
 

 

Zarządzenie Nr 5/2013 

Dyrektora Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej 

z dnia 27 listopada 2013 r. 

 

w sprawie ustalenia Regulaminu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w 

Dobrej. 
 

Na podstawie art. 47.1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym oraz 

pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Dobra Zarządzeniem Nr 122/2013 z dnia 15 

października 2013 r. zarządzam, co następuje: 

  

§1. 

Wprowadzam Regulamin Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej w brzmieniu jak w 

Załączniku do niniejszego Zarządzenia. 

 

§2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik   

do Zarządzenia nr 5/2013 

                 z dnia 27 listopada 2013 r. 

 

 

 

REGULAMIN SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH 

ZWIERZĄT W DOBREJ 

 

 

 

PREAMBUŁA 

 

1. Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt jest zadaniem własnym Gminy 

Dobra.  

2. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, zwane dalej Schroniskiem działała zgodnie z: 

a) ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r., poz. 856); 

b) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w 

sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla 

zwierząt (Dz.U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657); 

c) niniejszym Regulaminem; 

d) innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Obszarem działania Schroniska jest obszar  Gminy Dobra.  

4. Schronisko może wypełniać swoje zadania również w stosunku do zwierząt z innych 

gmin, na podstawie odrębnych porozumień międzygminnych. 

5. Poniższy Regulamin Schroniska określa: 

- zadania Schroniska, 

- organizację Schroniska, 

- obowiązki personelu Schroniska, 

- zasady przyjmowania zwierząt do Schroniska, 

- zasady opieki lekarsko-weterynaryjnej, 

- zasady czystości i pielęgnacji zwierząt, 

- zasady wydawania zwierząt, 

- zasady selekcji zwierząt, 

- opłaty za usługi Schroniska, 

- godziny przyjęć interesantów. 
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§ 1 

ZADANIA SCHRONISKA 

  

1. Przyjmowanie i przetrzymywanie w Schronisku zwierząt zagubionych, zabłąkanych i 

porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych, a w szczególności psów, kotów, a 

także innych zwierząt, które w wyniku zdarzeń losowych nie są zdolne samodzielnie 

egzystować, zgodnie z procedurą postępowania ze zwierzętami (załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu). 

2. Poszukiwanie nowych domów dla zwierząt porzuconych, bezdomnych lub tych, które 

nie są w stanie przeżyć na wolności lub którym wypuszczenie na wolność może 

przysporzyć cierpień oraz przekazywanie zwierząt osobom zainteresowanym ich 

posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania. 

3. Leczenie chorych zwierząt przebywających w Schronisku, rokujących nadzieję na 

wyzdrowienie. Decyzję o sposobie leczenia podejmuje wyłącznie lekarz weterynarii. 

4. Usypianie w sposób humanitarny zwierząt zgodnie z uregulowaniami określonymi w 

§ 8.  

 

5. Stworzenie humanitarnych warunków bytowania zwierząt w Schronisku poprzez  

dostosowanie ich ilość do ilości miejsc, prowadząc konsekwentnie: 

1) masową sterylizację albo kastrację,  

2) promocję adopcji na stronie internetowej oraz w lokalnych mediach    

3) propagowanie zapobiegania rozmnażania kotów i psów. 

 

6. Prowadzenie edukacji ekologicznej i humanitarnej, w szczególności poprzez m.in.: 

1) Zachęcanie mieszkańców, szkół do odwiedzania Schroniska (prelekcje, 

przekazywanie materiałów edukacyjnych, ulotki, plakaty), 

2) Stały kontakt z mediami. 

 

7. Prowadzenie działań edukacyjnych i praktycznych, przeciwdziałających bezdomności 

zwierząt domowych. 
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§ 2 

ORGANIZACJA SCHRONISKA 

 

1. Schronisko jest jednostką budżetową Gminy Dobra. 

2. Schroniskiem kieruje Dyrektor Schroniska, na podstawie upoważnienia Wójta Gminy 

Dobra. 

