
RAPORT Z WIZYTACJI SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

2015

Dane identyfikacyjne podmiotu

Weterynaryjny Numer 
Identyfikacyjny 16618601

Adres schroniska
Miejskie schronisko dla bezdomnych zwierząt w 
Opolu, ul. Torowa 9, 45-073 Opole

Kierownik schroniska Dorota Skupińska

Data(y) wizytacji 01.06.2016 r.

Wizytujący
Imię i nazwisko/Instytucja

Lek. wet. Joanna Andruszkiewicz, inspektor 
weterynaryjny/Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
w Opolu

Właściciel schroniska
Zarządzający schroniskiem

Urząd Miasta Opole
Ogród Zoologiczny w Opolu

Finansowanie schroniska* Urząd Miasta Opole

Data wpisu do rejestru PLW 1999 r.

*należy wykazać wszystkie gminy, z którymi schronisko podpisało umowy

Dane zbiorcze

PSY KOTY
1.Liczba zwierząt na koniec 2014r. 96 102
2. Liczba boksów 104 30
3. Średnia liczba zwierząt w boksie 1 10
4. Maksymalna liczba zwierząt, na jaką zostało 
przewidziane schronisko 
(zdaniem kontrolującego)

135 115

5. Liczba zwierząt przyjętych w 2015 r. 471 369
6. Liczba zwierząt na koniec 2015 r. 96 81
7. Liczba zwierząt adoptowanych w 2015 r. 459* 303
8. Liczba zwierząt poddanych eutanazji w 2015 r. 11 49
9. Liczba zwierząt padłych w 2015 r. 0 21
10. Liczba zwierząt zbiegłych w 2015 r. 1 17
11. Liczba zwierząt wysterylizowanych w 2015 r. 168 127
12. Liczba zwierząt zaszczepionych przeciwko 
wściekliźnie w 2015 r.

217 198

*obejmuje zwierzęta zwrócone właścicielowi
_______________________________________________
Rubryki (1+5) – (7+8+9+10) = 6
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III A. Szczegółowe wymagania weterynaryjne /psy, koty/

Wyodrębnione pomieszczenia: PSY KOTY
1. do kwarantanny tak* nie* tak nie
2. dla zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę Tak* nie tak nie
3. dla zwierząt agresywnych Tak* nie tak nie
4. na karmę/kuchnia tak nie tak nie
5. dla szczeniąt/kociąt tak nie tak nie
6. dla matek z małymi tak nie tak nie

*niepotrzebne skreślić
Ad 3 * okresowo wywieszana tabliczka na kojcu z ostrzeżeniem o zwierzęciu 
agresywnym
Ad 2 * zwierzęta chore mają wspólną izolatkę (psy i koty w 1 pomieszczeniu)

III B. Szczegółowe wymagania weterynaryjne cd.

1. piec do spalania zwłok lub chłodnia do przechowywania zwłok tak* nie*
2. pomieszczenie do zabiegów weterynaryjnych lub eutanazji tak nie
3. systematyczne oczyszczanie i dezynfekcja (min 1 x na kwartał) tak nie
4. program dezynsekcji i deratyzacji tak nie
5. rejestr z zapisem zwierząt przyjętych, adoptowanych, padłych, 
zbiegłych, zagryzionych, poddanych eutanazji

tak nie

6. dokumentacja leczenia zwierząt tak nie
7. książka kontroli weterynaryjnej tak nie
8. wykorzystanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego 

w żywieniu  zwierząt
tak nie

*niepotrzebne skreślić

Immunoprofilaktyka
Rodzaj szczepienia PSY KOTY
1. nosówka tak* nie*
2. parwowiroza tak nie
3. leptospiroza tak nie
4. ZZW / choroba Rubartha/ tak nie
5. inne (niż przeciw wściekliźnie) szczepienia tak nie tak* nie*
6. białaczka tak nie
7. panleukopenia tak nie
8. kaliciwiroza tak ------
9. herpeswiroza tak -------

*niepotrzebne skreślić
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1 2 3 4 5 6 7
Lp
.

Data
kontroli

Numer
decyzji

Data wydania
decyzji

Podstawa prawna Czego dotyczy
decyzja/zalecenia* 

Data i wyniki kontroli sprawdzającej

1. 24.04.2015 ----------- ------------------ §4 ust.  2,  pkt 1 i §8 Rozporządzenia
Ministra  Rolnictwa i  Rozwoju Wsi z
dnia  23  czerwca  2004  w  sprawie
szczegółowych wymagań dotyczących
schronisk dla zwierząt (Dz.U. 2004 nr
158 poz. 1657) 

--------------------------- 28.05.2015 r, zalecenia: odnowienie kojców
w  starej  części  schroniska,  zabezpieczenie
ostrych  krawędzi  między  kojcami,
prowadzenie  dokumentacji  dotyczącej
szkoleń  pracowników  w  zakresie
postępowania  ze  zwierzętami  i  w  zakresie
przepisów o ochronie zwierząt.

