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REGULAMIN WOLONTARIATU 
Fundacji Obrony Praw Zwierząt ANACONDA 

1. Fundacja Obrony Praw Zwierząt ANACONDA (nazywana dalej Fundacją) przy realizacji celów 
statutowych korzysta z pracy wolontariuszy na zasadach określonych w  Ustawie z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. Wolontariuszem jest osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje 
świadczenia na rzecz Fundacji. 

3. Wolontariuszem może zostać wyłącznie osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw 
obywatelskich, a w szczególnych przypadkach osoba niepełnoletnia za zgodą rodziców 
wyrażoną na piśmie.  

4. Wolontariusz proponuje Zarządowi Fundacji zakres swojej pracy, czas oraz formy działania.  
5. O zawarciu porozumienia z wolontariuszem decyduje Zarząd Fundacji po uprzednim 

upewnieniu się że kandydat zna cele statutowe Fundacji i niniejszy regulamin. 
6. Kwalifikacje wolontariusza oraz jego predyspozycje ocenia Zarząd Fundacji. 
7. Wolontariusz, przed przystąpieniem do pracy, musi zostać przygotowany merytorycznie lub 

wykazać się niezbędnym doświadczeniem. 
8. Wolontariusz jest zobligowany do wywiązania się z obowiązków określonych w porozumieniu 

jakie zawarł z Fundacją 
9. Wolontariusz jest odpowiedzialny za dbanie o powierzony majątek, mienie rzeczowe, a także 

przestrzegać tajemnicy służbowej. 
10. Wolontariusz jest zobowiązany do przestrzegania obowiązującego prawa (w szczególności 

przepisów ustawy o ochronie zwierząt i innych przepisów dotyczących działalności na rzecz 
zwierząt). Jeśli zachodzi konieczność, może skorzystać z pomocy organów 
państwowych  i samorządowych w zakresie ich uprawnień i obowiązków. 

11. Obowiązkiem wolontariusza jest znajomość i skrupulatne przestrzeganie ustalonych 
w Fundacji procedur. 

12. Działania podjęte przez wolontariusza, zwłaszcza mogące nieść konsekwencje prawne bądź 
ekonomiczne, wymagają zgody Zarządu Fundacji. Konsekwencje działań nie uzgodnionych 
obciążają wyłącznie wolontariusza, który je podjął na własną odpowiedzialność  i na własne 
ryzyko. 

13. Wolontariusz dba o poziom swoich kwalifikacji,  poprzez wymianę doświadczeń, 
samokształcenie oraz uczestnictwo w kursach i konferencjach. 

14. Wolontariusz może uzyskać status Inspektora Fundacji Obrony Praw Zwierząt. Status ten 
przyznaje Zarząd Fundacji po uprzedniej ocenie wolontariusza pod kątem kwalifikacji, 
doświadczenia oraz znajomości prawa. 

15. Wolontariusz sprawozdaje swoją działalność wypełniając na bieżąco przyjęte w Fundacji 
formularze w formie elektronicznej lub papierowej. W miarę możliwości dokumentuje swoje 
działania fotograficznie – dokumentacja ta pozostaje własnością Fundacji. 

16. Całością działań realizowanych przez wolontariat kieruje Prezes Fundacji. 
17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2015-05-27  i obowiązuje do odwołania lub do momentu 

ustanowienia nowego. 

Prezes Zarządu 
 

Niniejszym akceptuję i potwierdzam treść regulaminu: 

http://www.anaconda-fundacja.pl/
mailto:anaconda.fundacja@gmail.com