3. W schronisku funkcjonuje Wolontariat. Wszystkie zagadnienia związane z 

wykonywaniem świadczeń przez wolontariuszy na rzecz Schroniska m.in. zasady 

naboru, prawa i obowiązki Wolontariuszy, prawa i obowiązki Korzystającego normuje 

Regulamin Wolontariatu stanowiący Załącznik Nr 5 oraz Porozumienie o współpracy 

stanowiący Załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu.   

4. W Schronisku wyodrębnia się następujące stanowiska pracy: 

a) Dyrektor 

b) Główny Księgowy 

c) Lekarz weterynarii – Kierownik gabinetu 

d) Lekarz weterynarii 

e) Pracownik ds. adopcji i kadr 

f) Pracownik ds. adopcji i księgowości 

g) Opiekun Zwierząt 

h) Młodszy Opiekun Zwierząt 

i) Sprzątaczka 

5. Dyrektor Schroniska jest odpowiedzialny za wypełnianie zadań, o których mowa w § 

1 oraz za całokształt prac w Schronisku, a także za powierzony majątek, właściwe 

administrowanie, wykonywanie napraw bieżących, przestrzeganie niniejszego 

regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony zwierząt, 

sanitarno-weterynaryjnych i innych. 

6. W Schronisku zatrudnieni są lekarze weterynarii, do których zadań należy m.in.: 

1) prowadzenie ewidencji leków i materiałów medycznych oraz sporządzanie 

miesięcznych zestawień z ich zużycia; 

2) odpowiedzialność wraz z Dyrektorem Schroniska za: 

a)   przestrzeganie szczegółowej Instrukcji Dezynfekcji zawierającej           

zasady systematycznego i okresowego przeprowadzania dezynfekcji, 

b) program profilaktyki w zakresie zwalczania chorób zakaźnych,  

kwarantanny nowoprzyjętych zwierząt do Schroniska, 
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c)    program żywienia zwierząt w Schronisku. 

 

7. Szczegółowe zasady opieki lekarsko-weterynaryjnej określono w § 5 „Zasady opieki 

lekarsko-weterynaryjnej". 

 

§ 3 

OBOWIĄZKI PERSONELU SCHRONISKA 

 

1. Wszyscy pracownicy Schroniska winni odznaczać się przyjacielskim i humanitarnym 

stosunkiem do zwierząt znajdujących się w nowych warunkach i często z tego powodu 

podrażnionych lub apatycznych.  

2. Swoim zachowaniem wobec zwierząt, zarówno w Schronisku jak i poza nim, 

pracownicy powinni dawać przykład należytego obchodzenia się ze zwierzętami.  

3. Przy zabieraniu zwierząt rannych, pracownicy Schroniska obowiązani są, w razie 

potrzeby do posługiwania się noszami.  

4. W przypadku kontaktu pracowników ze zwierzęciem podejrzanym o wściekliznę jak 

również wykazującym oznaki agresji pracownicy zobowiązani są do bezwzględnego 

używania rękawic ochronnych, a także innych przewidzianych zabezpieczeń 

uwzględnionych w procedurze postępowania ze zwierzętami stanowiącej załącznik nr 

1 do niniejszego Regulaminu. 

5. Brutalne i niehumanitarne odnoszenie się do zwierząt będzie powodem rozwiązania 

umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym.  

 

§ 4 

ZASADY PRZYJMOWANIA ZWIERZĄT DO SCHRONISKA 

 

1. Do Schroniska zostaje przyjęte każde bezpańskie zwierzę dostarczone przez 

przedstawicieli straży gminnej, odłowione przez pogotowie interwencyjne Schroniska 

a także doprowadzone przez mieszkańca Gminy, który własnoręcznym podpisem 

oświadczy, iż dostarczone przez niego zwierzę nie jest jego własnością. 
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2. Straż gminna oraz Schronisko przyjmuje zgłoszenia o miejscu pobytu rannych 

bezpańskich zwierząt w celu powiadomienia osoby upoważnionej do odłowienia i 

dostarczenia zwierzęcia do Schroniska. 

3. Zwierzęta są przyjmowane do Schroniska przez Dyrektora Schroniska lub pracownika 

przez niego upoważnionego przez całą dobę.  

W godzinach 8.00-16.00 bezdomne zwierzęta przyjmowane są przez pracownika 

adopcji. Po godzinie 16.00 czynności te wykonują opiekunowie zwierząt. 

