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Zarządu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt”
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Regulamin Schroniska dla Zwierząt w Skałowie
§1
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
Schronisko – Schronisko dla Zwierząt w Skałowie.
Związek – Związek Międzygminny „Schronisko dla Zwierząt”.
Gminy członkowskie – gminy należące do Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” .
Adopcja – odpłatne wydawanie zwierząt na zasadach obowiązujących w Schronisku.
Koordynator – pracownik placówki, przyjmujący zwierzęta do Schroniska i wydający je do adopcji.
Opiekun – osoba odpowiedzialna za opiekę nad zwierzętami, ich pielęgnację, utrzymywanie
porządku w boksach i podnoszenie dobrostanu zwierząt w Schronisku.
Kwarantanna – okres, w którym przyjęte do Schroniska zwierzę jest obserwowane.
Zwierzęta wymagające specjalnej opieki – zwierzęta starsze, okaleczone lub schorowane,
wymagające dożywotnej specjalnej opieki, które zakwalifikowane zostały przez lekarza weterynarii
do nieodpłatnej adopcji.
Program opieki socjalnej – zwierzęta w domach tymczasowych, starsze i chore i wymagające
specjalnej opieki objęte są bezpłatną opieką w gabinecie weterynaryjnym schroniska i zwolnione z
opłat adopcyjnych.
Regulamin – niniejszy dokument określający pracę Schroniska.
Wolontariusz – osoba fizyczna, pełnoletnia, która dobrowolnie i na własną odpowiedzialność
angażuje się w pracę na rzecz zwierząt przebywających w Schronisku na podstawie podpisanego
porozumienia oraz warunków Regulaminu.
Dom tymczasowy – dom, w którym zwierzęta przebywają poza terenem Schroniska pod opieką
przeszkolonych wolontariuszy.
Koordynator wolontariuszy – osoba wyznaczona przez dyrektora koordynująca pracę wolontariuszy.
Lekarz weterynarii – lekarz sprawujący opiekę nad Schroniskiem.
§2
Postanowienia ogólne
1. Schronisko dla Zwierząt w Skałowie, z siedzibą przy ulicy Warzywnej 25, 62-025 Kostrzyn
jest podległe Związkowi Międzygminnemu „Schronisko dla Zwierząt”.
2. Organizację Schroniska, jego strukturę, cele i zadania określa Regulamin Organizacyjny
Schroniska dla Zwierząt w Skałowie stanowiący Załącznik nr 3 do Regulaminu
Organizacyjnego Biura Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt”.
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3. Obszarem działania Schroniska jest obszar gmin: Czerwonak, Kleszczewo, Komorniki,
Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Nekla, Pobiedziska, Puszczykowo, Suchy Las i Swarzędz.
4. Prowadzenie Schroniska jest zadaniem własnym gmin członkowskich.
5. Schronisko może wypełniać swoje zadania również w stosunku do zwierząt z innych gmin, na
podstawie odrębnych porozumień międzygminnych.
§3
Zasady odwiedzin i przyjęć interesantów
1. Godziny przyjęć i odwiedzin interesantów ustala Dyrektor Schroniska w zależności od potrzeb
i możliwości organizacyjnych.
2. Schronisko zaprasza osoby zainteresowane odwiedzinami, w tym m.in. grupy
zorganizowane oraz rodziny z dziećmi, w ramach programów edukacyjnych, promocji
dobrego stosunku do zwierząt oraz rodzinnej aktywności fizycznej i promocji adopcji. Grupy
wymagają nadzoru osób będących wyznaczonymi opiekunami, rodzicami lub prawnymi
opiekunami dzieci. Opiekunowie podpisują oświadczenie o wzięciu na siebie pełnej
odpowiedzialności za siebie i pozostające pod swoją opieką dziecko / grupę dzieci oraz
zobowiązują się do przestrzegania zasad Regulaminu.
3. Odwiedziny grup zorganizowanych możliwe są wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu
wizyty ze Schroniskiem.
4. Na terenie Schroniska zabrania się:
1) wstępu na teren Schroniska osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim bez opieki osoby
dorosłej/opiekuna prawnego,
2) wychodzenia poza budynek administracyjny, samodzielnego zwiedzania i wchodzenia do
pawilonu ze zwierzętami bez wyraźnej zgody personelu Schroniska,
3) samodzielnego otwierania i wchodzenia do boksów,
4) zbliżania się do zwierząt bez asysty pracownika Schroniska,
5) karmienia zwierząt,
6) wprowadzania obcych zwierząt na teren Schroniska,
7) drażnienia i straszenia zwierząt,
8) pozostawania na terenie placówki poza godzinami pracy Schroniska za wyjątkiem osób
przyprowadzających zwierzęta, zgłaszających interwencje lub przebywających na terenie
za zgodą Dyrektora Schroniska.
5. Osoby, które nie będą przestrzegały zasad odwiedzin, poproszone zostaną przez pracowników
Schroniska o natychmiastowe opuszczenie terenu Schroniska.
§4
Obowiązki personelu
1. Każdy pracownik zatrudniony w Schronisku ma określony zakres obowiązków opisanych w
Regulaminie Organizacyjnym Schroniska oraz w zakresie czynności dla danego stanowiska.
2. Za prawidłowe wykonanie obowiązków pracownicy odpowiadają przed Dyrektorem
Schroniska.
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3. Wszyscy pracownicy muszą cechować się przyjaznym stosunkiem do zwierząt i swoim
zachowaniem dawać przykład osobom odwiedzającym Schronisko.
4. Pracownicy Schroniska są zobowiązani do niesienia pomocy osobom odwiedzającym
Schronisko i dbania o przyjazną atmosferę na terenie Schroniska.
5. Brutalne i niehumanitarne traktowanie zwierząt będzie powodem zwolnienia z pracy.
6. Wszyscy pracownicy podlegają obowiązkowemu szkoleniu w zakresie pracy ze zwierzętami
w Schronisku oraz zachęcani są do samokształcenia, m.in. poprzez bezpłatne korzystanie ze
zbioru biblioteki znajdującej się na terenie Schroniska.
§5
Czystość i porządek oraz pielęgnacja zwierząt w Schronisku
W celu zachowania w Schronisku odpowiednich warunków sanitarnych należy:
1) zapewnić optymalne warunki higieniczne,
2) utrzymywać we wzorowej czystości pomieszczenia dla zwierząt i wybiegi dla
psów oraz pomieszczenia, w których przygotowuje się karmę,
3) systematycznie przeprowadzać dezynsekcję, dezynfekcję i deratyzację klatek,
boksów, pomieszczeń i wybiegów dla zwierząt (zgodnie z wytycznymi lekarza
weterynarii),
4) przeprowadzać zabiegi pielęgnacyjne, pomagające zachowywać czystość
zwierząt oraz profilaktykę przeciwko pasożytom wewnętrznym i zewnętrznym.
§6
Warunki utrzymania zwierząt
1. Zwierzęta mieszkające w Schronisku muszą mieć zapewniony stały dostęp do wody,
pełnowartościowe wyżywienie przynajmniej raz dziennie oraz opiekę lekarsko-weterynaryjną.
W miarę możliwości należy zapewnić każdemu psu codzienny spacer oraz kontakty socjalne,
wysiłek fizyczny i zabawy umysłowe.
2. Psom mieszkającym na zewnątrz pawilonów należy zapewnić wybieg, dostęp do ocieplonej,
izolowanej budy a latem zadaszenie dające cień.
3. Zabronione jest trzymanie psa na uwięzi dłużej niż przez 12 godzin na dobę, uwięź nie może
być krótsza niż 3 m.
§7
Dokumentacja pobytu zwierząt w Schronisku
1. Schronisko prowadzi wykaz zwierząt przebywających pod jego opieką, który jest uzupełniany
na bieżąco tak, by pozwalał na odtworzenie całej historii pobytu zwierzęcia w Schronisku.
2. Wykaz, o którym mowa w pkt. 1 zawiera:
a) opis zwierzęcia, w tym jego gatunek, wiek, płeć, maść i oznakowanie, a także jego
orientacyjną wagę lub wielkość umożliwiający identyfikację konkretnego zwierzęcia;
b) datę przyjęcia do Schroniska oraz imię, nazwisko i adres instytucji lub osoby przekazującej
zwierzę do Schroniska;
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c) dane dotyczące kwarantanny: termin rozpoczęcia i zakończenia kwarantanny oraz informacje
o ewentualnym leczeniu;
d) dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych oraz informacje
dotyczące stanu zdrowia zwierzęcia w chwili przyjęcia do Schroniska (np. zwierzę z wypadku,
okrutnie traktowane z oznakami maltretowania lub przetrzymywane w rażącym zaniedbaniu
itp.);
e) datę opuszczenia Schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby, której przekazano zwierzę;
f) datę śmierci zwierzęcia z podaniem przyczyny.
Lekarz weterynarii prowadzi dokumentację, w której zawarte są: dane zwierzęcia, data i rodzaj
badania, stan zwierzęcia, przebyte choroby, wykonane zabiegi, podane leki, diagnoza, zalecenia
dotyczące dalszego leczenia, adnotacje powiatowego lekarza weterynarii dotyczące
przeprowadzonej kontroli i wydanych zaleceń oraz przechowuje świadectwa szczepień zwierząt.
Lekarz weterynarii wydaje pisemne wskazówki dla pracowników / wolontariuszy odnośnie
diety/ leków, postępowania ze zwierzęciem, ewentualnej izolacji, umieszczane na specjalnej
tablicy dziennej i przy boksie.
W miarę możliwości wpisy uzupełniane są notatkami z pracy z psem, jego temperamentu,
stosunku do ludzi i innych zwierząt, problemów behawioralnych, terapii i poczynionych
postępów. Informacje te stanowią nieodłączny element procesu przygotowania psa do adopcji.
Schronisko prowadzi książkę kontroli weterynaryjnej, do której wpisywane są zalecenia
Urzędowego lekarza weterynarii.

