
                          REGULAMIN WOLONTARIATU  

                              w Schronisku Dla Zwierząt REKS  

                                      w KOŁOBRZEGU   

 

1. Wolontariuszem może zostać każdy kto:  

• kocha zwierzęta  
• pragnie nieodpłatnie pracować na ich rzecz  
• ukończył 18 lat lub ukończył 16 lat i przedłoży pisemną zgodę 

rodziców lub opiekunów  
• jest ogólnie zdrowy i nie cierpi na alergię na sierść zwierząt  
• złoży wypełniony formularz zgłoszeniowy Wolontariusza  
• zostanie wpisany do Rejestru Wolontariuszy Schroniska dla Zwierząt 

REKS w Kołobrzegu.  

2. Wolontariusz wykonuje zlecone czynności w Schronisku dla Bezdomnych 
Zwierząt lub innym wskazanym miejscu- na rzecz zwierząt i schroniska.  
3. Wolontariusz przebywając na terenie Schroniska dla  Zwierząt „REKS” ma 
obowiązek:   

• przestrzegania przepisów BHP i zasad bezpieczeństwa oraz poleceń 
kierownika schroniska i innych osób uprawnionych (pracowników, 
administratora) 

• wykonywania czynności związanych z opieką nad zwierzętami oraz 
utrzymaniem czystości na terenie obiektu i zapewnienie zwierzętom 
odpowiednich warunków bytowych zlecanych przez kierownika 
schroniska, lekarza weterynarii lub innego uprawnionego pracownika  

• wykonywania innych czynności związanych z funkcjonowaniem 
schroniska.  

 
4. Zlecane wolontariuszom czynności związane z opieką nad zwierzętami będą 
wykonywane w każdym dniu tygodnia oprócz dni świątecznych i będą polegać  
na:   

• wyprowadzanie psów na spacer na teren schroniska lub po otrzymaniu 
zezwolenia poza teren schroniska,  

• czesaniu wyznaczonych psów i kotów,  



• przytrzymywaniu zwierząt podczas zabiegów weterynaryjnych (psy 
podczas tych zabiegów bezwzględnie muszą mieć założony kaganiec) - 
karmienie szczeniąt, kociąt - pomoc w przygotowaniu zwierząt do 
uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Schronisko i 
wolontariuszy,  

• wykonywania czynności związanych z opieką nad zwierzętami oraz 
utrzymaniem czystości na terenie obiektu i zapewnienie zwierzętom 
odpowiednich warunków bytowych zlecanych przez kierownika 
schroniska, lekarza weterynarii lub innego uprawnionego pracownika  

• wykonywania innych czynności związanych z funkcjonowaniem 
schroniska 

 

5. Zlecane wolontariuszom czynności związane z utrzymaniem czystości na 
terenie obiektu i zapewnienia zwierzętom odpowiednich warunków bytowych 
będą wykonywane w poszczególne dni tygodnia i będą miały zakres :  
 
 
 
 
PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK,  (w godz. 11.00- 17.00) : 

• sprzątanie boksów i pomieszczeń dla zwierząt  
• sprzątanie innych pomieszczeń i korytarzy  
• mycie misek zwierząt 
• wykonywanie czynności związanych utrzymaniem czystości na terenie 

obiektu, w kuchni schroniska , zwłaszcza w boksach , na korytarzach, w 
magazynie,  dbanie o czystość legowisk (wymiana na czyste w boksach 
psów i kotów) 

• inne czynności porządkowe wyznaczone przez kierownika lub 
pracownika schroniska 

• wyczesywanie psów w boksach  

 

WTOREK, PIĄTEK, NIEDZIELA (w godz. 11.00- 14.00 

• wyprowadzanie psów na spacer na teren schroniska lub po otrzymaniu 
zezwolenia poza teren schroniska- psy są wydawane wolontariuszowi 
przez pracownika schroniska , po zakończeniu spaceru pies jest 
przekazywany pracownikowi schroniska 

• wyczesywanie psów wyprowadzonych na spacer 



SOBOTA  (dzień nieczynny dla wolontariatu)- to Dzień 
Adopcji – dzień OTWARTY dla  osób, dla rodzin chcących oglądać psy z 
zamiarem dokonania adopcji. 
 
 
 
6. Wolontariusze nie mogą bez zgody kierownika Schroniska dla  Zwierząt lub 
upoważnionego pracownika wyprowadzać zwierząt z boksów i wykonywać 
zabiegów pielęgnacyjnych.  
 
 
 
7. Wolontariusze zobowiązani są do udziału w akcjach organizowanych przez 
Schronisko oraz wykonywania czynności związanych z pracą w Schronisku 
zlecanych przez  kierownika Schroniska dla Zwierząt.  
 
8. Wolontariusz może zostać skreślony z rejestru wolontariuszy Schroniska w 
przypadku:  

• rezygnacji / pisemnej lub ustnej /  
• nie podjęcie żadnych czynności na rzecz  Schroniska dla  Zwierząt przez 

okres 3 miesięcy  
• otrzymania od kierownika Schroniska lub upoważnionego pracownika 

trzech nagan pisemnych, 
• dopuszczenia się na terenie Schroniska zachowania rażąco sprzecznego z 

zasadami bezpieczeństwa lub naruszającego porządek prawny lub 
szkodzących w inny sposób Schronisku  

• z powodu utraty zaufania Schroniska lub administratora- Stowarzyszenie 
REKS w Kołobrzegu.  

 
9. Bieżące informacje oraz ogłoszenia dotyczące funkcjonowania pracy 
wolontariatu będą przekazywane przez kierownika Schroniska. 
 

 


