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Daj w łapę na dobry 
cel i pomóż nam  
pomagać!

Co musisz wiedzieć będąc na wakacjach, kiedy 
widzisz porzucone bądź ranne zwierzę?

• Przede wszystkim zabezpiecz miejsce gdzie 
znajduje się poszkodowane zwierzę w spo-
sób  gwarantujący jemu ochronę przed  np. 
innymi uczestnikami ruchu drogowego.

• Skontaktuj się z numerem alarmowym 112 
lub 997 w przypadku rannego lub martwe-
go zwierzęcia.

• Skontaktuj się z najbliższym urzędem gmi-
ny w przypadku porzuconego lub błąkają-
cego się psa. 

Osoba, która potrąci zwierzę, musi zapewnić 
mu pomoc lub zawiadomić policję. Jeśli kie-
rowca tego nie zrobi, może zostać ukarany 
aresztem lub grzywną w wysokości nawet  
5 tysięcy złotych.

 
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami  

w Polsce działa od ponad 150 lat!
 

Jeśli jesteś świadkiem złego traktowania zwierząt reaguj!
Zawiadom Policję, Straż Miejską  

lub Inspektora TOZ w Polsce

Znajdź najbliższy Oddział TOZ w Polsce
www.toz.pl 

Reaguj i nie bądź obojętny
na cierpienie zwierząt! 
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Wakacje to piękny czas letniego wypoczynku 
ale… czy wiecie, że w miesiącach letnich liczba 
porzuconych zwierząt wzrasta, co roku o 30%!  

Już po raz kolejny Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami w Polsce realizuje cykliczną kampa-
nię wakacyjną „NIE PORZUCAJ!”, która została  
zapoczątkowana w 2007 r. pod patronatem  
św. pamięci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Nie możesz zabrać zwierzęcia na urlop?
Powierz opiekę nad nim komuś z rodziny.
Poproś  o opiekę nad nim znajomych.
Oddaj zwierzę do hoteliku dla zwierząt.

Porzucenie psa lub kota to przestępstwo  
zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5!

Porzucenie zwierzęcia nie zna rasy ani wieku 
zwierzęcia!  Porzucane są zarówno szczenięta, 
kocięta jak i dorosłe psy i koty!

Możesz pomóc nam przeciwdziałać! 
Przekaż nawet niewielką darowiznę lub zlecenie  
stałego przelewu. 

Szczegóły na www.toz.pl

PAMIĘTAJ!
Bezgranicznie ufający właścicielowi pies czy kot nie mogą  pojąć tego, co je 
spotkało, dlatego bardzo często zwierzęta oczekują w miejscu ich porzuce-
nia na swojego pana, bywa że całymi tygodniami. Niektóre z nich za swo-
ją wierność płacą najwyższą cenę, umierając w cierpieniu z powodu wycieńcze-
nia organizmu lub ginąc pod kołami samochodów. Nawet umierając ciągle czekają  
na swojego towarzysza życia, który przywiązał ich do drzewa!

Ustawa o ochronie zwierząt w szczególności ujmuje formę znęcania się nad zwierzęciem po-
przez jego porzucenie, a więc świadome rozciągnięte w czasie zadanie z premedytacją bólu i 
cierpienia  psu lub kotu.

Porzucenie zwierzęcia jest kwalifikowane jednoznacznie jako przestępstwo, które jest zagro-
żone  karą pozbawienia wolności do lat 5. 

Pomóż!nam pomagać Art. 9 a ustawy o ochronie zwierząt nakazuje każdej osobie, która na-
potka w Polsce porzuconego psa lub kota, a w szczególności pozosta-
wionego na uwięzi, zawiadomić Policję, Straż Gminną oraz najbliższe 
schronisko dla zwierząt.
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