3.

4.

5.

6.

§8
Zasady przyjmowania zwierząt do Schroniska
1.

2.
3.
4.

5.

Do Schroniska przyjmowane są bezdomne psy i koty z terenu gmin członkowskich,
dostarczone przez odpowiednie służby gmin członkowskich, odłowione przez pogotowie
interwencyjne Schroniska lub dostarczone przez osobę fizyczną, po wcześniejszym wyrażeniu
zgody przez odpowiedni do miejsca znalezienia urząd gminy, która pod rygorem
odpowiedzialności karnej w związku z art. 283 ustawy Kodeks karny z tytułu składania
fałszywych zeznań własnoręcznym podpisem oświadczy, iż dostarczone przez niego zwierzę
nie jest jego własnością.
Zwierzęta przyjmowane są do Schroniska przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
Pracownik przyjmujący zwierzę dokonuje jego oględzin i w razie potrzeby wzywa lekarza
weterynarii, który podejmuje odpowiednią profilaktykę w tym zakresie.
Nowo przyjęte zwierzęta przyjmowane są na 14-dniową kwarantannę, w czasie której
przebywają w odosobnieniu i są obserwowane. Przebywanie w kwarantannie pozwala m.in. na
wykluczenie choroby zakaźnej i przeniesienie jej na pozostałe zwierzęta w Schronisku. Jest to
też czas na adaptację zwierzęcia do nowych warunków. W czasie kwarantanny zwierzętami
opiekują się wyłącznie Opiekunowie, Wolontariusze nie mogą przebywać w budynku
kwarantanny.
Każde nowoprzybyłe zwierzę, w zależności od wieku i stanu zdrowia, poddawane jest
odrobaczeniu, szczepieniom przeciw chorobom zakaźnym oraz zabezpieczone przed
pasożytami zewnętrznymi. Dokonuje się także kontroli oznaczenia zwierzęcia. W przypadku
stwierdzenia, że zwierzę jest oznakowane Schronisko powiadamia właściciela. Psy
nieoznakowane zostają w Schronisku oznaczone chipem i wpisane do bazy danych.
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6. Wszystkie informacje o przyjętych zwierzętach opisywane są w karcie ewidencyjnej, która
musi zawierać: datę, godzinę zgłoszenia, opis zgłoszenia, godzinę przyjęcia zwierzęcia, opis
miejsca i okoliczności znalezienia, szczegółowy opis zwierzęcia – rasa, maść, płeć, stan
ogólny, miejsce znalezienia, dane osoby zgłaszającej/ doprowadzającej ( imię, nazwisko, nr
dowodu lub innego dokumentu tożsamości) i podpis osoby doprowadzającej.
7. Schronisko podejmuje interwencje na zasadach opisanych § 10 Regulaminu.
8. Schronisko prowadzi wykaz zwierząt przyjętych i wydanych, także zwierząt padłych i
poddanych eutanazji oraz pozostałych za wyjątkiem innych zwierząt, nad którymi opieka
regulowana jest odrębnymi przepisami. Każdorazowej rejestracji zwierzęcia towarzyszy/
poprzedza badanie przeprowadzone przez schroniskowego lekarza weterynarii,
podejmującego decyzję o dalszym postępowaniu.
9. Schronisko jest zobowiązane do sporządzania comiesięcznych zestawień ewidencji
przyjmowania i wydawania zwierząt oraz zwierząt padłych / zbiegłych i poddanych eutanazji
a także określa ogólną liczbę zwierząt przebywających w Schronisku w danym miesiącu.
10. Karta ewidencyjna (wzór karty stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu), prowadzona jest na
bieżąco przez Opiekunów z uwzględnieniem notatek z pracy Wolontariuszy. Karta zakładana
jest dla każdego przyjętego zwierzęcia w dniu przyjęcia lub jeśli przyjęcie nastąpiło po
godzinach pracy Koordynatora, w dniu następnym do godziny 10.00.
11. Zwierzęta przyprowadzane przez właścicieli celem ich oddania przyjmowane są wyłącznie w
szczególnych sytuacjach, po przekonującym uzasadnieniu i wyrażeniu zgody przez Dyrektora
Schroniska oraz złożeniu przez właściciela pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
własności do zwierzęcia - wzór oświadczenia załącznik nr 2 do Regulaminu
12. Właściciel, który oddaje psa, z zastrzeżeniem warunków opisanych w niniejszym paragrafie,
do Schroniska zobowiązany jest do:
1) przekazania aktualnego świadectwa szczepienia przeciwko wściekliźnie, jeśli
takie posiada,
2) przekazania książeczki zdrowia / umowy adopcji psa, jeśli taką posiada,
3) udzielenia pisemnej informacji o przyczynie oddania psa, jego stanie zdrowia,
przebytych chorobach, cechach charakteru itp., co umożliwi przyspieszenie
adopcji psa ze Schroniska,
4) uiszczenia obowiązującej opłaty.
13. Po upływie okresu kwarantanny zwierzęta przechodzą na własność Schroniska, za wyjątkiem
sytuacji opisanej w ust. 10 niniejszego paragrafu, kiedy zwierzę przechodzi na własność
Schroniska po podpisaniu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa własności do zwierzęcia
14. Zwierzęta chore przebywają w osobnym pomieszczeniu (izolatce), wg decyzji lekarza
weterynarii.
15. Schronisko przyjmuje i zajmuje się opieką nad kotami bezdomnymi, czyli takimi, które w
myśl Ustawy o Ochronie Zwierząt miały właściciela i go utraciły lub zostały porzucone, oraz
takie, które się zgubiły. Do Schroniska nie są natomiast przyjmowane koty wolno bytujące,
czyli takie, które nie mają właściciela i egzystują samodzielnie w przestrzeni miejskiej lub
wiejskiej. Do wyjątków należą wszystkie kocięta oraz koty wolno bytujące, których stan
zdrowia nie pozwala na pozostawienie ich w dotychczasowym środowisku. Po okresie
rekonwalescencji koty wolno żyjące zostają wypuszczone na wolność.
16. Schronisko nie udziela informacji o nowym miejscu pobytu zwierząt oddanych do adopcji,
chyba, że osoba adoptująca wyrazi na to zgodę.
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§9
Separacja zwierząt w Schronisku
W celu ograniczenia stresu i kontrolowania chorób zwierzęta powinny być odseparowane. Separować
zwierzęta należy według następujących gatunków lub grup:
1) zwierzęta w kwarantannie,
2) psy, koty, inne zwierzęta,
3) zwierzęta chore lub ranne oraz zwierzęta zdrowe,
4) szczenięta 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.
§ 10
Zasady przeprowadzania interwencji
1. Interwencja to zespół działań podejmowanych przez pracowników Schroniska dla Zwierząt w
Skałowie, zmierzających do wyłapania bezdomnych zwierząt i odbioru zwierząt w sytuacjach
szczególnych.
2. Interwencje podejmowane są po otrzymaniu zgłoszenia, tylko w szczególnych wypadkach
zagrożenia życia lub zdrowia ludzi bądź zwierząt i za zgodą Dyrektora Schroniska, mogą być
