
URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY 
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO                                                                                                              

85-130 Bydgoszcz, ul. Grudzi ądzka 9-15, budynek C,  
tel. (052) 58-58-970, fax. (052) 58-58-973 

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
tel. całodobowy (052) 58-59-888 

 
    Zasady bezpiecznego Ŝycia : 

1. przewiduj (poznaj rodzaje zagro Ŝeń), 
2. unikaj (przestrzegaj ostrze Ŝeń), 
3. reaguj (naucz si ę prawidłowo zareagowa ć w sytuacji zagro Ŝenia). 

 
 

PSY 
 

W związku z częstymi przypadkami pogryzień przez psy, poniŜsze 
informacje  przydadzą się nie tylko potencjalnym ofiarom ale równieŜ 
właścicielom psów. Stosowanie tych zasad pozwoli uniknąć wielu 
kłopotliwych jak i niebezpiecznych sytuacji. 
Pamiętajmy: 
Pies jest objęty ochrona prawną – zakazane jest znęcanie się nad nim, 
uŜywanie do powodujących śmierć doświadczeń, złośliwe straszenie          
i draŜnienie, zadawanie cierpień. 
Tam, gdzie znajdują się inni ludzie lub zwierzęta, psa prowadzimy na 
smyczy i w kagańcu. MoŜemy spuścić go ze smyczy w miejscu 
odosobnionym, jednak mamy mieć nad nim cały czas kontrolę. 
Za psa włóczącego uwaŜa się psa, który nie moŜe być w kaŜdej chwili 
przywołany przez swojego opiekuna.  
Myśliwy, który podejrzewa psa o kłusownictwo wraz z opiekunem, ma 
obowiązek sporządzić o tym fakcie doniesienie, ale nie ma uprawnień do 
zatrzymania ani zabicia psa. Obowiązuje teŜ zakaz strzelania do 
zwierząt (biegających luzem) w odległości 100 m od zabudowań 
mieszkalnych.  
Wszyscy właściciele psów obowiązani są do uiszczania corocznego 
podatku od psa. Od tego podatku zwolnieni są właściciele powyŜej 75-go 
roku Ŝycia oraz właściciele niektórych psów pracujących – psów 
stróŜujących, przewodników niewidomych. 
KaŜdy pies powinien mieć aktualne świadectwo szczepienia przeciw 
wściekliźnie, które naleŜy mieć przy sobie w kaŜdej podróŜy ze 
zwierzęciem. 
W środkach komunikacji miejskiej jedna osoba moŜe przewozić do            
2 psów, na smyczy i w kagańcach, opłacając za kaŜdego wg taryfy jak 
za bagaŜ. 
W pociągach w wagonach osobowych jeden podróŜny  moŜe przewozić 
do 2 psów, opłacając za kaŜdego połowę ceny biletu klasy 2 pociągu 



osobowego. Przy sprzedaŜy biletów wymagane jest aktualne świadectwo 
szczepienia przeciw wściekliźnie oraz tzw. świadectwo zdrowia psa 
(waŜne do 3 dni) wydane przez urzędowego lekarza weterynarii. W 
wagonie sypialnym moŜna przewozić psa opłacając przejazd j.w. pod 
warunkiem zajmowania całego przedziału sypialnego. 
W komunikacji PKS obowiązują warunki jak przy przewozie PKP. 
W samolotach LOT na terenie kraju psy przewozi się w klatkach, w cenie 
bagaŜu. Oczywiście naleŜy mieć aktualne świadectwo zdrowia                   
i szczepienia przeciw wściekliźnie.  
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 15 
grudnia 1998 r. przedstawia wykaz ras psów uznawanych za agresywne. 
 