Wszelkie informacje dotyczące przyjęcia zwierzęcia po godzinie 16.00 odnotowywane 

są w zeszycie psów nocnych przez opiekunów zwierząt. Do zeszytu psów nocnych 

należy wpisać datę, godzinę przyjęcia zwierzęcia, szczegółowe informacje dotyczące 

zwierzęcia (rasa, maść, gdzie znaleziony, przez kogo dowieziony) z podpisem 

przedstawiciela straży gminnej lub przedstawiciela pogotowia interwencyjnego.  

1) Schronisko ma obowiązek prowadzić następujące rejestry zwierząt: 

a) psów; 

b) kotów;  

2) Każde bezpańskie zwierzę zostaje wpisane do rejestru z uwidocznieniem: daty 

przyjęcia, opisu i płci zwierzęcia, imienia, nazwiska i adresu osoby 

doprowadzającej, która stwierdza podpisem powyższy zapis. W miarę 

możliwości do rejestru należy wpisać bliższe dane o zwierzęciu (miesiąc i data 

znalezienia oraz inne dane). Zwierzę zostaje przyjęte nawet w przypadku 

odmowy podpisania danych w rejestrze przez osobę doprowadzającą.    

3) Rejestracja przyjętych zwierząt zakończona jest każdorazowo badaniem 

przeprowadzonym przez lekarza weterynarii, który podejmuje decyzję o 

dalszym postępowaniu z przyjętym zwierzęciem. 

4) Niezależnie od rejestrów, odpowiedzialny za adopcję zwierząt pracownik 

prowadzi na bieżąco karty ewidencyjne zwierzęcia (wzór karty stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu). Karta ewidencyjna zwierzęcia 

zakładana jest codziennie o godzinie 10.00 tzn. wszystkie psy, które trafiły do 

schroniska po godzinie 16.00 dnia poprzedniego ewidencjonowane są w dniu 

następnym o godzinie 10.00.  

5) Opłata za pobyt zwierzęcia w Schronisku nie jest pobierana w przypadku 

zwierząt dostarczonych po godzinie 16.00 dnia poprzedniego a odbieranych do 

godziny 10.00 dnia następnego. 
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6) Opłata za pobyt zwierzęcia w Schronisku nie jest pobierana w przypadku 

zwierząt dowiezionych do Schroniska w godzinach 10.00 – 16.00 i odebranych 

w tym samym dniu do godziny 16.00. 

7) Lekarz weterynarii prowadzi książkę kliniczną opieki weterynaryjnej zwierząt, 

w której są dokonywane wpisy dotyczące badania zwierząt, zawierające datę 

badania, wykonane zabiegi, wydane zalecenia oraz adnotacje powiatowego 

lekarza weterynarii dotyczące przeprowadzonej kontroli i wydanych zaleceń. 

4. Nowoprzybyłych zwierząt bezpańskich nie należy łączyć z innymi przez okres 14 dni, 

potrzebnych do oswojenia się zwierzęcia z warunkami w Schronisku oraz w celu 

odbycia kwarantanny wykluczającej przeniesienie choroby zakaźnej do boksów 

zdrowych zwierząt.  

5. Każde nowoprzybyłe młode zwierzę powinno być poddane dezynsekcji i 

odrobaczeniu oraz szczepieniom przeciwko chorobom zakaźnym zgodnie z zapisami 

w § 5. Dorosłe osobniki po odbyciu 14 dniowej kwarantanny poddawane są zabiegowi 

kastracji albo sterylizacji. 

6. W celu ograniczenia stresu i kontrolowania chorób zwierzęta powinny być 

odseparowane. Separować zwierzęta należy według następujących gatunków lub grup: 

1) zwierzęta na kwarantannie,  

2) psy i koty,  

3) zwierzęta chore lub ranne oraz zwierzęta zdrowe,  

4) szczeniaki i kocięta od zwierząt dorosłych (chyba, że są karmione przez 

matki), 

5) samce od samic, z wyłączeniem zwierząt poddanych sterylizacji,  

6) zwierzęta agresywne od innych zwierząt,  

7) karmiące samice i ich potomstwo od innych zwierząt. 