przeprowadzane w nocy. Pozostałe interwencje zgłaszane podczas zmiany nocnej będą
realizowane podczas kolejnej zmiany dziennej.
3. Schronisko może nie podjąć interwencji, gdy:
1) zgłoszenia dokonuje osoba nietrzeźwa,
2) zgłoszenia dokonuje osoba niepełnoletnia,
3) osoba zgłaszająca odmawia podania personaliów lub numeru telefonu kontaktowego,
4) gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie nieprawdziwego zgłoszenia,
5) w przypadku braku możliwości określenia miejsca pobytu zwierzęcia,
6) znany jest właściciel zwierzęcia i jest lub wkrótce będzie obecny na miejscu zgłoszenia,
4. Schronisko nie podejmuje interwencji w sprawie ptaków, zwierząt dziko żyjących lub
domowych do przetrzymywania, których nie jest przystosowane.
5. Interwencje przeprowadzane są na zlecenie koordynatora lub Dyrektora, przez pracownika
Schroniska, któremu może być przydzielona do pomocy druga osoba.
6. W sprawach spornych decyzję podejmuje Dyrektor Schroniska.
§ 11
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 przebywania w Schronisku.
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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. 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.
4. Zwierzęta wydawane są do adopcji wyłącznie na podstawie zobowiązania adopcyjnego,
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
5. Schronisko zastrzega sobie prawo kontroli warunków pobytu zwierząt u nowego właściciela
na zasadzie wizyty poadopcyjnej oraz prawo odebrania zwierzęcia w przypadku stwierdzenia
jego złego traktowania i łamania postanowień Ustawy o ochronie zwierząt.
6. Osoba, która adoptowała zwierzę może oddać je do Schroniska bez żadnych konsekwencji,
uzasadniając tą decyzję, w ciągu 7 dni.
7. Zwierzęta wydawane są pełnoletnim osobom zainteresowanym adopcją.
8. Do adopcji wydawane są zwierzęta dorosłe po zabiegu sterylizacji/ kastracji i młode przed
sterylizacją/ kastracją, o ile osoba adoptująca podpisze pisemne zobowiązanie do
przeprowadzenia zabiegu po ukończeniu okresu szczenięcego. Taki zabieg wykonywany
będzie w Schronisku i na koszt Schroniska po wcześniejszym ustaleniu terminu.
9. Nie wydaje się zwierząt:
1) osobom do lat 18,
2) osobom nietrzeźwym,
3) osobom podejrzanym o handel zwierzętami,
4) osobom nie posiadających warunków do utrzymania psa lub kota,
5) osobom nie posiadającym odpowiedniego wyposażenia do zabrania zwierzęcia (obroży,
smyczy, koszyka / transportera w przypadku kota lub szczenięcia),
6) osobom, które nie respektują regulaminu adopcji obowiązującego w Schronisku.
10. Schronisko może odmówić wydania do adopcji zwierzęcia osobie, która w ciągu trzech
ostatnich lat, zrzekła się prawa własności zwierzęcia, porzuciła je lub została skazana
prawomocnym wyrokiem sądowym za znęcanie się nad zwierzętami lub dopuszczenie się
rażących zaniedbań.
Sytuacje uzasadnione rozważane będą indywidualnie.
11. Nie wydaje się do adopcji:
- szczeniąt przed ukończeniem 7 tygodnia życia,
- suk i kotek ciężarnych,
- zwierząt przebywających na kwarantannie,
- zwierząt chorych i określonych jako „nieadopcyjne”.
12. Schronisko może odmówić wydania zwierzęcia do adopcji. W przypadkach spornych ostateczną
decyzję o adopcji podejmuje Dyrektor Schroniska.
13. Schronisko nie prowadzi rezerwacji psów do adopcji.
14. Przy wydaniu zwierzęcia do adopcji, pracownik Schroniska wpisuje w rejestrze zwierząt z
dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości imię, nazwisko i adres, nr dowodu
osobistego / paszportu osoby odbierającej swoje zwierzę lub adoptującej. Osoba ta potwierdza
dane własnoręcznym podpisem.
15.Schronisko przed wydaniem psa zastrzega sobie prawo do sprawdzenia warunków, w jakich
zwierzę będzie przebywało oraz prawo do kontroli tych warunków po adopcji.
16. Psy i koty przebywające w Schronisku, po okresie kwarantanny, powinny być poddane zabiegowi
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sterylizacji/ kastracji w celu ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt. O zakwalifikowaniu
do zabiegu decyduje Lekarz weterynarii.
17. Schronisko może przekazać zwierzęta do adopcji stowarzyszeniom, fundacjom i innym osobom
prawnym, których statutowym zadaniem jest opieka i pomoc bezdomnym zwierzętom. W takim
wypadku sporządzany jest odrębny protokół przekazania. Decyzję o przekazaniu zwierzęcia
podejmuje Dyrektor Schroniska.
18. Każda osoba adoptująca zwierzę ze schroniska w Skałowie, ma prawo do bezpłatnej pomocy
weterynaryjnej po zgłoszeniu się do schroniska w ciągu 7 dni od daty adopcji.
19. W przypadku wydania psa do adopcji, pracownik wydający zwierzę zobowiązany jest
zaktualizować dane w bazie danych
§ 12
Zasady eutanazji - procedura
1. Eutanazja zwierzęcia może odbywać się wyłącznie na podstawie aktualnie obowiązujących
przepisów weterynaryjnych oraz o ochronie zwierząt.
2. 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.
3. Eutanazję zwierząt przeprowadza się w pomieszczeniu wyznaczonym na ten cel. Nie może być
ona dokonywana w obecności innych zwierząt.
4. Eutanazji dokonuje wyłącznie lekarz weterynarii, w miarę potrzeb przy udziale pracowników
Schroniska, bez udziału osób postronnych.
5. Uśmiercanie zwierząt może odbywać się wyłącznie w sposób humanitarny polegający na
zadawaniu przy tym minimum cierpienia fizycznego i psychicznego.
6. Uśpienie zwierzęcia może być dokonywane tylko po uprzednim pozbawieniu go świadomości.
7. Zwłoki zwierzęcia muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez zakład
utylizacji.
8. Uśpieniu podlegają także urodzone w Schronisku lub przyniesione ślepe mioty.
9. Fakt i przyczyny uśpienia zwierzęcia muszą być odnotowane w rejestrze eutanazji i upadków
zwierząt. Zapis taki wymaga potwierdzenia podpisem lekarza weterynarii.
10. W Schronisku prowadzone są odrębne rejestry eutanazji i upadków, oddzielnie dla psów i kotów
oraz oddzielny rejestr uśpień ślepych miotów.
11. Zwłoki uśpionego zwierzęcia umieszcza się w chłodni i przekazuje się wyspecjalizowanej firmie
do utylizacji.
§ 13
Adopcje wirtualne i sponsoring boksów
Schronisko przewiduje prowadzenie adopcji wirtualnych oraz sponsoring boksów.

