
REGULAMIN WOLONTARIATU FUNDACJI MAM POMYSŁ

§ 1 
1. Wolontariat w Fundacji Mam Pomysł, zwanej dalej Fundacją, działa na podstawie 
indywidualnych, pisemnych porozumień zawieranych z poszczególnymi Wolontariuszami wg 
wzorca stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 
poz.873).
2. Wolontariusze są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu Wolontariatu, 
poleceń Zarządu Fundacji, a także bieżących zaleceń pracowników Fundacji i uprawnionych 
Wolontariuszy pełniących funkcję Koordynatorów projektów, upoważnionych do kontaktu z 
Wolontariuszami.

§2
1. Wolontariuszem w Fundacji może zostać każdy, kto:
a) ukończył 18 lat, bądź ukończył 16 lat i przyniesie pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego
na sprawowanie funkcji Wolontariusza; w przypadkach osób młodszych – Wolontariat tylko pod 
opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna, za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Wymagana 
akceptacja Koordynatora projektu;
b) identyfikuje się z misją Fundacji Mam Pomysł, chce nieodpłatnie pracować na rzecz jej 
beneficjentów;
c) weźmie udział w spotkaniu organizacyjnym oraz szkoleniu z zasad bezpieczeństwa i posiądzie 
wiedzę dotyczącą realizacji zadań - po uprzednim umówieniu z Koordynatorem projektu;
d) zobowiąże się pisemnie do przestrzegania regulaminu wolontariatu Fundacji Mam Pomysł;
e) zapozna się z warunkami bezpiecznego wykonania świadczeń wolontariackich;
f) będzie miał dostatecznie dużo wolnego czasu aby pełnić funkcję Wolontariusza regularnie i 
systematycznie;
g) do 15. dnia każdego miesiąca prześle drogą elektroniczną informację o zakresie prac i ilości 
godzin wykonanych w miesiącu poprzednim;
h) weźmie udział w ogłaszanych zebraniach wolontariatu. Nieobecność na 3 spotkaniach pod rząd 
stanowi podstawę do wykreślenia z listy wolontariuszy.

§3
1. Wolontariuszem nie może zostać osoba, wobec której są podejrzenia, że działała, działa lub może
działać na szkodę beneficjentów Fundacji oraz samej Fundacji Mam Pomysł.

§4
1. Zakres prac świadczonych przez wolontariusza określa precyzyjnie zawarte z nim porozumienie. 
2. Zmiana zakresu świadczonych prac wymaga pisemnej zmiany porozumienia.

 
§5

Wolontariusz zobowiązuje się do:
1. Wykonywania pracy w dniach i godzinach wyznaczonych w drodze wcześniejszych ustaleń;
2. Comiesięcznego wypełniania oświadczenia o ilości przepracowanych godzin;
3. Jeśli to wymagane, do noszenia identyfikatora z imieniem i nazwiskiem, numerem porozumienia 
i wskazaną funkcją Wolontariusza w czasie wykonywania obowiązków wolontariusza (np. podczas 
akcji w terenie, eventów);
4. Uczestnictwa w zebraniach i wypełniania oświadczeń o wykonanej pracy na rzecz Fundacji;



5. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa;
6. Wykonywania wyznaczonych prac zgodnie z instrukcjami Zarządu i pracowników;
7. Pozostawiania za sobą porządku;
8. Przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 §6
1. Zakres prac, które mogą być wykonywane przez wolontariusza obejmuje:
a) opieka nad zwierzętami pozostającymi pod opieką Fundacji Mam Pomysł poprzez uczestnictwo
w pracach na terenie placówek organizacji;
b) tworzenie domów tymczasowych dla zwierząt;
c)  organizowanie,  koordynowanie,  tworzenie  zbiórek  darów na  rzecz  projektów Fundacji  Mam
Pomysł;
d)  współpraca  z  administracją  stron  Fundacji  i  jej  kanałów  w  mediach  społecznościowych  w
zakresie tworzenia treści promujących projekty Fundacji Mam Pomysł;
e) uczestnictwo w akcjach terenowych, eventach, happeningach;
f) tworzenie materiałów edukacyjnych, promocyjnych wpisujących się w cele FMP;
g) terenowe akcje edukacyjne, wpisujące się w działania dotyczące poprawy dobrostanu zwierząt,
tytułowane przez uchwałę  Fundacji  Mam Pomysł  społecznym inspektoratem do spraw ochrony
zwierząt;
h)  współpraca  z  samorządami,  służbami  porządkowymi,  Policją  w  zakresie  realizacji  celów
dotyczących ochrony praw zwierząt.
2. Wolontariusz, może wykazać się własną inicjatywą w zakresie pozyskiwania wsparcia na rzecz 
Fundacji. Wszelka działalność prowadzona poza biurami, obiektami Fundacji, na jej rzecz lub w jej 
imieniu może się odbywać jedynie za wiedzą i zgodą Zarządu Fundacji.
3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzję, do których czynności wskazanych w pkt. 1 deleguje 
Wolontariusza, zależnie od stopnia jego zaawansowania, stażu pracy w organizacji.
4. W szczególnych przypadkach wolontariuszowi mogą być zlecone do wykonania inne niż w/w 
czynności, związane z prawidłowym funkcjonowaniem Fundacji.
5. Czynności wskazane w podpunkcie g i h pkt. 1,  §6 regulowane są odrębnym regulaminem, 
dotyczącym społecznego inspektoratu ds. ochrony zwierząt.

 §7
1. Wolontariusz może zostać skreślony z rejestru wolontariuszy w przypadku: 
 a) nieprzestrzegania regulaminu wolontariatu i wewnętrznych rozporządzeń Fundacji Mam 
Pomysł;
b)  działania na szkodę podopiecznych i projektów Fundacji Mam Pomysł;
c) niestosowania się do poleceń Zarządu Fundacji i jej pracowników bądź Koordynatorów 
projektów;
d) złożenia rezygnacji pisemnej;
e) dopuszczenia się na terenie zachowania rażąco sprzecznego z zasadami bezpieczeństwa lub 
naruszającego porządek prawny ;
f) nieprzychodzenia na wolontariat przez okres 3 miesięcy, bez zgłoszenia nieobecności 
Koordynatorowi Wolontariatu,
g) braków dokumentacji, czyli przesyłanych oświadczeń o przepracowanych na rzecz Fundacji 
godzinach, przez 3 miesiące pod rząd;
h) nieobecności na zebraniach wolontariatu 3 razy pod rząd i więcej.

  §8
1. Każdy Wolontariusz ma prawo do:
a) zadawania pytań w każdej sytuacji, gdy czegoś nie wie lub nie rozumie;
b) podejmowania własnych inicjatyw po konsultacji z Zarządem;



c) ubiegania się o wydanie zaświadczenia o wolontariacie po uczestnictwie przez okres 3 miesięcy 
w Wolontariacie;
d) ubezpieczenia NNW.

§9
1. Każdy wolontariusz wykonuje zlecone przez koordynatora wolontariatu czynności na terenie 
kraju w obiektach Fundacji lub poza nimi.
2. Realizując powierzone zadania, po stronie Koordynatora stoi zabezpieczenie Wolontariusza w 
środki ochrony indywidualnej.

§10
Tylko osoby, które mają podpisane porozumienie wolontariackie są uprawnione do sprawowania 
funkcji Wolontariusza i wypełniania czynności wskazanych w  §6. 

§11
1. Wolontariat koordynuje Zarząd Fundacji Mam Pomysł i to on podejmuje kluczowe decyzje w 
sprawach organizacyjnych Wolontariatu.
2. Decyzje Zarządu nie podlegają kwestionowaniu.
3. Zastrzeżenia, wnioski, skargi dotyczące funkcjonowania Wolontariatu należy przesyłać drogą 
mailową: biuro@mampomysl.org lub pocztą, na adres biura Fundacji.

Regulamin zaktualizowano, uchwalono i podpisano dnia 14.01.2021 r.


