
Jeśli podczas mrozu spotkasz błąkającego się psa lub kota,
pamiętaj o telefonie do schroniska lub organizacji
działającej na rzecz zwierząt w twojej okolicy. Jeśli
natomiast zauważysz zagrożenie zdrowia lub życia
zwierzęcia – nie wahaj się zgłosić sprawy na policję.

Zima to szczególnie trudny czas dla bezdomnych zwierząt. Odpowiedzialna i przemyślana adopcja
to najlepszy sposób na poprawę psich i kocich losów. Jednak nie zawsze jest to możliwe. Mimo to
dla bezdomnych i potrzebujących możemy zrobić naprawdę wiele, reagując na krzywdę i dbając
o zaspokojenie ich najważniejszych potrzeb: ciepłego schronienia i posiłku, ale też ludzkiego
towarzystwa i zabawy.

Art. 6 pkt. 2. 11) [zabrania się] porzucania
zwierzęcia, a w szczególności psa lub
kota, przez właściciela bądź przez inną
osobę, pod której opieką zwierzę
pozostaje.

ma do dyspozycji łańcuch

krótszy niż 3 metry.

Art. 9. pkt. 1. Kto utrzymuje zwierzę
domowe, ma obowiązek zapewnić mu
pomieszczenie chroniące je przed
zimnem, upałami i opadami
atmosferycznymi, z dostępem do światła
dziennego, umożliwiające swobodną
zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę
i stały dostęp do wody.

Art. 9. pkt. 2. Zabrania się trzymania
zwierząt domowych na uwięzi w sposób
stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby
lub powodujący u nich uszkodzenie ciała
lub cierpienie oraz niezapewniający
możliwości niezbędnego ruchu. Długość
uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

W zimie kocim problemem staje się
zdobycie pożywienia i ciepłego miejsca.
Możesz sam stworzyć wolno żyjącym
kotom miłe miejsce do przetrwania tego
okresu. Postaraj się zapewnić dostęp do
piwniczki lub garażu, gdzie będą mile
widziane. Zadbaj  by na Twoich gości
zawsze czekała miska z karmą i wodą
oraz kuweta.

Dużo czworonogów oznacza mnóstwo roboty - karmienie,
czyszczenie klatek, spacery i zabawa. Najlepiej pomożesz
zasilając szeregi wolontariuszy.  Dowiedz się w wybranej
organizacji lub schronisku jaka pomoc jest potrzebna  
i wygospodaruj trochę czasu. 

Art. 9a.  Osoba, która napotka porzuconego psa lub kota,
w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma
obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko
dla zwierząt, straż gminną lub Policję.

Art. 1. pkt 1. Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do
odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek
jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

BEZDOMNE I POTRZEBUJĄCE

Art. 6. pkt. 1a. Zabrania się
znęcania nad zwierzętami.

Jeśli chcesz pomagać zwierzętom działaj

odważnie, jednak miej świadomość granic

prawa. Pamiętaj, że także prawa zwierząt

są chronione ustawą.

Możesz też zgłosić sprawę poprzez e-mail Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, przeznaczony do
spraw szeroko pojętego znęcania się nad zwierzętami: prewencja@katowice.ka.policja.gov.pl .

Jeśli widzisz, że jakieś zwierzę jest
krzywdzone lub zaniedbywane, pomóż mu!

W przepełnionych zimą schroniskach
potrzeby rosną. Pomożesz, wpłacając
datek wybranej organizacji/schronosku lub
przekazując dary w ramach akcji
organizowanej w twojej okolicy.

Koci hostel

Właściwa reakcja

Datki i dary 

kiedy reagować? 

co mówi prawo?

jak możesz pomóc?

Art. 5. Każde zwierzę wymaga
humanitarnego traktowania.

wolontariat

Znęcanie to nie tylko stosowanie
bezpośredniej przemocy, ale też
porzucenie bądź zaniedbanie. 
Reaguj jeśli wiesz, że zwierzę:

jest pozostawiane na

uwięzi dłużej niż 12

godzin na dobę;

jest trzymane na łańcuchu bądź 

w kojcu w warunkach atmosferycznych

zagrażających jego zdrowiu lub życiu;

Powiadom najbliższe schronisko dla zwierząt, Straż Miejską lub Policję.

nie ma dostępu do schronienia lub nie

zaspokaja ono podstawowych potrzeb,

narażając na dyskomfort, bądź utratę

zdrowia lub życia;

błąka się po okolicy bądź zostało

porzucone;

Zapoznaj się z Ustawą 

z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o ochronie zwierząt


