Regulamin pracy

Schroniska dla Zwierząt w Młodolinie

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin Schroniska dla Zwierząt w Młodolinie zwanego dalej „Schroniskiem”
określa wewnętrzną organizację i zasady jego funkcjonowania.

I. Organizacja schroniska
1. Schronisko dla zwierząt znajduje się w m. Młodolino, gmina Dobiegniew.
2. Schronisko nadzorowane i prowadzone jest przez Madolin Group sp. z o.o. przy
współudziale Fundacji na rzecz zwierząt Altamira.
3. Pracownik schroniska odpowiedzialny jest za całokształt prac w schronisku, jego
majątek, właściwą administrację, wykonywanie napraw bieżących, przestrzeganie
umowy i niniejszego regulaminu oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Schronisko podlega stałemu nadzorowi lekarza weterynarii.
5. Lekarz weterynarii opracowuje szczegółową instrukcję odkażania i dezynfekcji w
schronisku.
6. Każdy pracownik zatrudniony w schronisku ma określone w zakresie czynności
szczegółowe obowiązki.

II. Zadania schroniska
1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenów gmin objętych umowami na
świadczenie usług i dostarczanie ich do schroniska.
2. Przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt zagubionych, zabłąkanych i porzuconych
lub z innych przyczyn bezdomnych w szczególności psów i kotów.
3. Leczenie chorych zwierząt rokujących możliwość wyleczenia.

4. Przekazywanie zwierząt właścicielom lub nowym opiekunom zainteresowanym ich
posiadaniem i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe określone w VIII
rozdziale niniejszego Regulaminu,
5. Usypianie w sposób humanitarny zwierząt nieuleczalnie chorych oraz ślepych
miotów.
6. Szczepienie psów przeciwko wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym w
schronisku.
7. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom rannym w wypadkach
drogowych.
8. Doprowadzenie do lecznicy na obserwację zwierząt, które pokąsały człowieka lub
podejrzanych o wściekliznę.
9. Prowadzenie akcji profilaktycznych i propagandowych mających na celu
uświadomienie mieszkańcom gmin – stron porozumienia ich praw i obowiązków
wobec zwierząt.
10. Popularyzowanie i rozpowszechnianie wiedzy o prawach zwierząt oraz właściwej
opiece, odpowiedzialności i obowiązkach właścicieli wobec nich,
11. Organizowanie i rozpowszechnianie akcji adopcji zwierząt przebywających w
Schronisku,
12. Zawiadamianie wójtów/burmistrzów gmin o znęcaniu się nad zwierzętami oraz o
przetrzymywaniu zwierząt w niewłaściwych warunkach.
13. Zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami w przypadku wystąpienia
niesprzyjających warunków atmosferycznych.
14. Wykonywanie zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt przebywających w
schronisku przez lekarza weterynarii, z którym schronisko ma podpisaną umowę.
Zabiegi kastracji i sterylizacji będą przeprowadzane wyłącznie u zwierząt u których
nie istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia
i wiek.

III. Teren schroniska
1. Na terenie Schroniska zabrania się w szczególności:
a) spożywania alkoholu,
b) wstępu osobom nietrzeźwym lub pod wpływem innych środków odurzających,
c) drażnienia zwierząt,
2. Na terenie Schroniska osobom postronnym zabrania się w szczególności:
a) wstępu na teren Schroniska oraz zbliżania się do zwierząt bez asysty lub
zezwolenia pracownika Schroniska,
b) otwierania kojców, furtek wybiegów, wkładania rąk przez kraty (pręty) wybiegów,
c) wprowadzania swoich zwierząt bez zezwolenia kierownictwa Schroniska
d) karmienia zwierząt bez zezwolenia pracownika Schroniska
3. Osoby niepełnoletnie na terenie Schroniska mogą przebywać tylko pod opieką osób
dorosłych.

