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REGULAMI|{ SCHRO|{ISKA DLA BEZDOMNYCH
ZWIERZĄT W SRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

I. ZADA|{IASCI{RONISKA

1, Wyłapywanie oraz zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom
domowym zteręnu gminy Środa Wielkopolska

- zwierzętabezdomne -rozumie się przęzto zwierzęta domowe lub
gospodarskie, które uciekły, zabłąkŃy się lub zsstńy porzuconę przęz
człowieka, a nie ma mozliwości ustalenia ich właściciela lub innei osoby,
pod ktorej opieką trwale dotąd pozostawały.

- zwlęrzęta dornowe -rozumie się przezto zwięrzętaLradycyjnie
przebywające wraz z człowiękiem w jego domu lub innym odpowiednirn
pomieszczeniu, utrzymywane prz,ez człowieka w charakterze jego
towarz,ysza,

2, Poszukiwanie nowych domów dla zwięrząt bezdomnych.

3. Prz,ekazywanie zwierząt do adopcji.

4. Leczsnie chorych zwierząt przebyw alących w schroni sku, rokuj ących
nadziej ę na wy zdrowi enie,

5. lJsypianie zwierząt w sposób humanitarny zgodnie zlvytycznymi
zawatiymi w dziale VIII niniejszego regulaminu.

6. Wspołpraca z lęcznicą weterynaryjną.

7 . Stworzenie zwierzętom właściwych warunkow bytowych, dostosowując
ilość zwierząt do posiadanych miejsc.

B. Sterylizacj a zwierząt w schronisku (pomljając zwlerzęta młodociane lub
z przeciwwskazaniami lekarskimi).

9. Prowadzenie edukacji humanitarnej, między innymi poprzęz zachęcanie
szkoł do odwiedzania schroniska,

10.Wspołpraca z wolontariatem na zasadach określonych w dziale II
niniej szego regulaminu.



il. ORGANIZACJ A SCHROI\ISKA

1. Każdy pracowniL< zatrudniony w schronisku ma określone szczegołowe
obowiązki.

2. Schronisko prowadzi program dezynfekcji i deratyzacji opracowany
i prowadzony przez uprawnioną firmę.

3. Szczegołowę zasady opieki weterynaryjnej zostały określone w dziale V
niniej szego regulaminu.

4. Każdy wolontariusz pracujący w schronisku, świadczy swoją pracę na
podstawie stosownej umowy oraz zgodnię z regulaminem wolontariatu
który stanowi załącznlk do regulaminu schroniska.

III. OBOWIĄZKI PERSONBI_,U SCI{RONISKA

1. Osoby zajmujące się zwierzętami powinny odznaczaó się przyjacielskirn
i humanitarnym stosunkiem do zwierząt.

2. Swoim zachowaniem wobec zwierząt zarówno w schronisku, jak i poza
nim opiekunowie powinni dawać przyl<ład należytego obchodzenia się
zę zwięrzętami.

3. Brutalne i niehurnanitarne odnoszenie się do zwierzątbędzie powodem do
wymówienia pracownikowi pracy.

IV. PRZYJMOWA|{IB ZWIER.ZĄT DO SCHRONISKA

1. W przypadku zgłoszęnla bezdomnego zwierzęciaprzebywającego na
teręnię grrriny Sroda Wielkopolska, pracownik udaje się na miejsce w
celu pochwycenia zwierzęcia i przewiezięn:ra go do schroniska.

2. Jeżeli zwrcrzę zostaje dostarczone do schroniskaprzęz osobę spoza
personelu, osoba ta zobowiązanajest podpisać oświadcz,enie, ze nie jest
właścicielem zwierzęcia oraz wskazaó miejsce jego znalezienia,

3. Zasady przyjmowania zwierząt z innych gmin regulują stosowne umowy
zawier ane przęz administr ator a schroniska.

4. Każde przyjęte do schroniska zwierzę zostaje wpisane do rejestru z
uwidocznieniem daty przyjęcia, opisu i płci zwierzęcia.



5 . Nowo pr zybyłe zw ter zęta przecho dzą kontro 1 ę wetery nary jną.

6. Zwierzęta nowoprzybyłe przechodząkwarantannę i nie należy ichłączyc
z pozostałymi prz,ez okres 11 dni.

7, Zwierzęta w schronisku powinny być odseparowane według
następuj ących kryteriów :

a) zwierzęta w kwarantannie,
b) zwierzęta chore lub ranne od zdrowych,
c) agresywne od wszystkich innych,
d) szcz,eniaki i kotki od zwierząt dorosłych ( chyba, że są karmione

przez matki ),
e) samice w rui od innych,
0 matki z potomstwem od wszystkich innych,
g) psy i koty.

