
“Jestem przeciwna wprowadzeniu zmian Ustawy o Ochronie Zwierząt dotyczącej zezwolenia na 
przebywanie psów bez smyczy w ogólnie pojętej przestrzeni publicznej. Uważam, że niedopuszczalne jest 
prowadzanie psów bez zabezpieczenia przy ulicach, w miejscach wzmożonego ruchu rowerowego lub 
pieszego, ogólne we wszystkich miejscach, w których brak smyczy może doprowadzić do wypadku czy 
choćby przykrych incydentów z udziałem osób, które niekoniecznie muszą znać i lubić zwierzęta. 
Odpowiedzialny właściciel wie, że nawet szkolony i opanowany pies może się przestraszyć huku i na oślep 
pobiec przed siebie. Może też zbyt entuzjastycznie zareagować na widok znajomego (np. po drugiej stronie 
ulicy..) i wpaść pod samochód, może zostać niezauważony przez śpieszącego się przechodnia, który go 
zwyczajnie zdepcze lub zaatakowany przez innego psa, którego właściciel nie potrafi okiełznać…

Niebezpieczeństw, które czyhają na naszych pupili jest mnóstwo i smycz jest elementem 
zapewniającym im bezpieczeństwo. Przepis ten dotyczyłby wszystkich psów; dobrze wychowanych, 
stabilnych emocjonalnie i przyjaznych, ale także agresywnych, sfrustrowanych i nieprzychylnych osobnikom 
swojego i innych gatunków. Subiektywna ocena właściciela na temat własnego psa nie zawsze musi się 
pokrywać z opinią otoczenia.. Dla jednej osoby pies skaczący na ludzi będzie „wesołym i przyjacielskim”, a 
inna uzna takie zwierzę za „głupie i nachalne”.. Osobiście bardzo boję, że po wprowadzeniu tego przepisu 
moja 9-o kilogramowa suczka może zostać zaatakowana i dotkliwie pogryziona - nawet jeśli sama nie 
przejawia żadnej agresji..

Wg mnie psy powinny być spuszczane ze smyczy wyłącznie miejscach bezpiecznych i odległych od  
wszelkich ciągów komunikacyjnych. Idealnie byłoby, gdyby w miastach powstały specjalne wybiegi, ale to 
chyba „marzenie ściętej głowy”… Póki co cieszmy się z parków (do których jeszcze można wchodzić z psem),  
miejskich lasków i nielicznych dużych trawników, które pozostały niezauważone prze deweloperów...” 

- Jolanta Skoczeń, Inspektor Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Oddział 
w Warszawie, wolontariusz Fundacji Znajdki oraz zawodowy trener psów.

“Korzystając z przestrzeni publicznej chciałabym bezwarunkowo czuć się bezpieczna. Przyzwolenie 
na puszczanie psów luzem bo komuś się wydaje, że panuje nad swoim zwierzęciem, ogranicza moją wolność  
i swobodę, a także narusza poważnie poczucie bezpieczeństwa. Wiele osób odczuwa dyskomfort i strach, 
widząc psy spacerujące na smyczy na terenie osiedlowym czy w parkach. Rodzice małych dzieci, których 
głowa znajduje się na wysokości pyska przeciętnego czworonoga często widząc psa (na smyczy czy bez) 
próbują oddalić się lub chociaż wziąć dziecko na ręce w trosce o jego bezpieczeństwo. Nagłe przyzwolenie 
do tego, aby psy mogły biegać luzem wszędzie tam gdzie przebywają ludzie, jest bezmyślny i w ogóle nie 
bierze pod uwagę konsekwencji: pogryzień ludzi i innych zwierząt, a także wypadków komunikacyjnych 
(rowerowych czy samochodowych). Uważam, że powinno tworzyć się specjalne strefy w parkach – na wzór 
państw skandynawskich, gdzie wchodząc na ogrodzony teren na własną odpowiedzialność, narażamy się na 
ekspozycję biegających luzem psów - własnych i obcych.”

- dr n. wet. Sybilla Berwid-Wójtowicz, specjalista żywienia zwierząt.

“Wyprowadzanie psów bez smyczy oraz ras agresywnych bez kagańca, to najczęstsze wykroczenia 
właścicieli czworonogów. Myślimy – to nie jest potrzebne, gdyż pies słucha naszych poleceń. Wszystko 
niestety do czasu....
Posłuszny na co dzień pupil pewnego dnia nie przybiegnie na nasze wezwanie. Rozpacz, której można 
uniknąć bolesne rozmyślanie czy dzieje mu się krzywda, panika, może trafił do schroniska i przeżywa lęk. 
Rozklejamy ogłoszenia,pytamy innych psiarzy i zabija nas poczucie winy- wystarczyło prowadzić psa na 
smyczy!
Psy uciekają, bo coś je zainteresowało, albo przestraszyło - nie mamy wpływu na takie sytuacje -wymykają 
się ludzkiej logice i kontroli.

Inna sytuacja będąca zaskoczeniem dla właścicieli - nasz zawsze spokojny ulubieniec jest agresywny  
wobec ludzi lub innego zwierzęcia. Zdenerwowały go np. piski dzieci, zataczający się pijany człowiek, albo 
niepełnosprawny, bo dziwnie się poruszał. Czy naprawdę możemy to przewidzieć? Jeśli trzymamy psa na 
smyczy w takiej sytuacji mamy czyste sumienie, że może uniknęliśmy tragedii.

Luźno puszczony pies jest narażony na agresję ze strony innych zwierząt. Czy jesteśmy pewni,że 
poradzi sobie z większym przeciwnikiem? Często niestety przegrywa - jego ból ,to nasz ból bo to my musimy  
przewidywać zagrożenia.



Las , to tysiące nęcących zapachów, które pociągają bardziej niż te codzienne. Na spotkanie z 
naszym pupilem narażone są dzikie zwierzęta, ptaki uczące się fruwać małe stworzonka żyjące w poszyciu. 
Czy musimy przysparzać im cierpienia? Wystarczy po prostu trzymać psa na smyczy.

Przedstawiłam najbardziej oczywiste argumenty. Zapewne są też inne, takie która pisze „samo 
życie”.Zanim pomyślimy o zmianie przepisów w tej materii przemyślmy te najprostsze.”

- Beata Zowczak - Fundacja Znajdki k/ Radzymina

“Dlaczego w dużych skupiskach ludzi należy wyprowadzać psa na smyczy?

Jestem za wyprowadzaniem psa na smyczy w miejscach publicznych (ruchliwe ulice, duże skupiska 
ludzi). Biegające luzem psy mogą wybiec na jezdnię i zginąć pod kołami samochdów albo spowodować 
wypadek. Smycz zapobiega nie tylko wybiegnięciu psa na jazdnię ale również rzuceniu na drugiego 
zwierzaka (np. psa, kota) czy zaatakowaniu człowieka. Właściciel nie w każdym przypadku może zapanować 
nad psem.”

- Jolanta Gwardecka


