
Zal4czriknr I
Pioczg6 Powiltowego InEpektoraN Wetcry[8rll

pRoroKot I(oNTROII NR ........,..,,...

schroniska dla bezdomnych zwierzqt

Protok6l ninieiszy mo2e stanowid podstawq wdroienia postqpowania administmcyinego oraz

skierowania powiadomienia clo organ6w Scigania o, podeirzeniu popelnienia pryestepstwa'

Miejsce kontroli:Data kontroli (DD - MM - RRRRI:

Weterynaryiny numer idenryfikacyinyrNazwa przedsiqbiorcy, organizacji po2ytlcu publicznego, lub imiq i

imig i nazwislto z kierownika schroniska:

1.

2,

PSY:

KOTY:

INNE:

Ca tun ti iw ierz4t przebywaiecych w s ch ron i sku :

n psv

E xorv

n tllNe:

rx:ir1. :i[:--:: ..: .i::l ' ::'.!.'lrrl'::.:r :.1

.i!i:;'i.i:,:.,r :r,:l:':':lii:i..l;i'ii):;ii,i':
!:;iiii 'lii!.i,:i':i : :i.:.;i,"i,rjii)i. ,:: i':::;i
i:i;:i::: :.:i .:,,j ;,:.:,:ii::.:::':.;i::, : :ri

rrr: , ., !..:.:1:na:: )i:.::,:irii;tri..i.;

Schronisko dta zwie ajrnniej o 150 m od

siedzib ludzkich, obiekt6w u2ytecznosci publicznej, zaklad6w nalezqcych do podmiot6w

prowadz4cych dziaialnosd gospodarczq w zakresie produkcii produkt6w pochodzenia

,wi"rzqcego, zaklad6w nalezqcych do przedsiqbiorc6w prowadzqcych dzialalnosc

gospodarcz4 w zakresie wytwarzania srodl<6w 2ywienia zwierz4t, zaktad6w

frowadz4cych dziatalno5d w zakresie zbierania, przechowywania, operowania'

przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych produkt6w zwieruqcych,tzeiri'
oraz innych miejsc gromadzenia zwierzEt'
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W schronisku dla zwierzEt wyodrgbnione siq pomieszczenia naczone do:a. wykonlrwania z
,. tro,o*rr," r*

utrzym)rwania zwien 
-qt- 

zarowy
z oseskami, mlodych oddzielonych od matek;

d. przechowyw-nE ukt6w lecznicz
e, przechowywania karmy;
f. przechowywaniaS@

rO r,,nirr.r=*no- O, r.o *h. cel6wsocjalnych,
Wschroniskudlazwie@

a' wyodrqbnione pomieszczenia lub boksy przezn aczonena kwarantannq;

b. pom ieszczen ie ptzezna czon e d ta wyda wa n i a rwieruqtze sch ron iska;

c. wyodrgbnione pomieszcienia lub boksy zapewniajqce@

Schronisko wyposa2one lest wn
pruetlrzymwania tych avlok w przypadku pruekazywania ich do zaklad6w prowadzqcych
dzialalno$C w zakresie zbierania, przechowywania, operowania, pruetwarzania,
wyko rzystywa nil I u b qrrIrrlE u bocznych p rod u kt6w zw ierzqcy ch.
Pomieszczenia lub boksy dla zwierzqt oddziel on-iqtEegroa;;i

, podlogi idrzwiw pomieszczeniach lub ml$ach wykona"e sil
z material6w lanniych do mycia i odkaZania,

b. w spoq9b unlemo2ltwta;qcy ucieczkq zwierz4r
W pomieszczeniach lub boksach zapewnii si
legowisko oraz staly dostqp do wody zdatnej do picia.
W schronisku zapewnione sq wybiegi dla zwierzq
wla$ciwych dla przebywajEcych na nich gatunk6w zwierz4t.
Podmiot prowadzqcy schronisko prowaazi wytaTi
Wyl<az,o kt5rym mowa powy2ej zawiera:

a. opis zwierzqcia, w tym jego gatunek, wieh pled, maSd i oznakowanie;
b. datq przyiqcia do schroniska oraz imiq, niiwii@

zwierug do schroniska;

c. dane dotyczqce kwarantanny;
d. dane dotyczqce pzeprowadzonych szczepieri i zabieg6w weteryn-aryl
e. datg opuszczenia schroni.ska oraz imiq, nazwist o i iares osouv, Htorei prretazano

f. datq Smierci zwienqciaz podaniem pruyczyny.

