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REGULAMIN 

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Koszalinie 

 

WARUNKI OGÓLNE 

1. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, dalej zwane Schroniskiem jest własnością Gminy 
Miasto Koszalin. 

2. Schronisko działa zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
23 czerwca 2004 roku w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych  
dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158 poz. 1657). 

3. Schronisko prowadzone jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej                 
Sp. z o.o. w Koszalinie. 

4. Schronisko jest zlokalizowane w Koszalinie, ul. Mieszka I 55; 75-124 Koszalin. 

5. Czas pracy biura w Schronisku w miesiącach od października do kwietnia od godziny  
9.00 do godziny 16.00 od poniedziałku do piątku. W soboty i w niedziele od godziny 10.00 
do godziny 14.00. Schronisko dla osób odwiedzających jest czynne od poniedziałku  
do piątku w godzinach 9.00 – 16.00. W soboty i niedziele od godziny 10.00 do godziny 14.00. 

W poniedziałki Schronisko nieczynne dla wolontariuszy. 
6. Czas pracy biura w Schronisku w miesiącach od maja do września od godziny 9.00  

do godziny 17.00. W soboty i niedziele od 10.00 do godziny 14.00. Schronisko dla osób 
odwiedzających jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00. W soboty 

i niedziele od godziny 10.00 do godziny 14.00.  W poniedziałki Schronisko nieczynne  
dla wolontariuszy.  

7. Osoby odwiedzające Schronisko mogą poruszać się po jego terenie tylko                                
z pracownikiem etatowym Schroniska.  

Kontakt: 94/ 34 03-400 lub 731-953-102. 

8. W dni świąteczne biuro oraz Schronisko dla wolontariuszy i odwiedzających jest nieczynne.  
9. Do Schroniska przyjmowane są zwierzęta, tj. psy i koty zagubione, zbłąkane, porzucone, 

odebrane właścicielom/opiekunom, z wypadków drogowych lub z innych przyczyn 
bezdomne  z terenu Gminy Miasta Koszalina oraz bezdomne psy  i koty z wybranych gmin 

na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Miasto Koszalin. 
10. Wszyscy pracownicy Schroniska dbają o zachowanie zasad humanitarnego traktowania 

zwierząt przebywających w Schronisku.  
11. Na terenie Schroniska zabrania się w szczególności: 

a) spożywania alkoholu,  
b) wstępu osobom nietrzeźwym,  
c) drażnienia zwierząt,  
d) samowolnego wykonywania dokumentacji zdjęciowej i jej publikacji bez zgody 

Kierownika Schroniska. 

12. Na terenie Schroniska osobom postronnym zabrania się w szczególności:   

a) wstępu na teren Schroniska oraz zbliżania się do zwierząt bez asysty                            
lub zezwolenia pracownika Schroniska,  

b) otwierania furtek wybiegów, wkładania rąk przez siatkę ogrodzeniową wybiegów,  
c) wprowadzania swoich zwierząt bez zezwolenia pracownika Schroniska,  
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d) karmienia zwierząt bez zezwolenia pracownika Schroniska, 
e) zabierania samowolnie psa na spacery, 

f) spacerowania z psem po terenie Schroniska obok innych boksów/wybiegów. 
13. Schronisko nie przyjmuje na przetrzymanie, a także nie odławia ptaków i zwierząt dziko 

żyjących. 

14. Kontakt : 

a) do Schroniska 94 3403 400, lub 731 953 102, 

b) odławianie i transport zwierząt 502 526 707, 

c) całodobowa pomoc lekarza weterynarii 603 583 666, 

d) strona internetowa www.facebook.com/lesnyzakatekkoszalin 

PODSTAWOWE CELE I ZADANIA SCHRONISKA 

1 Do podstawowych zadań Schroniska należy: 
a) przyjmowanie, a także przetrzymywanie i sprawowanie opieki nad zwierzętami t.j. psami i 

kotami zabłąkanymi, zagubionymi, porzuconymi, odebranymi właścicielom/opiekunom,  
z wypadków drogowych lub z innych przyczyn bezdomnymi z terenu Gminy i Miasta 
Koszalin oraz bezdomnymi psami z wybranych gmin na podstawie zawartego 

porozumienia z Gminą Miasto Koszalin, 
b) zapewnienie właściwych warunków bytowania zwierząt w nim przebywających - zgodnie  

z ich podstawowymi potrzebami fizjologicznymi oraz ich humanitarnego traktowania, 

c) zapewnienie sterylizacji albo kastracji zwierząt przebywających w Schronisku, 
d) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt przebywających  

w Schronisku, 

e) socjalizacja zwierząt, praca z trudnymi psami, oswajanie, 
f) przekazywanie zwierząt osobom zainteresowanym ich posiadaniem i zdolnym zapewnić   

im należyte warunki utrzymania, 
g) oznakowanie zwierząt (po wcześniejszym sprawdzeniu czy zwierzę  

nie jest już oznakowane), przy czym zabiegi mogą być wykonywane po okresie kwarantanny  
i w przypadku gdy po zwierzę nie zgłosi się właściciel, 

h) rejestrowanie w ewidencji przyjmowanych zwierząt oraz ewidencji zwierząt przekazanych 
do adopcji, 

i) prowadzenie dokumentacji i ewidencji zwierząt, 
j) odławianie zwierząt wskazanych przez Straż Miejską, Policję, Straż Pożarną  lub Wydział 

Środowiska Urzędu Miejskiego w Koszalinie odbywa się w godzinach od 7.00 do 22.00                  

w okresie od października do marca. 
Całą dobę w sprawach dotyczących pomocy rannym i chorym zwierzętom bezdomnym 
oraz wolno żyjącym kotom. 
Całą dobę w sprawach dot. odławiania bezdomnych zwierząt stanowiących zagrożenie  
dla bezpieczeństwa zdrowia lub życia mieszkańców, 

k) odławianie zwierząt wskazanych przez Straż Miejską, Policję, Straż Pożarną  lub Wydział 
Środowiska Urzędu Miejskiego w Koszalinie odbywa się w godzinach od 7.00 do 24.00                  
w okresie od kwietnia do września. 
Całą dobę w sprawach dotyczących pomocy rannym i chorym zwierzętom bezdomnym 
oraz wolno żyjącym kotom. 

