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Apel
Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest
rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Tak stanowi
art. 1 ustawy o ochronie zwierząt.
To prawo obowiązuje wszystkich, także Ministra Finansów. Niestety najnowsze
Zarządzenie z dnia 23 listopada w sprawie szkolenia przewodników psów
służbowych i psów służbowych w Służbie Celnej oraz utrzymania tych psów
nawet nie przewiduje objęcia ochroną i opieką psów, które nie są już
wykorzystywane w służbie (z różnych przyczyn), a w razie braku chętnych do
przejęcia opieki nad takim psem nakazuje eutanazję nawet zdrowego psa.
Psy od lat pełnią służbę w Służbie Celnej. Nie wyobrażamy sobie zwalczania
przemytu narkotyków czy papierosów bez pomocy naszych czworonogów.
Swoimi umiejętnościami doprowadzają przemytników do rozpaczy, chronią nasz
budżet przed skutkami oszustw, zachwycają na licznych pokazach i konkursach.
Są to zwierzęta starannie wyselekcjonowane, wyszkolone, bardzo inteligentne,
które rozumieją i czują. Wydawałoby się, że skoro z nawiązką zapracowały na
swoje utrzymanie, to Służba Celna zapewni im przynajmniej budę i miskę karmy
na zasłużonej emeryturze. W Służbie Celnej obowiązuje praktyka, że pies spędza
czas z przewodnikiem i jest traktowany jak członek rodziny. Pozostaje nim także
po ustaniu służby, kiedy to najczęściej przewodnicy przejmują cały ciężar
utrzymania psa.
Tym większe jest rozgoryczenie z powodu podpisanego właśnie Zarządzenia
Ministra Finansów, które reguluje także przypadki wycofania psa z użytkowania
oraz tryb postępowania ze zwierzakami. Pies może zostać wycofany ze służby
nawet gdy jest zdrowy, ale np. jest za stary, utraci węch, wzrok, słuch, zajdzie
konieczność nowego przeszkolenia.
Jeżeli przewodnik nie będzie mógł podjąć opieki, nie znajdzie się inny
zainteresowany wykorzystaniem psa, nikt nie zechce go kupić to Dyrektor Izby
Celnej MUSI przekazać psa do punktu weterynaryjnego w celu eutanazji. Nie
przewiduje się żadnej możliwości powierzenia opieki nad psem ani pokrycia
kosztów wyżywienia i leczenia.
Zarządzenie ma charakter polecenia służbowego, które dyrektor jest zobowiązany
wykonać. Tymczasem to polecenie łamie ustawę o ochronie zwierząt, która
reguluje przypadki uśmiercenia zwierząt, tj:
Art. 33.1 Uśmiercanie zwierząt może być uzasadnione wyłącznie:
1) potrzebą gospodarczą,
2) względami humanitarnymi,
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3) koniecznością sanitarną,
4) nadmierną agresywnością, powodującą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia
lub życia ludzkiego,
5) potrzebami nauki, z zastrzeżeniem przepisów rozdziału 9.
Nie przewiduje się uśmiercenia zdrowego zwierzęcia. Za zabicie psa z
naruszeniem tych zasad grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo
pozbawienie wolności do roku.
Decyzja o treści Zarządzenia została podjęta świadomie. W trakcie prac nad
treścią nowych regulacji Ministerstwo Finansów było informowane, że
propozycje naruszają prawa zwierząt. Podobnie jak w przypadku konsultacji
innych aktów prawnych uwagi zostały zignorowane.
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