
Kołobrzeg, 19.12.2013r. 
 
 

REGULAMIN 
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 

W KOŁOBRZEGU 
 
 
            WPROWADZENIE 
 
  Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, zwane dalej Schroniskiem jest jednostką organizacyjną  
  Urzędu Miasta w Kołobrzegu, realizującym zadania własne gminy określone w ustawie 
  o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. ( Dz. U. Z 1996r. Nr13, poz 74 z późniejszymi   
  zmianami) oraz zgodnie z : 
- ustawą o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. 97.111.724, z późniejszymi       
  zmianami), 
- rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. (Dz. U. 04.158. 
  1657) w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla  
  zwierząt, 
- programem przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie miasta i gminy    
  Kołobrzeg. 
 
  Prowadzącym Schroniska, w drodze przetargu organizowanego przez Gmina Miasto Kołobrzeg 
  jest Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu „Reks”. 
 
  Działalność Schroniska finansowana jest przez: 
- wpływy z Urzędu Miasta, zgodnie z zawartą umową, 
- wpływy z gmin według zawartych umów, 
- darowizny rzeczowe, darowizny pieniężne oraz odpisy z 1% podatku dla Organizacji Pożytku   
  Publicznego. 
 

I. ORGANIZACJA SCHRONISKA 
 
1.  Pracodawcą w Schronisku jest Stowarzyszenie REKS.  Prawa i obowiązki pracowników   
       określa regulamin pracy. 
 
2.  Schroniskiem zarządza Kierownik Schroniska – zatrudniony przez Stowarzyszenie REKS. 
       Kierownik wspólnie z Zarządem Stowarzyszenia zatrudnia pracowników do obsługi                            
       zwierząt. Ich szczegółowe obowiązki określają Zakresy Obowiązków. Stowarzyszenie    
       REKS  podpisuje także umowę z Gabinetem Weterynaryjnym i Biurem Rachunkowym. 
 
3. Wnioski i skargi w sprawie funkcjonowania schroniska dla zwierząt przyjmuje: 

Cezary  Bąkowski - zastępca prezesa Stowarzyszenia REKS, 
tel. 604 850 293 – od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 17.00. 
 

4. Wszelkie istotne informacje są wywieszone w widocznym miejscu (na drzwiach biura  
lub na tablicach informacyjnych na korytarzu budynku schroniska) : 

a. dni i godziny wydawania zwierząt ze schroniska właścicielom lub nowym 
właścicielom (opiekunom) oraz przyjmowania zwierząt – godziny przyjęć 
interesantów, 

b. wysokości  opłat pobieranych przez schronisko, 

c. zasadach wydawania i przyjmowania zwierząt do schroniska, 
 



 
 
II. ZADANIA SCHRONISKA 

 
1. Dowożenie, przyjmowanie zwierząt zagubionych, zabłąkanych, porzuconych, odebranych 

właścicielom ( opiekunom ) w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, z wypadków 
drogowych, zwierząt dowiezionych w wyniku akcji wyłapywania lub z innych przyczyn 
bezdomnych z terenu Gminy Miasto Kołobrzeg i przetrzymywanie zwierząt w schronisku dla 
bezdomnych zwierząt.  Działania te podejmowane będą w dni robocze w godzinach otwarcia 
schroniska. W pozostałym czasie (w tym w godzinach nocnych), w dni wolne i święta w 
wyjątkowych przypadkach, działania interwencyjne podejmowane będą na telefoniczne 
zgłoszenie zarówno służb jak i osób fizycznych.  Numer telefonu kontaktowego :  

      668 294 373 do osoby odbierającej zgłoszenia i odpowiedzialnej za przeprowadzenie           
      interwencji.  
2. Zapewnienie 14-dniowej kwarantanny zwierząt wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej  

w zakresie kontroli stanu zdrowia, profilaktyki i leczenia. 
3. Codzienne karmienie oraz pielęgnowanie zwierząt zgodnie z obowiązującymi wymogami  

i normami żywienia zwierząt.  
4. Prowadzenie szczepień przeciwko wściekliźnie zwierząt przebywających w schronisku,  
5. Kastracja psów i kotów, oznakowanie psów,  
6. Usypianie ślepych miotów z terenu miasta Kołobrzeg odbywa się w Gabinecie 

