
PROPONOWANE MIEJSCA ODBYWANIA PRAKTYK STUDENCKICH  

DLA STUDENTÓW ANTROPOZOOLOGII  

 

INSTYTUCJA OSOBA KONTAKTOWA RAMOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW 

Schronisko dla 
Zwierząt w 
Korabiewicach 

Joanna Białogłowicz 
Koordynatorka Wolontariatu 
wolo@viva.org.pl,  
tel.790102278 

 Pomoc przy zwierzętach gospodarskich (sprzątanie, karmienie, zaganianie) 

 Pomoc przy karmieniu psów i sprzątanie boksów 

 Pomoc przy koszeniu trawy i porządkowaniu terenu schroniska 

 Drobne prace naprawcze i konserwatorskie 

Fundacja Viva! Cezary Wyszyński, 
cezary@viva.org.pl 

 moderacja postów w mediach społecznościowych 

 praca przy ebookach/ulotkach/plakatach 

 tworzenie grafik/wideo 

 pisanie artykułów na www, bloga, do Magazynu Vege 

 obecność na eventach/stoiskach 

 research danych potrzebnych do tworzenia materiałów 
 
Kampanie/akcje: 

 magazyn Vege 

 Białe Kłamstwa 

 Cyrk Bez Zwierząt 

 Stopklatka 
 
Grupy aktywistyczne: 

 pomoc w robieniu wysyłek 

 wyszukiwanie newsów na lokalne FB 

 robienie grafik na lokalne FB 

 pomoc w prowadzeniu konta na Instagramie 

 udział w akcjach/ na stoiskach 

 pomoc w roznoszeniu ulotek/puszek do knajp 
 
CBZ - pomoc online 

 grafiki 

 wyszukiwanie newsów ze świata 

 tłumaczenia artykułów 

 wysyłki ulotek na protesty 



Ogród 
Zoologiczny w 
Warszawie 

Elżbieta Kawka, 
wolontariat@zoo.waw.pl 
 

 Dział Edukacyjny: 

infopunkty na terenie zoo (3 lub 4 tygodnie do ustalenia konkretne dni i ilość godzin) 

 Ptasi Azyl:  

2 osoby/miesiąc po przejściu dodatkowej kwalifikacji przez pracowników. Prace porządkowe, karmienie zwierząt itp. zadania 
związane z działalnością ośrodka rehabilitacyjnego. 

Schronisko w 
Celestynowie 
(TOZ) 

Łukasz Balcer, Dyrektor 
Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt w Celestynowie, 
celestynow@toz.pl  
tel.(22)789-70-61 

Kampanie: 

 Nie porzucaj 

 Adoptuj na Wiosnę 

 Zwierzę to nie prezent 

 Miesiąc dobroci dla zwierząt 

 

Pomoc przy zwierzętach: 

 pomoc w robieniu zdjęć Celestyniaków 

 pomoc przy socjalizacji 

 pomoc przy pracach porządkowych 

 robienie grafik na FB i stronę www 

 udział w akcjach/ na stoiskach 

 pomoc w roznoszeniu ulotek i wieszaniu plakatów 

 

Inne obowiązki, m.in. 

 moderacja postów w mediach społecznościowych 

 tworzenie grafik/wideo 

 pisanie artykułów na www,  

 research danych potrzebnych do tworzenia materiałów 

 tworzenie kalendarza Celestyniaków 

 pomoc w prowadzeniu korespondencji 



Wydział Spraw 
Zwierząt Biura 
Ochrony 
Środowiska UM 
Warszawy 

1. Anna Kośnik, naczelnik 
Wydziału Spraw Zwierząt 
akosnik@um.warszawa.pl, tel. 
22 443 25 78 
 
2. Po akceptacji Państwa 
zgłoszenia przez P. Kośnik 
należy procedować 
formalności u P. Małgorzaty 
Stefaniak 
mstefaniak@um.warszawa.pl, 
tel. 22 44 30 889 
 
W razie problemów lub 
wątpliwości można 
kontaktować się także z P. 
Beatą Wyrzykowską, 
Naczelnikiem Wydziału 
Doboru Kadr, 
bwyrzykowska@um.warszawa
.pl, tel. 224430181 

Praca przy bieżących działaniach Wydziału Spraw Zwierząt, do których należy między innymi: 

 inicjowanie i koordynowanie ogólnomiejskich działań w zakresie zapobiegania i zwalczania bezdomności zwierząt;  

  tworzenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. 