http://www.facebook.com/lesnyzakatekkoszalin
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Całą dobę w sprawach dot. odławiania bezdomnych zwierząt stanowiących zagrożenie  
dla bezpieczeństwa zdrowia lub życia mieszkańców, 

l) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami, humanitarnego 
traktowania zwierząt, propagowanie działań zmierzających do zmniejszenia liczby 
bezdomnych zwierząt, 

m) prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących adopcji, 
n) udostępnianie wizerunków zwierząt przeznaczonych do adopcji wraz z ich charakterystyką 

np. na portalach społecznościowych, prasie itp. 

PERSONEL SCHRONISKA I JEGO ZADANIA 

1. Personel Schroniska stanowią: 3 etaty pracowników nadzoru i 8 etatów                            
na stanowiskach robotniczych. Pracownicy nadzoru: Kierownik Schroniska, Z-ca Kierownika 

Schroniska, Inspektor ds. Schroniska. Pracownicy na stanowiskach robotniczych; 

Brygadzista, opiekunowie zwierząt. 
2. Pracownicy na stanowiskach robotniczych zatrudnieni są w systemie zmianowym                    

od 7.00 do 19.00. 

3. W godzinach 19.00 – 7.00 ochrona fizyczna. Pracownicy ochrony będą wykonywać 
czynności opiekuna zwierząt. W tym zakresie będą przeszkoleni.  

4. Kierownik Schroniska kieruje pracą Schroniska i jest odpowiedzialny za jego prawidłowe 
funkcjonowanie. 

5. Kierownik Schroniska w porozumieniu z lekarzem weterynarii oraz inspektorem                     

do spraw Schroniska, opracowuje: 

a) szczegółowe zasady dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, 

b) szczegółowe zasady i normy żywienia zwierząt przebywających w Schronisku. 

6. Wszyscy pracownicy Schroniska są przeszkoleni w zakresie przestrzegania przepisów BHP 
i P.poż, ze szczególnym uwzględnieniem pracy ze zwierzętami. 

ZASADY PODEJMOWANIA INTERWENCJI 

1. Interwencje prowadzone są niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia i dokonaniu wpisów  
do wykazu zgłoszeń interwencyjnych: 

a) całą dobę w sprawach dotyczących pomocy rannym i chorym bezdomnym zwierzętom  
oraz wolno żyjącym kotom. 

b) w godzinach od 7.00 do 22.00 w sprawach dotyczących odławiania bezdomnych zwierząt 
w okresie od października do marca. 

c) W godzinach od 7.00 do 24.00 w sprawach dotyczących odławiania bezdomnych zwierząt  
w okresie od kwietnia do września. 

d) całą dobę w sprawach dot. odławiania bezdomnych zwierząt stanowiących zagrożenie  
dla bezpieczeństwa zdrowia lub życia mieszkańców. 

ZASADY PRZYJMOWANIA ZWIERZĄT DO SCHRONISKA 

1. Do Schroniska przyjmowane są zwierzęta: zagubione, zabłąkane, porzucone, odebrane 
właścicielom/opiekunom, z wypadków drogowych lub innych przyczyn bezdomne z terenu 
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Gminy Miasta Koszalin oraz bezdomne psy i koty z wybranych gmin na podstawie 

zawartego porozumienia przez Zamawiającego. 
2. Schronisko przyjmuje odłowione zwierzęta wskazane przez Straż Miejską, Policję, Straż 

Pożarną lub Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Koszalinie, dostarczone przez 

podwykonawcę podejmującego interwencję. Odławianie i transport zwierząt                                      
nr kontaktowy: 502 526 707. 

3. Jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych i udokumentowanych sytuacjach do Schroniska 

mogą być przyjęte zwierzęta od właściciela, który na skutek wypadków losowych nie może 
kontynuować dalszej opieki nad zwierzęciem (załącznik 1). 

4. Do Schroniska nie są przyjmowane zwierzęta, które okaleczyły człowieka lub co do których 
istnieje uzasadnione podejrzenie, że są zarażone wścieklizną. W takim przypadku 
Schronisko niezwłocznie powiadamia Powiatowego Lekarza Weterynarii zgodnie                                
z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania wścieklizny (Dz. 

U. z 2005r. Nr 13, poz.103).  

5. Zwierzęta przyjmowane są do Schroniska przez Kierownika lub wyznaczonego pracownika 
Schroniska. 

6. Wszystkie zwierzęta przyjmowane do Schroniska wprowadzane są do ewidencji zgodnie               
z wymogami określonymi w § 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 
czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia 
schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158,poz.1657) zawierającej dane: numer 
porządkowy, datę przyjęcia zwierzęcia do schroniska, opis zwierzęcia (nr karty, gatunek, 
płeć, maść, wiek, oznakowanie), dane dotyczące kwarantanny, dane dotyczące szczepień              
i zabiegów weterynaryjnych, identyfikacji, adopcji, zdarzeń losowych oraz imię, nazwisko                
i adres osoby przyprowadzającej zwierzę, datę opuszczenia schroniska wraz z danymi 
personalnymi osoby, której przekazano zwierzę, datę śmierci z podaniem przyczyny. 

7. Oględzin nowo przybyłego zwierzęcia dokonuje lekarz weterynarii.  
8. Zwierzęta przyjmowane do Schroniska zostają poddane 14 dniowej kwarantannie  

w oddzielnych boksach. Zwierzęta chore umieszczane są w osobnych boksach. 

