Jak NIE kupować zwierzaka i co zrobić jak już go kupiłeś?
To dalszych ciąg artykułów o ochronie zwierząt, które powstają dzięki współpracy z zabrzańskim oddziałem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Dziś o kupowaniu zwierzaków.
Mimo, że wydaje się iż to wiedza powszechna to jednak powtórzymy to jeszcze raz – nie kupujmy zwierząt z podejrzanych źródeł. Zakup zwierzęcia od nieuczciwego sprzedawcy lub hodowcy jest zawsze złym pomysłem. Nawet jeśli będzie nam się wydawać podczas samego zakupu,
że „ratujemy” pojedynczego psiaka lub kociaka zabierając go ze złych warunków to w ogólnej
perspektywie przyczyniamy się do krzywdy kolejnych zwierząt.
Kilka lat temu na terenie Zabrza działała niezwykle obrotna sprzedawczyni, która uczyniła
ze sprzedaży zwierząt intratny biznes. Schemat jej oszustwa był bardzo prosty. Wyszukiwała
młode szczeniaki do adopcji i natychmiast je sprzedawała jako psy rasowe. Później dochodziło
do kuriozalnych sytuacji w ramach których na przykład sprzedany pies rasy Chihuahua pół
roku po zakupie ważył już 8 kg i nie przestawał rosnąć. Niestety była też druga strona medalu
znacznie bardziej tragiczna. Mianowicie prawie każde z zakupionych zwierząt miało parwowirozę, która dla części z nich okazywała się śmiertelna. Jest to doprawdy traumatyczne przeżycie i nie potrzeba dużej wyobraźni aby to zrozumieć. Dodatkowo każdy zakup powodował
cierpienie kolejnych zwierząt, ponieważ w myśl podstawowej zasady wolnego rynku, tam gdzie
jest popyt tam jest i podaż. Poszkodowane osoby masowo zgłaszały się do Społecznych Inspektorów TOZ z prośbą o pomoc i oni tej pomocy udzielali, jednak proceder nielegalnej sprzedaży
wciąż się odbywał. Każdy kto miał do czynienia z postępowaniami karnymi w Polsce wie, że
droga od złożenia zawiadomienia podejrzenia do wydania prawomocnego wyroku jest długa.

W tym przypadku była na tyle długa, że już podczas toczenia się pierwszej sprawy sprzedawczyni
miała już założoną drugą sprawę, ponieważ bez przerwy dopuszczała się nielegalnej sprzedaży.
Pomimo tego, że sprawa doczekała się wydania dwóch wyroków skazujących to zmarłym zwierzętom jak i osobom, które dokonały feralnych zakupów nie przyniosło to pełnej rekompensaty. Jak zatem kupować, żeby nie znaleźć się później w ciężkiej sytuacji? Przede wszystkim
rozważmy najpierw adopcję zwierzęcia ze schroniska. Dlatego hasło Nie kupuj adoptuj! zawsze
jest dobrą radą. Można je jednak rozszerzyć i powiedzieć Nie kupuj, adoptuj! Jeśli jednak kupujesz to zrób to odpowiedzialnie.
A jak kupować odpowiedzialnie? Zasada numer jeden to zachować zdrowy rozsądek. Poza tym
warto zwrócić uwagę na to, czy w ogłoszeniu dotyczącym psiaków znajdują się następujące
elementy:
1. Aktualna fotografia zwierzęcia i jego rodziców.
2. Informacja na temat elektronicznego znakowania.
3. Informacja na temat stowarzyszenia i hodowli.
4. Informacja na temat wieku zwierzęcia.
5. Informacja na temat ceny – brak ceny a następnie żądanie opłat po kontakcie z ogłoszeniodawcą jest wyraźnym działaniem mającym na celu łamanie obowiązującego prawa.
Zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt jedynie zwierzęta rasowe, czyli takie posiadające rodowód wydany przez organizację zajmującą się hodowlą mogą być przedmiotem sprzedaży.
Standardem przy zakupie zwierząt powinno być sporządzenie umowy kupna sprzedaży.
W listopadzie serwis ogłoszeniowy OLX wprowadził duże zmiany na swojej platformie,
aby pomóc w przestrzeganiu prawa. Jeśli chodzi zwierzęta wprowadzony został podział na
kategorie psy/koty rasowe i psy/koty do adopcji. Oznacza to, że każde zwierzę w kategorii
rasowe musi mieć podaną cenę sprzedaży, a każde zwierzę przeznaczone do adopcji nie może
być sprzedawane w zamian za pieniądze. Dodatkowo nastąpiła kolejna kluczowa zmiana, otóż
w kategorii zwierzęta rasowe wymagana jest pełna nazwa stowarzyszenia, w której zarejestrowany jest hodowca. Dzięki temu osoba, która natknęła się na nieuczciwego hodowcę ma dodatkowy instrument, który dotychczas nie był wykorzystywany w tego typu sytuacjach. Oprócz
zgłoszenia sprawy na policję i do organizacji prozwierzęcej. Można zgłosić podejrzaną hodowlę
do organizacji, w której zarejestrowany jest hodowca.
Obecny stan prawny sprawił, że na rynku zwierząt rasowych działa wiele organizacji zrzeszających hodowców jednak nie udało się dotychczas sprawić aby poniosły one odpowiedzialność za
działających w ich szeregach hodowców. Sprawia to, że każda sprawa związana z nieuczciwymi
hodowcami jest sprawą pomiędzy osobą pokrzywdzoną a osobą hodowcy a nie całej organizacji.
Stowarzyszenia cieszące się złą reputacją wciąż mogą bezkarnie działać i zrzeszać nieuczciwych hodowców bez dbania o jakikolwiek standard. Zgłoszenie jednak skargi do Zarządu sprawia, że będzie on zobowiązany do podjęcia działania w rzeczonej sprawie, ponieważ jeśli tego
nie zrobi, to osoba poszkodowana ma wtedy pełne prawo do przesłania skargi do organu nadzoru nad stowarzyszeniem. Najczęściej jest to sąd wskazany w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Każda organizacja pozarządowa ma własny statut, którego musi przestrzegać ponieważ to on
stanowi prawną podstawę jej istnienia. W każdym statucie organizacji zajmujących się hodowlą zwierząt znajdują się zapisy dotyczące przestrzeganiu dobrostanu, może najwyższy czas żeby
zacząć ich przestrzegać?