9

§ 14
Działalność usługowa Schroniska
Schronisko prowadzi odpłatną działalność usługową, w tym hotel, wybiegalnię, krematorium dla
zwierząt i cmentarz. Szczegóły prowadzenia tych działań określone są w poszczególnych
regulaminach, będącymi załącznikami do niniejszego regulaminu, a mianowicie: Regulamin hotelu,
jako załącznik nr 7, Regulamin wybiegalni, jako załącznik nr 8, Regulamin krematorium jako
załącznik nr 9 i Regulamin cmentarza, jako załącznik nr 10
§ 15
Opłaty za wydanie zwierząt i pobyt zwierzęcia w Schronisku
1. Każda osoba odbierająca swoje zwierzę lub adoptująca je ze Schroniska zobowiązana jest
uiścić opłatę zgodnie z cennikiem adopcji i usług schroniska podanych w załączniku nr 4 do
niniejszego Regulaminu.
2. W sytuacjach wyjątkowych wydanie (odbiór) zwierzęcia przez właściciela może nastąpić
nieodpłatnie, wyłącznie za zgodą Dyrektora Schroniska po przedłożeniu pisemnego wniosku
właściciela zwierzęcia.
3. Nieodpłatnie wydaje się także zwierzęta zakwalifikowane przez lekarza schroniskowego jako
wymagające specjalnej opieki ( z widocznym uszczerbkiem na zdrowiu lub u których
stwierdzono chorobę wymagającą dożywotniego specjalistycznego leczenia).
4. Przy ewentualnym zwrocie zwierzęcia z adopcji opłata adopcyjna oraz koszty utrzymania tego
zwierzęcia poniesione przez osobę adoptującą nie podlegają zwrotowi.
§ 16
Działalność edukacyjna
1. Schronisko podejmuje działania edukacyjne wśród dzieci, młodzieży oraz promuje rodzinną
aktywność z udziałem zwierząt, działając w kierunku podniesienia świadomości ekologicznej,
uwrażliwienia na los zwierząt, kształtowania właściwych postaw, odpowiedzialności i
prawidłowej opieki nad zwierzętami.
2. W ramach działalności edukacyjnej Schroniska tworzone są Szkolne Koła Przyjaciół
Schroniska dla Zwierząt w Skałowie, skierowane do młodzieży szkolnej zainteresowanej
niesieniem pomocy zwierzętom bezdomnym.
3. Projekty edukacyjne mogą być przeprowadzane we współpracy z gminami i organami
samorządowymi, szkołami, organizacjami zajmującymi się pomocą zwierzętom, w tym ze
Stowarzyszeniem Przyjaciół Schroniska dla Zwierząt w Skałowie.
4. W ramach Szkolnych Kół Przyjaciół Schroniska dla Zwierząt w Skałowie odbywać się może
m.in. dokarmianie i budowa domków dla wolno żyjących kotów, udział w inicjatywach, które
promują adopcję i podnoszą poziom dobrostanu zwierząt w Schronisku, prowadzenie zbiórek
oraz odwiedziny zwierząt schroniskowych i inne.
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5. Szkolne Koła Przyjaciół Schroniska dla Zwierząt w Skałowie są grupami nieformalnymi,
działającymi bezinteresownie na terenie szkół, pozostającymi pod patronatem Schroniska.
Członkowie szkolnych kół nie wnoszą składek.
6. Członkiem Szkolnego Koła Przyjaciół Schroniska dla Zwierząt w Skałowie mogą zostać
dzieci i młodzież szkolna, w placówce, gdzie koło jest prowadzone, po wypełnieniu
formularza zgłoszeniowego, przedstawieniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
7. Obowiązkowe jest wyrażenie zgody rodziców/ opiekunów prawnych na zaangażowanie
dziecka w działalność charytatywną oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
8. Opiekun Szkolnego Koła Przyjaciół działa za zgodą dyrektora danej placówki oświatowej i w
porozumieniu z Dyrektorem Schroniska, sprawuje wyłączną opiekę i ponosi pełną
odpowiedzialność za członków koła także na terenie Schroniska i w czasie imprez
publicznych.
§ 17
Zasady działania wolontariatu
1. W Schronisku funkcjonuje Wolontariat.
2. Zasady działania wolontariatu, m.in. zasady naboru, prawa i obowiązki Wolontariuszy, itp.
zawarte są załącznikach Nr 5 i Nr 6 do niniejszego Regulaminu.
§ 18
Promocja schroniska
1. Promocja Schroniska obejmuje szeroko pojęte działania zarówno na terenie Schroniska, jak i
poza nim.
2. Promocja na terenie Schroniska to dbanie o wizerunek Schroniska poprzez sumienne
wykonywanie obowiązków, także poprzez pozytywny stosunek do odwiedzających
Schronisko, pomoc w wyborze psa, okazywanie empatii, dawanie dobrego przykładu w
postępowaniu ze zwierzętami.
3. Schronisko współpracuje z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi, także przy udziale gmin
członkowskich, szczególnie w ramach promocji adopcji, odnajdywania zagubionych zwierząt
i edukacji ekologicznej. Promocja schroniska odbywa się także poprzez organizację i udział w
festynach i imprezach tematycznych.
4. Schronisko współpracuje z organizacjami pro-zwierzęcymi, w tym ze Stowarzyszeniem
Przyjaciół Schroniska dla Zwierząt w Skałowie.
5. Schronisko jest otwarte na wolontariat, jak również zaprasza do odwiedzin placówki w
wyznaczonych terminach.
\
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§ 19
Współpraca z gminami członkowskimi Związku
1. Po rozpoczęciu działalności Schroniska dla Zwierząt w Skałowie, na terenie poszczególnych
gmin członkowskich dopuszcza się utrzymywanie punktów czasowego pobytu zwierząt do
czasu ich przewiezienia do Schroniska.
2. W zależności od ustaleń z poszczególnymi gminami, przewóz zwierząt do Schroniska
pozostaje w gestii podmiotów działających na zlecenie gmin lub zostanie zlecony Schronisku.
Koszty zlecenia ustalane będą indywidualnie z gminami.
3. Przyjmowanie zwierząt z gmin członkowskich odbywa się w godzinach od 9.00 do 14.00, a w
przypadkach nagłych całodobowo. Termin przywozu zwierzęcia do Schroniska ustalany jest
każdorazowo telefonicznie z koordynatorem w Schronisku.
4. Schronisko zajmuje się odławianiem i transportem bezdomnych zwierząt domowych z terenu
gmin członkowskich tylko na podstawie odrębnych umów.
5. Budżet Schroniska tworzony jest przede wszystkim ze składek członkowskich gmin
należących do Związku.
6. W ramach składki członkowskiej gmina ma zapewnione miejsce dla psów w liczbie
wynikającej z przelicznika: 1 pies na 1000 mieszkańców.
7. Po przekroczeniu liczby psów wynikającej z przelicznika będzie pobierana dodatkowa opłata
w wysokości wynikającej z aktualnych kosztów działalności Schroniska, ustalana corocznie
uchwałą Zgromadzenia Związku.

