
REGULAMIN MIĘDZYGMINNEGO 
SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH 
ZWIERZĄT W WYSOCKU WIELKIM 

CEL SCHRONISKA 

„Misją schroniska dla bezdomnych zwierząt jest zapewnienie wszystkim swoim podopiecznym jak 
najlepszych warunków bytowania oraz znalezienie nowych właścicieli i domów.” 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin schroniska dla zwierząt określa organizację i zasady funkcjonowania 
Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim. 

2. Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, zwane dalej schroniskiem, ma siedzibę 
w Wysocku Wielkim przy ulicy Pruślińskiej 3. 

3. Prowadzenie schroniska realizowane jest na podstawie umowy nr WRM.RZP.272.074.2021 zawartej 
dnia 31 grudnia 2021r. z Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski. 

§ 2. 

Zadania Schroniska 

1. Podstawowe zadania schroniska: 

a) całodobowe przyjmowanie i utrzymywanie z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz 
gmin powiatu ostrowskiego, będących stronami Porozumienia Międzygminnego, zwierząt 
zagubionych, zabłąkanych, porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych, które w 
wyniku zdarzeń losowych nie są zdolne samodzielnie egzystować – nie ma możliwości 
ustalenia ich właściciela lub innej osoby pod której opieką trwale przebywają i opieka nad 
nimi, 

b) odbieranie telefonicznych zgłoszeń dotyczących konieczności wyłapywania i przyjmowania 
zwierząt do schroniska, 

c) prowadzenie ewidencji bezdomnych zwierząt trafiających do schroniska, 
d) stałe wyłapywanie biegających luzem zwierząt domowych, które uciekły, zabłąkały się lub 

zostały porzucone, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela i dostarczanie ich do 
schroniska, 

e) sprawowanie humanitarnej opieki nad zwierzętami przebywającymi w schronisku, 
polegającej na zapewnieniu właściwych warunków bytowania i żywienia, w szczególności 
zapewnienie stałego dostępu do wody pitnej oraz odpowiedniego pożywienia, zapewnieniu 
dostępu do bud i wybiegów, a także oddzielnego trzymania zwierząt chorych, czy też suk ze 
szczeniętami, 

f)  zapewnienie zwierzętom przebywającym w schronisku całodobowej opieki weterynaryjnej, 
leczenie chorych zwierząt przebywających w schronisku 

g) przeprowadzanie kwarantanny zwierząt przyjętych do schroniska 
h) usypianie w sposób humanitarny zwierząt nieuleczalnie chorych, ciężko poranionych oraz 

ślepych miotów, zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zwierząt, w przypadku wystąpienia 
takiej konieczności, 



i) stała współpraca z lekarzami weterynarii, którzy świadczą usługi na podstawie zawartej 
umowy w zakresie prowadzenia zabiegów sterylizacji, kastracji oraz elektronicznego 
znakowania (chipowania) zwierząt (zwierzęta chore lub ranne należy znakować chipami 
dopiero   po    wyleczeniu    lub    przed    adopcją)    i    bieżącego    wprowadzania    danych 
o oznakowanych zwierzętach do ogólnopolskiej bazy danych, 

j) organizowanie i popularyzowanie wszelkich form ochrony zwierząt, przekazywania zwierząt 
do adopcji znajdujących się w schronisku, 

k) stała współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, w zakresie: 
-szczepień ochronnych psów i kotów przeciwko wściekliźnie oraz innym chorobom zakaźnym, 
-niesienie pomocy bezpańskim zwierzętom rannym w wypadkach drogowych oraz innych 
okolicznościach, 
-przyjęcie bezdomnych zwierząt (psy, koty, z wykluczeniem zwierząt dzikich i leśnych oraz 
egzotycznych) podejrzanych o wściekliznę po 14-dniowej obserwacji w gabinecie 
weterynaryjnym. Przyjęcie bezdomnego psa lub kota po obserwacji musi towarzyszyć 
zaświadczenie o nieobecności wścieklizny, 
- dostarczania do lecznicy na obserwację zwierząt domowych, które pokąsały człowieka lub 
podejrzanych o wściekliznę, 