Zwierzgta wydaje siq ze schroniska wraz z wypisem zwykazu, zawierajqcym informacje,
o kt6rych mowa w pkt. 11 w lit. a, c, d protokolu,
Podmiot prowadzqcy schronisko zapewnia zwierzQtom przebywajqcym w schronistu
op iekq weteryna ryj nE, w szczeg6l n oSci w za k res i e :

a. kontroli stanu zdrowia;
b. i i leczenia;

c. zwalezania paso2yt6w wewnqtrznych i zewngtrz nych,
Podmiot prowadz4cy schronisko prowadzi ksiqZke kontroli wetewniryinei ao t<tOr"i sa
wpisywane zalecenia urzqdowego lekarua weterynarii.
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Podmiot prowadzqcy schronisko do obstugi zwierz4t zatrudnia osoby, kt6re sq

przeszkolone w zakresie postqpowania ze zwierzqtami oraz przepis6w o ochronie

zwierzqt

Psy i kofy przebywajqce w schronisku s4 zaszczepione przeciwko w6ciekliinie.

Utrzymuj4cy zwierugdomowe, ma obowi4zel< zapewnii mu:

a. pomieszczenie chroniqce ie przed zimnem, upalami i opadarni atmosferycznymi;

b, pomieszczenie z dostqpem d o Swiatla dz.iennego;

e pomieszczenie umoiliwiajqce swobodnq zmiang pozycji ciala;

d. odpowiedni4 karmq i staly dostqp do wody.

zwierzqtapruebywaj4ce w schronisku sq traktowane w spos6b humanitarny'

Zwierzgta nie sq ranione lub ol<aleczane.

mi i ostrymi lub urzqdzeniami obliczonymi na

sprawianie specjalnego b6lu, bite po glowie, dolnej czq$ci brzucha, dolnych czqsciach

rl zmuszajqcYch zwierzq do

przebywania w nienaturalnej pozycii, powodujqcych zbqdny b6l, uszkodzenia ciala lub

Zwierzqta nie s4 zlo6liwie straszone lub drainione'

zwienqtaniu rq ut.ryrny*u* * niewtasciwych warunkach bytowania, w l,ym w stanie

Prri*r.^"i, i kojce dla r"ri.tr4i umo2liwiaj4 zwierzqtom zachowanie naturalnei pozycii

zi,t<t6rapowoduieunic.lruszkodzenieciatalub

cierpienie oraz nie zapewnia moiliwoSci ruchu'
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t{t. Zalecenlakontrolufqcego

(dstq i podpis kontrolowanego/osoby, ktdrei wyiolnienia
zostalv nrzvtoczone w nratokole)

(pieczqt, dato i podpis kontoluiqcego)

Adnoacla o odmowie podpisania protokolu:
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Zalqcznik2
skala elu*qca do oceny werun&6w utrzymania ps6w (Tufts Animal care
and Condition)

I. Skala kondycji

5. Wychudzony

o wszystkie koSci wyruinie uddoczne z odlegloSci

r brak tkanki th"rszczowej

c wyraina utrata masy migSniowej

r silnie zapadnigty brzuch orazksztalt klepsydry

4.Duianiedowaga

o hebra, krggi oraz koSci miednicy :urrrainie widoczne

. niewyczuwa.t:a wySci6lka ttuszczowa

o niewielka utrata masy migSniowej

o zauwainlny zapadnigty brzuch orazksztalt klepsydry

3. Chudy

r widoczre wyrostki kr9g6w oraz ko6ci miednicy

. i,ebra latwo uyczuwalne i moga byi widocare

Du2a niedowasa
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niewyczuwalna tkanka ttuszczowa

widoczna talia i podkasanie brzucha

Chudy

2. Z niedowag4

. Lebralatwo wyczuwalne pokryte minimalna warstw4 tkanki tluszczowej

o talia tatwo zauwaidnapatrzAc z EoW,wyra1ne podkasanie brzucha

. brak utraty masy mie6niowej

o sylwetka typowa dla niektorych ras np, chart6w

Z niedowagq

1. [dealna

o 2ebtawyczuwalne bez nadmiaru tkanki tluszczowej

o widoczne lekkie podkasanie brzucha z boktt

r talia widoczna zaZebrami patrz'qc z gory

o

a
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III. Skalabezpieczeistwapogodowego