\
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Załącznik nr 1
do Regulaminu Schroniska dla Zwierząt w Skałowie
Karta ewidencyjna zwierzęcia
Nr ewidencji:

Nazwa zwierzęcia:

Płeć:

Rasa:

Nr tatuażu/chipa:

Data ur.:

Waga:

Nr boksu:

Znaki szczególne:

Opis zwierzęcia:

Data przyjęcia:

Adnotacje przyjęcia zwierzęcia
Nazwisko i imię osoby przyprowadzającej:

Adres:

Oświadczam, że wyżej wymienione zwierzę jest moją własnością/przybłąkał się i oddaję go
dobrowolnie do Schroniska. Pies nie pokąsał osób trzecich.
…………………………………….
podpis doprowadzającego
W przypadku przetrzymania:
Oświadczam, że znane są mi warunki przetrzymania psa w Schronisku.
Nie będę rościł pretensji finansowych w przypadku choroby, padnięcia.
…………………………………………………….
podpis właściciela
Adnotacje wydania zwierzęcia
Data

Nazwisko i imię
odbierającego

Adres:

Seria i nr
dow.osob.
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Nr kwitu

Załącznik nr 2
do Regulaminu Schroniska dla Zwierząt w Skałowie

OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA WŁASNOŚCI ZWIERZĘCIA
……………………………………………., dnia ……………………………………………..
Ja, ………………………………………………………………………………………, zamieszkała/y
w
……………………………………………………………………………………………………………
legitymujący się
……………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że dobrowolnie zrzekam się na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Skałowie, ul.
Warzywna 25, wszelkich praw do posiadanego przeze mnie zwierzęcia i oświadczam, iż nie będę
starał/a się go odzyskać.
Opis zwierzęcia
Gatunek

………………………………………………………………………………..

Rasa

…………………………………………………………………………………

Płeć

………………………………………………………………………………..

Wiek

………………………………………………………………………………..

Wielkość

………………………………………………………………………………..

Waga

………………………………………………………………………………..

Umaszczenie

……………………………………………………………………………….

Rodzaj sierści ……………………………………………………………………………….
Imię

……………………………………………………………………………….

Mikroczip

……………………………………………………………………………….

Tatuaż

……………………………………………………………………………….

Data, podpis osoby oddającej zwierzę
…………………………………………

podpis pracownika schroniska
………………………………………………..
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Załącznik nr 3
do Regulaminu Schroniska dla Zwierząt w Skałowie

ZOBOWIĄZANIE ADOPCYJNE
Schronisko dla Zwierząt w Skałowie

Dane personalne osoby adoptującej:
Imię: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numer i seria dowodu osobistego: ………………………………………………………………………………………………………
Zobowiązuje się wnieść opłatę adopcyjną na rzecz prowadzącego Schronisko dla Zwierząt w Skałowie,
(wg cennika Schroniska) w wysokości: …………………………………………………………………………………………………
Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
I przyjmuję do wiadomości, że w razie złego traktowania adoptowanego Zwierzęcia, grozi mi
odpowiedzialność karna na podstawie Ustawy o Ochronie Zwierząt z dnia 21.08.1997 r. (Dz.U. z 2013
r. poz. 856 z zm.)
Metryczka Zwierzęcia
Gatunek: ……………………………………………………. Wiek …………………………………………………………………………….
Płeć: ………………………………………………………….. Rasa/typ: ……………………………………………………………………….
Cechy szczególne: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Imię: ………………………………………………………….. Numer identyfikacyjny: …………………………………………………
Numer chip ………………………………………………..
Uwagi
……………………………………………………………………………………………………………………………….

dodatkowe:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Schronisko dla Zwierząt w Skałowie zastrzega sobie prawo przeprowadzenia inspekcji w nowym
miejscu pobytu adoptowanego Zwierzęcia i zabrania go do Schroniska w razie stwierdzenia
nieodpowiednich warunków lub oznak znęcania się nad Zwierzęciem (zgodnie z Ustawą o Ochronie
Zwierząt).
Niniejszy dokument jest zobowiązaniem adopcyjnym a nie umową kupna-sprzedaży.
Zobowiązuje się:
1. Zapewnić adoptowanemu Zwierzęciu wyżywienie, wodę i schronienie oraz szczepienia
ochronne i podstawowa opiekę weterynaryjną oraz oznakować wychodzące Zwierze (przez
chip lub obrożę z adresem i numerem telefonu).
2. Traktować adoptowane Zwierzę z należytym szacunkiem, nie poddawać eksperymentom
medycznym lub jakimkolwiek innym eksperymentom.
3. Nie odsprzedawać ani nie przekazywać adoptowanego Zwierzęcia w charakterze prezentu lub
towaru wymiennego.
4. Odprowadzić adoptowane Zwierzę do Schroniska w ciągu 7 dni w przypadku, jeśli z istotnych
powodów, nie mogło by zostać pod moja opieką.
5. Adoptując szczenię / kocię ze Schroniska dla Zwierząt w Skałowie, oświadczam, iż
zobowiązuje się do poddania go zabiegowi sterylizacji lub kastracji niezwłocznie po
osiągnięciu przez nie dojrzałości płciowej. W przypadku wykonania ww. zabiegu w gabinecie
weterynaryjnym Schroniska dla Zwierząt w Skałowie będzie on wykonany bezpłatnie.
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Związek Międzygminny
„Schronisko dla Zwierząt” z siedzibą w Kostrzynie, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach marketingowych
obejmujących przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub pocztową. Niniejsza zgoda obejmuje
przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam,
że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych
osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec
ich przetwarzania."