Warszawy, a także jego realizacja w zakresie wskazanym w programie;  

 prowadzenie spraw związanych z rejestracją zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie 

prawa Unii Europejskiej, w tym: 

a) prowadzenie rejestru zwierząt,  

b) wydawanie zaświadczeń o wpisaniu do rejestru zwierząt,  

c) przygotowywanie projektów decyzji odmawiających rejestracji zwierząt;  

  współpraca z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii, Strażą Miejską m.st. Warszawy i innymi instytucjami w zakresie 

działania Wydziału;  

  współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działania Wydziału;  

 prowadzenie spraw związanych z bieżącym nadzorem nad jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy - Schroniskiem dla 

Bezdomnych Zwierząt i Miejskim Ogrodem Zoologicznym. 

Szczegółowa lista obowiązków na praktykach do ustalenia z Naczelnikiem Wydziału, P. Anną Kośnik. 
 

Akcja Bałtycka Krzysztof Stępniewski 
akbalt@ug.edu.pl, 
akbalt@ug.edu.pl, tel. 781 
254 374 

Organizatorem praktyk jest Fundacja Akcja Bałtycka, która wspólnie ze Stacją Badania Wędrówek Ptaków Uniwersytetu Gdańskiego 
prowadzi wiosną i jesienią terenowe stacje obrączkowania ptaków na naszym Wybrzeżu, w ramach Programu Badawczego Akcja 
Bałtycka. Do zadań praktykantów należą kontrole sieci ornitologicznych, zapisywanie danych naukowych, asystowanie przy 
badaniach oraz udział w różnych pracach na terenie stacji - wszystko oczywiście po przeszkoleniu. Przebywanie w zespole 
wolontariuszy daje także możliwość obserwowania relacji pomiędzy ludźmi oraz między ludźmi a ptakami (a więc nie tylko "zoo", 
ale też "antropo"). Ponieważ w trakcie badań uczestnicy zakwaterowani są w namiotach, od praktykantów wymagana jest 
umiejętność dostosowania się do warunków polowych (namioty, pobyt cały dzień w terenie, ograniczona dostępność do 
sanitariatów itd.). Minimalny pobyt praktykanta na stacji to siedem dni. Więcej informacji można znaleźć tutaj: 
http://sbwp.ug.edu.pl/dla-studentow/praktyki-2/ 
https://akbalt.ug.edu.pl/zglos-sie/warunki-uczestnictwa 
W najbliższym sezonie jesiennym będą działać dwie stacje: Bukowo (koło Darłowa) - 31.07 - 10.11; Mierzeja Wiślana (koło Krynicy 
Morskiej) - 12.08 - 3.11. Ponieważ liczba osób przebywających w danej chwili na stacji jest limitowana, organizatorzy zastrzegają 
sobie możliwość zaproponowania praktykantowi innego terminu w sytuacji, gdyby termin preferowany był już zajęty. Zgłoszenia 
można wysyłać przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (https://akbalt.ug.edu.pl/pliki-do-pobrania) i wysłanie na adres 
mailowy: akbalt@ug.edu.pl lub przez formularz on-line (https://akbalt.ug.edu.pl/zglos-sie), po uprzednim zalogowaniu się.  



Humane Society 
International 

Iga Głażewska, 

iglazewska@hsi.org 

Zapoznanie praktykantów/tek z działalnością Humane Society International, prowadzonymi przez organizację programami i 
wprowadzenie do praktyki funkcjonowania międzynarodowej organizacji pozarządowej zajmującej się ochroną zwierząt. W 
zależności od zainteresowań praktykantów/ek obowiązki będą obejmować wsparcie organizacji w Polsce w jednym z wybranych 
obszarów: komunikacja i kontakty z mediami, relacje biznesowe,  public affairs lub programy (Dobrostan zwierząt 
wykorzystywanych w hodowlach, Dzika przyroda, Okrucieństwo wobec zwierząt, Roślinne alternatywy produktów odzwierzęcych). 