PRZETRZYMYWANIE I OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI W SCHRONISKU 

1. Minimalny czas kwarantanny w Schronisku wynosi dla psów i kotów 14 dni.  
2. W celu zachowania w Schronisku należytych warunków higienicznych należy : 

a) na bieżąco usuwać nieczystości,  
b) utrzymywać budynki, wybiegi i obejścia w czystości,  
c) odpowiednio wietrzyć i ogrzewać pomieszczenia zamknięte dla zwierząt chorych, 

szczeniąt oraz przetrzymywanych w izolatkach,  
d) stosować przyjęte procedury DDD - dezynfekcji, deratyzacji i dezynsekcji. 

3.  W celu odpowiedniej pielęgnacji zwierząt należy : 
a) wymieniać posłania zwierząt, aby były czyste i suche,  
b) poddawać zwierzęta zabiegom zootechnicznym,  

c) u zwierząt chorych stosować wskazane przez lekarza weterynarii leki i zabiegi,  
d) zgłaszać lekarzowi weterynarii oraz kierownictwu o zauważonych u zwierząt 

objawach chorobowych, 

e) karmić zwierzęta zgodnie z ustalonymi normami żywieniowymi, 
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f) przestrzegać właściwych zasad pojenia zwierząt.  
4. Zwierzęta przebywające w Schronisku po zakończeniu kwarantanny podlegają zabiegowi 

sterylizacji (kastracji) o przeprowadzeniu zabiegu decyzję podejmuje lekarz weterynarii. 
5. Zwierzęta utrzymywane w Schronisku pogrupowano na: 

a) zwierzęta poddawane kwarantannie, 
b) zwierzęta chore lub ranne, 
c) szczenięta (kocięta), 
d) suki ze szczeniętami, 
e) zwierzęta agresywne. 

6. Psy i koty umieszczone są  w odległych od siebie rejonach Schroniska,  
aby  w możliwie jak najskuteczniejszy sposób uniknąć między nimi kontaktu wzrokowego                         
i węchowego. Miejsce przebywania wymienionych grup zwierząt powinno być w widoczny 

sposób oznakowane. 
7. Schronisko nie przyjmuje na przetrzymanie , a także nie odławia ptaków  oraz zwierząt dziko 

żyjących. 
8. W Schronisku jest opracowane 17 procedur za zgodą i akceptacją Powiatowego 

Inspektoratu Weterynarii.   

WYDAWANIE ZWIERZĄT ZE SCHRONISKA 

1. Zwierzęta przebywające w Schronisku mogą zostać wydane nowym właścicielom                          
po przebyciu kwarantanny.  

2. Zwierzę może być adoptowane tylko przez osoby fizyczne. 
3. Zwierzę może być wydane nowym właścicielom po uprzednim szczepieniu przeciwko 

wściekliźnie, chorobom zakaźnym, zbadaniu przez lekarza weterynarii, oznakowaniu oraz 
kastracji lub sterylizacji. W przypadku adopcji szczeniąt/kociąt  należy wypełnić załącznik             
nr 6. 

4. Każda osoba adoptująca zwierzę ze Schroniska zobowiązana jest do:  
a) obejrzenia zwierzęcia i zapoznania się z informacjami o nim przekazanymi  

przez pracownika Schroniska,  

b) odbycia minimum trzech spacerów w obecności opiekuna zwierząt (jeden spacer 
dziennie, dot. psów) na terenie Schroniska w celu podjęcia właściwej decyzji, 

c) odstępstwem od spacerów może być duża odległość miejsca zamieszkania osoby 
chętnej do adopcji (pow. 25 km od Schroniska), 

d) dokonania opłaty z tytułu adopcji wg obowiązującego cennika (załącznik nr 4)              
na wskazane przez Kierownika lub pracownika biura konto bankowe Urzędu Miasta 
lub w kasie Urzędu Miejskiego w Koszalinie i okazania dowodu dokonanej wpłaty, 

e) posiadania odpowiednich przyborów potrzebnych do zabrania zwierzęcia - szelek, 

obroży, smyczy, kagańca itp. Przy adopcji kota należy posiadać transporter                                      
do przenoszenia zwierząt, 

f) podpisania umowy adopcyjnej.  

5. Osoby adoptujące zwierzę ze Schroniska zobowiązane są do podania danych osobowych, 
nr dowodu osobistego, potwierdzić dane własnoręcznym podpisem oraz wypełnienie 
kwestionariusza adopcyjnego ( załącznik nr 2) oraz umowy adopcyjnej (załącznik nr 3).                 
W „Karcie Ewidencji Zwierzęcia” podpisać jako osoba przyjmująca zwierzę.  
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6. Kierownik bądź wyznaczony przez niego pracownik administracji odnotowuje  

w rejestrze zwierząt dane osobowe osoby zabierającej zwierzę. 
7. Zasady wydawania zwierząt są wywieszone w Schronisku w widocznym miejscu. 
8. Właściciele zwierząt, które trafiły do Schroniska mają prawo je odebrać  po udowodnieniu 

swojej własności i uregulowaniu kosztów pobytu zwierzęcia w Schronisku i opieki 
weterynaryjnej według obowiązującego cennika.  Wpłaty należy dokonać na wskazane 
przez Kierownika lub pracownika biura konto bankowe Urzędu Miasta lub w kasie Urzędu 
Miejskiego w Koszalinie i okazaniu dowodu wpłaty. Jeżeli właściciel zwierzęcia, które trafiło 
do Schroniska nie zgłosi się po nie w terminie 14 dni  od przyjęcia zwierzęcia do Schroniska, 
może ono być wydane nowemu właścicielowi. Dane nowego właściciela nie mogą  
być ujawnione.  

