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Zabrzański oddział społecznego
inspektoratu Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami w Polsce nieustannie apeluje do mieszkańców
naszego miasta: nie kupujmy,
lecz adoptujmy zwierzęta domowe. W lokalnym schronisku wciąż
wiele z nich czeka na dom. Istnieją też liczne fundacje, które specjalizują się w adopcjach psów
danej rasy. Jeśli jednak chcemy
już kupić czworonoga to róbmy
to odpowiedzialnie i z głową, by
nie wspierać tzw. pseudohodowców, którzy za nic mają dobro
zwierząt, a są nastawieni wyłącznie na zysk i eksploatowanie suk
do granic wytrzymałości.
Zabrzański TOZ opierając się na
wielu obserwacjach i doświadczeniach
pokrzywdzonych osób, przygotował instrukcję dla osób kupujących zwierzęta
za pośrednictwem ogłoszeń internetowych. Poniżej prezentujemy najważniejsze wskazówki.
Przede wszystkim w ogłoszeniu poważnej i odpowiedzialnej hodowli powinny znaleźć się: fotograﬁa sprzedawanego zwierzęcia wraz ze zdjęciami jego
rodziców, a także informacje na temat
elektronicznego oznakowania szczeniaka, dane matki i ojca zwierzęcia, potwierdzenie odrobaczeń i szczepień. Anons
internetowy powinien też być opatrzony
pełną nazwą stowarzyszenia, w którym
zarejestrowana jest hodowla wraz z pełną nazwą hodowli i wiekiem zwierzęcia.
– Brak którejkolwiek informacji powinien
być dla nas pierwszym sygnałem ostrzegawczym i zachętą do wzmożonej czujności i dociekliwości – mówi Michael Bizuk,
inspektor zabrzańskiego oddziału TOZ.
Przeglądając ogłoszenia warto zwrócić
uwagę czy zdjęcie nie wydaje się podejR E K L A M A
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Nabywając zwierzęta z ogłoszeń, bądźmy czujni i wymagający

Kupujmy odpowiedzialnie
rzane. Zdarza się bowiem, że fotograﬁe
w ofertach są pobrane z internetu i nie
przedstawiają oferowanego zwierzęcia.
Nadto pamiętajmy, że psy i koty, które są
gotowe do sprzedaży, powinny być minimum po dwóch odrobaczeniach oraz 14
dni po pierwszej dawce szczepienia.
– Warto też poczytać o stowarzyszeniu, z którego pochodzi zwierzak oraz
sprawdzić czy można się skontaktować
z jego przedstawicielami i czy widnieje
ono w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Warto się dowiedzieć, od którego roku
istnieje i zapytać bezpośrednio w samym
stowarzyszeniu czy hodowla z ogłoszenia jest im znana. Zdarza się bowiem, że
stowarzyszenie jest prawdziwe, jednak
prowadzona hodowla nie jest w nim zarejestrowana – zwraca uwagę Bizuk. – Pamiętajmy przy tym, że wiek, od którego
szczenięta mogą być przekazywane to

minimum 8-12 tygodni w zależności od
rasy. U kociąt minimum to 12 tygodni.
W przypadku ogłoszeń dotyczących
zwierząt oddawanych za darmo, gdy
po kontakcie ze sprzedającym okazuje
się, że jednak chce on zapłaty, możemy
mieć 100 procent pewności, że mamy
do czynienia z nielegalnym hodowcą.
W takim przypadku takie ogłoszenia
trzeba natychmiastowo zgłaszać operatorowi portalu ze względu na niewłaściwą kategorię. Nadto w przypadku ogłoszeń, w których cena zwierzęcia wydaje
się bardzo niska, należy być szczególnie
czujnym.
Każdorazowo warto przed zakupem
umówić się na spotkanie u hodowcy,
gdyż powinniśmy mieć możliwość zobaczenia matki szczeniąt lub kociąt, a spotkanie powinno się odbyć w miejscu faktycznego chowu lub hodowli zwierząt
(nieraz szczeniaki są trzymane w „oborze”, a do domu zabierany jest tylko jeden szczeniak do okazania kupującemu).
Jednocześnie hodowca na miejscu powinien okazać metrykę, książeczkę zdrowia, numer mikroczipu oraz rodowód.
Jeśli zapadnie już decyzja o zakupie, należy zadbać o pisemną umowę
sprzedaży. Po transakcji warto udać się
do własnego weterynarza w celu przebadania zwierzęcia. Co jednak zrobić,
gdy natraﬁliśmy na hodowcę, którego
podejrzewamy o znęcanie się lub nielegalną sprzedaż? Po pierwsze nie kupujmy tam, bo w ten sposób wspieramy tę
działalność i czarny rynek oraz przyczyniamy się do dalszego cierpienia kolejnych zwierząt. Niezwłocznie zgłośmy
też sprawę organom ścigania lub chociaż