Weterynaryjnym  , który ma podpisaną umowę ze Stowarzyszeniem REKS 
7. Prowadzenie działań mających na celu oddanie zwierząt do adopcji,  
8. Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami, humanitarnego          

           traktowania zwierząt oraz propagowanie działań zmierzających do zmniejszenia liczby        
           bezdomnych zwierząt,  

9. Założenie, prowadzenie i systematyczna aktualizacja strony internetowej,  
10. Współpraca w zakresie realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt po jego  

uchwaleniu przez Radę Miasta Kołobrzeg,  
11. Bieżące wykonywanie prac konserwacyjnych, napraw i remontów obiektów i urządzeń   

           schroniska, oraz utrzymanie czystości w obiektach i na terenie schroniska,  
12. Przestrzeganie wszelkich przepisów prawnych związanych z prowadzoną działalnością.  
13. Zapewnienie opieki i utrzymanie rannych dzikich ptaków, które po zakończonym leczeniu nie   

           będą mogły wrócić do swojego naturalnego środowiska,  
14. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych w granicach administracyjnych miasta   

 Kołobrzeg, wskazanych przez Wydział Komunalny Urzędu Miasta w Kołobrzegu, Straż 
Miejską lub Policję w sposób nie stwarzających zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt oraz 
nie zadający im cierpienia. Czas reakcji nie może przekroczyć 2 godz. od momentu 
zgłoszenia, natomiast w przypadku zgłoszeń zwierząt agresywnych.  Przystąpienie do 
interwencji nie później niż w ciągu 1 godz. od momentu otrzymania zgłoszenia.  

15. Prowadzenie dokumentacji i ewidencji zwierząt w Schronisku. 
 
III.  ZASADY PRZYJMOWANIA ZWIERZĄT DO SCHRONISKA 

 
1. Do Schroniska przyjmowane są zwierzęta zagubione, zabłąkane, porzucone, odebrane 

właścicielowi przez upoważnione służby, w oparciu o odpowiednie przepisy, z wypadków 
drogowych, z akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gmina Miasto Kołobrzeg. 
Nie dotyczy to „kotów wolno żyjących”, chyba, że  wymagają pomocy lub zgodnie z 
programem przeciwdziałania bezdomności zostaną wyłapane do kastracji. 
Po udzieleniu pomocy lub kastracji –  wypuszczane są tam, gdzie zostały wyłapane. 
Zwierzęta posiadające właściciela, który chce się ich pozbyć mogą być przyjęte do 
Schroniska, po uiszczeniu opłaty na ich opiekę, leczenie i wyżywienie wg cennika 
Schroniska. 
 
 
 



 
2. Koty, jako zwierzęta mające w Polsce status wolnożyjących ( z powodu samotniczej natury i 

jako zwierzę- drapieżnik), a nie bezdomnych, oraz z powodu ustawowego zakazu 
umieszczania kotów w schronisku dla zwierząt bez szczególnej przesłanki, jaką może być 
tylko niemożność egzystencji kota w jego środowisku bez pomocy człowieka z powodu np. 
choroby lub kalectwa czy obrażeń odniesionych w wypadku, albo w przypadku kociąt nagle 
pozbawionych matki, a jeszcze niesamodzielnych -  schronisko przyjmuje takie koty 
wyłącznie w przypadkach uzasadnionych w/w przesłankami lub podobnymi względami. 
Pies , mający w Polsce status zwierzęcia bezdomnego ( jako zwierzę niezdolne do 
samodzielnego wyżywienia się i przez to niezdolne do egzystencji bez pomocy człowieka) - 
schronisko przyjmuje wg. zawartych Umów: z Miastem Gminą Kołobrzeg oraz  innymi 
Samorządami i od osób prywatnych odpłatnie wg  cennika Schroniska 

3. Działania interwencyjne oraz przyjmowanie i wydawanie zwierząt odbywa się w 
następujących godzinach :  
od poniedziałku do piątku   9.00 – 15.00, 
w soboty i niedziele             9.00 – 13.00. 

            W pozostałym czasie działania interwencyjne będą podejmowane przez wyznaczonego   
            pracownika, na dyżurny telefon o numerze :                668 294 373             –  
            od służb (policja, straż pożarna, straż miejska), w wyjątkowych przypadkach od osób      
            fizycznych. 

4. Po przyjęciu do Schroniska zwierzę zostaje sprawdzone, czy posiada oznakowanie (np. czip) 
- czy można zlokalizować właściciela, jeśli tak zostaje on natychmiast powiadomiony  
o miejscu pobytu zwierzęcia. Jeśli brak oznakowania to zwierzę trafia do oddzielnego boksu 
na 14 dniową kwarantannę. Obowiązująca 14 dniowa kwarantanna, poza względami 
weterynaryjnymi, ma na celu danie czasu właścicielowi na odnalezienie zwierzęcia np. przed 
ewentualną adopcją.     