9. Schronisko nie wydaje zwierząt: 
a) osobom, które nie ukończyły 18 roku życia,  
b) osobom nietrzeźwym i będącym pod wpływem środków odurzających, 
c) zwierząt chorych z wyjątkiem przypadków, gdy zgłoszą się właściciele tych zwierząt 

lub też osoba adoptująca zwierzę zobowiąże się pisemnie do ich dalszego leczenia,            
a lekarz weterynarii stwierdzi, że wydanie chorego zwierzęcia będzie dla niego 
korzystne, 

d) szczeniąt i kociąt przed ukończeniem 12 tygodnia życia,  

EUTANAZJA ZWIERZĄT 

1. Eutanazja obligatoryjnie dotyczy ślepych miotów. 
2. Eutanazja fakultatywnie dotyczy zwierząt nieuleczalnie chorych wobec których podjęto 

leczenie, a nie dało ono rezultatu oraz osobników bezpośrednio zagrażających ludziom lub 
innym zwierzętom, jeżeli nie jest możliwy inny sposób usunięcia zagrożenia. 

3. Decyzję o eutanazji podejmuje wyłącznie lekarz weterynarii zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2017, poz. 1840), z którym prowadzący 
Schronisk zawarł umowę. 

4. Eutanazję wykonuje wyłącznie lekarz weterynarii. 

5. Eutanazja jest dokonywana w Schronisku, a w wyjątkowych sytuacjach (np. zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt) w gabinecie weterynaryjnym, z którym prowadzący 
Schronisko zawarł stosowną umowę. 

6. Fakt i przyczyna eutanazji zwierzęcia muszą być odnotowane w rejestrze zwierząt. 

WOLONTARIAT 

Wolontariat w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt prowadzony jest zgodnie  
z Regulaminem wolontariatu (załącznik nr 5). 

OPŁATY ZA PRZYJĘCIE ZWIERZĘCIA DO SCHRONISKA 

1. Cennik usług świadczonych przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt stanowi załącznik 
nr 4. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Schronisko dla zwierząt jest własnością Gminy Miasta Koszalin.  
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2. Schronisko podlega nadzorowi i kontroli przez upoważnione organy i jednostki nadrzędne.  
3. Za przestrzeganie niniejszego regulaminu odpowiedzialność ponosi Kierownik Schroniska.  
4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia podpisania. 

Załączniki do regulaminu: 

1. Załącznik nr 1 Oświadczenie właściciela oddającego psa/kota  

2. Załącznik nr 2 Kwestionariusz adopcyjny psa/kota  

3. Załącznik nr 3 Umowa Adopcyjna psa/kota* 

4. Załącznik nr 4 Cennik 

5. Załącznik nr 5 Regulamin wolontariatu 

6. Załącznik nr 6  Zobowiązanie w przypadku adopcji szczenięcia psa/kocięcia kota 

 

Koszalin dnia, 30.04.2021r. 

 



 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu  

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Koszalinie 

 

 

O Ś W IA D C Z E N IE 

Właściciela oddającego psa/kota* 

Ja niżej podpisany / a / .................................................................................................................  

zamieszkały / a / ........................................................................................................................  
nr dowodu osobistego ………………………………………………………………………………………………………….. 

oświadczam, że 

Jestem właścicielem oddawanego / przywiezionego*) w dniu ...................................... 

do Schroniska dla Zwierząt w Koszalinie psa / kota*) 

r a s y ............................................................................................................................................ 

m a ści............................................................................................................................................  
znaki szczególne…………………………………………………………………………………………………………….. 

Przyczyna oddania zwierzęcia do Schroniska…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

W załączeniu dokumentacja zwierzęcia: 

1. Książeczka szczepień 

2. Rodowód 

3. Inne (jakie)……………………………………………………………………………………. 

*' niepotrzebne skreślić 

 

…………………………………….. 
podpis osoby oddającej zwierzę 

 

Koszalin, dnia……………. 



Załącznik nr 2 do Regulaminu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Koszalinie 

 

KWESTIONARIUSZ ADOPCYJNY PSA/KOTA* 

 

Imię i nazwisko................................................................................................data.................................. 

Adres......................................................................................................................................................... 

telefon domowy.................................................... telefon służbowy......................... 

Zatrudnienie: pracująca □ niepracująca □ emeryt □ rencista □  

Warunki mieszkaniowe: dom z ogrodem □ mieszkanie w bloku □ Inne jakie)............................. 

Ogrodzenie: tak / nie*  

Liczba dorosłych w domu......., liczba dzieci............... (w jakim wieku ?................... )  

Kto będzie praktycznie odpowiedzialny za opiekę nad adoptowanymi zwierzętami? 

………………………………………………………………………………………….. 

Ile zwierząt już Państwo posiadają?.................................. 

Od jak dawna?............................ 

Gdzie zwierzę będzie trzymane: w domu □ na podwórzu □  

Jeżeli straciliście psa / kota*, to w jakich okolicznościach?....................................................................... 

Czy kiedykolwiek odprowadziłem (- am ) jakiekolwiek zwierzę do schroniska? TAK NIE * 

W jakich okolicznościach?..........................................................................................  

*niepotrzebne skreślić Powyższe informacje zostały udzielone dobrowolnie przez adoptującego  
po uzyskaniu jego zgody. 

 

 

……………………………………..                 …………………………………………….. 

Podpis osoby adoptującej     Podpis pracownika schroniska 



Załącznik nr 3 do Regulaminu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Koszalinie 

 

UMOWA ADOPCYJNA PSA / KOTA* 

przebywającego w Schronisku dla bezdomnych zwierząt „Leśny Zakątek”, tj. przy ul. Mieszka I 55 
w Koszalinie zawarta w dniu ................... w Koszalinie pomiędzy: 

 

....................................................................z siedzibą w Koszalinie przy ul. ……………………………………., 
NIP............................., REGON............................. zwanym dalej dotychczasowym opiekunem, 

a 

.............................................................zamieszkałym/ą w .............................. przy ulicy 

..................................................legitymującym/ą się dowodem osobistym........................................., 
tel..............................., e-mail....................................................zwaną dalej osobą adoptującą. 