Psy wielkie i dui,e - temp. powyhej 27oC oraz potihej - lOoC

temp. 24 - 27 oC otaz ok. - l0.C
temp. 18 - 24 "C oraz pomiqdzTr 5oC a -1 oC

temp. ok. 16 oC oraz ok. 5"C

temp.8-15,5oC

Psy du2e i Srednie - temp. porylej 3OoC oraz poniiej -'J.2oC

temp. 27 - 30"C oraz od -l do - 10,C

temp. 24 - 27 oC oraz pomigd4y 5 oC a -l oC

temp. 20-23oCoraz ok. 8oC

temp. 10-19 oC

Psy male - temp. powy2ej 30oC oraz poniZej - 10.C

temp. 27 - 30 oC oraz pomiedzy -2 a -7 oC

temp. 24 - 26 oC oraz pomigdzy 5 oC a -1 oC

temp. 20-23"C oraz 6-10oC

temp. l4-l9oC

- ocena 5

- ocena 4

- ocena 3

- ocena 2

- ocena 1

- ocena 5

- ocena 4

- ocena 3

- ocena2

- ocena 1

- ocena 5

- ocena 4

- ocena 3

- ocena 2

- ocena 1

OdnoSnie temperatur wysokich i bardzo wysokich:

naleLy odjae 1 pkt gdy dostepna jest woda oraz edy psy trzymane sa

w cieniu,

- dodac I pkt w przypadku psow o skroconych pyskach lub otytych

OdnoSnie temperatur niskich :

- naTeLy dodac 1 pkt dla ras miniaturowych

- naTeiry dodac 2 pkt dla psow utrzymywanych na deszczu lub deszczu ze Sniegiem

- odjq6 I plA dla ras p6lnocnych lub posiadajacych g9st4 sierSi oraz dla ps6w

zaaklimatyzawanych do niskich temperatur
Odno6nie zarowno niskich jak i urysokich temperatur
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- dodac 1 pkt dla ps6w poni2ej 6 miesiaca 4rciai ps6w starych

u. Skala warunkow sanitarnYch

S. Brudno - odchody lub mocz gromadzony przezwiele dni lub tygodni; bardzo sihy

odor, utrudniajacy od.dychanie. Du2a liczba Smieci, odpad6w i gnrzu; utrudniajaca

spokojny odpoczynek, zachowanie normalnej poqycji lub sprawiaj4ca ragcohenie d7a

r,wieru4ti bardzo trudne lub niemoZliwe unikniecie przez zuier4 kontaktu

z odChodami, mocz,em. blotem lub stoj4c4 woda. Karma lub woda zanieczyszc?'ona'

4. Bardz,o niehigienicznie - odchody lub mocz gromadzony ptznz wiele dni;

znaczrLego stopnia od6r powoduj4cy, ie od.dychanie jest nieprzyjemne; Srednia

liczba Smieci i odpad6w mogqca utrudnii odpoczynek lub ruch rvtterzat;

potencjalna mo2liwoSi zranienia pt?.ez ostre krawgdzie lub szkto; z]ix/iLetz4.

z trudno3ci a,mohe uniknac kontaktu z odchodarni, stoj4c4 woda lub blotem'

3. Niehigienicznie - odchody lub mocz gromadzony przez kilka dni; wierzn moi'n

uniknqd kontaktu z odchodami; Sredniego stopnia odor; Smieci i odpady nie

uniemo2liwi aj4 wypoczynku lub normalnej postawy. Smieci moga wptyra6 na

swobodne poruszanie sie lub spowodowac zapl4tanie sie zwierr*cia' ale nie ma

ostrych krawedzi lub zbitego szkla mog4cego spowodowac zranienie' Pies mo2e

uniheqc kontaktu z blotem lub wod4, jeSli znajduja sie w jego otoczeniu.

2. Poniiej zadowalaj4cego warunki jak w ptct I chocia2 z drobnymi

nieprawidlowoSciami; nie wigcej ni| 1-2 dniowe zaTeganie odchodow; niezrtaczrry

nielad.