2. 28.05.2015 ----------- ------------------ §4  ust.  2,  pkt  1  Rozporządzenia
Ministra  Rolnictwa i  Rozwoju Wsi z
dnia  23  czerwca  2004  w  sprawie
szczegółowych wymagań dotyczących
schronisk dla zwierząt (Dz.U. 2004 nr
158 poz. 1657)

--------------------------- Kontrola  sprawdzająca:  stwierdzono
wykonanie  zaleceń  z  poprzedniej  kontroli
dotyczących  zabezpieczenia  ostrych
krawędzi  w  kojcach  w  starej  części
schroniska.  Zalecono  odnowić  posadzkę  w
kojcu nr 19 do końca sierpnia 2015.

3.

4.

5.

*W przypadku, gdy w wyniku kontroli nie wydano decyzji administracyjnej, a jedynie zalecenia, należy wypełnić kolumny 2, 5 (jeśli dotyczy), 6, 7  
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Uwagi, wnioski lub zalecenia wizytującego

Zalecenia z kontroli w dniu 24.04.2015r.:
W  starej  części  schroniska  ubytki  w  posadzkach,  pordzewiałe  i  wyszczerbione
przegrody  między kojcami.  Zależy  w trybie  pilnym zabezpieczyć  ostre krawędzie
mogące  zranić  przebywające  tam  psy.  Ponadto  zaleca  się  dokonanie  odnowienia
kojców w starej części.
Zgodnie z uzyskanymi wyjaśnieniami zatrudniane osoby są szkolone w zakresie BHP
oraz opieki nad zwierzętami w pierwszym tygodniu pracy. Jednakże dokumentacja
dotycząca szkoleń, znajdująca się w Ogrodzie zoologicznym w Opolu (pracownicy są
zatrudnieni  przez  ogród  zoologiczny  w  Opolu)  wg  wyjaśnień  obejmuje  przede
wszystkim szkolenie BHP. Zaleca się prowadzenie dokumentacji dotyczącej szkoleń
pracowników w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz w zakresie przepisów o
ochronie zwierząt.

Zalecenia z kontroli sprawdzającej w dniu 28.05.2015r.
stwierdzono wykonanie zaleceń z poprzedniej  kontroli  dotyczących zabezpieczenia
ostrych krawędzi w kojcach w starej części schroniska. Zalecono odnowić posadzkę
w kojcu nr 19 do końca sierpnia 2015 r.

Wszystkie  zwierzęta  w  schronisku  do  ukończenia  4  miesiąca  życia  są  szczepione
przeciwko wściekliźnie (z wyjątkiem zwierząt,  które uciekły właścicielom i zostały
wyłapane  oraz  zwrócone  właścicielom).  Szczepienia  wykonywane  są  w  trakcie
kwarantanny, zazwyczaj w 5-6 dniu jej trwania. Zalecono wykonywanie szczepień po
zakończeniu ich kwarantanny 

Zwierzęta powyżej 4 miesiąca życia są poddawane zabiegowi sterylizacji. Wszystkie
zwierzęta  oddawane  do  adopcji  są  wysterylizowane  (wyjątkiem  są  szczenięta  i
kocięta poniżej  4 miesiąca życia i  zwierzęta wyłapane, które uciekły właścicielom,
które odbiera ich właściciel  w czasie  odbywania przez  nie kwarantanny).  Zabiegi
sterylizacji są wykonywane rutynowo przez zatrudnionego przez schronisko lekarza
weterynarii w dostosowanym do tego celu pomieszczeniu na terenie schroniska. W
szczególnych przypadkach (przewlekłe choroby, zwierzęta wymagające znieczulenia
wziewnego) zwierzęta są sterylizowane w lepiej wyposażonym zakładzie leczniczym
poza schroniskiem.

Adoptowane zwierzęta są oddawane nowym właścicielem z książeczką zdrowia wraz
z  dokumentacją  dotyczącą  szczepień  i  odbytego  leczenia,  brakuje  informacji
dotyczących  profilaktyki  przeciwko  pasożytom  zewnętrznym  i  wewnętrznym,
zalecono uzuepełnianie dokumentacji zwierzęcia o te informacje.
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Podpis kontrolowanego Pieczątka i podpis 
urzędowego lekarza weterynarii
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