GŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII
https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Tymczasowa-procedura-przemieszczaniazwierzat-towarzyszacych-z-terytorium-Ukrainy-na-teren-Polski-przez-osoby-nie-posiadajacekompletu-dokumentow-weterynaryjnych-dla-psow-kotow-i-fretek/idn:1999
Tymczasowa procedura przemieszczania zwierząt towarzyszących z terytorium Ukrainy na
teren Polski przez osoby nie posiadające kompletu dokumentów weterynaryjnych dla psów,
kotów i fretek – opis uproszczonej procedury + wzory dokumentów (w tym po ukraińsku).
Тимчасова процедура Головного ветеринарного лікаря щодо переміщення тварин, які
супроводжують подорожуючих, що в'їжджають з України в ЄС
https://www.wetgiw.gov.pl/download/T_Wytyczne-Glownego-Lekarza-Weterynariidotyczace-postepowania-ze-zwierzet,4540.pdf
шаблонна заявка
https://www.wetgiw.gov.pl/download/T_wzory-oswiadczenie-,4541.pdf
Дозвіл
https://www.wetgiw.gov.pl/download/-2,4542.pdf
KRAKOWSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI – pomoc w
transporcie zwierząt z Ukrainy
https://www.facebook.com/Krakowskie.Towarzystwo.Opieki.nad.Zwierzetami/
POMOC DLA OSÓB, KTÓRE PRZYJECHAŁY ZE ZWIERZĘTAMI
KTOZ – Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami:
miejsce dla zwierząt, schronienie, leczenie, karma – nr tel. 12 421 26 85, 12 429 43 61
wszelkie informacje dotyczące pomocy zwierzętom z Ukrainy pod tym linkiem:
https://www.facebook.com/Krakowskie.Towarzystwo.Opieki.nad.Zwierzetami/
JAKIE SCHRONISKA POMAGAJĄ ZWIERZĘTOM Z UKRAINY? ZOBACZ LISTĘ
MIEJSC
https://zwierzaki.pl/17017-schroniska-ktore-pomagaja-zwierzetom-z-ukrainy

W związku z działaniami wojennymi sytuacja ludzi, ale również zwierząt z Ukrainy stała się
dramatyczna. Wiele istnień poszukuje ratunku, m.in. na terenie Polski. Na przyjęcie zwierząt
bezdomnych i porzuconych zdecydowały się schroniska. Lista schronisk, które przyjmują
zwierzęta z Ukrainy.
Lista schronisk, gdzie przygotowywane są miejsca dla psów i kotów bezdomnych z Ukrainy:


Schronisko we Wrocławiu



Schronisko Psia Chata w Chorzowie



Schronisko Medor w Zgierzu



Schronisko VIVA w Korabiewicach



TARA – Schronisko dla Koni



Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej



Schronisko dla zwierząt „Kundelek” w Rzeszowie



Schronisko dla zwierząt w Bydgoszczy



Schronisko dla zwierząt „Azorek” w Obornikach



Schronisko na Paluchu w Warszawie



Schronisko dla psów „Zwierzaki do wzięcia” Gózd



Schronisko dla psów „Wesoły kundelek” w Lesku



FMP Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy



Pilskie Schronisko dla Zwierząt



Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie



Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu



Schronisko dla Zwierząt w Skałowie



Schronisko Orzechowce



Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie



Schronisko dla Zwierząt Ropczyce



Schronisko w Borku



Schronisko dla Zwierząt ARKA Przemyśl.