7. Do Schroniska nie są przyjmowane psy doprowadzone przez właścicieli chcących 

pozbyć się zwierzęcia. 

  

§ 5 

ZASADY OPIEKI LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ 

 

Na terenie Schroniska obowiązuje program szczepień ochronnych: 

1) Szczepienie psów: 
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a) wszystkie psy do 5 roku życia po przyjęciu do Schroniska podlegają 

szczepieniu przeciwko wściekliźnie oraz chorobom zakaźnym szczepionką 

właściwą do wieku zwierzęcia. Wyjątek stanowią zwierzęta czipowane, 

oznaczone tatuażem lub posiadające lysetkę. Zwierzęta te podlegają 

szczepieniu właściwemu do ich wieku po zakończeniu kwarantanny. 

b) wszystkie psy powyżej 5 roku życia po przyjęciu do Schroniska są 

szczepione przeciwko wściekliźnie. Wyjątek stanowią zwierzęta 

czipowane, oznaczone tatuażem lub posiadające lysetkę. Zwierzęta te 

podlegają szczepieniu właściwemu do ich wieku po zakończeniu 

kwarantanny. 

2) Szczepienie kotów: 

a) do 4 miesiąca życia szczepienie przeciwko chorobom zakaźnym,  

b) powyżej 4 miesiąca życia szczepienie przeciwko chorobom zakaźnym i 

wściekliźnie. 

3) Zaświadczeniem o szczepieniu przeciwko wściekliźnie jest wpis w rejestrze psa 

lub kota oraz zapis w odrębnym rejestrze szczepień przeciwko wściekliźnie 

psów i kotów.  

 

§ 6 

ZASADY CZYSTOŚCI I PIELĘGNACJI ZWIERZĄT 

 

1. W celu zachowania w Schronisku należytych warunków zoohigienicznych należy:  

1) na bieżąco usuwać nieczystości, 

2) utrzymywać budynki, wybiegi i obejścia w czystości, 

3) odpowiednio wietrzyć i ogrzewać pomieszczenia dla zwierząt.  

2. W celu odpowiedniej pielęgnacji zwierząt do obowiązków opiekunów należy: 

1) odświeżać i wymieniać posłania zwierząt, aby były czyste i suche,  

2) u zwierząt chorych stosować wskazane przez lekarza weterynarii leki i zabiegi,  

3) zgłaszać Dyrektorowi bądź lekarzowi weterynarii o zauważonych u zwierząt 

objawach chorobowych,  

4) karmić zwierzęta zgodnie z normami określonymi przez lekarza weterynarii i 

zatwierdzonymi przez  Dyrektora Schroniska,  

5) przestrzegać właściwych zasad pojenia zwierząt. 
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3. Bezwzględnie należy przestrzegać instrukcji dezynfekcji klatek, boksów i wybiegów dla 

zwierząt. 

 

§ 7 

ZASADY WYDAWANIA ZWIERZĄT 

 

1. Zwierzęta przebywają w Schronisku przez okres 14 dni w celu ustalenia właściciela  

w przypadku zagubienia zwierzęcia, jak i w celu wykluczenia zagrożenia 

epidemiologicznego dla innych zwierząt przebywających w Schronisku. Właściciele 

zwierząt, które przypadkowo znalazły się w Schronisku, mają prawo do ich odbioru, po 

udokumentowaniu lub uwiarygodnieniu prawa własności i po pokryciu kosztów 

przetrzymywania. 

2. Zwierzę może być oddane do adopcji po 14 dniach pobytu w Schronisku, osobie 

zainteresowanej adopcją i posiadającej warunki do zapewnienia zwierzęciu należytej 

opieki. 

3. Każda osoba zainteresowana adopcją psa przebywającego na kwarantannie ma możliwość 

jego zarezerwowania poprzez zapisanie się na karcie ewidencyjnej zwierzęcia. O 

kolejności adopcji danego zwierzęcia decyduje kolejność zapisów.    

4. Zwierzę może być oddane do adopcji przed upływem okresu 14 dni, w przypadku 

zwierząt oddanych do Schroniska po wcześniejszym zrzeczeniu się przez właściciela jego 

prawa własności (czytelny podpis na karcie ewidencyjnej zwierzęcia) oraz uzyskaniu 

pozytywnej opinii lekarza weterynarii odnośnie stanu zdrowia zwierzęcia.  

