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POSIADACZ PSA POWINIEN WIEDZIEĆ!
Pies od zawsze jest przyjacielem człowieka. To właśnie człowiek kształtuje jego charakter,
zachowanie oraz postawę do ludzi. Za zachowanie psa odpowiedzialny jest jego właściciel.
ZDROWIE
Kupując psa powinieneś:
otrzymać od hodowcy dokumenty dot. zdrowia twojego pupila - książeczkę
zdrowia zwierzęcia, kartę szczepień, zaświadczenie o szczepieniu przeciwko
wściekliźnie (...).
udać się do weterynarza, celem konsultacji zdrowotnych twojego czworonoga.

Przypominamy! Szczepienie przeciwko wściekliźnie jest obowiązkowe (szczegółowe zasady i rodzaj podstawowego
szczepienia psów określa Ustawa z dnia 11 marca 2004 o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt).
WYBÓR
Decydując się na zakup konkretnego psa, zdobądź o nim jak najwięcej informacji. W przedmiotowym zakresie
możesz skorzystać z porad specjalistów lub fachowej literatury. Ponadto uwzględnij własne warunki
mieszkaniowe i ﬁnansowe.
WZAJEMNE POZNANIE SIĘ
Pierwszym krokiem do porozumienia, jest wzajemne poznanie się. Psy to świetni obserwatorzy. Potraﬁą wyczuć nastrój
człowieka. Postaraj się zrozumieć fakt, iż czworonogi również miewają swoje dobre i złe dni.
WAŻNE
Nie przeszkadzaj swojemu psu w jedzeniu.
Nie prowokuj swojego podopiecznego patrząc mu prosto w oczy.
Zabawa dzieci z czworonogami - jedynie w obecności dorosłego.
Unikaj wszystkiego, co pies mógłby zrozumieć, jako zagrożenie lub atak.
ZAPAMIĘTAJ
Psy nie lubią kagańca. Jednakże zakładanie go czworonogom - to wymóg prawny. Kaganiec zabezpiecza przed pogryzieniem,
ale również powstrzymuje naszego psa przed zjadaniem niepożądanych pokarmów. Pies, który nigdy nie nosił kagańca,

powinien przyzwyczaić się do niego w ciągu kilki dni. Jeśli miał z nim złe doświadczenia, nauka może zająć nawet kilka
tygodni. Tak więc:
Przygotuj pupilowi jego ulubione smakołyki, jako nagrodę.
Pozwól mu spokojnie obejrzeć i obwąchać kaganiec.
Nagrodź go za gotowość do współpracy.
Umieść smakołyk w środku kagańca. Nagroda sprawi, że Twój podopieczny chętniej wsunie do niego pysk.
Kolej na zapięcie paska od kagańca. Najlepiej zrobić to w trakcie pieszczot, którymi obdarzysz swojego ulubieńca.
Ponownie go nagrodź.
Po zapięciu paska kagańca na szyi psa, podaj mu smakołyk oraz zorganizuj mu krótki spacer.

Jak należy postępować, by nie wejść w konﬂikt z prawem? Porady.
Znęcanie się nad zwierzętami: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.
Posiadanie psa rasy uznawanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia: Rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2003
roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.
Zanieczyszczanie przez utrzymywane zwierzęta terenów użyteczności publicznej: Uchwała Nr LVII/678/06 Rady
Miejskiej Białegostoku z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Białegostoku.
Utrzymywanie zwierzęcia w niehumanitarnych warunkach: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.
Sczepienie psa: Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt.
Pies bez smyczy lub kagańca - niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia: Kodeks Wykroczeń,
Uchwała Rady Miejskiej
Szczucie psem człowieka: Kodeks Wykroczeń, Kodeks Karny.
Organizowanie walk zwierząt: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.
Szkody wyrządzone przez utrzymywane zwierzę: Kodeks Cywilny
Drażnienie psa: Kodeks Wykroczeń.
Warto też przeczytać!
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