5. Schronisko dopuszcza możliwość przyjęcia zwierzęcia od właściciela tylko w przypadku     
      posiadania wolnego miejsca w schronisku. Właściciel oddający zwierzę do schroniska  
      zobowiązany jest do: 
-  przekazania aktualnego świadectwa szczepienia przeciwko wściekliźnie i chorobom      
   zakaźnym,                             
-  przekazania książeczki zdrowia zwierzęcia, jeśli taką posiada, 
-  udzielenie informacji dotyczącej zwierzęcia: powód oddania, stan zdrowia i przebyte choroby   
   oraz cechy charakteru, 
-  uiszczenie obowiązującej opłaty wg cennika schroniska, 
-  podpisanie oświadczenia o zrzeczeniu się praw do oddawanego zwierzęcia. 

 
IV.  PRZETRZYMYWANIE I OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI W SCHRONISKU 

 
1. Jeśli zwierzę nie posiada żadnego oznakowania, zostaje ono wykonane i zwierzę zostaje 

wpisane do rejestru z informacją o dacie przyjęcia, miejscu wyłapania, na czyje zgłoszenie 
i.t.p. Następnie zostaje zbadane przez weterynarza, odpchlone i odrobaczone.  
Nowoprzybyłe zwierzęta na kwarantannie przebywają 14 dni w odosobnieniu. Celem jest 
oswojenie z nowym miejscem i sprawdzenie, czy zwierzę nie jest zakaźnie chore. 
Po tym okresie, jeśli nie jest wymagane leczenie – wykonuje się obowiązkowe szczepienie 
i kastrację (szczególnie suk i kotek).  

2. Szczepienie psów: 
- wszystkie zdrowe psy do 2. roku życia po 14. dniach zostają zaszczepione przeciw nosówce 
i parwowirozie oraz pozostałym chorobom wirusowym, po następnych 14. dniach przeciwko 
wściekliźnie, 
- wszystkie psy powyżej 1. roku życia po 14. dniach od przybycia zostają zaszczepione 
przeciw wściekliźnie. 

       3.  Szczepienie kotów:  
            - od 7. tygodnia życia zostają zaszczepione przeciwko pan leukopenii oraz pozostałym    
            chorobom zakaźnym, od 4. miesiąca życia przeciwko wściekliźnie. 
 



 
       4.  Zwierzęta małe lub chore pozostają w pomieszczeniach budynku Schroniska, pozostałe w    
            zewnętrznych, odpowiednio: psiarni, kociarni, ptaszarni. 
            Karmienie psów odbywa się raz dziennie. Odpady mięsne za sklepów są gotowane w    
            gastronomicznej patelni elektrycznej o pojemności 130l. i mieszane z gotowaną kaszą, ryżem   
            lub makaronem. Zamiennie otrzymują gotowy psi pokarm : chrupki, konserwy „mokre”. 
            Koty karmione są dwa razy dziennie konserwami kupowanymi w hurtowniach lub   
            sklepowych promocjach, raz, dwa razy w tygodniu otrzymują gotowanego kurczaka. Stale     
            obecne są w miskach chrupki Purina – kupowane w 15 kg workach w hurtowni. 

Zarówno w przypadku psów jak i kotów rygorystycznie przestrzega się stałej dostępności 
czystej wody. Karmieniem i opieką psów zajmuje się trzech pielęgniarzy, karmieniem i 
opieką nad kotami zajmują się dwie opiekunki. 

      5.   Od poniedziałku do piątku od godz. 12.00 -13.00 w Schronisku jest weterynarz, który                        
            zgodnie z umową dba o zdrowie zwierząt, dokonując zabiegów, leczenia, szczepień, itp.                                                                   
            W przypadku kastracji i poważniejszych operacji – termin jest umawiany. 

6. W celu zachowania w schronisku należytych warunków higienicznych na bieżąco usuwane                                                           
są nieczystości. Pomieszczenia w budynkach, wybiegi i obejścia utrzymywane są w 
czystości. 

7. W celu odpowiedniej pielęgnacji zwierząt – zwierzęta i pomieszczenia poddawane są     
      dezynfekcji i w razie potrzeby dezynsekcji.   