Obejmuje on następujące rasy: 
1. Amerykański pit bull terier, 
2. Perro de Presa Mallorquin, 
3. Perro de Presa Canario, 
4. Dog argentyński, 
5. Buldog amerykański, 
6. Tosa inu, 
7. Rottweiler, 
8. Akbash dog, 
9. Anatolian karabash, 
10. Owczarek kaukaski, 
11. Moskiewski stróŜujący. 
 
Utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia 
właściwego organu gminy. 
Nie zapominajmy jednak, Ŝe niebezpiecze ństwo ataku istnieje            
w przypadku ka Ŝdego psa bez wzgl ędu na jego ras ę. 
By nie zostać zaatakowanym naleŜy: 
• Odnosić się do psów z respektem i nie draŜnić ich, 
• Nie zbliŜać się do suki, która ma młode, 
• Nie dotykać psa pod nieobecność właściciela, 
• Nie zabierać zwierzęciu przedmiotu, którym się bawi, 
• Nie karmić nieznajomego psa, 
• Nie podchodzić do uwiązanego psa, 
• Nie okazywać strachu i zdenerwowania w kontakcie z psem wrogo 

nastawionym, 
• Nie wykonywać gwałtownych ruchów w bliskiej odległości od psa lub 

jego właściciela, bo moŜe to potraktować jako zagroŜenie, 



• Nie uciekać, aby nie zostać zaatakowanym przez zwierzę z tyłu i nie 
obudzić w nim instynktu łowieckiego, 

• Schylić się ku ziemi, jakby chciało się wziąć pałkę czy kamień, juŜ 
samo zamachnięcie się pozwala zwykle utrzymać psa na dystans, 

• Unikać wzroku psa, gdyŜ traktuje to jako wyzwanie. 
 
Gdy jednak zostaniemy zaatakowani przez psa naleŜy zasłonić gardło        
i twarz. 
Powinniśmy stanąć nieruchomo i zasłonić dłońmi kark, ramiona muszą 
ciasno przylegać do szyi, łokcie zasłaniają wtedy twarz.  
Jeśli zostało się pogryzionym naleŜy przemyć zranione miejsce wodą         
i mydłem, jeśli krwawi załoŜyć opatrunek uciskający, zwrócić się o pomoc 
do lekarza nawet jeśli rana nie jest głęboka. 
Zawsze naleŜy sprawdzić (o ile jest to moŜliwe) czy zwierzę było 
szczepione przeciwko wściekliźnie. 
Opiekun psa jest odpowiedzialny za szkody przez niego wyrządzone. 
MoŜe jednak zawrzeć umowę z firmą ubezpieczeniową, która przejmie 
na siebie odpowiedzialność. 
Odpowiedzialność cywilna za psa spoczywa nie tylko na jego 
właścicielu, lecz równieŜ na kaŜdej osobie która opiekuje się psem 
niezaleŜnie od tytułu prawnego. Warunkiem odpowiedzialności jest 
istnienie winy choćby nieumyślnej. Jeśli zatem poszkodowany sam 
przyczynił się do powstania szkody np. uwalniając lub draŜniąc psa, to      
w tym zakresie właściciel jest wolny od odpowiedzialności. 
Od odpowiedzialności uwalnia równieŜ działanie w stanie tzw. obrony 
koniecznej. Jednak nie wystarczy tutaj sam stan potencjalnego 
zagroŜenia. Musi tutaj mieć miejsce zamach, i to bezpośredni a obrona 
musi być równoczesna z zamachem i jedynie w rozmiarze współmiernym 
do napaści. 
Od odpowiedzialności uwalnia równieŜ stan tzw. wyŜszej konieczności.       
I tak kto zabił albo zranił cudze zwierzę w celu odwrócenia od siebie lub 
od innych niebezpieczeństwa groŜącego bezpośrednio od tego 
zwierzęcia ten nie jest odpowiedzialny za wynikłą stąd szkodę, jeśli 
niebezpieczeństwa sam nie wywołał, a niebezpieczeństwu nie moŜna 
było inaczej zapobiec. 
  
 


