Załącznik do uchwały nr XLIII/53/2018
Zarządu Związku Międzygminnego „ Eko Siódemka”
z dnia 15.11.2018r.

Regulamin
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krotoszynie
ul. Ceglarska 11, 63-700 Krotoszyn
I. WPROWADZENIE
1.

Zarządcą Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie przy ul.
Ceglarskiej 11 jest Związek Międzygminny EKO SIÓDEMKA.

2.

Schronisko prowadzone jest pod nazwą SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH
ZWIERZĄT.

3.

Schronisko zapewnia opiekę wyłącznie bezdomnym psom z terenu Związku
Międzygminnego Eko Siódemka tj. z terenu gmin: Cieszków, Kobylin, Krotoszyn,
Sulmierzyce, Zduny.

II. ZADANIA SCHRONISKA

Schronisko ma za zadanie w szczególności:
1. Przyjmowanie i przetrzymywanie psów zagubionych, zabłąkanych
i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych z terenu Związku
Międzygminnego Eko Siódemka.
2. Leczenie chorych psów przebywających w Schronisku.
3. Przekazywanie psów do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem,
jednocześnie zdolnym zapewnić im należyte i godne warunki bytowania.
4. Usypianie w sposób humanitarny psów nieuleczalnie chorych, ślepych miotów,
oraz wyjątkowo agresywnych zagrażających innym zwierzętom oraz
pracownikom schroniska.
5. Współpraca
z
Powiatowym
Zakładem
Weterynarii
w
zakresie:
- przyjęcie bezdomnych psów podejrzanych o wściekliznę po 14-dniowej
obserwacji w gabinecie weterynaryjnym. Przyjęciu bezdomnego psa po 14dniowej obserwacji towarzyszyć musi zaświadczenie o nieobecności
wścieklizny.
6. Zakazuje się przyjmowania zwierząt do schroniska na okres obserwacji
w kierunku wścieklizny.
7. Ograniczanie populacji psów w schronisku. Należy przeprowadzać sterylizację
i kastrację bezdomnych psów w schronisku.
8. Odławianie bezdomnych psów z terenu gmin Związku z zachowaniem
wszelkich wymagań określonych w Ustawie o Ochronie Zwierząt oraz
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w Rozporządzaniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26
sierpnia 1998 w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych
zwierząt. Odłów zostanie rozpoczęty najpóźniej w tym samym dniu , w którym
otrzymano zgłoszenie do godz. 13: 00, lub w ciągu 24 godzin jeżeli otrzymano
zgłoszenie po godz. 13:00. Przyjmuje się zgłoszenia każdego dnia
w godzinach od 6:00 do 22:00, jednak interwencje podejmowane będą
w godz. od 7:00 do 21:00. Nie dotyczy przypadku, gdy występuje zagrożenie
zdrowia lub życia. Transport odłowionych psów nastąpi do Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Krotoszynie przy ul. Ceglarskiej 11, 63-700
Krotoszyn.

III. PRZYJMOWANIE I PRZETRZYMYWANIE
PSÓW W SCHRONISKU

1. Psy przyjmowane są do schroniska przez pracownika schroniska.
2. Każdy doprowadzony pies zostaje wpisany do rejestru:
a) z wpisem daty przyjęcia, miejscem znalezienia,
b) jego opisem,
c) określeniem płci,
d) danymi personalnymi osoby doprowadzającej,
e) datę opuszczenia schroniska,
f) dane personalne osoby, której przekazano psa,
g) datę śmierci psa z podaniem przyczyny.
Dane te mogą być pomocne w odnalezieniu właściciela zwierzęcia.
3. Wyznaczony pracownik schroniska ma obowiązek prowadzić rejestr psów
przyjętych do schroniska.
4. Pracownik Schroniska dokonuje każdorazowo oględzin nowo przyjętego psa
a w razie potrzeby wzywa lekarza weterynarii. Lekarz weterynarii podejmuje
decyzję o leczeniu lub uśpieniu zwierzęcia (dotyczy zwierząt rannych, ciężko
chorych). Jeżeli lekarz weterynarii nie może dojechać do schroniska, psa do
lecznicy zawozi pracownik schroniska.
5. Schronisko nie przyjmuje psów, które mają właścicieli.
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6. Jeśli Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Krotoszynie będzie przepełnione
lub czasowo zamknięte, pracownik schroniska ma prawo odmówić przyjęcia
psa.
7. Psów 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.