Tomi czeka...
Witam wszystkich serdecznie, na imię
mam Tomi. Jestem średniej wielkości,
młodą suczką. Do zabrzańskiego schroniska traﬁłam 19 lipca 2018 roku. Niestety, okoliczności w jakich znalazłam się
tutaj, nie były zbyt radosne. Wystarczy
powiedzieć, że w trakcie interwencji,
która była przeprowadzona w okolicach
ul. Oświęcimskiej, uczestniczyła zarówno policja, jak i inspektorat społeczny
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.
Mam bardzo duże problemy z budowaniem zaufania, przez co ciągle muszę zmagać się ze strachem. Wynika to
z prostego faktu, że nie wiem czego spodziewać się ze strony nieznajomego człowieka. Widać jednak po mnie, że jestem
też ciekawa tego, co się dzieje w moim
otoczeniu. Wolę jednak obserwować
wszystko z bezpiecznego dystansu, który
pozwoli mi się szybko wycofać.
Bardzo potrzebuję w swoim życiu człowieka, który obdarzy mnie miłością, po-

towarzystwu opieki nad zwierzętami
(toz@toz.pl).
Jeśli jednak dokonaliśmy już zakupu,
a nie mamy umowy w formie papierowej, to pamiętajmy, żeby od razu przebadać zwierzę i odpowiednio się nim zająć.
Jeśli doszło do tzw. wadliwej transakcji,
czyli zwierzę ma istotną wadę ﬁzyczną –
tj.: nie ma właściwości, które rzecz tego
rodzaju powinna mieć ze względu na cel
w umowie oznaczony albo wynikający
z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma
właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego; nie nadaje
się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy – oznacza to, że z punktu widzenia
prawa „rzecz” została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. Wówczas
– jakkolwiek by to nie zabrzmiało – kupujący wzywa sprzedającego (hodowcę)
do wymiany zwierzęcia na wolne od
wad. Bowiem z racji tego, iż zwierzę
jest żywym stworzeniem, nie ma możliwości do „naprawienia” go w ramach
przepisów. W sytuacji, gdy sprzedający
odmawia wymiany zwierzęcia na nowe
i wolne od wad, wówczas kupujący ma
prawo żądać obniżenia ceny zakupu,
a ostatecznie odstąpić od umowy kupna
z uwagi na niezgodność rzeczy sprzedanej z zawartą umową. W takiej sytuacji
dochodzi do rozwiązania umowy, a kupujący i sprzedający zwracają wzajemne
świadczenia – zwierzę oraz kwotę zakupu. Ostatecznie zachowanie sprzedającego można uznać też za oszustwo zgodnie
z art. 286 kodeksu karnego. W tej sytuacji koniecznie należy złożyć w prokuraturze zawiadomienie o możliwości
popełnienia przestępstwa.
– Jak można łatwo zauważyć przepisy
Kodeksu Cywilnego nie zapewniają skutecznej ochrony, ponieważ odnoszą się
one do rzeczy, a nie do istot żywych, jakimi są zwierzęta. Ich zastosowanie może
doprowadzić do sytuacji, w której zwierzę musiałoby wrócić do rąk nieuczciwego hodowcy, a nierzadko jego oprawcy.
Dlatego najlepszą drogą postępowania
jest kupowanie zwierząt ze sprawdzonych źródeł po wcześniejszej weryﬁkacji.
Jest to jedyna metoda pozwalająca na
minimalizację ryzyka – podsumowuje
Bizuk.
(pej)
łączoną z cierpliwością oraz wiedzą, jak
należy ze mną postępować. Moje szkolenie może być bardzo trudne i ciężko będzie wypracować jakieś efekty. Czasami
zdarza mi się zrobić trzy kroki w przód,
a zaraz potem dwa kroki w tył.
Czekam w Psitulu na swojego człowieka. Mam aktualne szczepienie, odrobaczenie, zostałam zaczipowana oraz
jestem już po zabiegu sterylizacji.