 

§1 

1. Dotychczasowy opiekun przekazuje osobie adoptującej psa/kota* płci..........., rasa..................., 
w wieku ............................., o imieniu ....................., nr chipa.......................................,  

znak szczególny................................................, nr z wykazu ………………… 

2.Osoba adoptująca określa miejsce stałego pobytu psa/kota* pod adresem 
.............................................................................................. i zobowiązuje się do pisemnego 

powiadomienia w terminie 7 dni o zmianie stałego adresu pobytu zwierzęcia. 
3. Miejsce przebywania psa/kota*: mieszkanie (dom)*, kojec*, na ogrodzonym i zabezpieczonym 

terenie posesji*, inne (jakie)*...................................................................  

 

§2 

Osoba adoptująca zobowiązuje się:   
1)  traktować zwierzę zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, 
2)  zapewnić zwierzęciu odpowiednie wyżywienie, dostęp do wody i odpowiednie schronienie, 
3)  zapewnić wystarczającą ilość spacerów i/lub wybieg, 

4)  nie wykorzystywać zwierzęcia do pracy, polowania, walk albo do tresowania do celów 
obronnych, 

5)  nie trzymać zwierzęcia na łańcuchu ani w boksie, z którego nigdy nie będzie wypuszczany, 
6) zapewnić zwierzęciu opiekę weterynaryjną w razie choroby, a także regularne szczepienia 

ochronne i odrobaczanie zgodnie z zaleceniem lekarza weterynarii, 

7) nie poddawać zwierzęcia eksperymentom medycznym lub jakimkolwiek innym, 
8) nie odsprzedawać, nie porzucać i nie przekazywać w charakterze prezentu osobom trzecim.  

 

§3 

1. Dotychczasowy opiekun ma prawo do przeprowadzenia zapowiedzianych i niezapowiedzianych 

kontroli w miejscu pobytu zwierzęcia. 
2. W razie stwierdzenia złamania warunków umowy adopcyjnej i zaniedbania zwierzęcia, 

dotychczasowy opiekun ma prawo odebrać zwierzę osobie adoptującej. Osoba adoptująca 
zobowiązuje się w takim przypadku bezzwłocznie wydać zwierzę dotychczasowemu 
opiekunowi. 

 

§4 

1. Całkowita odpowiedzialność oraz koszty utrzymania i opieki nad zwierzęciem spoczywają  
na osobie adoptującej od dnia zawarcia umowy adopcyjnej. 

2. Osoba adoptująca oświadcza, że stan zwierzęcia jest mu znany, zapoznała się z nim i nie wnosi 
w związku z nim żadnych roszczeń. 

 

 



§5 

Osoba adoptująca oświadcza, że została poinformowana, iż w razie złego traktowania zwierzęcia 
grozi jej odpowiedzialność karna na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt. 
 

§6 

Niniejszy dokument jest zobowiązaniem adopcyjnym, a nie umową kupna/sprzedaży. 
 

§7 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 

§8 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 
 

 

 

 

   ........................................                                                                                    ..................................... 

       Dotychczasowy                                                                                                             Osoba 

            opiekun                                                                                                                 adoptująca 

                                                                                              

 

 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Na podstawie art.6 ust.1 lit a. 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych przez ………………………………………………………………………………..…………………………… w celu 
usprawnienia czynności związanych z realizacją umowy adopcyjnej wymagających kontaktu z 

osobą adoptującą. Jednocześnie informuję, że zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną dotycząca 
danych osobowych znajdującą się na odwrocie. 

 

 

................................. 

          (podpis osoby adoptującej zwierzę) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) uprzejmie informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest ………………………………….………………… 
reprezentowane przez Kierownika Schroniska dla zwierząt bezdomnych „Leśny Zakątek” 
przy ul. Mieszka I 55         w Koszalinie  e-mail: 

……………………………………………………………………………………………………....……. . 
2. W ………………………………………………….. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych: 

………………………………….ul. …………………………………………………………… e-mail: 

……………………………. . 
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia umowy adopcyjnej  zwierzęcia zgodnie 

z art.6 ust 1 lit. a RODO tj. Pana/Pani zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu osiągnięcia celu w jakim je 
pozyskaliśmy, a później przez czas wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych. 

5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania. 
6. Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje 

skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać Pani/Pana danych osobowych od chwili 

wycofania zgody. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed 
wycofaniem pozostają zgodne z prawem bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony 
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. 

8. Ponadto informujemy, że w ………………………………………………………………………. nie przetwarza 
się danych osobowych w trybie zautomatyzowanym. 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Koszalinie 

 

CENNIK 

1. Opłata za adopcję zwierzęcia ze Schroniska: 
 

60 zł  Pies 

40 zł  Kot 

 

 

2. Opłata za przyjęcie zwierzęcia do Schroniska od właściciela: 
 

100 zł   Pies 

150 zł  Suka 

60 zł  Kot 

 

3. Opłata za odbiór zwierzęcia ze Schroniska przez właściciela: 
 

a)  18 zł opłata za dobę pobytu zwierzęcia w Schronisku,  

b)  opłata za wykonane zabiegi weterynaryjne - zgodnie z cennikiem zawartym         

     w umowie na sprawowanie opieki weterynaryjnej z Gabinetem Weterynaryjnym. 
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Załącznik nr 5 do Regulaminu Schroniska  
dla Bezdomnych Zwierząt w Koszalinie 

 

Regulamin Wolontariatu w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt  
w Koszalinie 

1. Regulamin określa zasady współpracy wolontariuszy ze Schroniskiem dla Bezdomnych 

Zwierząt w Koszalinie. 
 

2. Wolontariuszem może być każdy kto: 
a) lubi zwierzęta, a zwłaszcza psy i koty oraz wyrazi chęć nieodpłatnie wykonywać czynności 

na ich rzecz, 

b) ukończył 18 lat, lub ukończył 16 lat i przedstawił zezwolenie rodziców/opiekunów 
wyrażające zgodę na odbywanie wolontariatu w Schronisku dla Zwierząt prowadzonym 
przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.                             
w Koszalinie (załącznik nr 2), 

c) nie ma medycznych przeciwwskazań do opieki nad zwierzętami, 
d) złoży wypełnioną Ankietę Kandydata na Wolontariusza (załącznik nr 1),  
e) złoży zaświadczenie od lekarza o braku przeciw wskazań do prowadzenia wolontariatu 

f) zostanie wpisany do rejestru Wolontariuszy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt  
w Koszalinie, 

g) zostanie zapoznany z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  p. poż 
zgodnie z charakterem wykonywanych czynności, 

h) odbędzie szkolenie wprowadzające do wykonywania czynności w charakterze 

wolontariusza w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Koszalinie, 
i) zawrze umowę o świadczenie usług wolontariatu z  PGK Sp. z o.o. w zakresie czynności 

określonych niniejszym regulaminem. 
 

