
Co robić w razie znalezienia błąkającego się lub rannego 
psa/kota? 

 

➢ Jeśli zwierzę na to pozwala - sprawdź dokładnie, czy ma ono oznaczenie identyfikacyjne 
(adresatka, zapis telefonu na obroży). Jeśli zwierzę posiada obrożę zobacz dokładnie z jej 
obydwu stron, czy jest gdzieś zapisany numer telefonu lub adres właściciela. Jeśli ma 
jakiekolwiek breloczki sprawdź, czy nie są przypadkiem formą adresatki. Jeśli zwierzę ma takie 
oznaczenie należy skontaktować się z właścicielem. 

➢ Jeśli zwierzę jest nieufne, zachowaj ostrożność i postaraj się skorzystać z pomocy 
wyspecjalizowanych służb (wskazówki poniżej): 

 

Jeśli znalazłeś zwierzę masz kilka możliwości rozwiązania problemu: 

• zgłosić interwencję  do właściwego terytorialnie Urzędu Gminy; Urząd Gminy w Pacynie 
podinspektor ds. gospodarki odpadami (z terenu Gminy Pacyna tel. 24 285 80 54 wew. 7);  

• na policję pod numer alarmowy 112; 

• straż miejską, która przejmie zwierzę i przewiezie do schroniska. 

• jeśli zauważonego przez nas psa kojarzymy z ogłoszeń w internecie, lecznicy lub tablicy 
ogłoszeniowej powinniśmy – oprócz służb – poinformować o tym także opiekunów 
zaginionego psiaka, dzwoniąc na podany numer. Dzięki temu opiekunowie czworonoga 
dowiedzą się, co dzieje się z ich zgubą i gdzie mogą jej szukać.  

Przekazując zgłoszenie należy podać miejsce przebywania zwierzęcia w danej chwili, określić ilość 
zwierząt oraz ich wielkość. Wpłynie to niewątpliwie na jakość i skuteczność podejmowanej 
interwencji. 

Niektóre psy, szczególnie te dzikie lub wyjątkowo przestraszone, mogą na widok człowieka bardzo 
szybko uciekać. Złapanie ich przez odpowiednie służby może okazać się niemożliwe. Warto więc 
zauważonemu zwierzakowi od razu zrobić zdjęcie. Można je następnie wykorzystać do 
umieszczenia ogłoszenia w internecie. 

Istotnym problemem – głownie w okresie zimowym – są bezdomne zwierzęta, w tym głownie psy. 
Pamiętać należy, że wszystkie psy w większości przypadków mają swoich właścicieli,  
a pojawiające się „bezdomne psy”, to głównie zwierzęta nie odpowiednio 
dopilnowane/zabezpieczone przez właściciela. W przypadku, gdy właściciel wałęsającego się psa 
jest znany, należy fakt ten zgłosić Straży Gminnej/Miejskiej lub Policji, która ma prawo nałożyć 
mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia.  

Czynnikiem wskazującym na to, że zwierzę nie posiada właściciela może być między innymi fakt, 
że pojawia się ono o tej samej porze w danej okolicy, bowiem takie przypadki są szczególnie liczne 
w okresie godowym zwierząt lub w przypadkach stałego dostępu do pożywienia. Wówczas całe 
watahy psów potrafią „pilnować” danego obszaru. Niekiedy sytuacja ta trwa do tygodnia albo i 
dłużej. 

Czy można wziąć psa z ulicy do domu? 

Jeśli znaleziony na ulicy psiak zachowuje się wyjątkowo przyjaźnie i sprawia wrażenie zagubionego, 
domowego pupila, możemy wziąć go do domu w celu czasowego zabezpieczenia zwierzaka. Za 
takie postąpienie nie grożą nam żadne konsekwencje, o ile będziemy starali się znaleźć prawnych 
opiekunów czworonoga i poinformujemy najbliższe schronisko.  