Fundacja Czarna 
Owca Pana Kota 

Tomasz Argasiński, 
tomek@czarnaowca.org 
tel. 882639810 

Praca przy:  

 monitoringu mediów pod kątem egzekucji zapisów Ustawy o ochronie zwierząt,  

 monitoringu wymiaru sprawiedliwości - uczestnictwo w rozprawach sądowych jako publiczność 
 
Obie aktywności związane są z raportowaniem ich wyników poprzez formularze online. Wszystkie osoby zostaną odpowiednio 
przeszkolone (e-learning, szkolenie online). Projekt ten jest kontynuacją monitoringu wymiaru sprawiedliwości i organów ściągania 
prowadzonego w latach 2014-2015 i obejmuje te same instytucje, które były monitorowane w tamtym czasie. Fundacja chce 
sprawdzić:  co zmieniło się w kontekście egzekucji zapisów UOZ w ciągu tych ponad 5 lat, czy zmiana Ustawy o ochronie zwierząt z 
2018 roku oraz wytyczne Prokuratury Generalnej z 2016 roku wpłynęły na egzekucję zapisów karnych oraz czy dane Ministerstwa 
Sprawiedliwości nt. wzrostu liczby aktów oskarżeń po nowelizacji ustawy są prawdziwe. 
Więcej informacji o projekcie na stronie:  https://czarnaowca.org/maja-prawa-sprawdzamy/ 

Ponadto Fundacja potrzebuje doraźnie pomocy przy:  

 przetwarzaniu danych zebranych w trakcie monitoringu, 

 wyszukiwaniu informacji online i tworzeniu baz danych. 

Fundacja WWF Magdalena Burz, 
mburz@wwf.pl 
 

WWF deklaruje przyjęcie jednego studenta/studentki antropozoologii rocznie na praktykę do Zespołu ekosystemów lądowych i 
słodkowodnych. 
 
Praktyki w Fundacji WWF Polska będą okazją do zajrzenia jak od „kuchni” wygląda praca dużej i liczącej się organizacji 
pozarządowej o zasięgu globalnym. Fundacja chce, aby osoba odbywająca praktyki była zaangażowana w bieżące działania WWF, 
realizowała ich projekty i była częścią zespołu.  
 
Prace w czasie praktyk wspierać będą projekty w tematach takich jak ochrona rzek, gatunków, lasów, terenów rolnych, morza, 
klimatu i innych w miarę bieżących potrzeb i zainteresowań / zdolności praktykantów. Mogą to być prace przy organizacji 
różnorodnych wydarzeń, zbierania danych i ich analizy, przygotowywania tekstów i wiele innych. Dokładny zakres obowiązków i 
czas odbywania praktyk zależeć będzie od bieżących potrzeb wsparcia projektów WWF. 



Stowarzyszenie 
na rzecz Azylu 
dla Świń 
Chrumkowo 

Katarzyna Trotzek 
katarzyna.trotzek@gmail.com 
 

Zakres obowiązków: 
- pomoc w karmieniu zwierząt, 
- pomoc w sprzątaniu terenu, czyszczeniu domków, myciu karmidel i poideł, 
- pomoc w socjalizacji zwierząt, 
- codzienny bliski kontakt ze zwierzętami, nawiązywanie relacji, 
- pomoc w prowadzeniu bazarku na FB, wysyłka wylicytowanych przedmiotów, 
- moderacja postów w mediach społecznościowych, 
- tworzenie grafik, filmów i robienie zdjęć, 
- uczestnictwo w spotkaniach z gośćmi azylu: pilnowanie bezpieczeństwa gości, dbanie o porządek, 
- prace naprawcze, 
- przycinanie krzewów, zrywanie zielonki dla zwierząt 
 

 