V. ZASADY OPIEKI WBTa,RY|{ARYJNEJ

1. Schronisko posiada stałą opiekę lekarza weterynarii.

2. Schronisko posiada program szczepień ochronnych.
W ciągu 16 dni od przyjęcia, zwlerzętapowinny być zaszczepione
szczepionką właściwą dla danego gatunku orazprzęciw wściękliźnie.
(odstąpienie od szczepieńmożę być uwarunkowane wiekięm z,wierzęcia
lub przeciwwskazaniami lekarskimi).

3. Zabranta się prowadzęnta obserwacji zwierząt które nie są bezdomne a są
podej rzan e o zar ażęnie wścieklizną.

vI. CZYSTOŚc r PIEI",ĘGNACJA ZWIERZĄT

1. W celu zachowania czystości w schronisku zaleca się
a) na bieżąco usuwać nieczystości,
b) utrzymywać w czystości budynki, wybicgi i obejścia,
c) wietrzyć pomieszczenia,
d) przestrzęgac zasad odkażania i dezynfekcji,



2. W celu odpowiedniej pielęgnacj i zwierząt należy:
a) odświeżac i wymieniać posłania zwierzą|
b) u zwierząt chorych stosować się do zalęceńlekarza weterynarii,
c) informować Iękarza weterynarii o objawach chorobowych,
d) karmić zwierzęta zgodnie z ich zapotrzebowaniem gatunkowym,
e) przestrzegac właściwych zasad pojenia zwierząt.

VII. WYDAWANIIIZWIERZĄT

1 . Przyjmuje się, że zwierz,ę lnoze być przekaz,aoę do adopcji po 1 4 dniach
pobytu w schronisku, jeżeli nie zgłosi się po nie prawowity właściciel.

2, Zwierzęta młodociane do trzeciego miesiącażycia, mogą być oddane
do adopcji zaraz po przybyciu.

3, Punkt I i 2 działu VII nie jest stosowany jeż,eli zachodzi uzasadnione
podejrzente że, po zwierzę zgłosi się właściciel lub gdy zwierzę jest w
jakikolwiek sposób oznakowane. W tymprzypadku schronisko wydłuza
termin 14 dniowy na azas nieokreślony, do azasu wykorzystania
wszelki ch do stępnych środków daj ących mozliwoś ć odnalezi enia
właściciela.

4, 7,wterzęta wolno wydać po stosownym dla gatunku szczepieniu oraz
sterylizacji.

5. Punktu 4 ntniejszego działu nie stosuje się w stosunku do zwierząt
z j akim iko l wi ek przec iwwskazan i am i or az zw ier ząt zwr acany ch
właścicielom.

6, Osoby zabierająQę zwlerzę ze schroniska zobowiązane są do:

a) nowi opiekunowie do podpisania umowy adopcyjnej,
b) właściciele do podpisania potwierdzęnia odbioru,
c) opiekunowie wolnozyjących kotów do podpisania potwierdzenia odbioru.

7 . Zabranta się wydaw ania zwierząt

a) osobom niepełnoletnim,
b) osobom nietrzeźvrrym,
c) osobom nie posiadającym przyborów do zabrania zwierzęcia,
d) osobom podejrzanym o spekulację i handel zwierzętami.



VIII. IIIJT,ANAZJA

1 . IJsypianie zwierząt powinno odbywać się zgodnie z Ustawą o ochronie
zwierząt,

2. Fakt i przyczyna uśpienta zwierzęcia muszą być odnotowane w rejestrze
orazw kartotece zwierzęcia i podpisany przezlekarza weterynarii.

3. I]utanazjante może byó wykonywana w obecności osób postronnych
oraz, innych zwierząt.

4. ZabiegeutanaĄt musi być wykonany zgodnie zzasadami sztuki
weterynaryjnej i tylko przez lekarz,,a weterynarii.

5. Zwłoki zwierzęcia oddawane są do utylizacji.

IX. OPŁATY W SCIIRONISKU

1. Schronisko nie pobiera żadnych opłat ztytułu adopcji i wydawanra
z,wierząt" właś c i c i e 1 om.

X. GODZINY PIP.ZYJĘC INTtrRIISANTOW

1. Schronisko przyjmuje interesantów w godztnach:

od poniedztałku do piątku : 7:00 18:00
w soboty : 9:00 - 1 1:00

2. Całodobowy dyzur telefoniczny pełniony jest pod numerem telefonu :

691 36 57 57.

3 . 7,abranla się osobom przyehodzącym do schroniska :

a) zbliżać się do zwierząt bez asysty personelu schroniska,
b) karmie nia zwierząt - w r azie przyniesieni a produktów dla zwier ząt naIeĘ

je oddać personelowi schroniska,
c) drażnić zwierząt".

4. Osobom nietrzeźwymwstęp do schroniska jest ,ubronioQ.
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