      8.  Pomieszczenia dla zwierząt w budynku, jak i pomieszczenia kociarni są ogrzewane. 
Natomiast budy dla psów ocieplone, z wymienianą słomą. Do otworów wejściowych na 
okres zimowy dorabiane są zasłaniające klapy z wykładziny. We wszystkich miejscach 
przebywania zwierząt wykorzystywane są, zwłaszcza zimą otrzymywane w darach używane 
koce, kołdry, itp. 

      9.  Ptaszarnia przeznaczona jest do zapewnienia opieki i utrzymywania rannych, dzikich    
            ptaków, które po zakończonym leczeniu nie będą mogły wrócić do swojego naturalnego    
            środowiska lub na czas leczenia i rekonwalescencji. 
 

V. ZASADY WYDAWANIA ZWIERZĄT. 

1. W Schronisku obowiązuje 14- dniowy okres pobytu nowo przyjętych zwierząt. Jest to rodzaj 
kwarantanny. Celem jest ocena stanu zdrowia i zachowania zwierząt jak  
i zgłoszenie się właściciela. Po 14 dniach zwierzęta przechodzą na własność Schroniska.  

2. Zwierzęta należy wydawać ludziom, którzy są w stanie zapewnić im należytą opiekę. Kierownik 
Schroniska lub pracownik przez niego wyznaczony 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, lub kwit potwierdzający zapłacenie podatku od posiadania psa, 
inne dokumenty). Przy braku dokumentów potwierdzających prawo własności psa dopuszcza się 
potwierdzenie pisemne świadków. Zachowanie zwierzęcia, reakcja na imię może też być 
potwierdzeniem własności czworonoga. Właściciel ma obowiązek pokryć koszty związane z 
utrzymaniem psa lub kota w Schronisku (wg cennika – do 14 dni)), po tym czasie koszty 
szczepienia, leczenia, itp.  

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

 

 



 

5. Nie wolno wydawać zwierząt:  

- Dzieciom i młodzieży do lat 18  

- Osobom nie posiadającym 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 zostało zabrane zwierzę z powodu znęcania się nad nim, lub z braku 
należytej opieki.  

- Osobom podejrzanym o handel zwierzętami  

- Zwierząt chorych, szczennych suk, kotnych kotek, karmiących opiekujących się szczeniakami suk, 
karmiących opiekujących się kociętami kotek. Szczeniąt i kociąt przed szczepieniami. Wyjątkiem 
jest zgłoszenie się właścicieli zwierząt.  

Zgodnie z Umową Adopcyjną członkowie Stowarzyszenia REKS lub pracownicy schroniska mają 
prawo sprawdzić w jakich warunkach przebywa adoptowane zwierzę. 

VI.  USYPIANIE ZWIERZĄT. 
 
1. Eutanazja dokonywana jest tylko w ostateczności i tylko w przypadku gdy zarówno   weterynarz       
jak i Prezes Stowarzyszenia ( lub jego zastępca) są zgodni, że nie ma innego wyjścia – gdy zwierzę 
nie rokuje wyleczenia, oraz cierpi w chorobie. 
Drugim powodem eutanazji jest wyjątkowa agresywność i  zagrożenie dla ludzi i zwierząt. 
W tym wypadku decyzję podejmuje weterynarz po dłuższej obserwacji zwierzęcia. 
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 czworonoga).  
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 w tej Ustawie.  
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 i jedyny dopuszczający przez TOnZ 
w Polsce (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.  DOKUMENTACJA W SCHRONISKU 
 

1. Rejestr zwierząt przyjętych do schroniska, który winien zawierać: datę i godzinę przyjęcia 
zwierzęcia do schroniska, opis zwierzęcia tj. płeć, stan, inne cechy charakterystyczne w tym 
trwałe oznakowanie), informacje o okolicznościach i miejscu znalezienia zwierzęcia, podpis 
osoby doprowadzającej zwierzę. Rejestr winien być prowadzony w postaci tabelarycznej.  

 
2. Kartoteka zwierząt (osobno psów i kotów) przebywających w schronisku (karta ewidencyjna                                 
      dla każdego zwierzęcia, która uwidacznia historię zwierzęcia w schronisku) zgodnie z        
      wymogami określonymi w §6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia    
      23.06.2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia     
      schronisk dla zwierząt (Dz.U. Nr 158,poz. 1657). Karta ewidencyjna zwierzęcia winna być    



    
   zakładana najpóźniej w dniu następnym po dniu przyjęcia zwierzęcia do schroniska.   
      Wzór karty  ewidencyjnej stanowi załącznik nr 3 do III części SIWZ.  