3. Praca w ramach wolontariatu może być świadczona na rzecz Schroniska  

dla Bezdomnych Zwierząt w Koszalinie w miesiącach od 1 października  do  30 kwietnia  

od wtorku do piątku w godzinach 12.00 do 16.00 zgodnie z ustaleniami z Kierownikiem 

Schroniska. W soboty i niedziele w godzinach od 11.00 do 14.00.  

W miesiącach od 1 maja do 30 września od wtorku do piątku w godzinach od 12.00 do 17.00, 
w soboty i niedziele w godzinach od 11.00 do 14.00. 

 

4. Wolontariusz wykonuje czynności zlecone na terenie Schroniska oraz na zasadzie 
dobrowolności, nie pobiera wynagrodzenia, uczestniczy w imprezach organizowanych przez 

Schronisko.  

 

5. Wolontariat może być świadczony tylko przez osoby, z którymi podpisane zostało 
porozumienie. Wolontariusz nie może wyprowadzać zwierząt na spacer mając pod opieką 
osoby nieletnie, a także w obecności osób pełnoletnich, z którymi nie zostało podpisane 
porozumienie.  

 

6. Wolontariusz ma obowiązek:  
a) wykonywać czynności opisane w ust. 5 w dniach i godzinach wyznaczonych w drodze 

wcześniejszych ustaleń z kierownikiem Schroniska,  
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b) potwierdzać swoją obecność podpisem w liście obecności przed rozpoczęciem 
wolontariatu  w danym dniu,  

c) nosić identyfikator w czasie wykonywania czynności w Schronisku i w czasie spaceru z psem 
poza terenem Schroniska,  

d) przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz p. poż 

e) wykonywać czynności zlecone przez kierownika lub wyznaczonego pracownika mieszczące 
się w wykazie czynności zawartych w porozumieniu, 

f) respektować i podporządkowywać się nakazom i zakazom lekarza weterynarii, 
o których został poinformowany przez pracownika Schroniska, 

g) utrzymywać czystość na terenie Schroniska dla Zwierząt,   
h) sprzątać odchody psa wyprowadzanego na terenie Schroniska poza teren Schroniska,  

i) odnosić na miejsce pobrania wszystkie przedmioty ( smycze, szczotki, zabawki, itp.),  
j) w czasie wykonywania czynności ze zwierzętami zachowywać higienę osobistą (myć ręce, 

nie jeść, nie pić, nie palić i nosić odzież odpowiednią do tej pracy), 

k) wykonywać podjęte zadania sumiennie z zachowaniem należytej staranności, 
l) wolontariusz zobowiązany jest dbać o powierzone mienie, a wszelkie uszkodzenia mienia 

zgłaszać bezzwłocznie pracownikom Schroniska. 
 

7. Czynności wolontariusza mogą polegać w szczególności na:  
a) wyprowadzaniu na spacery wyznaczonych psów na smyczach, a w szczególnych 

wypadkach w kagańcach, przy czym czas wyprowadzenia na spacer jednego psa  
nie powinien być krótszy niż 30 minut. W szczególnych przypadkach czas spaceru może  
być skrócony dotyczy to zwierząt starszych, chorych lub po drobnych zabiegach 
weterynaryjnych, 

b) wyprowadzaniu przede wszystkim na spacery psów, które wymagają socjalizacji, 
rehabilitacji i szczególnego kontaktu z człowiekiem, 

c) jeden wolontariusz może na spacer wyprowadzić każdorazowo jednego                              

lub jednocześnie dwa psy ale tylko te, które znajdują się w jednym boksie, 

d) czesaniu wyznaczonych psów (kotów),  
e) pomocy w przygotowywaniu i uczestnictwie w akcjach i innych imprezach związanych  

z adopcją bezdomnych zwierząt oraz pozyskiwaniu środków w trakcie organizowanych 
przez Schronisko akcji,  

f) wspomaganie opieki weterynaryjnej (zgłaszanie dostrzeżonych problemów zdrowotnych 
zwierząt), 

g) propagowaniu idei humanitaryzmu wobec zwierząt wśród mieszkańców Koszalina  

h) w szczególnych przypadkach i okolicznościach wolontariuszowi mogą być zlecone  
do wykonania nieskomplikowane czynności inne niż w/wymienione, nie wymagające 
specjalistycznej wiedzy i umiejętności. 
 

8. Wolontariuszowi nie wolno bez zgody lub porozumienia z kierownikiem, lekarzem weterynarii 

lub dyżurującym pracownikiem Schroniska:  
a) wykonywać samowolnie żadnych czynności związanych z pielęgnacją zwierząt, 
b) przenosić zwierząt z boksu do boksu bez zgody kierownika schroniska,  
c) samowolnie dokarmiać zwierząt,  
d) samowolnie wybierać zwierzęta do obsługi,  
e) bawić się ze zwierzętami w sposób wywołujący u nich wzrost zdenerwowania, stres, 

agresję, 
f) pochylać się nad zwierzętami w trakcie wyprowadzania, co zwierzę może odebrać jako 

próbę zdominowania jego – opiekujący się zwierzęciem powinien przy nim przykucnąć, 
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g) wykonywać gwałtownych, dynamicznych ruchów dłońmi podczas opieki nad zwierzęciem, 
h) przebywać w pomieszczeniach takich jak: gabinet weterynaryjny, wszystkich pawilonach  

i boksach dla zwierząt, a w szczególności: boksy obserwacyjne dla zwierząt podejrzanych  
o choroby zakaźne, boksach dla zwierząt podlegających kwarantannie, chłodniach, 
magazynach i innych wskazanych przez kierownika miejscach,  

i) robić bez zgody kierownika zdjęć zwierzętom przebywającym w boksach i na kwarantannie 
oraz umieszczać ich na portalach społecznościowych,  

j) samowolnie wykonywać innych czynności nie wymienionych w Regulaminie.  