8. Psy chore, suki z cieczką, suki szczenne, psy wykazujące nadmierną
pobudliwość należy przetrzymywać w miarę możliwości w oddzielnych
pomieszczeniach.
9. O doprowadzeniu psa rasowego należy niezwłocznie powiadomić Oddziałowy
Związek Kynologiczny. Psy myśliwskie zgłaszać do najbliższego Związku
Łowieckiego.
10. Zaświadczenie o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie należy
przechowywać wg rejestru psa. Przy oddaniu go do adopcji wpisać do rejestru
dane osoby pobierającej zwierzę na podstawie dowodu osobistego.
11. Niezależnie od rejestru schronisko prowadzi oddzielną kartotekę psów,
w której uwidoczniona jest historia pobytu psa w schronisku, wszystkie zabiegi
oraz zastosowane leki.
IV. OPIEKA NAD PSAMI W SCHRONISKU
1. W celu zachowania w schronisku należytych warunków przebywania psów,
należy:
a) karmić psy zgodnie z ich podstawowymi potrzebami i zapewnić im stały dostęp
do świeżej wody,
b) codziennie wypuszczać psy na wybiegi, na czas uzależniony od warunków
atmosferycznych,
c) regularnie usuwać nieczystości i poddawać boksy bieżącej i okresowej
dezynfekcji,
d) stosować u zwierząt chorych leki i zabiegi ściśle według wskazań lekarza
weterynarii.
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Pracownicy schroniska nie mają prawa stosować leczenia bez uzgodnienia
z wyznaczonym lekarzem weterynarii.
2. W celu odpowiedniej pielęgnacji psów należy:
a. odświeżyć lub wymieniać posłania zwierząt, w celu utrzymania higieny,
b. zwierzęta odrobaczać, kąpać, stosować środki do usuwania pasożytów,
c. informować lekarza weterynarii o zauważonych objawach chorobowych
zwierząt.
1. Zwierzęta w schronisku są znakowane mikro chipem, szczepione i leczone
zgodnie ze wskazaniami lekarza weterynarii.

V. WYDAWANIE ZWIERZĄT

1. W Schronisku obowiązuje 14- dniowy okres pobytu nowo przyjętych zwierząt.
Jest to rodzaj kwarantanny. Celem kwarantanny jest ocena stanu zdrowia
i zachowania zwierząt jak i czas dany właścicielowi na zgłoszenie się po
zwierzę. Po 14 dniach zwierzęta przechodzą na własność Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Krotoszynie, które może nimi swobodnie
dysponować, przeznaczając do adopcji nowemu właścicielowi.
2. Zwierzęta należy wydawać ludziom, którzy są w stanie zapewnić im należytą
opiekę. Pracownik Schroniska powinien uzyskać jak najwięcej informacji od
przyszłego opiekuna, w jakich warunkach zamierza opiekować się i do jakiego
celu ma służyć mu zwierzę.
3. Właściciele zagubionych czworonogów przebywających w Schronisku mają
prawo do ich odzyskania po udokumentowaniu prawa własności (książeczka
zdrowia psa, zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie, chip, 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. Właściciel psa ma
obowiązek pokryć koszty związane z utrzymaniem psa w Schronisku,
szczepienia, koszty leczenia (gdy zachodzi konieczność leczenia).
4. Psy wolno wydawać po zaszczepieniu przeciwko wściekliźnie, jeżeli nie były
wcześniej szczepione, co musiałoby zostać udokumentowane.
5. Nie wolno wydawać psów:
a) dzieciom i młodzieży do lat 18,
b) osobom nieposiadającym odpowiedniego sprzętu do zabrania zwierzęcia
(obroży lub szelek i smyczy),
c) osobom nietrzeźwym lub innym osobom, co do których istnieje uzasadnione
podejrzenie, że nie zapewnią zwierzęciu należytej opieki,
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d) osobom, którym wcześniej zostało zabrane zwierzę z powodu znęcania się
nad nim, lub z braku należytej opieki.
e) zwierząt chorych, z wyjątkiem przypadków, gdy zgłoszą się właściciele tych
zwierząt, lub osoba odbierająca zwierzę pisemnie zobowiąże się do dalszego
leczenia zwierzęcia
g) przed ukończeniem 8 tygodnia życia - z wyjątkiem przypadków, gdy zgłoszą
się właściciele tych zwierząt. W przypadku zwierząt nie posiadających matki,
szczenięta można wydawać wcześniej.
Przedstawiciel schroniska ma prawo po sprawdzeniu warunków, w jakich
znalazło się adoptowane zwierzę (niezgodnych z deklaracją i zapewnieniami
przyszłego właściciela) odebrać zwierzę i wnioskować o ukaranie.