………………………………………………………………………………….
Data i podpis osoby adoptującej

…………………………………………………………………………………..
Podpis pracownika Schroniska

16

Załącznik nr 4
do Regulaminu Schroniska dla Zwierząt w Skałowie

Cennik adopcji i usług
Opłaty – adopcje
psy mieszańce

50,00 zł
120,00 zł

psy rasowe/w typie rasy
koty

20,00 zł

koty rasowe/w typie rasy

50,00 zł

zwierzęta schorowane, wymagające leczenia lub stałej opieki

bezpłatnie

Usługi
Pobyt zwierzęcia w przypadku odbioru przez właściciela
15 zł / dobę
+ koszty leczenia zwierzęcia w Schronisku
Usypianie ślepych miotów (wg decyzji lekarza wet.)
bezpłatnie
Opłata za przyjęcie psa do Schroniska od właściciela
Opłata za przyjęcie kota do Schroniska od właściciela

500,00 zł
150,00 zł

Dyrektor Schroniska może w uzasadnionych przypadkach, wynikających z udokumentowanej trudnej
sytuacji właściciela zwierzęcia, odstąpić od pobrania opłat lub ustalić cenę usługi indywidualnie.
Wszystkie ceny są cenami brutto. Za pobrane opłaty wystawiane są faktury VAT.
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Załącznik nr 5
do Regulaminu Schroniska dla Zwierząt w Skałowie

ZASADY DZIAŁANIA WOLONTARIATU
na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Skałowie

