
SCHR.021.18.2022 

 

ZARZĄDZENIE NR  18/2022 

DYREKTORA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W WARSZAWIE 

z dnia 30 maja 2022 r. 

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wolontariatu w Schronisku dla Bezdomnych 

Zwierząt w Warszawie. 

Na podstawie § 3 pkt 1 i pkt 8 Statutu Schroniska stanowiącego załącznik do Uchwały 

XX/326/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 listopada 2003 roku  

w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej m. st. Warszawy pod nazwą „Schronisko dla 

Bezdomnych Zwierząt”, zmienionego Uchwałą nr XXIX/637/2011 Rady Miasta Stołecznego 

Warszawy z dnia 16 grudnia 2011 roku zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu 

jednostki budżetowej m. st. Warszawy pod nazwą „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt” i 

Uchwałą nr XIX/477/2015 z dnia 05 listopada 2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie 

zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej m. st. Warszawy pod nazwą „Schronisko dla 

Bezdomnych Zwierząt” i Uchwałą nr LIV/1319/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 

31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą 

„Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt” w Warszawie zarządza się, co następuje: 

 

§1 

 

 Z dniem 1 czerwca 2022 roku ustalam Regulamin Wolontariatu w Schronisku dla 

Bezdomnych Zwierząt w Warszawie w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do 

niniejszego Zarządzenia. 

§2 

 

1. Umowy z fotowolontariuszami przestają obowiązywać z upływem okresu na jaki 

zostały zawarte. Po zakończeniu umowy współpraca Schroniska  z 

fotowolontariuszami odbywała się będzie na odrębnych zasadach. 

2. Wolontariusze posiadający dotychczas status Wolontariusza I-go stopnia, którzy  

zawarli pierwsze umowy po 1 maja 2022 roku na okres 3 miesięcy nabywają 

automatycznie w pierwszym miesiącu trwania umowy status pomoc wolontariusza a w 

kolejnych dwóch miesiącach status wolontariusza wspierającego. Wolontariusze tej 

grupy zobowiązani są w terminie jednego miesiąca od daty wejścia w życie 

niniejszego Regulaminu do wymiany identyfikatorów na nowo obowiązujące.  

3. W przypadku braku zgłoszenia się celem wymiany identyfikatora w terminie 

określonym w pkt 2 – umowa zostanie automatycznie rozwiązana.  

4. Kolejne umowy zawarte z wolontariuszami I-go stopnia przed dniem 31 maja 2022 

roku obowiązują do daty końcowej umowy. Kontynuacja współpracy będzie odbywała 

się na zasadach określonych niniejszym Regulaminem w charakterze wolontariusza 

wspierającego.    

5. Umowy zawarte z wolontariuszami II-go stopnia obowiązują do daty końcowej 

umowy, z zachowaniem wszystkich uprawnień. Z dniem 1 czerwca 2022 roku 

kontynuacja współpracy będzie odbywała się na zasadach określonych niniejszym 

Regulaminem a wolontariusze nabędą status wolontariusza.  

6. Wolontariusze, o których mowa w pkt 4 i 5 są zobowiązani do wymiany 

identyfikatorów w terminie 1 miesiąca od daty wejścia w życie niniejszego 

regulaminu.   



7. Wnioski o przyjęcie do wolontariatu złożone przed dniem 1 czerwca br, które nie 

zostały rozpatrzone przez Schronisko będą rozpatrywane wg. zasad określonych 

niniejszym Regulaminem. 

8. Z dniem 30 czerwca 2022 roku rozwiązaniu ulega Komisja Regulaminowa kadencji 

2022 roku. Od 1 lipca 2022 roku rozpoczyna kadencję Komisja Regulaminowa na 

zasadach określonych niniejszym Regulaminem po uprzednim przeprowadzeniu 

wyborów.  

9. Skargi złożone do Komisji Regulaminowej przez dniem 31 maja 2022 roku, w których 

Komisja nie przedłożyła rekomendacji będą rozpatrywane na zasadach określonych w 

dotychczasowym regulaminie wolontariatu.  

§3  

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Koordynatorowi Wolontariatu. 

 

§4  

 

1. Zobowiązuję Koordynatora Wolontariatu do: 

a) zapoznania wszystkich wolontariuszy z treścią niniejszego Regulaminu;  

b) zapewnienia wymiany identyfikatorów dla wszystkich wolontariuszy w terminie 1 

miesiąca od daty wejścia w życie niniejszego Regulaminu; 

c) zapewnienia wydawania i odbierania imiennych identyfikatorów dla pomocy 

wolontariuszy przez 7 dni w tygodniu oraz ewidencjonowania ich aktywności; 

d) zaopatrzenia wszystkich grup wolontariackich w identyfikatory kontrolne 

(10szt/grupa) dla pomocy wolontariuszy. 

2. Zobowiązuję Kierowników Sekcji i Działów do zapoznania z niniejszym 

zarządzeniem podległych pracowników. 

 

§5 

 

Traci moc Zarządzenie nr 17/2021 Dyrektora Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w 

Warszawie z dnia 6 sierpnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wolontariatu. 

 

§6 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia  

1 czerwca 2022 roku. 

 

 

 

Dyrektor 

/-/ Henryk Strzelczyk 