 

9. Wolontariusz może wykazać się własną inicjatywą w zakresie:  
a) pozyskiwania funduszy na rzecz Schroniska,  

b) propagowania edukacji humanitarnej np. w szkołach, przedszkolach,  
c) pozyskiwania osób, które przyjmą bezdomne zwierzęta ze Schroniska do adopcji. 

 

10. Kierownik Schroniska może natychmiast zrezygnować z pomocy Wolontariusza,  
który nie przestrzega niniejszego Regulaminu oraz:  

a) dopuszcza się zachowania niezgodnego z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy  
oraz p.poż  lub narusza porządek prawny,  

b) narusza zasady wykonywanych czynności, powoduje dezorganizację lub zakłóca porządek,  
c) działa na szkodę korzystającego (schroniska) lub zwierząt przebywających  

w Schronisku, 

d)  narusza dobre imię Schroniska dla Zwierząt w Koszalinie. 
 

11. Wolontariusz może zostać skreślony z rejestru Wolontariuszy Schroniska dla Zwierząt     
w przypadku:  

a) własnej rezygnacji złożonej w formie pisemnej, 
b) nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, 

c) przerwy w świadczeniu wolontariatu dłuższej niż 6 miesięcy.  

Zapoznałem/am się z niniejszym regulaminem i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1   Ankieta kandydata na Wolontariusza 

2. Załącznik nr 2  Oświadczenie 

3. Załącznik nr 3   Porozumienie 

4. Załącznik nr 4   Rejestr osób wyprowadzających psy na spacer poza teren    Schroniska  

 

Koszalin, dn. 30.04.2021r.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Wolontariatu w Schronisku  

dla Bezdomnych Zwierząt w Koszalinie 

 

 

ANKIETA KANDYDATA NA WOLONTARIUSZA 

 

Wypełnienie wszystkich pól jest obowiązkowe (w pytaniach z możliwością wyboru odpowiedzi 
należy zakreślić właściwe odpowiedzi)  

Imię i Nazwisko: ................................................................................................. 

Adres: ................................................................................................................... 

Kontakt: tel.: E-mail: ..................................................................................................  

1. Skąd dowiedziałaś/eś się o wolontariacie w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt ? 

………………………………………………………………………………………... 

2. Co skłoniło Cię do podjęcia decyzji o zostaniu wolontariuszem? 

……………………………………………………………………………………… 

3.Czy masz już doświadczenia jako wolontariusz? TAK NIE  

Jeśli tak to jakie? …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

4. Czy obecnie jesteś gdzieś wolontariuszem? TAK NIE  

Jeśli tak to gdzie?..................................................................................................................... 

5. Czy masz jakieś doświadczenia w opiece nad zwierzętami? TAK NIE  

Jeśli tak to jakie?....................................................................................................................... 

6. Czy ukończyłeś jakieś kursy związane z pracą ze zwierzętami i/lub tematyką adekwatną do zadań 
wolontariusza? TAK NIE  

Jeśli tak to jakie?........................................................................................................................ 

7. W co chciałbyś się zaangażować jako wolontariusz naszego schroniska?: 

czynności z: kotami psami  

wyprowadzać psy na spacery,  

pielęgnować zwierzęta,   

pomagać w szukaniu nowych opiekunów dla zwierząt (ogłaszanie zwierząt w Internecie oraz innych 
mediach),  
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pomagać w trakcie imprez promujących działalność Schroniska  

inne..................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................  

8. Jakie posiadasz umiejętności lub cechy charakteru, które mogę być przydatne 
wolontariuszowi?............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

9. W jakim wymiarze zamierzasz wykonywać czynności w Schronisku?  

a) 1 x w tyg. ... dni w tyg.   1 x w miesiącu,  ……razy w miesiącu  

b) w tygodniu tylko w weekendy   obojętne  

c) rzadziej (wpisz słownie): …………………………………………………………………… 

d) na jaki okres zobowiązujesz się być wolontariuszem? ……………………………………... 

10. Czy zapoznałeś się z dokumentami określającymi organizację pracy Schroniska? 

TAK NIE 

Jeśli tak to jakimi? ………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

11. Czy jesteś świadom/a mogących nastąpić zdarzeń losowych oraz wynikłych z nich konsekwencji, 
a w szczególności faktu możliwości pokąsania lub doznania innych uszczerbków na zdrowiu  

w kontakcie ze zwierzętami. 

TAK NIE 

12. Wolontariusz w Schronisku wykonuje czynności określonego rodzaju na jego rzecz i na ściśle 
określonych zasadach oraz w miejscu i czasie uzgodnionym z kierownikiem placówki lub osobą 
przez niego wyznaczoną. Czy zobowiązujesz się do rzetelnej współpracy z pracownikami, 
wolontariuszami oraz innymi osobami przebywającymi w Schronisku? 

TAK NIE 

Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie czynności w charakterze 
wolontariusza, zostałem poinformowany o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym  
z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami, zapoznałem  
się z informacją o przysługujących mi prawach i ciążących na mnie obowiązkach, nie zostałem/am 
skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko zwierzętom, nie orzeczono wobec 
mnie zakazu pracy ze zwierzętami lub posiadania zwierząt. 

Niniejsze oświadczenie składam pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego 
(„Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym 
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznając nieprawdę lub zataja prawdę, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3"). 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1781 

z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższej 
ankiecie na potrzeby wolontariatu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Koszalinie. 
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Niniejsza ankieta nie stanowi porozumienia o wykonaniu świadczeń wolontariatu w myśl 
przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                              
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 

 

 

................................................... 