Zgarniętego z ulicy psa w pierwszej kolejności należy zabrać do najbliższego weterynarza.  
W lecznicy sprawdzony zostanie chip psiaka, na podstawie którego często można określić dane 
jego opiekunów. Warto także poprosić weterynarza o szybką ocenę stanu zdrowia zwierzęcia  
i ustalenie, czy nie wymaga ono udzielenia mu natychmiastowej pomocy. Po powrocie do domu 
należy od razu wziąć się za pisanie ogłoszeń o znalezionym czworonogu, w których zawarty będzie 
nasz numer telefonu, zdjęcie zwierzaka i miejsce jego znalezienia. Ogłoszenia takie można umieścić 
na Facebooku (istnieje wiele grup o zaginionych psach), w lecznicy, pobliskim supermarkecie, na 
tablicy ogłoszeń, na klatkach schodowych w blokach oraz przesłać szczegółowe informacje o psie 
do schroniska lub gminy. 



Zabezpieczenie zwierzęcia na czas szukania jego opiekunów to dobry wybór w przypadku psiaków, 
które wyraźnie się zgubiły. Pozostanie w czyimś domu do czasu odnalezienia opiekuna będzie dla 
nich na pewno mniejszą traumą niż nawet krótka wizyta w schronisku. Przyjmując pod swój dach 
zdezorientowanego psiaka należy jednak bezwzględnie pamiętać, że nie staje się on własnością 
znalazcy! Prawnymi opiekunami zagubionego psa w dalszym ciągu pozostają jego właściciele, 
którzy mogą rościć sobie prawa do przebywającego pod opieką innej osoby psiaka jeszcze przez – 
uwaga – 2 lata. Dopiero po tym czasie czworonóg, przez zasiedzenie, staje się prawnie własnością 
znalazcy. 

Przypadki psów agresywnych, atakujących przechodniów, (jeśli wystąpi 
niebezpieczeństwo pogryzienia)  

Bezzwłocznie należy zgłaszać na Policję, która podejmując interwencję, powiadomi też lekarza 
weterynarii, działającego na zlecenie Miasta/Gminy lub podmiot działający na jej rzecz,  
a ten przy pomocy specjalnego sprzętu schwyta zwierzę, (w razie potrzeby przebada i pozostawi 
na obserwacji) oraz odwiezie do schroniska.  

Jak zachować się w przypadku zagrożenia ze strony agresywnego zwierzęcia? 
Co wtedy zrobić? 

• Stań, nie uciekaj. 

• Nie patrz psu w oczy. 

• Nie okazuj strachu. 

• Nie odwracaj się, zwłaszcza jeśli jest duży, bo gdy skoczy na ciebie, może Cię przewrócić. 

• Stań do psa bokiem, na lekko rozstawionych nogach. To pozwali Ci utrzymać równowagę. 

• Staraj się później przyjąć pozycję żółwia. Ochronisz te części ciała, które zwykle atakuje 
pies. 

Jednocześnie w celu ochrony przed zagrożeniem dla ludzi przypominamy, że utrzymywanie 
zwierząt domowych nie może być szkodliwe dla innych osób.  

 
Ważne jest by właściciele zwierząt pamiętali o swoich obowiązkach,  
a w szczególności: 

• Prowadzeniu psów poza swoimi posesjami na smyczy. 

• Nie wprowadzaniu psów i innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej chyba, że 
w obiekcie taki zakaz nie obowiązuje.  

• O stałym dozorze nad psami i innymi zwierzętami domowymi.  

• Nie wprowadzaniu psów na teren placów zabaw. 
 

Najczęściej zgłoszenia dotyczą m.in. utrudniania zamieszkiwania z uwagi na głośne ujadanie, 
zaśmiecanie terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, w tym placów zabaw, ale również 
pogryzień. Pamiętajmy, że wiele tego typu spraw można załatwić na bazie sąsiedzkiej rozmowy, ale 
zawsze kiedy metoda ta zawiedzie lub czyn ma charakter przestępstwa lub wykroczenia, należy 
natychmiast powiadomić Policje, tak aby funkcjonariusze mogli szybko i skuteczne wykonać 
czynności. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