L. ZadowaTajecy - otoczenie jest suche i nie ma z'alegqlqcych odchod6w; karma

i woda nie zalieczyszczone; nie ma Smieci, odpad6w za$miecaj4cych otoczenie

i utrudni4jacych odpoc4lnek , normaln4 pozycjq i zakres ruch6w lub powodujacych

zaggohetie lub zapl4tanie siQ zwierzQcia.
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IV. Skala oceny opieki

5. Bardzo zaniedbany - sierSi bardzo skoltuniona, utrudniadaca poruszanie,

wplywqiqca na mo2tiwoSi widzenia; okolice l<rocza dra2nione na skutek zalegatia
na sierSci moczu. i kalu; pies nie mo2e byi czesany bez calkowitego ostrzy2enia;

w kottunach znajduj4 sig wpl4tane ciala obce; przerosniete paz,)ry wrastajq,ce

w poduszki i powoduj4ce nieprawidtow4 pozycje st6p i utrudniajace lub
uniemozliwiqiace chodzenie. Obro2a lub larlcuch moga wrastai w szJde.

4. Zaniedbarry - sierSc skoltuniona, wlosy zbite tak, ii nie moima ich rozdzielii

grzebieniem lub szczotk4. W koltunach zdarz,aja sie wplatane ciala obce. Wieksza

czeSc sierSci musi zosta6 obcieta, aby usun4i koltuny. Wyro6nigte pazlury powoduj4

2e stopy stawiane s4 w nieprawidlowej pozycji i wptywaja negatyrrnie na normalny

spos6b poruszania sie. Zabrudzenie okolicy Wocza i moiliwe podrairrienia; ObroLa

lub lancuchbatdzo ciasne, powoduj4ce otarcie skory.

3. Na granicy zaniedbania - w sierSci znajduja sig liczne koltuny, ale pies mo2e

zostac wyczesany bez koniecznoSci obciecia sierSci. Brak wyrainego zabrudzenia

lub podra2nienia okolic lsocza z powodu skoitunionej sierSci. Paatry wpnagqi4ce

obciecia i na tyle dlugie, aby powodowac nieprawidlowy ch6d. Obro2a lub lafcuch

na tyle ciasne, 2e powoduja wytarcie sierSci.

2. PoruLej zadowalaj4cego - sier6i moir byc miejscami zabrodz,ona lub moga

wystgpowai nielicare, latwo usuwalne koltuny. Pozosta-ta sierSc moi,n byi
wyczesana bez problemow. Pazury urymagajq, skr6cenia. Obroila lub lancuch dobrze

dopasowane,

1. Zadowalajecy - pies jest czysty, sier6i normalnej dlugoSci, wlaSciwej dla rasy,

latwa do wyczesania. Pazury nie dotykajq, lub nieznacznie dotykqja podloia. Obroin

lub laricuch dobrze dopasowane.

a
wynik Skala dotyczqca kondycji, opieki, otoczenia Skala do$czaca

warunk6w pocodowveh
>5 Ra2qce zaniedbanie i niehumanitarne

traktowanie zvierzat, Sytuacj a wymagaj 4ca
natychmiastowej poprawy

Po tencj aln e zagr ohenie
irycia. Konieczna
natychmiastowa reakcj a
i zapewnie n:ie zwier z4torn
odoowiedniei ooieki.
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4 Powairee zarriedbanie i niehumanitarne
traktowanie mnerzqt (chyba, 2e istnieje
medy czne uzasadnienie stanu zunerzqt).
Konieczna iest szvbka poprawa .

Sytuacja powa2na,
wymagaj4ca szybkiej
interwencji.

3 Widoczne oznal<r zaniedbania, konieczne jest
usuniecie nieprawidlowoSci i poprawa
warunk6w oraz monitorowanie sytuacji.

Oznaki potencjalnie
nie bezpiecznej sytuacji
w zalei:noSci od rasy i
czasu przeb3nvania na
zeumatrz.

2 Drobne uchybienia w opiece. Nale2y zalecii,
poprawe.

Ryzyko malo
prawdopodobne, ale
naleiry ocenic sytuacja
i ewentualnie wydai
zalecenia

<1 Brak oznak zaniedbania Brak oznak rvwl<a
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