IV. Obowiązki i zadania personelu schroniska

1. Wszyscy pracownicy Schroniska powinni odznaczać się przyjaznym stosunkiem do

zwierząt, zrozumieniem, cierpliwością i łagodnością w stosunku do nich.
2. Brutalne obchodzenie się ze zwierzęciem jest ciężkim naruszeniem podstawowych
obowiązków służbowych i może być powodem rozwiązania umowy o pracę
pracownikowi Schroniska.
3. W schronisku należy zapewnić odpowiednie warunki higieniczne i sanitarne, między
innymi poprzez okresowe dezynfekcje i deratyzacje.
4. Personel Schroniska stanowią: kierownik Schroniska, pracownicy administracji i
etatowi opiekunowie zwierząt.
5. Kierownik Schroniska kieruje pracą Schroniska i jest odpowiedzialny za jego
prawidłowe funkcjonowanie.
6. Kierownik Schroniska, w porozumieniu z lekarzem weterynarii oraz inspektorem do
spraw ochrony zwierząt, opracowuje:
a) szczegółowe zasady dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji
b) szczegółowe zasady i normy żywienia zwierząt przebywających w Schronisku
c) szczegółowe zasady należytej opieki nad zwierzętami oraz ich socjalizacji
7. Wszyscy pracownicy Schroniska muszą być przeszkoleni w zakresie przestrzegania
przepisów BHP, ze szczególnym uwzględnieniem pracy ze zwierzętami.
8. Każdy pracownik zatrudniony w Schronisku ma szczegółowo określony zakres
obowiązków.
9. Wszyscy pracownicy Schroniska muszą zapoznać się z obowiązującą Ustawą o
Ochronie Zwierząt, z dnia 21.08.1997 r., z późniejszymi zmianami.
10. Zasady współpracy z wolontariatem w Schronisku określa oddzielne zarządzenie
Kierownika Schroniska.
11. W schronisku mogą pracować tylko wolontariusze, którzy mają ważne porozumienie

wolontariackie zgodne z aktualnym zarządzeniem Kierownika Schroniska.

V. Przyjmowanie zwierząt do schroniska
1. Do schroniska zostaje przyjęte każde podrzucone lub zgłoszone zwierzę.
2. Przyjmowanie zwierząt z terenów Gmin objętych umową odbywa się przez całą
dobę.
3. Zwierzęta przyjmowane są przez kierownika Schroniska lub pracowników przez
niego wyznaczonych.
4. Przy przyjmowaniu psa pracownicy Schroniska zobowiązani są sprawdzić, czy
zwierzę jest w jakikolwiek sposób oznakowane. W przypadku potwierdzenia
oznakowania psa, pracownicy Schroniska zobowiązani są w jak najkrótszym czasie
przekazać posiadane dane dotyczące oznakowania zwierzęcia właściwym
instytucjom powołanym do identyfikowania i powiadamiania właścicieli o zaistniałej
sytuacji.
5. Każde zwierzę przyjęte do Schroniska zostaje zarejestrowane, z podaniem daty
przyjęcia, danych osoby doprowadzającej, miejsca i okoliczności znalezienia oraz
wszystkich cech charakterystycznych zwierzęcia (wygląd, płeć, wiek, wielkość,
znaki szczególne itd.). Schronisko prowadzi dokumentację przyjęcia i pobytu
zwierzęcia w postaci rejestru zawierającego:

o

kolejny numer w rejestrze,

o

numer porządkowy zwierzęcia, numer identyfikacyjny chip

o

krótki opis zwierzęcia, określenie płci i wieku,

o

imię, nazwisko, adres, telefon osoby doprowadzającej potwierdzone jej
podpisem (w razie odmowy podania danych zwierzę również jest
przyjmowane),

o

data i miejsce schwytania zwierzęcia przez pracownika schroniska,

o

inne bliższe dane o zwierzęciu ( cechy zwierzęcia),

o

daty zabiegów kastracji/sterylizacji oraz chipowania

o

daty szczepień i innych zabiegów weterynaryjnych oraz informacje
o przebiegu leczenia

o

dane adoptującego spisane z dowodu osobistego, adres pobytu zwierzęcia
i kontakt

6. Pracownik dokonuje oględzin przyjmowanego zwierzęcia i w razie konieczności
informuje o konieczności leczenia lub uśpienia. Do tych czynności niezwłocznie
wzywa lekarza weterynarii.
7. Nowo przyjętych zwierząt przez kilka dni w miarę możliwości nie należy
przetrzymywać z innymi zwierzętami w celu ułatwienia adaptacji do nowych
warunków i odbycia kwarantanny dla ochrony przed chorobami zakaźnymi.