Data i czytelny podpis 

 



 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Wolontariatu w Schronisku  

dla Bezdomnych Zwierząt w Koszalinie 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, ..…............................................................ opiekun prawny małoletniej/go wyrażam zgodę                           

 na świadczenie przez niego pracy w charakterze wolontariusza w Schronisku dla Bezdomnych 

Zwierząt w Koszalinie. Potwierdzam, że jestem upoważniony do złożenia niniejszego oświadczenia  

Zapoznałem/łam się z regulaminem wolontariatu schroniska i jestem świadom/a mogących 
nastąpić zdarzeń losowych oraz wynikłych z nich konsekwencji dla dziecka, a także Schroniska.  
W szczególności mam świadomość tego, że mój podopieczny może zostać pogryziony lub doznać 
innych uszczerbków na zdrowiu w kontakcie ze zwierzętami. 

Niniejsze oświadczenie składam pouczona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu 
Karnego (Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym 
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznając nieprawdę łub zataja prawdę, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3). 

 

……………………………………… 

Data czytelny podpis 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu Wolontariatu w Schronisku  
dla Bezdomnych Zwierząt w Koszalinie 

 

POROZUMIENIE 

o wykonywaniu świadczeń wolontariatu 

Zawarte w dniu.....................w Koszalinie pomiędzy: Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt  
w Koszalinie z siedzibą przy ul. Mieszka I 55, prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin, zwanym w dalszej części 
Korzystającym 

 a 

…………………………………………………………………………………………………. 
(imię, nazwisko, data urodzenia, nr PESEL)…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 
(adres zamieszkania)  

zwanym dalej Wolontariuszem. 

Strony zawierają porozumienie następującej treści:  

1. Korzystający i Wolontariusz zawierają porozumienie o współpracy w zakresie pomocy 
bezdomnym zwierzętom w Schronisku.  

2. Zawarte porozumienie obejmuje świadczenie wolontariatu, o charakterze bezpłatnym.  
3. Wolontariusz zobowiązuje się wykonać w ramach porozumienia następujące czynności  

w Schronisku  (zgodnie z Regulaminem Wolontariatu w Schronisku dla Bezdomnych 

Zwierząt w Koszalinie):* 

a) socjalizację zwierząt (wyprowadzanie na spacery psów, zwłaszcza tych wymagających 
rehabilitacji), 

b) zabawy ze zwierzętami na terenie schroniska jak i poza nim, 
c) pielęgnację zwierząt  i wykonywanie zabiegów higienicznych (czesanie,  szczotkowanie 

sierści, kąpanie),  
d) wspomaganie opieki weterynaryjnej poprzez zgłaszanie pracownikom schroniska 

dostrzeżonych problemów zdrowotnych u zwierząt, 
e) prace porządkowe na terenie obiektów schroniska z wyłączeniem boksów 

przeznaczonych dla zwierząt,  
f) wspieranie adopcji zwierząt, 
g) wspieranie organizowanych przez prowadzącego schronisko działań edukacyjnych  

w zakresie opieki nad zwierzętami, humanitarnego traktowania zwierząt, propagowania 
działań zmierzających do ograniczania ilości zwierząt bezdomnych, promowania adopcji 
zwierząt, w tym rozpowszechniania ulotek i plakatów, 

h) udział w imprezach publicznych prowadzonych na rzecz schroniska, 

*niepotrzebne skreślić 

4. Rozpoczęcie wykonania świadczeń przez Wolontariusza strony ustalają na dzień 
................................. a zakończenie do dnia .............................................  



2/2 

 

5. Korzystający zapewnia Wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania 

świadczeń.  
6. Wolontariusz został poinformowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach 

(Regulamin wolontariatu). 

7. Wolontariusz we wszelkich kwestiach związanych z jego świadczeniem może zwrócić  
się do Kierownika Schroniska.  

8. Wolontariusz jest ubezpieczony od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w trakcie 
sprawowania wolontariatu na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt  
w Koszalinie. 

9. Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze stron w terminie 7 dni.  
10. Zmiany Porozumienia wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.  
11. W sprawach nieuregulowanych 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 



Załącznik nr 4 do Regulaminu Wolontariatu w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt                  
w Koszalinie  

 

Rejestr osób wyprowadzających psy na spacer poza teren schroniska 

 w dniu  …………………………….. 

 

LP Imię i 
Nazwisko 

Pies/ nr 

paw./boku 

Godz.  

wydania 

Podpis  

wolontariusza 

Godz. 

powrotu 

Podpis pracownika 

przyjmującego 

       

 



 

 

Załącznik nr 6 do Regulaminu Schroniska  

dla Bezdomnych Zwierząt w Koszalinie 

 

ZOBOWIĄZANIE W PRZYPADKU ADOPCJI SZCZENIĄT LUB KOCIĄT* 

 

 

Dane personalne osoby adoptującej : 
 

……………………………………………………………………………………………………. 
Imię: Nazwisko: Adres zamieszkania :  
Numer i seria dowodu osobistego ……………………………………………………………….. 
Metryczka psa/kota : .......................................................................... 

Płeć ;.............. Rasa :............................................................... 
Cechy szczególne...................................................................................... 
Imię : ....................................... Numer identyfikacyjny........................................................................ 
 

 

 

1. W związku z adopcją szczeniąt lub kociąt* oświadczam, iż zobowiązuję,  

do przyprowadzenia go do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Koszalinie w celu 
poddania go zabiegowi sterylizacji/kastracji, który odbędzie się po osiągnięciu przez niego 

dojrzałości płciowej. 
2. Nie doprowadzenie zwierzęcia i nie poddanie go zabiegowi kastracji/sterylizacji skutkuje 

odebraniem zwierzęcia. 
 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………. 
pieczęć firmowa i podpis pracownika schroniska  

 

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

 

 

* niepotrzebne skreślić 


