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„Kawiarnie” dla psów i kotów 
 

Zakłady świadczące usługi w pomieszczeniach, które zapewniają przestrzeń do wzajemnego 
kontaktu ludzi i zwierząt domowych – powszechnie nazywane „kawiarniami” dla psów lub kotów 
– pojawiły się w mieście Nowy Jork (NYC), jednak nazwa „kawiarnia” wzbudza mylne skojarzenia! 
W „kawiarniach” dla psów lub kotów nie przygotowuje się ani nie podaje posiłków lub napojów 
przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Firmy te działają w następujący sposób:  
 
Przestrzeń fizyczna i jej organizacja 
Jeżeli firma, która zezwala na wprowadzanie zwierząt domowych, znajduje się bezpośrednio 
obok restauracji lub innego lokalu gastronomicznego: 

• Te dwie placówki muszą być całkowicie rozdzielone ścianą lub ścianami działowymi na 
pełną wysokość pomieszczenia. 

• Każda placówka musi mieć własne wejście od ulicy i osobny adres. 
• W placówkach nie mogą znajdować się żadne drzwi ani inne przejścia prowadzące 

bezpośrednio z firmy, która zezwala na wprowadzanie zwierząt domowych, do 
restauracji lub innego lokalu gastronomicznego, bez wcześniejszego wyjścia na 
zewnątrz. 

 
Personel  
Zakres obowiązków pracowników firmy, która zezwala na wprowadzanie zwierząt domowych, 
nie może obejmować żadnych czynności wymagających od nich wejścia do jakiegokolwiek 
lokalu gastronomicznego.  
 
Posiłki lub napoje  
Posiłki lub napoje spożywane przez osoby znajdujące się na terenie firmy, która zezwala na 
wprowadzanie zwierząt domowych, może wnosić jedynie klient. Firma, która zezwala na 
wprowadzanie zwierząt domowych, nie może bezpośrednio oferować, sprzedawać ani podawać 
posiłków lub napojów przeznaczonych do spożycia przez ludzi. 
 
Zwierzęta a spożywanie posiłków w pomieszczeniach lub na zewnątrz pomieszczeń 
Wprowadzanie żywych zwierząt, z wyjątkiem zwierząt pomagających osobom 
niepełnosprawnym, jest zabronione we wszystkich pomieszczeniach zamkniętych i w większości 
przestrzeni zewnętrznych należących do restauracji i innych lokali gastronomicznych. Osoby 
odpowiedzialne za funkcjonowanie restauracji i innych lokali gastronomicznych mogą zezwolić 
na obecność psów niebędących pomocnikami osób niepełnosprawnych w przestrzeniach do 
spożywania posiłków na wolnym powietrzu, pod warunkiem przestrzegania zasady „spożywanie 
posiłków w towarzystwie psów na wolnym powietrzu” i umieszczenia wymaganego oznaczenia. 
Aby odnaleźć oznaczenie wymagane w przypadku restauracji i innych lokali gastronomicznych, 
należy odwiedzić stronę nyc.gov/health i wpisać w wyszukiwarkę: „Rules for Outdoor Dining 
With Dogs” (Zasady dotyczące spożywania posiłków w towarzystwie psów na wolnym 
powietrzu).  
 

https://www1.nyc.gov/site/doh/index.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/dining-dogs-rules.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/dining-dogs-rules.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/dining-dogs-rules.pdf


Aby uzyskać więcej informacji na temat spożywania posiłków w towarzystwie psów, należy 
odwiedzić stronę nyc.gov/health i wpisać w wyszukiwarkę: „Dining With Dogs in Restaurants” 
(Spożywanie posiłków w towarzystwie psów w restauracjach). 
 
Pytania?  
Przed otwarciem lokalu, w którym wprowadzanie zwierząt domowych jest dozwolone oraz w 
którym planowane jest spożywanie posiłków i napojów przez klientów, należy skontaktować się 
z Wydziałem Zdrowia i Higieny Psychicznej miasta Nowy Jork (Wydział Zdrowia NYC) pod 
numerem 212-676-1600 w celu sprawdzenia, czy organizacja przestrzeni spełnia definicje 
restauracji lub innego lokalu gastronomicznego, do których nie wolno wprowadzać zwierząt. 
 
W zależności od prowadzonej działalności może być również konieczne sprawdzenie wymagań 
stawianych właścicielom sklepów zoologicznych lub innych rodzajów działalności związanych 
ze zwierzętami. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Urzędem Publicznych 
Usług Weterynaryjnych Wydziału Zdrowia pod numerem 646-364-1765, zadzwonić pod numer 
311 lub odwiedzić stronę nyc.gov/nycbusiness. 

https://www1.nyc.gov/site/doh/index.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/dog-dining-factsheet.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/dog-dining-factsheet.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/business/permits-and-licenses/animal-facilities.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/business/permits-and-licenses/animal-facilities.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/business/permits-and-licenses/animal-facilities.page
https://www1.nyc.gov/nycbusiness/

