
Gdy zginie Ci pies, lub znajdziesz błąkającego się psa… 

PO PIERWSZE – JEŚLI PIES CI UCIEKA NIE SPUSZCZAJ GO ZE SMYCZY! 

PO DRUGIE – NIE PUSZCZAJ PSA W LESIE BY POCHASAŁ SOBIE ZA ZWIERZYNĄ! 

PO TRZECIE – PAMIĘTAJ, ŻE ODPOWIADASZ  ZA SZKODY POCZYNIONE PRZEZ TWOJEGO PSA, 

NAWET WTEDY GDY ON CI UCIEKNIE! 

Gdy już jednak stało się najgorsze i  pies Ci zginął :  

 

- nie panikuj, i pozostań na miejscu. Jest szansa, że pies wróci nawet za kilka godzin. 

- zadzwoń do Straży Miejskiej i powiadom o zaginięciu psa. 

- zamieść głoszenie na forach internetowych i rozklej głoszenie papierowe w pobliżu miejsca 

zaginięcia.  

- poproś znajomych by pomogli Ci szukać psa w okolicy. 

- porozmawiaj z dziećmi, one często dużo widzą i wiedzą. 

- powiadom o zaginięciu psa najbliższą leśniczówkę. 

- dowiedz się od Straży Miejskiej, kto odławia błąkające się psy z Twojego rejonu.  

- zorientuj się również, gdzie odwożą psy gminy graniczące z Twoją.  

- dowiedz się także, gdzie lokowane są psy z wypadków. 

- zadzwoń do hycla, zapytaj o ostatnio odłowione psy. 

- zadzwoń do schroniska, wyślij zdjęcie swojego psa, pamiętaj o pozostawieniu swojego numeru 

telefonu.  



- koniecznie odwiedzaj schronisko, do którego przewożone są psy z Twojej okolicy. Bywa, że przez 

telefon otrzymasz informację, że takiego psa w schronisku nie ma, a w rzeczywistości  siedzi  on sobie 

w schroniskowym boksie.  

- przeglądaj głoszenia o znalezionych psach, może ktoś znalazł twojego. 

- nigdy nie ustawaj w poszukiwaniach.  

Jeżeli natomiast znajdziesz błąkającego się psa, który szuka domu… 

 

- daj ogłoszenie do prasy, zamieść informacje w Internecie, rozwieź papierowe ogłoszenia w 

najbliższej okolicy, najlepiej ze zdjęciem znalezionego psa.    

- możesz oczywiście przekazać psa do najbliższego schroniska. 

- jeśli nie chcesz przekazać psa do schroniska, skontaktuj się z organizacjami się z pro - zwierzęcymi 

działającymi w Twojej okolicy. Dowiedz się, czy mogą Ci w jakiś sposób pomóc.  

- jeśli zdecydujesz się zatrzymać psa, pamiętaj, że prawnie ponosisz za niego  odpowiedzialność.  

Powiadom o fakcie znalezienia psa schronisko dla zwierząt. Odwiedź z psem lecznicę weterynaryjną.  

- nie ustawaj w pisaniu ogłoszeń. Być może właściciel szuka psa, tylko się rozmijacie. 

- jeżeli nie chcesz lub nie możesz zatrzymać psa u siebie, a zgłosi się ktoś, kto nie jest właścicielem 

psa, ale chętnie weźmie go do swojego domu, spisz jego adres zamieszkania, numer telefonu i numer 

dowodu osobistego, aby w razie, gdy zgłosi się do Ciebie prawowity właściciel, móc przekazać mu 

wszelkie dane, gdzie przebywa jego pies.      

 

   