6. Każda osoba zabierająca psa ze Schroniska w tym właściciel psa,
obowiązana jest do podpisania zobowiązania dotyczącego zapewnienia
zwierzęciu odpowiednich warunków bytowych (umowy adopcyjnej).
7. Pracownik Schroniska zapisuje w rejestrze zwierząt imię i nazwisko, adres,
numer telefonu, numer i serię dowodu osobistego osoby adoptującej psa,
która swoje dane potwierdza czytelnym, własnoręcznym podpisem.
Schronisko wydaje świadectwo szczepień zwierzęcia oraz kwit ścisłego
zarachowania Kasa Przyjmie za otrzymaną darowiznę na rzecz Schroniska.
8. Właściciel odnalezionego psa w Schronisku zobowiązany jest pokryć koszty
utrzymania według ustalonej stawki dziennej. Stawka dzienna, która
uwzględnia pobyt psa w Schronisku i opiekę nad nim wynosi 10zł za dobę
i liczona jest od czwartego dnia pobytu w Schronisku do dnia odbioru psa
przez właściciela. W przypadku psów odebranych właścicielowi podejrzanemu
o popełnienie przestępstwa znęcania się nad zwierzętami, stawka dzienna
10zł za dobę jest liczona od pierwszego dnia pobytu w Schronisku do
orzeczenia prawomocnego wyroku sądowego lub dobrowolnego zrzeczenia
się prawa własności do psa.
9. Nabywający psa ze Schroniska podpisuje zgodę na kontrolę. O kontroli
pracownik Schroniska informuje ustnie każdego nabywającego psa.
10. Zabrania się wydawania suk niewysterylizowanych do pilnowania gospodarstw
wiejskich. Ma to na celu zapobieganie niepożądanym miotom.
11. Nie są wydawane psy „na łańcuch”.

VI. USYPIANIE ZWIERZĄT

1. Usypianie psów może nastąpić tylko w wyjątkowych przypadkach:
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a. nieuleczalna choroba, cierpienie zwierząt,
b. dostarczenie psa po wypadku (stan beznadziejny, cierpienie),
c. okaleczenie przez człowieka (stan beznadziejny, cierpienie).
Opinię wydaje lekarz weterynarii. W przypadku wątpliwości pracownik schroniska
ma prawo zwrócić się po opinię do innego lekarza weterynarii.
1. Fakt i przyczynę uśpienia pracownik schroniska odnotowuje w rejestrze
zwierząt.
2. Usypiania dokonuje się w lecznicy lub w schronisku, w pomieszczeniu do tego
celu przystosowanym bez udziału osób postronnych i innych zwierząt.
Pracownik schroniska opiekujący się usypianym zwierzęciem ma obowiązek
towarzyszyć mu do samego końca (wymagany jest humanitarny stosunek
pracownika do zwierzęcia).
3. Usypianie zwierząt może odbywać się wyłącznie w oparciu o aktualne
i obowiązujące w tym zakresie przepisy służb weterynaryjnych, Ustawę
o Ochronie Zwierząt z 1997 roku z późniejszymi zmianami.
4. Zwierzę usypiane musi być traktowane – do ostatniej chwili życia – łagodnie
i przyjaźnie, należy zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń, sam
zabieg uśpienia powinien być wykonany przez lekarza weterynarii w sposób
humanitarny (narkoza, następnie środek usypiający podany dożylnie).
5. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu
zabrania ich przez odpowiednie służby do tego przeznaczone.

VII. GODZINY OTWARCIA
SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

Poniedziałek – Piątek 8:00 - 16:00
Sobota – Niedziela 9:00 - 15:00

VIII. GODZINY ODWIEDZIN
SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
Poniedziałek – Niedziela 11:00 - 15:00

Wydanie psa może nastąpić w innych godzinach niż godziny odwiedzin, po
wcześniejszym ustaleniu z pracownikiem Schroniska.
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IX. DZIAŁALNOŚĆ HOTELOWA

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt nie prowadzi działalności hotelowej na swoim
terenie.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Każda osoba, której dane będą przetwarzane przez Schronisko tj. w szczególności
dane, o których mowa w pkt III 2 d) i f), pkt III 10 oraz pkt V 7 niniejszego
Regulaminu, powinna otrzymać i podpisać potwierdzenie o otrzymaniu informacji
dotyczącej przetwarzania jej danych osobowych według wzoru stanowiącego
załącznik do niniejszego Regulaminu.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W KROTOSZYNIE
na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO)

Administratorem Państwa danych osobowych zwanych dalej – danymi, jest Zarządca
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krotoszynie tj. Związek Międzygminny EKO
SIÓDEMKA w Krotoszynie, w którego imieniu działa Zarząd Związku. Podane przez
Państwo dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody oraz wypełniania
ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).
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Przetwarzanie danych będzie odbywać się tak długo, jak jest to konieczne do
realizacji wymienionych celów a po zakończeniu przetwarzania w pierwotnym celu,
dane będą przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń, wykonania
obowiązków podatkowych oraz zachowania zasady rozliczalności, tak długo jak jest
to konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii,
sprostowania, do bycia zapomnianym (jeśli ich przetwarzanie nie jest wymagane
prawem), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
oraz przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych, przysługuje
Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Do Państwa danych mogą mieć dostęp podwykonawcy (podmioty przetwarzające)
tacy jak firmy dostawcze, transportowe, księgowe, prawne itp.
Administrator nie przekazuje Państwa danych do państw trzecich. Podanie przez
Państwa danych było dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy.
W kwestiach dotyczących realizacji Państwa praw i w razie pytań prosimy o kontakt
eko7@krotoszyn.pl lub telefoniczny: (48 62) 722-66-32; bądź na adres Związku ul.
Kołłątaja 7, Krotoszyn.