8. Nowo przyjęte zwierzę po oględzinach powinno zostać odrobaczone i odpchlone.
Terminy szczepień psów ustalane są z weterynarzem w zależności od kondycji
zwierzęcia i wykonywane są po odbyciu przepisowej kwarantanny.
9. Zwierzęta przyjmowane do Schroniska poddane są kwarantannie w celu obserwacji,
ułatwienia adaptacji do nowych warunków i dla ochrony przed chorobami
zakaźnymi. Po odbyciu 14 dniowej kwarantanny zwierzę powinno zostać
zaszczepione i oznakowane (tatuaż , mikrochip).
10. Zwierzęta chore, samice w rui i zwierzęta agresywne należy przetrzymywać
w oddzielnych, przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach.
11. O zauważonych objawach chorobowych pracownik schroniska jest zobowiązany
niezwłocznie powiadomić lekarza weterynarii.
12. Do Schroniska nie są przyjmowane zwierzęta, które pogryzły człowieka lub, co do
których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są zarażone wścieklizną.
13. Schronisko przyjmuje zagubione, zabłąkane lub bezdomne psy z terenów gmin
objętych porozumieniem.
14. Schronisko nie przyjmuje zwierząt od ich właścicieli. Jedynie w wyjątkowych,
uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach kierownik Schroniska może
podjąć decyzję o przyjęciu zwierzęcia od właściciela w porozumieniu z gminą z
której zwierzę pochodzi. W takim przypadku właściciel zobowiązany jest do:
a) przekazania aktualnego świadectwa szczepienia przeciw wściekliźnie
b) przekazania książeczki zdrowia zwierzęcia (o ile posiada)
c) udzielenia wyczerpujących informacji o zwierzęciu

d) uiszczenia obowiązującej opłaty wynoszącej 30-krotność stawki za dobę pobytu
psa
e) podpisania dokumentu zrzeczenia się praw własności do oddawanego zwierzęcia
15. Segregowanie (umieszczanie na wybiegach) zwierząt według gatunków, ras,
wielkości, temperamentu oraz wszystkich innych istotnych cech posiadanych przez
dane zwierzę, winno mieć na celu unikanie sytuacji prowadzących do walk, kryć
i innych sytuacji niekorzystnych zarówno dla zwierzęcia jak i Schroniska. Z tych
względów zwierzęta w Schronisku powinny być, w miarę możliwości, segregowane
na:
a. zwierzęta poddawane kwarantannie
b. zwierzęta chore lub ranne
c. szczenięta (kocięta)
d. suki ze szczeniętami
e. suki w okresie cieczki
f. zwierzęta agresywne
g. zwierzęta nie należące do żadnej z wymienionych grup
16. Psy i koty powinny być umieszczone w odległych od siebie rejonach Schroniska,
aby w możliwie jak najskuteczniejszy sposób uniknąć między nimi kontaktu
wzrokowego i węchowego. Miejsce przebywania wymienionych grup zwierząt
powinno być w widoczny sposób oznakowane.
17. Schronisko nie przyjmuje na przetrzymanie , a także nie odławia ptaków, zwierząt
dziko żyjących, jak również wszystkich innych, do których przetrzymywania
Schronisko nie posiada warunków czy stosownych pozwoleń.

VI. Czystość i pielęgnacja zwierząt
1. W celu zachowania w Schronisku należytych warunków sanitarnych należy:
a) na bieżąco usuwać nieczystości,
b) poddawać boksy bieżącej i okresowej dezynfekcji,
c) utrzymywać budynki, wybiegi i obejścia w czystości,
d) karmić zwierzęta zgodnie z obowiązującymi normami i zapewnić im stały dostęp
do czystej wody,
e) zapewnić zwierzętom właściwą ochronę przed wpływem niekorzystnych
warunków klimatycznych,
f) nie dopuszczać do zbytniego zagęszczania zwierząt w boksach,
g) przeprowadzać okresowe zabiegi deratyzacji,
h) w miarę potrzeb wykonywać zabiegi groomerskie i zootechniczne takie jak
kąpiele, wyczesywanie sierści czy obcinanie pazurów.