5. Szczenięta w wieku do 5 miesięcy i kocięta w wieku do 4 miesięcy mogą zostać oddane 

do adopcji po odbyciu 3 dniowej kwarantanny. 

6. Dorosły pies nieoznakowany jak również psy, które ukończyły 3 m-c życia po odbyciu 

kwarantanny będą trwale oznakowane poprzez wszczepienie im mikroprocesora. 

Trwałemu oznakowaniu poprzez wszczepienie mikroprocesora podlegają również 

wszystkie psy, które odbierane są ze Schroniska przez swoich właścicieli, a nie posiadają 

czipa. 

7. Nie wolno wydawać zwierząt: 

1) dzieciom i młodzieży do lat 18, nie będącym pod opieką rodziców lub opiekunów, 
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2) zwierząt chorych, z wyjątkiem przypadku, kiedy nowy właściciel na piśmie 

zadeklaruje zobowiązanie leczenia zwierzęcia we własnym zakresie, 

3) osobom nie posiadającym odpowiednich przyborów do zabrania zwierzęcia (dla psów 

obroży lub szelek i smyczy, dla kotów koszyka lub torby), 

4) osobom nietrzeźwym, 

5) osobom podejrzewanym o handel zwierzętami. 

8. Pracownik Schroniska może nie wyrazić zgody na adopcję zwierzęcia przez osobę, która 

zrzekła się zwierzęcia adoptowanego wcześniej w Schronisku. 

9. Pracownik Schroniska wpisuje w rejestrze zwierząt: imię, nazwisko, adres i numer 

dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby adoptującej bądź zabierającej zwierzę, 

która potwierdza dane własnoręcznym podpisem. 

10. Upoważniony przez Dyrektora Schroniska pracownik ma prawo do przeprowadzenia 

kontroli warunków bytowych już adoptowanego ze Schroniska zwierzęcia jak również 

dokonać kontroli przedadopcyjnej. 

11. Celem ograniczenia populacji bezdomnych kotów i psów, samice i samce przebywające w 

Schronisku w oczekiwaniu na nowego właściciela są poddawane sterylizacji. O 

zakwalifikowaniu do zabiegu decyduje lekarz weterynarii, który prowadzi rejestr zwierząt 

sterylizowanych w Schronisku. 

12. Zasady dotyczące wydawania zwierząt muszą być wywieszone w Schronisku na 

widocznym miejscu. 

13. Każda osoba adoptująca psa lub kota ma prawo do bezpłatnego jego leczenia przez okres 

7 dni od daty adopcji w lecznicy w Schronisku. 

14. Zwierzęta wymagające specjalnej opieki to zwierzęta, które zakwalifikowane zostały 

przez lekarza schroniskowego do nieodpłatnego wydania.  Są to zwierzęta z widocznym 

uszczerbkiem na zdrowiu np.: brak kończyny, brak oka, ślepota  lub zwierzęta, u których 

stwierdzono chorobę wymagającą dożywotniego specjalistycznego leczenia. 

15. Schronisko może przekazywać zwierzęta do adopcji Stowarzyszeniom i Fundacjom, 

których statutowym zadaniem jest opieka oraz przekazywanie bezdomnych zwierząt do 

adopcji osobom pragnącym zaopiekować się nimi niezależnie od miejsca ich 

zamieszkania. 
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16. Przekazania zwierząt Stowarzyszeniom i Fundacjom odbywa się na podstawie 

porozumień zawartych z Gminą. Stowarzyszenia i Fundacje przejmują zwierzęta na 

podstawie odrębnego protokołu przekazania i zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

17. W uzasadnionych przypadkach przekazanie zwierząt Stowarzyszeniom i Fundacjom może 

odbyć się nieodpłatnie na podstawie stosownego porozumienia zawartego z Gminą. 

 

§ 8 

ZASADY SELEKCJI ZWIERZĄT 

 

1. Eutanazję zwierząt przeprowadza się w pomieszczeniu wyznaczonym na ten cel. Nie 

może być ona dokonywana w obecności innych zwierząt. 