l) poddawanie zabiegom sterylizacji i kastracji wszystkich zwierząt w schronisku, 
m) dokonywanie   interwencji   w   przypadku   znęcania   się   nad   zwierzętami   

domowymi i przetrzymywania tych zwierząt w niewłaściwych warunkach, 
n) przekazywanie zwierząt właścicielom lub nowym opiekunom na warunkach określonych 

w niniejszym regulaminie oraz na dom tymczasowy (Załącznik nr 10), 
o) popularyzowanie i rozpowszechnianie wiedzy o prawach zwierząt, obowiązkowych 

szczepieniach oraz zachęcanie do przeprowadzania zabiegów sterylizacji i kastracji, które 
przyczyniają się do zmniejszenia populacji zwierząt bezdomnych (psów i kotów), zachęcanie 
do adopcji zwierząt ze schroniska, prowadzenie strony internetowej, współpraca z mediami 
promującymi ideę adopcji zwierząt. 

2. Zakazuje się przyjmowania zwierząt do schroniska na okres obserwacji w kierunku wścieklizny. 
3. Schronisko nie przyjmuje zwierząt dzikich i egzotycznych oraz nie odbiera zwierząt martwych. 
4. Schronisko posiada określoną liczbę miejsc dla swoich podopiecznych, która zapewnia im 
właściwe warunki bytowania oraz bezpieczne wykonywanie obowiązków przez pracowników. 
Zwiększenie ilości zwierząt warunkowane jest doposażeniem schroniska w odpowiednie kojce, budy 
oraz zwiększeniem umownych środków finansowych na funkcjonowanie schroniska przez gminy. 

§ 3. 

Przyjmowanie zwierząt do schroniska 

1. Zwierzęta przyjmowane są do schroniska przez kierownika lub pracownika przez niego 
wyznaczonego. 

2. Każde doprowadzone zwierzę zostaje wpisane do rejestru przyjęć uwzględniając następujące dane: 
- datę przyjęcia, 
- opis zwierzęcia, 
- określenie płci, 
- dane personalne osoby doprowadzającej. 
Wpis winien zawierać datę, miejsce znalezienia zwierzęcia oraz inne okoliczności towarzyszące całemu 
zdarzeniu. Dane te mogą być pomocne w odnalezieniu właściciela zwierzęcia. 
3. Kierownik ma obowiązek prowadzić rejestr zwierząt przyjętych do schroniska. 



4. Kierownik schroniska lub pracownik przez niego wyznaczony dokonuje oględzin nowo przyjętego 
zwierzęcia, a w razie potrzeby wzywa lekarza weterynarii. Lekarz weterynarii podejmuje decyzję o 
leczeniu lub uśpieniu zwierzęcia (dotyczy zwierząt rannych i ciężko chorych). 

5. Zwierząt nowo przybyłych nie należy łączyć z innymi do czasu oswojenia się z warunkami 
panującymi w schronisku oraz w celu odbycia kwarantanny. Szczególnej obserwacji i izolacji muszą 
być poddane zwierzęta przywiezione z lasu (przywiązane do drzewa lub błąkające się po lesie). 
Wystąpić może zagrożenie wścieklizny nabytej od dzikich zwierząt. Kwarantanna powinna trwać 14 
dni. O fakcie dostarczenia czworonoga z lasu należy niezwłocznie powiadomić lekarza weterynarii. 

6. Zwierzęta chore, suki z cieczką, suczki szczenne, zwierzęta wykazujące nadmierną pobudliwość 
należy przetrzymywać  w oddzielnych pomieszczeniach. 

7. O doprowadzeniu psa rasowego należy powiadomić oddziałowy związek kynologiczny. Psy 
myśliwskie zgłaszać do najbliższego związku łowieckiego. 

