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22 maja obchodzony jest w Polsce Dzień

Praw Zwierząt. Data ta nawiązuje do

uchwalenia 22 maja 1997 roku przez Sejm

ustawy o ochronie zwierząt. Jej pierwszy

artykuł podkreśla, że zwierzę, jako istota

żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia,

nie jest rzeczą, a człowiek jest mu winien

poszanowanie, ochronę i opiekę.



Prawa zwierząt – idea, zgodnie z

którą zwierzęta mają fundamentalne

interesy lub prawa, które powinny być

uszanowane tak samo, jak to się dzieje w

przypadku podstawowych, analogicznych

interesów ludzi.



Kto zajmuje się ochroną praw zwierząt?

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o 

ochronie zwierząt sprawuje Inspekcja 

Weterynaryjna.

Co to jest ochrona zwierząt?

Ochrona gatunkowa zwierząt jest to jedna z 

prawnych form ochrony przyrody. Ma ona na celu 

zabezpieczenie przetrwania określonych gatunków 

dziko żyjących zwierząt. 

Zadaniem ochrony gatunkowej jest również 

zachowanie różnorodności gatunkowej i 

genetycznej.



Co można zrobić żeby chronić zwierzęta?

Używaj języka wolnego od 

dyskryminacji zwierząt, nie 

infantylizuj zwierząt. Dbaj o ekologię, w 

ten sposób też pomagasz zwierzętom –

mniej używaj samochodu, przesiądź się na 

rower lub korzystaj z transportu 

publicznego. Mniej zanieczyszczeń w 

atmosferze chroni naturalne habitaty 

dzikich zwierząt.



W Polsce obowiązuje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie

zwierząt, która reguluje postępowanie ze zwierzętami kręgowymi

(domowymi, gospodarskimi, wykorzystywanymi do celów rozrywkowych,

używanymi do doświadczeń, utrzymywanymi w ogrodach zoologicznych,

wolno żyjącymi (dzikimi) i obcymi rodzimej faunie). Regulacje te

sprowadzają się do ograniczenia cierpienia zadawanego zwierzętom, a

związanego z ich wykorzystywaniem przez ludzi. Art. 1 ust. 1 tej ustawy

mówi, że zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia,

nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i

opiekę. Nie oznacza to jednak upodmiotowienia zwierząt w polskim

ustawodawstwie, a jest jedynie oznaką ich ochrony. W art. 1 ust. 2

zapisano bowiem, iż w sprawach nieuregulowanych w ustawie do

zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy. Za

umyślne, bezprawne zabijanie zwierząt i znęcanie się nad nimi

grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do

lat 3, za szczególne okrucieństwo – pozbawienie wolności od 3 miesięcy

do lat 5

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa_o_ochronie_zwierz%C4%85t
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzywna_(prawo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kara_ograniczenia_wolno%C5%9Bci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pozbawienie_wolno%C5%9Bci














Oto kilka pomysłów na to, co każdy i każda z nas 

może zrobić, by sprawić by świat stał się lepszym 

miejscem dla zwierząt.

1. Reaguj, gdy widzisz zwierzę potrzebujące

pomocy, bez względu na to, jakiego jest

gatunku – gdy widzisz zwierzę ranne,

poturbowane, osowiałe – zabierz je do

weterynarza i skontaktuj się z najbliższą

organizacją pomagającą zwierzętom.

2. Reaguj, gdy widzisz przemoc wobec zwierzęcia –

zadzwoń na policję, zgłoś się do najbliższej

organizacji prozwierzęcej, nagraj sytuację na

komórkę, uratuj zwierzę z rąk oprawcy.



3. Otaczaj opieką zwierzęta bezdomne i wolno żyjące –

wystaw miskę z wodą i jedzeniem dla ptaków, jeży,

łasic, kun czy kotów. Bez Twojej pomocy latem

zwierzęta mogą umrzeć z odwodnienia, a zimą

zamarznąć. Zapewnij okolicznym kotom, jeżom i

ptakom schronienie, zwłaszcza niezbędne jest to

jesienią i zimą – sam/sama możesz wykonać domek

lub karmnik.

4. Adoptuj, a nie kupuj – w organizacjach pozarządowych

i schroniskach na dobry dom czeka wiele zwierząt!

5. Zostań wolontariuszem/szką organizacji lub inicjatywy

prozwierzęcej i pomagaj zwierzętom.

6. Nie koś trawnika, nie wypalaj traw, a jesienią nie pal

liści. W trawie i liściach żyją różne istoty, ssaki,

ptaki, gady i owady. Koszenie i wypalanie grozi im

śmiercią.



7. Wspieraj Schroniska dla bezdomnych 

zwierząt.

Aby wesprzeć schroniska, można 

podarować im dary rzeczowe. 

Placówki potrzebują m.in.: koców, 

prześcieradeł, ręczników, kołder, 

legowisk, szelek czy ubranek dla 

psów. Przyjmowane są również karmy 

bytowe i weterynaryjne, smakołyki i 

gryzaki. Psom schroniskowym można 

ofiarować też zabawki czy maty 

węchowe.



8. Wszystkim zwierzętom powinniśmy 

zapewnić dostęp do świeżej, codziennie 

zmienianej wody. 

Nawet zwierząt hodowanych zwyczajowo 

w klatkach nie należy trzymać w nich 

przez cały czas – niezbędne jest 

zorganizowanie im wybiegów oraz 

rozrywek, aby mogły zaspokajać naturalne 

instynkty oraz potrzebę ruchu.


