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Pan Jan Vincent Rostowski
Minister Finansów
Szanowny Panie Ministrze.
W związku z podpisaniem Zarządzenia Ministra Finansów z dnia 23 listopada
w sprawie szkolenia przewodników psów służbowych i psów służbowych w Służbie Celnej
oraz utrzymania tych psów, w imieniu ZZ Celnicy PL zwracam się z wnioskiem o wstrzymanie
publikacji Zarządzenia oraz dokonanie zmian zapewniających przestrzeganie ustawy o
ochronie zwierząt.
Art. 1 ustawy stanowi, że „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania
cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Art. 33.1
Uśmiercanie zwierząt może być uzasadnione wyłącznie:
1) potrzebą gospodarczą,
2) względami humanitarnymi,
3) koniecznością sanitarną,
4) nadmierną agresywnością, powodującą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia
ludzkiego,
5) potrzebami nauki, z zastrzeżeniem przepisów rozdziału 9.

Ustawa nakazuje poszanowanie praw zwierząt, opiekę nad nimi i nie dopuszcza uśmiercenia
zdrowego zwierzęcia. Za zabicie psa z naruszeniem tych zasad grozi kara grzywny, kara
ograniczenia wolności albo pozbawienie wolności do roku.
Tymczasem Minister Finansów w ogóle nie przewiduje zapewnienia jakiejkolwiek opieki nad
psem, który nie jest wykorzystywany w służbie. W § 32 Zarządzenie określa przesłanki do
wycofania psa z użytkowania, natomiast §33zasady postępowania (likwidacji) z takim psem, tj.
przekazanie nieodpłatnie dotychczasowemu przewodnikowi, a w przypadku braku takiej
możliwości, innym zainteresowanym, sprzedać po cenie szacunkowej, przekazać do punktu
weterynaryjnego w celu dokonania eutanazji. Przy czym eutanazja nie jest nawet zastrzeżona
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jako forma ostateczna. Tak więc decyzją, o charakterze polecenia służbowego, Minister
Finansów nakazuje jako jedną z możliwości eutanazję zdrowego psa. Takie uregulowanie jest
sprzeczne z ustawą, a wykonanie polecenia jest zagrożone sankcją karną.
Nadmieniamy, że zastrzeżenia o niezgodności projektu Zarządzenia były wielokrotnie
kierowane w trakcie konsultacji.

Psy od lat pełnią służbę w Służbie Celnej. Nie wyobrażamy sobie zwalczania przemytu
narkotyków czy papierosów i tytoniu 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
z takimi zwierzętami.
Wobec powyższego niezbędne jest niezwłoczna zmiana treści Zarządzenia.

Do wiadomości
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt - OTOZ Animals, biuro@otoz.pl
TVN- akcja „zwierzęta są jak ludzie. Czują!”- uwaga@tvn.pl

Z poważaniem:
Przewodniczący
ZZ-Celnicy PL
/-/
Sławomir Siwy
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