VII. Opieka weterynaryjna
1. Lekarz weterynarii sprawuje nadzór nad jakością karmy dla zwierząt oraz ustala
w porozumieniu z Kierownikiem schroniska ilości i pory karmienia w zależności od
grup wiekowych, do których należą zwierzęta .
2. Lekarz weterynarii opracowuje i wykonuje program szczepień ochronnych dla
zwierząt Schroniska.
3. Lekarz weterynarii prowadzi dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi

w tym zakresie przepisami.

VIII. Wydawanie zwierząt
1. Zwierzę może być wydane ze schroniska po odbyciu 14 dniowej kwarantanny i
wykonaniu niezbędnych zabiegów weterynaryjnych według regulaminu i przepisów
prawa.
2. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne i dobro zwierzęcia nie wydaje się zwierząt
podczas trwania 14 dniowej kwarantanny .
3. Zwierzęta w schronisku są obligatoryjnie kastrowane/sterylizowane (z wyłączeniem
szczeniąt i psów chorych).
4.

Właściciele, których zwierzę znalazło się w schronisku, po udokumentowaniu lub
uwiarygodnieniu prawa własności mają prawo odebrać zwierzę ponosząc koszty
interwencji, transportu i szczepień oraz sprawowania opieki nad zwierzęciem w
okresie pobytu w schronisku. Opłaty uwidocznione są w cenniku Schroniska
dostępnym w biurze lub na tablicy informacyjnej.

5. Jeżeli właściciel zwierzęcia nie zgłosi się po nie w ciągu 14 dni od dnia przyjęcia
zwierzęcia do Schroniska, Schronisko ma prawo wydać je nowemu właścicielowi po
wykonaniu niezbędnych szczepień i zabiegów weterynaryjnych. Dane nowego
właściciela oraz miejsce pobytu zwierzęcia nie mogą być ujawniane – zgodnie z
Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.
6. Wydanie zwierzęcia pozostającego w schronisku pod opiekę osoby zainteresowanej
jego posiadaniem może nastąpić w sytuacji gdy zainteresowany wykaże, iż ma
możliwość zapewnienia zwierzęciu odpowiednich warunków bytowych.
7. Psy wolno wydawać po zaszczepieniu ich przeciwko wściekliźnie i chorobom
zakaźnym.
8. W momencie kiedy właściciel po udowodnieniu własności nie chce odebrać
zwierzęcia lub podczas odbioru nie zamierza uiścić opłaty za sprawowanie opieki
nad zwierzęciem stosowane są przepisy Prawa Cywilnego i Ustawy o Ochronie
Zwierząt.
9. Nie wolno wydawać zwierząt:
o

chorych, z wyjątkiem przypadków gdy zgłoszą się ich właściciele lub gdy
lekarz weterynarii i kierownik Schroniska zadecydują, że wydanie chorego
zwierzęcia odbędzie się z korzyścią dla niego, a osoba adoptująca podpisze
odpowiednie oświadczenie o posiadaniu wiedzy na temat stanu zdrowotnego
adoptowanego zwierzęcia,

o

nie kastrowanych/sterylizowanych (za wyjątkiem szczeniąt i psów chorych),

o

ciężarnych oraz szczeniąt przy matce przed ukończeniem 8-go tygodnia
życia,

o

odebranych właścicielowi decyzją administracyjną do czasu orzeczenia przez Sąd
przepadku zwierząt,

o

osobom, które nie ukończyły 18-go roku życia,

o

osobom nie posiadającym odpowiednich przyborów do zabrania zwierzęcia,

o

osobom nietrzeźwym lub agresywnym,

o

osobom, które nie są na własnym utrzymaniu,

o

w przypadku, gdy osoba adoptująca nie jest głównym lokatorem
zamieszkiwanego lokalu, wymagana jest jego zgoda,

o

osobom podejrzanym o handel zwierzętami i znęcanie się nad zwierzętami.