8. Zaświadczenie o szczepieniu należy przechowywać. 
9. Niezależnie od rejestru przyjęć schronisko prowadzi oddzielną kartotekę zwierząt w wersji 

elektronicznej, w której uwidoczniona jest historia pobytu psa lub kota w schronisku. Dodatkowo 
lekarz weterynarii, z którym schronisko współpracuje posiada dane o wszystkich zabiegach oraz 
stosowanych lekach dla poszczególnego zwierzęcia. 

§ 4. 

Czystość i pielęgnacja zwierząt 

1. W celu zachowania w schronisku należytych warunków higienicznych należy: 
- utrzymywać we wzorowej czystości pomieszczenia dla zwierząt i wybiegi oraz 

pomieszczenia, w których przygotowuje się karmę dla zwierząt, a także sprzęt i wyposażenie, 
- zapewnić optymalne warunki zoohigieniczne przetrzymywanym zwierzętom, 
- na bieżąco usuwać nieczystości, 
- poddawać boksy bieżącej i okresowej dezynfekcji, 
- karmić zwierzęta zgodnie z obowiązującymi normami i zapewnić im stały dostęp do czystej wody, 
- utrzymywać budynki, wybiegi, obejścia i inne pomieszczenia w czystości, 
- w pomieszczeniach dla kotów należy dbać o odpowiedni stan higieniczny, 
- odpowiednio wietrzyć pomieszczenia dla zwierząt, 
- zapewnić zwierzętom właściwą ochronę przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych, 
- nie dopuszczać do zbytniego zagęszczania zwierząt w boksach. 
2. W celu odpowiedniej pielęgnacji zwierząt należy: 
- odświeżać lub wymieniać posłania zwierząt, w celu utrzymania higieny, 
- kąpać zwierzęta, 
- przeprowadzać zabiegi pielęgnacyjne (odrobaczanie, stosowanie środków do usuwania 
pasożytów pchły, wszy) wg wskazań i zaleceń lekarza weterynarii, 
- zwierzęta chore należy pielęgnować ściśle z zaleceniami lekarza weterynarii, pozostawienie 
je w odosobnieniu i niewyprowadzanie tam innych zwierząt, 

- pracownicy schroniska nie mają prawa stosować leczenia bez uzgodnienia z lekarzem weterynarii, 
- przestrzegać norm żywieniowych opracowanych przez lekarza weterynarii. 
3. Przestrzegać instrukcji o odkażaniu, dezynfekcji i dezynsekcji pomieszczeń oraz podawaniu 
środków do odrobaczania i pozbawiających insektów. 

§ 5. 



Szpitalik 

1. Na terenie Szpitalika mogą przebywać tylko pracownicy schroniska. 
2. Na terenie Szpitalika obowiązuje zakaz robienia zdjęć. 
3. Na terenie Szpitalika mogą przebywać tylko zwierzęta, które: 
- przyjmują leki, 
- są po zabiegach sterylizacji/kastracji (do tygodnia – chyba, że pojawiły się komplikacje), 
- są po operacjach, 
- są w ciężkim stanie. 

§ 6. 

Kwarantanna przy Szpitaliku 

1. Na terenie Kwarantanny mogą przebywać tylko pracownicy schroniska. 
2. Na terenie Kwarantanny obowiązuje zakaz robienia zdjęć. 
3. Na terenie Kwarantanny mogą przebywać tylko zwierzęta, które: 
- potrzebują leczenia, ale nie wymagają pobytu w Szpitaliku, 
- mają trudności z adaptacją w schronisku. 

§ 7. 

Wydawanie zwierząt 

1. W schronisku obowiązuje 14-dniowy okres pobytu nowo przyjętych zwierząt, będący okresem 
kwarantanny. Celem jej jest ocena stanu zdrowia i zachowania zwierząt jak i czas na zgłoszenie się 
właściciela. Po 14 dniach zwierzęta przechodzą pod opiekę schroniska. 