2. Eutanazji dokonuje wyłącznie lekarz weterynarii, w miarę potrzeb przy udziale 

pracowników Schroniska, bez udziału osób postronnych. 

3. Eutanazja zwierzęcia może odbywać się wyłącznie na podstawie aktualnie 

obowiązujących przepisów weterynaryjnych oraz o ochronie zwierząt. 

4. Przeznaczone do uśpienia zwierzę musi być traktowane do ostatniej chwili łagodnie  

i przyjaźnie, aby zaoszczędzić zwierzęciu trwogi przedśmiertnej i dodatkowych udręczeń. 

5. Uśpienie zwierzęcia może być dokonywane tylko po uprzednim pozbawieniu go 

świadomości.  

6. Zwłoki zwierzęcia muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez 

zakład utylizacji. 

7. Decyzję o eutanazji zwierzęcia może podjąć lekarz weterynarii  

w przypadkach wystąpienia:  

1) działań niezbędnych do usunięcia poważnego zagrożenia sanitarnego ludzi lub 

zwierząt 

2)   konieczności bezzwłocznego uśmiercenia ( zaawansowanej lub nieuleczalnej choroby, 

gdy dalsze utrzymanie zwierzęcia przy życiu, będzie niehumanitarne ) 

3)  usuwania osobników bezpośrednio zagrażających ludziom lub innym zwierzętom, 

jeżeli nie jest możliwy inny sposób usunięcia zagrożenia. 

8. Fakt i przyczyny uśpienia zwierzęcia muszą być odnotowane w rejestrze zwierząt. Zapis 

taki wymaga potwierdzenia podpisem lekarza weterynarii.  

 



12 

 

9. W Schronisku prowadzone są odrębne rejestry eutanazji i upadków, oddzielnie dla psów i 

kotów oraz oddzielny rejestr uśpień ślepych miotów. 

 

§ 9 

OPŁATY ZA USŁUGI SCHRONISKA 

  

1. Każda osoba adoptująca zwierzę ze Schroniska oraz właściciele zagubionych zwierząt 

zobowiązana jest do: 

1) uiszczenia opłat zgodnie z cennikiem na adopcję i usługi Schroniska (załącznik  

nr 4 do niniejszego Regulaminu), 

2) podpisania zobowiązania adopcyjnego (według wzoru stanowiącego załącznik  

nr 3 do niniejszego Regulaminu). 

2. Za pobrane opłaty wystawiane są faktury Vat.  

3. Cennik opłat za usługi Schroniska musi być wywieszony na widocznym miejscu. 

4. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach wydanie (odbiór) zwierzęcia przez właściciela 

może nastąpić nieodpłatnie, wyłącznie za zgodą Dyrektora Schroniska po wcześniejszym 

uzyskaniu pisemnego oświadczenia (uzasadnienia) właściciela zwierzęcia.  

 

§ 10 

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW 

 

1. Schronisko prowadzi adopcję zwierząt we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 8
00

 do 

16
00

. 

2. Przyjmowanie bezdomnych zwierząt oraz ślepych miotów do uśpienia odbywa się we 

wszystkie dni tygodnia przez całą dobę nie wyłączając niedziel i świąt. 

3. Zabrania się osobom przychodzącym do Schroniska: 

1) zbliżać się do zwierząt bez asysty personelu Schroniska,  

2) karmić zwierzęta - w razie przyniesienia produktów dla zwierząt należy je 

oddać personelowi Schroniska,  

3) drażnić zwierzęta, 

4) wprowadzania obcych zwierząt na teren Schroniska. 

4. Wstęp na teren Schroniska jest zabroniony: 
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1) osobom nietrzeźwym, 

2) osobom niepełnoletnim bez opieki osoby dorosłej. 

 

5. Godziny przyjęć i odwiedzin Schroniska muszą być wywieszone w widocznym miejscu. 

 

 

Załączniki: 

1. Procedura (instrukcja) postępowania ze zwierzętami; 

2. Wzór karty ewidencyjnej zwierzęcia;  

3. Wzór zobowiązania adopcyjnego; 

4. Cennik opłat na adopcję i usługi Schroniska; 

5. Regulamin Wolontariatu; 

6. Porozumienie o współpracy.  

 

 

 


