
ZASADY WYKONYWANIA INTERWENCJI 

1. INTERWENCJA - zespół działań podejmowanych przez pracowników schroniska dla 

bezdomnych zwierząt mających na celu odłowienie pozostawionych bez opieki 

zwierząt domowych. Interwencje podejmowane są jedynie w uzasadnionych 

przypadkach. Nie podejmuje się interwencji jeżeli: 

- zachowanie sie osoby zgłaszającej jednoznacznie wskazuje, że znajduje się ona pod 

wpływem alkoholu. 

- osoba zgłaszająca nie chce podać numeru telefonu, pod którym można się z nią  

skontaktować oraz swoich personaliów 

- zwierzę jest w trakcie przemieszczania się i istnieje uzasadniona obawa, że w 

krótkim czasie nie będzie go w pobliżu miejsca zgłoszenia 

- jest znany właściciel i jest lub w stosunkowo krótkim czasie będzie on obecny na 

miejscu zgłoszenia 

- zgłaszającym jest osoba niepełnoletnia 

- zgłoszenie interwencyjne dotyczy: wszystkich ptaków, zwierząt dziko żyjących, lub 

zwierząt domowych, do przetrzymywania których schronisko nie jest przystosowane; 

od powyższego punktu schronisko może uczynić wyjątek za zgodą kierownika 

jednostki 

2. Interwencje wykonywane są przez kierowcę-pielęgniarza lub osobę upoważnioną 

przez kierownika schroniska. . 

3. W określonych przypadkach, na polecenie kierownika kierowcy-pielęgniarzowi może  

być przydzielona do pomocy druga osoba. 

4. Interwencje wykonywane są na terenie miasta Gdańska w jego granicach 

administracyjnych. 

5. Schronisko realizuje wszystkie zasadne zgłoszone interwencje, w miarę możliwości, 

podczas trwania zmiany dziennej. 

6. O kolejności wykonywania interwencji (ze względu na ich wagę) decyduje kierownik 



schroniska lub osoba przez niego upoważniona. 

7. Interwencje zgłaszane podczas trwania zmiany nocnej będą realizowane podczas 

następującej po niej zmiany dziennej. 

8. Jedynie w przypadkach zagrażających życiu lub zdrowiu zwierząt i ludzi interwencje 

będą podejmowane podczas trwania zmiany nocnej. 

9. Kierowca-pielęgniarz winien zachowywać się wobec osób obecnych podczas 

wykonywania przez niego czynności służbowych zgodnie z obowiązującymi zasadami j 

zawartymi W Kodeksie Pracy i Regulaminie Zakładu Pracy. 

10. Kierowca interwencyjny zobowiązany jest do utrzymywania samochodu służbowego mi 

oraz sprzętu przeznaczonego do odławiania zwierząt w należytym stanie technicznym _ 

i czystości. Wszelkie nieprawidłowości dot. w/w zalecenia powinny być zgłaszane 

inspektorowi gospodarczo-administracyjnemu lub kierownikowi schroniska. 

 