2. Zwierzęta ze schroniska mogą być wydawane do adopcji na podstawie zawartej umowy adopcyjnej 
(Załącznik nr 2). 

3. Zwierzęta mogą zostać wydane ze schroniska osobie chętnej do ich adopcji, posiadającej warunki 
do utrzymania zwierzęcia, akceptującej warunki umowy oraz na podstawie ewentualnych 
dodatkowych ustaleń poczynionych podczas procesu adopcyjnego. 

4. Właściciele zagubionych czworonogów przebywających w schronisku mają prawo do ich 
odzyskania po     udokumentowaniu      prawa      własności      (książeczka      zdrowia      psa,      
zaświadczenie o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie lub inne dokumenty). Przy braku 
dokumentów potwierdzających prawo własności psa dopuszcza się potwierdzenie pisemne świadków. 
Zachowanie psa, reakcja na imię może też być potwierdzeniem własności czworonoga. 

5. Psy wolno wydawać po zaszczepieniu przeciwko wściekliźnie, jeżeli nie były wcześniej 
szczepione, co musiałoby zostać udokumentowane. 

6. Nie wolno wydawać zwierząt: 
- dzieciom i młodzieży do lat 18, 
- osobom nieposiadającym odpowiedniego sprzętu do zabrania zwierzęcia (dla psów obroży lub 
szelek i smyczy, dla kota koszyka lub torby), 
- osobom nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków, niezrównoważonym i zbyt pobudliwym, 
-osobom, którym wcześniej odebrano zwierzę z powodu znęcania się nad nim lub z braku należytej 
opieki, 
- osobom podejrzanym o handel zwierzętami, 



- chorych, szczennych suk, karmiących, opiekujących się szczeniakami, kotnych kotek, karmiących, 
opiekujących się kociętami, szczeniąt i kociąt przed 7 tyg. życia. Wyjątkiem jest zgłoszenie się 
właścicieli zwierząt, 
- do trzymania na łańcuchu (osoba biorąca psa zobowiązana jest podpisać oświadczenie, że pies nie 
będzie trzymany na łańcuchu), 
- do zorganizowania psich walk (personel schroniska zobowiązany jest powiadomić odpowiednie 
organizacje o adoptowaniu przez jedną osobę w krótkim odstępie czasu mieszańców obronnych, 
dużych, agresywnych). 

7. Kierownik schroniska ma prawo do sprawdzenia warunków, w jakich znalazło się zwierzę. Jeżeli 
warunki te są niezgodne z deklaracją i zapewnieniami właściciela ma prawo odebrać 
zwierzę i wnioskować o ukaranie. 

8. Każda osoba zabierająca zwierzę ze schroniska w tym właściciele zwierząt, obowiązana jest do 
podpisania zobowiązania dotyczącego zapewnienia zwierzęciu odpowiednich warunków bytowych 
(Załącznik nr 7). 

9. Kierownik schroniska zapisuje w rejestrze zwierząt dane osobowe wraz z kontaktem telefonicznym 
osoby adoptującej zwierzę, która swoje dane potwierdza czytelnym, własnoręcznym podpisem. 
Schronisko wydaje książeczkę zdrowia zwierzęcia, świadectwo szczepień. 

10. Nabywający zwierzę ze schroniska zobowiązany jest do podpisania zgody na kontrolę. 
11. Osoba zabierająca zwierzę ze schroniska uiszcza opłatę na rzecz schroniska w wysokości 

określonej w cenniku schroniska. 
12. W szczególnych przypadkach można odstąpić od pobrania opłaty za wydanie zwierzęcia. 
13. Osoba mająca zamiar adoptować zwierzę jest zobowiązana wypełnić na polecenie pracownika 

schroniska ankietę przedadopcyjną (Załącznik nr 8 i Załącznik nr 9). 

§ 8. 

Opłaty za usługi w schronisku 

1.Pobiera się opłaty za usługi schroniska zgodnie z obowiązującym w schronisku cennikiem. 
2. Jako dowód przyjęcia gotówki wystawione zostaje pokwitowanie z pieczęcią schroniska oraz 

datą i podpisem wystawiającego. 
3. Cennik opłat za usługi schroniska stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

§ 9. 