POMOC DLA ZWIERZĄT Z UKRAINY
https://www.krakow.pl/aktualnosci/258588,29,komunikat,pomoc_dla_zwierzat_z_ukrai
ny.html

Wiele organizacji w Polsce zajmujących się zwierzętami wychodzi naprzeciw potrzebom
czworonożnych uchodźców. Podobne działania podejmują gabinety weterynaryjne w
Krakowie, które bezpłatnie przyjmują poszkodowanych pacjentów z Ukrainy.
Poniżej podajemy kilka takich miejsc na terenie Krakowa:
1. Przychodnia weterynaryjna „Uniwersytecka” UR znajdująca się przy ul.
Cygańskiej 12/7, zaprasza uchodźców wraz ze swoimi potrzebującymi pomocy
pupilami do skorzystania z bezpłatnej opieki. Jedyną opłatą jest ta, którą przychodnia
ponosi na zakup ewentualnych leków lub szczepionek, natomiast usługa jest darmowa.
W zespole znajduje się lekarka ukraińskojęzyczna. Przychodnia jest czynna w

godzinach od 8.00 do 16.00, oprócz weekendów. Kontakt pod numerami tel.: 12 42223-27 i 609-190-490.
2. W przychodniach Grupy EDINA na terenie całej Polski dokonywane są przyjęcia zwierząt
pochodzących z terenów objętych działaniami wojennymi, które wymagają pomocy i
leczenia. W Krakowie jest to lecznica Edina Przychodnia Weterynaryjna Hyrax,
www.hyrax.pl przy ul. Bunscha 14 lok. U3. W lecznicy zwierzęta otrzymają bezpłatną pomoc
doraźną, wykonane zostaną podstawowe badania laboratoryjne, a także będzie można
szczepić i czipować zwierzęta – jeśli będzie taka potrzeba. Osoby zgłaszające się ze
zwierzętami proszone są jedynie o okazanie dokumentu potwierdzającego przekroczenie
polskiej granicy po 24 lutego 2022 r.
3. Bezpłatnego szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz znakowania za pomocą mikrochipa
zwierząt uchodźców z Ukrainy można dokonać w Gabinecie Weterynaryjnym „Lessie” przy
ul. Motyla 4, lek. wet. Grzegorz Stacharski. Gabinet wystawia także certyfikaty o możliwości
przebywania zwierzęcia w Polsce oraz dokumenty upoważniające do tranzytu do krajów Unii
Europejskiej. Kontakt pod numerem tel.: 12 658-53-80; 601-281-119 w godzinach od 9.00 do
20.00. Wcześniej należy umówić wizytę telefonicznie lessie.business.site

Każdy komu bliski jest los zwierząt może przynieść rzeczy, które niezbędne są dla zwierząt
do miejsc zbiórek miejskich. Potrzebne są karma, podkłady higieniczne, miski, transportery,
smycze. W pomoc zaopatrzeniową włączyli się pracownicy Wydziału Edukacji UMK.
Rzeczy dla zwierząt można przynieść także bezpośrednio do siedziby Krakowskiego
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami przy ul. Floriańskiej 53. KTOZ zbiera karmę,
transportery, miski, smycze, kuwety, żwirek i podkłady higieniczne. Wszystko to jest
wydawane potrzebującym na bieżąco. Towarzystwo wysyła także transporty dla zwierząt,
które zostały na Ukrainie. Organizacja kieruje także do lecznic na terenie Krakowa lub w
razie potrzeby zapewnia podstawową pomoc medyczną poszkodowanym zwierzętom.
Aktualne informacje znajdują się na stronie internetowej ktoz.krakow.pl

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA DLA ZWIERZĄT UCHODŹCÓW
https://otwarty.krakow.pl/aktualnosci/258014,1992,komunikat,przychodnia_weterynaryjna_dl
a_zwierzat_uchodzcow.html
Przychodnia weterynaryjna „Uniwersytecka” UR znajdująca się przy ul. Cygańskiej 12/7, zaprasza
uchodźców wraz ze swoimi potrzebującymi pomocy pupilami do skorzystania z bezpłatnej opieki.

Jedyną opłatą jest ta, którą przychodnia ponosi na zakup ewentualnych leków lub
szczepionek. Usługa jest całkowicie darmowa. W zespole znajduje się lekarka
ukraińskojęzyczna.
Przychodnia czynna jest w godz. 8.00-16.00, oprócz weekendów. Zapraszamy do kontaktu
pod numerem tel. 12 4222327 i 609190490.

