
Zasady postępowania ze zwierzętami określa ustawa 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt 
(Dz.U. z 2013r. poz. 856), a główne motto, które powinno towarzyszyć nam każdego dnia 
określone zostało w art. 1 ust. 1 ustawy, które brzmi: 

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

1. Pies na łańcuchu 

Trzymanie psa na uwięzi jest zabronione, jeżeli ma to miejsce nieprzerwanie przez całą dobę. 
Przepisy zabraniają trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 
godzin w ciągu doby. Trzymanie zwierzęcia na uwięzi zawsze musi spełniać pewne warunki. 
Mianowicie uwięź – np. łańcuch – nie może powodować uszkodzenia ciała lub cierpień 
zwierzaka oraz gwarantować mu możliwość niezbędnego ruchu. W przypadku psa 
uwiązanego na łańcuchu czy lince – jej długość nie może być krótsza niż 3 metry. 

2. Obroża z nazwiskiem właściciela 

Przepisy ustawy zabraniają puszczania psów bez kontroli oraz bez ich oznakowania, które ma 
na calu ułatwienie identyfikacji właściciela zwierzęcia. Bez takiego oznakowania pies może 
biegać jedynie po prywatnej, dobrze ogrodzonej posesji. Za niespełnienie wskazanego 
wymogu właściciel psa może zostać ukarany mandatem. 

3. Bezdomne psy lub koty 

Nowe przepisy wprowadziły również obowiązek do powiadomienia najbliższego schroniska 
dla zwierząt o przypadku znalezienia porzuconego psa lub kota, w szczególności 
pozostawionego na uwięzi. 

4. Handel zwierzętami 

Sprzedawanie psów i kotów może odbywać się tylko w miejscach ich chowu lub hodowli. 
Ograniczenie to nie obowiązuje w stosunku do schronisk oraz organizacji społecznych, które 
działają na rzecz ochrony zwierząt. 

5. Kara za znęcanie się nad zwierzętami 

Przed wprowadzoną zmianą maksymalną karą za nielegalne zabicie zwierzęcia lub znęcanie 
się nad nim wynosiła do roku pozbawienia wolności. Obecnie kara ta wzrosła i może wynosić 
nawet 2 lata więzienia. Zabicie lub znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem jest obecnie 
karane karą pozbawienia wolności w wysokości nawet 3 lat. 

Znęcanie się nad zwierzętami jest zabronione. Ustawa poszerza listę czynów uznanych za 
znęcanie się nad zwierzętami. Znęcaniem będzie m.in.: 

1)      umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, niestanowiące dozwolonego prawem 
zabiegu lub doświadczenia na zwierzęciu, w tym znakowanie zwierząt stałocieplnych 
przez wypalanie lub wymrażanie, a także wszelkie zabiegi mające na celu zmianę wyglądu 



zwierzęcia i wykonywane w celu innym niż ratowanie jego zdrowia lub życia, a w 
szczególności przycinanie psom uszu i ogonów, 

2)      używanie do pracy albo w celach sportowych lub rozrywkowych zwierząt chorych, a 
także zbyt młodych lub starych oraz zmuszanie ich do czynności, których wykonywanie 
może spowodować ból, 

3)      utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym 
utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w 
pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji, 

4)      obcowanie płciowe ze zwierzęciem (zoofilia), 

5)      wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków 
atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu, 

6)      transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie w celu sprzedaży bez dostatecznej 
ilości wody uniemożliwiającej oddychanie, 

7)      utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres 
wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku. 