o

osobom, które kilkakrotnie zwracały adoptowane zwierzę,

10. Kierownik Schroniska lub osoby przez niego upoważnione wpisują do rejestru
zwierząt dane osoby zabierającej zwierzę oraz wydaje pokwitowanie (KP)/ rachunek
na pobrane opłaty.
11. Każda osoba zabierająca zwierzę ze Schroniska, również właściciel - zobowiązana
jest do:
a) oględzin zwierzęcia i zapoznania się z jego stanem oraz dalszymi zaleceniami co
do jego pielęgnacji udzielonymi przez pracownika Schroniska,
b) podpisania umowy adopcyjnej, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu,
c) uiszczenia opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem,
d) posiadania akcesoriów do zabrania zwierzęcia (dla psa – smycz, kaganiec,
obroża lub szelki, dla kota – odpowiedni transporter).
12. Pracownik Schroniska, po przeprowadzonym wywiadzie z osobą wyrażającą chęć
adopcji zwierzęcia może, ze względu na jego dobro, odmówić oddania go do
adopcji.
13. Zasady wydawania zwierząt powinny być wywieszone w Schronisku w widocznym
miejscu.
14. Pracownikowi schroniska bądź organizacji pozarządowej sprawującej opiekę nad
schroniskiem przysługuje prawo sprawdzenia nowych warunków bytowych
zwierzęcia w celu sprawdzenia czy nie zostały naruszone obowiązki właściciela
zwierzęcia wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie
zwierząt.
15. W przypadkach wątpliwych schronisko lub wyznaczona przez schronisko osoba
(wolontariusz lub inspektor organizacji pozarządowej ds. ochrony zwierząt) ma
prawo skontrolować warunki pobytu zwierzęcia przed jego wydaniem.

IX. Eutanazja zwierząt
1. Zwierzę może być uśpione przy zachowaniu warunków ściśle określonych przez
ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o Ochronie zwierząt.
2. Lekarz weterynarii podejmuje decyzję o uśpieniu zwierzęcia chorego, cierpiącego,
nie rokującego nadziei na wyleczenie.
3. Uśpienie może być dokonane tylko przez lekarza weterynarii.
4. Schronisko zobowiązane jest do prowadzenia dokładnej dokumentacji dotyczącej
eutanazji zwierząt z podaniem przyczyny uśpienia zwierzęcia. Zapis powinien być
potwierdzony podpisem lekarza weterynarii.
5. Przeznaczone do eutanazji zwierzę musi być do ostatniej chwili traktowane w
sposób humanitarny.
6.

Eutanazja jest dokonywana w Schronisku w specjalnie przeznaczonym do tego
celu pomieszczeniu lub w lecznicy dla zwierząt i nie może się jej dokonywać w
obecności innych zwierząt, ani też osób postronnych.

7. Zwłoki zwierzęcia muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu oddania ich do
zakładu utylizacyjnego, z którym schronisko ma podpisaną umowę.

X. Opłaty za usługi schroniska
1. Osoba adoptująca bezdomne zwierzę ze schroniska nie uiszcza opłaty adopcyjnej
na rzecz schroniska. Adoptujący pokrywa jedynie koszty szczepienia na choroby
zakaźne w wysokości 50 zł.
2. Opłata na rzecz schroniska jest uiszczana w przypadku gdy właściciel pozostawi
zwierzę bez opieki i zgłosi się po jego odbiór.
3. W szczególnych przypadkach można odstąpić od pobrania opłaty za wydane
zwierzę.
4. Cennik opłat schroniska powinien być wywieszony w widocznym miejscu.

XI. Zasady końcowe
1. Schronisko pełni dyżury telefoniczny całodobowo.
2. Schronisko zaczyna pracę codziennie od 8:00 do 18:00.
3. Przyjmowanie interesantów odbywa się przez 6 dni w tygodniu (z wyjątkiem
ustawowych świąt) w godzinach od 10.00 do 17.00 poniedziałek- piątek, w soboty
od 12:00 do 15:00. Informacja o godzinach przyjęć powinna być wywieszona w
widocznym miejscu na terenie Schroniska i może ulegać zmianom.
4. Osoby chcące odebrać swoje zagubione zwierzę przyjmowane są poza kolejnością
w godzinach pracy schroniska lub po ustaleniu indywidualnej godziny z
kierownikiem schroniska.
5. Za przestrzeganie niniejszych zasad odpowiadają podmiot prowadzący schronisko,
cały personel i lekarz weterynarii świadczący usługi na rzecz schroniska.
6. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają formy pisemnej i
zatwierdzenia przez osoby do tego uprawnione.