1.Wolontariat w Schronisku dla Zwierząt w Skałowie działa na podstawie:
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z
2003r. Nr 96, poz. 873, z późniejszymi zmianami), tekst jednolity Dz. U z 2014, poz. 1118 ze
Zmianami,
- Regulaminu Schroniska dla Zwierząt w Skałowie,
- niniejszego dokumentu,
- indywidualnych pisemnych porozumień zawieranych z poszczególnymi wolontariuszami wg
wzorca stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu,
- innych przepisów obowiązującego prawa;
2. Korzystającym, w myśl ustawy o wolontariacie jest Związek Międzygminny „Schronisko dla
Zwierząt”, będący właścicielem obiektu.
3. Zasady działania wolontariatu regulują zagadnienia związane z wykonywaniem świadczeń przez
wolontariuszy na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Skałowie i obejmują:
- zasady naboru i rezygnacji ze świadczenia wolontariatu,
- prawa i obowiązki wolontariuszy,
- prawa i obowiązki korzystającego ze świadczeń wolontariatu.
4. Obszarem działania jest Schronisko dla Zwierząt w Skałowie, wolontariusze mogą wykonywać
świadczenia także poza Schroniskiem, na zlecenie Dyrektora Schroniska, poprzez udział w
imprezach zewnętrznych na rzecz Schroniska.
3. Wolontariusz, w myśl niniejszych zasad, to osoba fizyczna, pełnoletnia, która na zasadzie
dobrowolności i bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz Schroniska dla Zwierząt w
Skałowie.
4. Wolontariuszem może być osoba, która:
- ukończyła 18- ty rok życia,
- przeszła z pozytywnym wynikiem test i rozmowę kwalifikacyjną,
- podpisała porozumienie ze Schroniskiem, lubi zwierzęta, prezentuje pozytywny stosunek do
zwierząt i pragnie nieodpłatnie pracować na ich rzecz,
- przedstawiła zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w wolontariacie schroniska
dla zwierząt,
- wypełniła ankietę ( zawiera m.in. zobowiązanie do systematycznego uczestnictwa w wolontariacie)
i została wpisana do rejestru Wolontariuszy Schroniska dla Zwierząt w Skałowie;
- przeszła szkolenie w zakresie obowiązujących przepisów zgodnie z charakterem wykonywanej
pracy.
5. Kandydat na wolontariusza świadomie decyduje się na uczestnictwo w wolontariacie Schroniska
dla Zwierząt w Skałowie, biorąc pod uwagę swoje możliwości czasowe a także swoje
predyspozycje psychiczne, fizyczne i zdrowotne.
6. Po wpisaniu na listę wolontariuszy, wolontariusz przyjęty zostaje na 3-miesięczny okres próbny.
7. Wolontariusz zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu Schroniska i wolontariatu a
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przebywając na terenie Schroniska ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i ewentualne
szkody, które mogą powstać z jego winy oraz rezygnuje z wszelkich roszczeń wobec pracowników
schroniska i właściciela obiektu.
8. Kandydaci na wolontariuszy posiadający własne zwierzęta domowe, zostają poinformowani o
konieczności dopilnowania terminów szczepień profilaktycznych zmniejszających ryzyko
przeniesienia na nie chorób zakaźnych.
9. Wolontariusz przebywający na terenie Schroniska ma obowiązek:
- każdorazowego podpisywania się na liście obecności,
- przestrzegania zapisów porozumienia zawartego ze Schroniskiem dla Zwierząt w Skałowie pod
rygorem jego natychmiastowego rozwiązania,
- odnoszenia się do zwierząt z należytym szacunkiem,
- dbać o warunki bytowania zwierząt w Schronisku,
- korzystania z pomocy pracownika Schroniska przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu z boksu
psów,
- pracować w dniach i godzinach wyznaczonych w drodze wcześniejszych ustaleń z upoważnionym
pracownikiem Schroniska, potwierdzając to podpisem w zeszycie obecności (Rejestr
wolontariatu),
- nosić identyfikator w czasie wykonywania obowiązków na terenie schroniska i poza nim,
- przestrzegać przepisów BHP i zasad bezpieczeństwa,
- wykonywać czynności związane z funkcjonowaniem Schroniska,
- dbać o czystość i porządek na terenie Schroniska,
- w miarę możliwości, na zasadzie dobrowolności uczestniczy w imprezach organizowanych przez
Schronisko.
10. Zlecone wolontariuszowi czynności mogą polegać w szczególności na:
- wyprowadzaniu na spacery wyznaczonych psów, socjalizacji i zabawie,
- wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych psów i kotów,
- opiece nad kotami i innymi zwierzętami, w tym drobnymi gryzoniami,
- wykonywaniu drobnych prac porządkowych, w tym sprzątaniu pomieszczeń dla zwierząt, myciu
naczyń, porządkowaniu sprzętu,
- udziale w interwencjach związanych ze złym traktowaniem zwierząt, organizowanych na zlecenie i
pod nadzorem Schroniska dla Zwierząt w Skałowie,
- kontroli na zlecenie Schroniska warunków bytowych zwierząt wydanych do adopcji,
- pomocy w organizowanych na rzecz Schroniska akcjach, festynach i imprezach edukacyjnych,
- pomocy w prowadzeniu akcji adopcyjnych, stron internetowych,
- innych czynnościach na zlecenie dyrekcji Schroniska wykonywanych w ramach wolontariatu.
11. Wolontariusz może wykazywać własną inicjatywę, np. w zakresie promocji Schroniska,
propagowania adopcji i innych, jednak jego działania muszą być zawsze wcześniej konsultowane z
dyrekcją Schroniska.
12. Zakres świadczonych przez wolontariusza prac określa precyzyjnie zawarte z nim porozumienie,
którego zmiana wymaga formy pisemnej.
13. W Schronisku funkcjonuje podział na wolontariuszy bardziej doświadczonych i tych, którzy
dopiero uczą się pracy z psami:
- Starszy Wolontariusz – osoba doświadczona w pracy schroniskowej i kontaktach z psami, znająca