Usypianie zwierząt 

1. Usypianie zwierząt w schronisku może mieć miejsce tylko w przypadkach i na warunkach, 
o których mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt. 

2. Decyzję o uśpieniu zwierzęcia podejmuje komisja, w skład której wchodzą: 
- Kierownik schroniska, 
- Lekarz Weterynarii, 
- Pracownik schroniska. 

Decyzja komisji powinna być spisana w protokole. Uzasadnienie uśpienia oraz opinia 
każdego członka komisji musi być wyraźnie zaznaczona w protokole. 
3.Usypianie zwierząt odbywa się wyłącznie na podstawie zasad sztuki weterynaryjnej, przez 
wykwalifikowanego lekarza weterynarii. 
4. Usypianie zwierząt bez orzeczenia komisji może nastąpić tylko w wyjątkowych przypadkach: 



- nieuleczalna choroba, cierpienie zwierząt, 
- dostarczenie psa, kota po wypadku (stan beznadziejny, cierpienie) – opinię wydaje lekarz weterynarii, 

- okaleczenie przez człowieka (stan beznadziejny, cierpienie) – opinię wydaje lekarz weterynarii. 
W przypadku wątpliwości Kierownik schroniska ma prawo zwrócić się po poradę do innego lekarza 
weterynarii. 
5.Fakt i przyczynę uśpienia Kierownik schroniska odnotowuje w rejestrze zwierząt. Należy 
prowadzić oddzielną księgę zgonów i uśpień. 
6. Usypiając ślepe mioty należy w celach zdrowotnych, zostawić suce/kotce jedno szczenię/kocię. 
7.Usypiania dokonuje się w lecznicy lub w schronisku, w pomieszczeniu do tego celu 
przystosowanym bez udziału osób postronnych, innych zwierząt. Pracownik schroniska opiekujący 
się usypianym zwierzęciem ma obowiązek towarzyszyć mu do samego końca (wymagany jest 
humanitarny stosunek pracownika do czworonoga). 

8. Zwierzę usypiane musi być traktowane do ostatniej chwili życia łagodnie i przyjaźnie, zapewniając 
mu minimum cierpienia fizycznego i psychicznego. Zabieg uśpienia powinien być wykonany przez 
lekarza weterynarii w sposób humanitarny i jedyny dopuszczający w Polsce (narkoza, następnie 
środek usypiający podany dożylnie). 

9. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez 
odpowiednie służby do tego przeznaczone. 

§ 10. 

Godziny przyjęć interesantów 

Schronisko czynne jest dla interesantów, a także osoby chcące wyprowadzić psa na spacer w dniach 
i godzinach określonych w umowie nr WRM.RZP.272.074.2021 zawartej dnia 31 grudnia 2021r. z 
Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski, tj.: 
- w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 18:00, 
- w soboty, niedziele i święta przez cały rok (z wyjątkiem następujących dni: Wielkanoc, Poniedziałek 
Wielkanocny, Wszystkich Świętych, Wigilię, Boże Narodzenie) w godzinach 10:00-15:00, 
- w Wielkanoc, Poniedziałek Wielkanocny, Wszystkich Świętych, Wigilię, Boże Narodzenie w 
godzinach 9:00-12:00. 

§ 11. 

Wolontariat 

1. Zasady współpracy z Wolontariuszami określa osobny regulamin (Załącznik nr 3). 
2. W schronisku   mogą   pracować   tylko   Wolontariusze,   którzy   mają   ważne   porozumienie o 

wolontariacie podpisane ze schroniskiem. Wzór porozumienia stanowi Załącznik nr 4 do 
niniejszego regulaminu. 

§ 12. 

Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami 

Schronisko jest otwarte na współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami, których celem statutowym 
jest ochrona zwierząt, jednakże dokonywać się ona będzie na jasno określonych warunkach i po 
podpisaniu stosownego porozumienia o współpracy. 



 