 
3. Rejestr ptaków przyjętych  i przebywających w schroniska. 
 
4. Rejestr adopcji zwierząt, który winien zawierać: nr porządkowy, data adopcji, opis 

zwierzęcia,  dane osoby adoptującej, nr chip, podpis wydającego, podpis adoptującego. 
Rejestr winien być prowadzony w postaci tabelarycznej.  

 
5. Rejestr zwierząt przyjętych do schroniska w stosunku do których ustalono właściciela i które                                                                                                                                    
      właściciel odebrał na określonych zasadach, który winien zawierać: nr  porządkowy, data                   
      przyjęcia do schroniska, datę odbioru przez właściciela, dane właściciela,   
      opis zwierzęcia, nr chip, podpis właściciela, podpis wydającego. Rejestr winien być     
      prowadzony w postaci tabelarycznej.  
 
6.   Rejestr  zwierząt padłych w schronisku. 
 

      7.   Rejestr zgłoszeń z przeprowadzonych interwencji w sprawie wyłapywania zwierząt przez              
      osobę wyznaczoną  (rejestr powinien być prowadzony w postaci  tabelarycznej i zawierać:    
      datę zgłoszenia, dane personalne osoby zgłaszającej włącznie z numerem telefonu, datę  
      i formę przeprowadzenia interwencji, podpis osoby  przeprowadzającej interwencję.).  
 
8.   Umowy adopcyjne zwierząt (załącznik nr 1). 
  

      9..   Ewidencja darów na rzecz schroniska.  
 

VIII.   CENNIK SCHRONISKA 
               
             ADOPCJE: 
   
             - SUKA :  100 zł. 
             - PIES :       50 zł. 
             - SUKA/PIES powyżej 6. roku życia – 0 zł. 
             - SZCZENIĘ :    30 zł. 
             - MAŁY KOT:      30 zł 
             - DOROSŁY KOT:  0 zł. 
  
           Zwierzęta wydawane są osobom trzeźwym, pełnoletnim, legitymującym się dokumentem ze                          
           zdjęciem. Celem działania Schroniska jest jak najlepsza opieka nad zwierzęciem tego                            
           potrzebującym i „oddanie” go w „dobre ręce”. Adopcja nie może się odbywać za wszelką   
           cenę. Jeżeli z rozmowy przed adopcją wynika niewłaściwy stosunek do zwierząt, np.    
           wykluczający opiekę weterynaryjną, odpowiednie wyżywienia (bo niech łapie myszy) – w       
           takim i podobnych przypadkach  Schronisko zastrzega sobie prawo do odmowy oddania do       
           adopcji. 
 
           ODEBRANIE PSA LUB KOTA PRZEZ WŁAŚCICELA: 
 

- przez pierwsze 7 dni pobytu w schronisku :  
                      PIES LUB KOT -10 zł. za dobę 
 

- następne 7 dni pobytu w schronisku: 
PIES LUB KOT – 15 zł. na dobę. 
 

           
 



 
          PRZYJĘCIE ZWIERZĘCIA OD WŁAŚCICIELA: 
     
          - PSY :  400 zł. 
          - KOTY : 200 zł. 
 

IX.   PROWADZENIE  DZIAŁAŃ  PROADOPCYJNYCH  I  EDUKACYJNYCH 
 

1.    Zapraszanie szkół i przedszkoli do Schroniska spełniające trzy role :  
- zapoznanie dzieci ze zwierzętami zwłaszcza, jeśli nie mają ich w domu, pokazanie jak    
  człowiek dba o zwierzęta, sam widok dobrze wyglądających, zdrowych zwierząt jest  
  najlepszym tego świadectwem, jednocześnie wizytówką Schroniska, 
- zawsze wycieczka do Schroniska jest poprzedzona zbiórką darów, a tych nigdy za wiele, 
- zdarza się, że upatrzony pies czy kot jest później adoptowany. 

         2.   Akcje wykonywania prac plastycznych pod tytułem : twój zwierzak, dzień kota, itp. 
               i wystawa tych prac w Schronisku. 
         3.   Prelekcje w szkołach na temat działalności Schroniska. 
         4.   Prowadzenie strony internetowej z aktualnymi informacjami i aktualne zdjęcia zwierząt do   
               adopcji. 
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