusz może zostać skreślony z rejestru Wolontariuszy działających na rzecz Schroniska 

w przypadku: 

a) rezygnacji złożonej w formie pisemnej, 

b) nie podjęcia żadnych czynności na rzecz Schroniska przez okres 2 miesięcy, chyba że ustalono 

inaczej, 

c) zgodnie z § 7 pkt. 1 Regulaminu. 


