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Ubój bez patrzenia na ręce [07/07/2005 Gazeta Wyborcza]  

Inspekcja weterynaryjna odmawia nam prawa do wspólnych kontroli rzeźni, 
hodowli, sklepów zoologicznych czy cyrków - mówią organizacje obrońców 
zwierząt.  

- Od półtora roku usiłowaliśmy zawrzeć porozumienie z Głównym Lekarzem 
weterynarii na temat zasad współpracy z inspekcją weterynaryjną. Teraz te 
rozmowy się załamały - mówił wczoraj Darek Gzyra ze Stowarzyszenia Empatia 
na konferencji prasowej zwołanej w tej sprawie przez koalicje kilkunastu 
organizacji obrońców zwierząt. - Inspekcja twierdzi, że nie ma prawa 
dopuszczać nas do kontroli.  

Organizacje powołują się na art. 34. ustawy o ochronie zwierząt. Mówi on o 
możliwości współpracy organizacji ochrony zwierząt z inspekcją weterynaryjną 
w sprawowaniu nadzoru nad przestrzeganiem ustawy.  

Same organizacje nie mogą wchodzić do rzeźni, laboratoriów, gdzie robi się 
doświadczenia na zwierzętach, czy na teren przemysłowych hodowli zwierząt. 
Może to natomiast robić inspekcja weterynaryjna.  

- Główny Lekarz Weterynarii odrzucił nasz projekt współpracy i przedstawił 
własny, w którym proponuje nam jedynie wymianę informacji i wspólne 
szkolenia - mówił wczoraj Piotr Jaworski z Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami.  

Inspekcja sama niczego nie chce dostrzec  

- Inspekcja niezbyt przykłada się do kontroli. W zeszłym roku nie wykryła ani 
jednego przypadku złamania ustawy o ochronie zwierząt, który zakończyłby się 
doniesieniem na policję czy do prokuratury. My ich wykrywamy tysiące - dodał 
Wojciech Muża, także z TOZ.  

- Udział niezależnej osoby w kontrolach pozwoliłby np. rozbić układy, które 
wytworzyły się pomiędzy inspektorami weterynarii a hodowcami i rzeźnikami - 
mówił Czarek Wyszyński z fundacji Viva.  

- Jestem przekonana, że gdybyśmy nie pokazali publicznie filmu, na którym 
widać, jak w jednej z rzeźni do oparzarki wrzucono żywą świnię, a zamiast tego 
poszli z nim do inspekcji - to sprawa zostałaby zatuszowana. Podczas procesu 
przeciwko rzeźnikom inspekcja zajmuje się wyłącznie atakami na naszą 
organizację - stwierdziła Ewa Gebert z OTOZ Animals.  

...ale boi się wspólnych kontroli  

Organizacje przedstawiły głównemu lekarzowi weterynarii opinię prof. 
Wojciecha Radeckiego, w której po analizie przepisów prawnych stwierdza on, 
że nie ma przeszkód do wspólnych kontroli inspekcji z przedstawicielami 
organizacji pozarządowych.  

Ale główny lekarz ma kontropinię wydaną przez Departament Bezpieczeństwa 
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Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa.  

- Nie mamy nic przeciwko wspólnym kontrolom, ale ta opinia nas wiąże - 
zadeklarował "Gazecie" zastępca głównego lekarza Janusz Związek.  

Zdumiało to Piotra Jakubowskiego, wicedyrektora tego departamentu. - To 
inspektorzy weterynarii mówili nam, że nie chcą robić wspólnych kontroli z 
przedstawicielami obrońców zwierząt, bo musieliby za nich brać 
odpowiedzialność. Nasza opinia rzeczywiście mówi o przeszkodach, ale nie 
jest wiążącą interpretacją prawa. Uważam, że przeszkody usunęłoby 
porozumienie, które może zawrzeć z organizacjami główny lekarz weterynarii. 
Trzeba by w nim zapisać, że w kontrolach mogą uczestniczyć tylko konkretne, 
przeszkolone wcześniej osoby, które miałyby status osób przybranych przez 
funkcjonariuszy publicznych do pomocy przy wykonywaniu obowiązków.  

Niech marszałek Senatu rozstrzygnie  

TOZ zwrócił się do marszałka Senatu o interpretację prawa do wspólnych 
kontroli. Wszystkie organizacje podpisały zaś protest w sprawie potraktowania 
ich propozycji współpracy przez głównego lekarza weterynarii, który zamierzają 
rozesłać do najwyższych władz. A w przyszłym parlamencie chcą walczyć o 
doprecyzowanie prawa.  
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[webmaster] Prawa autorskie zastrzeżone, przeczytaj TUTAJ o kopiowaniu materiałów Fundacja Viva! 2004 

Ratujemy konie skazane na rzeź  i zwierzęta zaniedbywane przez 
swoich właścicieli. Prowadzimy kampanię przeciwko polowaniom 
na foki w Kanadzie. Propagujemy wegetarianizm jako najlepszy 
sposób na ograniczenie cierpienia zwierząt. 
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