większość psów w schronisku, sprawująca nadzór nad pozostałymi wolontariuszami i
upoważniona do samodzielnego wyprowadzania psów z boksów i na spacery, pracy z psem na
wybiegu oraz upoważniona do prowadzenia adopcji we współpracy z pracownikami Schroniska,
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- Młodszy Wolontariusz, może wyprowadzać i zabierać na spacer tylko wskazane psy,
- Wolontariusz w czasie 3 miesięcznego okresu próbnego oraz wszyscy wolontariusze początkujący
w pracy z psami, którzy mogą jedynie asystować pracownikom Schroniska i Starszym
Wolontariuszom, poruszają się po terenie Schroniska wyłącznie pod ich opieką. Nie mogą
samodzielnie zbliżać się do zwierząt, otwierać boksów ani wyprowadzać psów.
O kwalifikacjach wolontariuszy decyduje dyrekcja Schroniska po konsultacji ze Starszym
Wolontariuszem. Za zgodą dyrekcji możliwe jest skrócenie okresu próbnego.
Wolontariusze posiadają odpowiednie identyfikatory upoważniające do wykonywania
poszczególnych czynności.
14. Wolontariuszowi nie wolno bez zgody dyrekcji Schroniska lub osoby przez nią wyznaczonej:
- wykonywać samodzielnie żadnych czynności związanych z pielęgnacją, karmieniem i szkoleniem
Zwierząt,
- samowolnie wchodzić do boksów i wyprowadzać z nich zwierząt,
- przebywać w pomieszczeniach innych niż wskazane: w szpitalu dla psów i kotów ani w gabinecie
zabiegowym, izolatce, chłodniach, magazynach, a na kwarantannę wchodzić tylko z pracownikiem
Schroniska,
- zajmować się zwierzętami innymi niż wskazane,
- wyprowadzać zwierząt poza teren Schroniska bez pisemnego uprawnienia,
- prowadzić internetowych akcji adopcyjnych, w tym na portalach społecznościowych bez pisemnej
zgody dyrekcji,
- samowolnie wykonywać wszelkich innych czynności, których nie obejmuje regulamin.
12.Wolontariusz może zostać skreślony z Rejestru Wolontariuszy Schroniska dla Zwierząt w Skałowie
w przypadku:
- złożenia pisemnej rezygnacji dyrekcji Schroniska, rażącego naruszenia postanowień Regulaminu,
nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa lub porządku prawnego nie podjęcia żadnych czynności
na rzecz Schroniska w okresie 2 miesięcy (jeśli wcześniej nie było to zgłoszone dyrekcji
Schroniska),
- narusza zasady pracy, powoduje dezorganizację pracy lub zakłóca jej porządek,
- działa na szkodę korzystającego lub zwierząt przebywających w Schronisku,
- nie wykonuje zleconych czynności wynikających z niniejszego regulaminu,
- nie ma potrzeby lub możliwości zlecenia pracy wolontariuszowi.
13. Bezpośredni nadzór nad wolontariuszami sprawuje dyrekcja – wszystkie uwagi, sugestie i
wątpliwości dotyczące obowiązujących przepisów i zasad funkcjonowania wolontariatu,
wolontariusze winni zgłaszać bezpośrednio dyrekcji Schroniska.
15. Skargi, wnioski i uwagi dotyczące współpracy wolontariusze mogą składać osobiście lub
telefonicznie do dyrektora Schroniska dla Zwierząt w Skałowie, w godzinach urzędowania biura.
16. Do wolontariatu zapraszane będą dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia na odrębnych zasadach
w ramach programów edukacyjnych.
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Załącznik nr 6
do Regulaminu Schroniska dla Zwierząt w Skałowie
POROZUMIENIE O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARYSTYCZNYCH
W dniu......................... w Skałowie, pomiędzy Związkiem Międzygminnym „Schronisko dla
Zwierząt” z siedzibą w Skałowie przy ulicy Warzywnej 25, reprezentowanym przez
…………………, zwanym w dalszej części Korzystającym ,
a
Panią/Panem ............................................................................................................................, dowód
osobisty nr ...................................., adres zamieszkania: ................................................., nr telefonu
……………………pesel ……………………….
……………………………………………………………………………. zwaną/ym w dalszej części
Wolontariuszem,
została zawarte porozumienie następującej treści:
1. Korzystający i Wolontariusz zawierają porozumienie o współpracy w zakresie
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Wolontariusz zobowiązuje się wykonać w ramach porozumienia następujące świadczenia:
a. .......................................................................
b. ......................................................................
3. Rozpoczęcie wykonania świadczeń strony ustalają na dzień..........................., a zakończenie do
dnia......................................................................................
4. Strony zgodnie ustalają, że porozumienie niniejsze obejmuje świadczenie o charakterze
wolontarystycznym, które ma charakter bezpłatny.
5. Korzystający zapewnia wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania
świadczeń.
6. Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczenia
wymienionych w pkt 2 Porozumienia, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.
7. Wolontariusz nie może powierzyć wykonanie zadania innej osobie.
8. Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie
wykonywanego porozumienia, a zwłaszcza informacji związanych z sytuacją socjalną i zdrowotną
osób, na rzecz których świadczy pomoc
9. W sprawach nie uregulowanych porozumieniem zastosowanie ma kodeks cywilny oraz Ustawa o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
12. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
KORZYSTAJĄCY

WOLONTARIUSZ
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