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oraz miłośników i obrońców zwierząt 

Od wielu lat protestujemy przeciwko niehumanitarnemu trak-
towaniu psów trzymanych na stałej uwięzi. Niestety, od wie-
lu lat nie zmienia się w naszym kraju los psów łańcuchowych, i to 
mimo zmiany przepisów, które wyraźnie ograniczają dopuszczal-
ny czas trzymania psów na łańcuchu oraz jego wymaganą dłu-
gość. Nikt tego jednak nie egzekwuje. Te przepisy są martwe,  
a zwierzęta dalej cierpią. Patrzą na to dzieci i rosną nowe pokolenia 
Polaków nieczułych na los żywych istot. Na tym przykładzie uczą się 
też one, że prawa w Polsce nie trzeba przestrzegać – bo nie spotyka 
za to żadna kara.

Z całą stanowczością apelujemy, by rozwiązać ten problem jasny-
mi i – przede wszystkim – konsekwentnie egzekwowanymi przepisa-
mi wykonawczymi. Aby straż miejska i policja nie pozostawały głuche 
na wezwania do dręczonych zwierząt, jak to się niestety często dzisiaj 
dzieje. Służby mundurowe powinny zostać uświadomione, że perma-
nentne niespuszczanie psa z łańcucha jest łamaniem prawa i obywa-
tele mają pełne prawo oczekiwać ich wsparcia w tej kwestii. 

Nadal, mimo podniesienia kar za znęcanie się nad zwierzęta-
mi, sądy orzekają kary zbyt niskie, nieadekwatne do okrutnych  
czynów, jakich dopuszczają się ludzie wobec niewinnych zwierząt. 

●  Apelujemy o wprowadzenie szkoleń dla sędziów  
i prokuratorów, uświadamiających, jak ważne są  
sprawiedliwe wyroki dla oprawców zwierząt. Surowe 
kary powinny być przestrogą dla wszystkich dręczycieli 
zwierząt.  

●  Apelujemy o wprowadzenie do zajęć lekcyjnych 
programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,  
by wreszcie pies, istota czująca i myśląca jak dwuipółletnie 
dziecko, nie był traktowany jak przedmiot.

●  Apelujemy o wprowadzenie regularnych kontroli miejsc, 
gdzie psy trzymane są na łańcuchu. Funkcjonariusze straży 
miejskiej i policji powinni stanowczo egzekwować prawo 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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Dla dobra psów, 
ale też dla dobra 
praworządności w Polsce.
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