Piskorzyna, 27 września 2016 r.

Pan inż. Paweł Mazurek
PREZES
Polskiego Związku Hodowców Koni
00-673 Warszawa
ul. Koszykowa 60/62 lok. 16

1. Nawiązując do treści pisma Szanownego Pana Prezesa1 informuję uprzejmie,
że dzięki informacjom uzyskanym przez Fundację z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wiadomo nam, że członkowie Polskiego

Związku

Hodowców Koni

uczestniczą

w transakcjach handlowych z firmami japońskimi, które dokonały zakupu żywych koni
polskich, zakwalifikowanych do transportu do Japonii, rzekomo drogą lotniczą.
Transakcje handlowe, o których mowa, z przyczyn nieznanych i trudnych
do akceptacji ze strony społeczeństwa, są otoczone mgłą tajemnicy medialnej pomimo,
że opinia publiczna jest żywotnie zainteresowana losem tych zwierząt, głównie w obawie
o ich DOBROSTAN w okresie uciążliwego dla nich transportu na tak znaczne odległości.
Liczna grupa naszych wolontariuszy i przyjaciół koni, z którymi pozostajemy w stałych
kontaktach

bezpośrednich, internetowych, bądź telefonicznych - zwraca się

do nas

NIEUSTANNIE o uzyskanie wiarygodnych, szczegółowych informacji dotyczących:
rodzaju,2

ilości sprzedanych koni, 3

ich przeznaczenia na rynkach nabywców 4

oraz warunków transportu5 na wyspy japońskie. Oczekują oni także informacji
1
Pismo z dnia 23 sierpnia 2016 r. – oznaczenie: PZHK.IV.4.1/2016- W-404/MW.

2
Zainteresowani zapytują jakiego rodzaju koni dotyczą transakcje:

sportowych, hodowlanych, czy

rzeźnych.

3
Pytania dotyczą ilości koni określonego rodzaju – stanowiących przedmiot transakcji - oraz ich
wieku .

4
Przedmiotem szczególnego zainteresowania i nasilających się PROTESTÓW obywatelskich jest
przeznaczenie koni polskich do U B O J U aż w Japonii, odległej o kilkanaście tysięcy kilometrów!

5
Fundacja Tara - Schronisko dla Koni
Piskorzyna 18, 56-160 Wińsko, tel. 785 511 630, 519 609 698
Nr konta: PKOBP S.A. Oddział 3 we Wrocławiu, 75 1020 5242 0000 2902 0191 7236
www.fundacjatara.info, e-mail: info@fundacjatara.info, www.facebook.com/taraschroniskodlakoni

dotyczących

uboju -

na terytorium Polski - koni zakupionych

przez kontrahentów

japońskich, z ustaleniem: wieku zwierząt, który hodowca lub pośrednik handlowy
sprzedawał je, w jakich ilościach oraz w których ubojniach polskich są UBIJANE!
Liczni wolontariusze pracujący na rzecz ochrony koni i wierni przyjaciele
tych wyjątkowo sympatycznych, przyjaznych i ZAWSZE SŁUŻĄCYCH LUDZIOM
zwierząt, PROTESTUJĄ ZDECYDOWANIE przeciwko WSZELKIM
handlowym, których B E Z B R O N N Y M I

transakcjom

OFIARAMI częstokroć padają konie!

Tego namacalnym dowodem - znajdującym się

w naszym posiadaniu - są wręcz

B R U T A L N E „procedury” tzw. „obrotu handlowego” zwierzętami gospodarskimi,
zarejestrowane przez nas WIELOKROTNIE na najbardziej popularnych w Polsce
targach końskich, takich jak w Skaryszewie(!) – także na innych tego rodzaju „imprezach
handlowych” - o charakterze ogólnopolskim i regionalnym.
Udzielenie rzeczowych, wiarygodnych ODPOWIEDZI osobom pytającym
w sprawach dotyczących owianych tajemnicą transakcji handlowych polskimi końmi
z Japonią, jest naszym OBOWIĄZKIEM

ustawowym6 i statutowym7; wynika on także

W kręgach opinii publicznej krążą
informacje
NIESPRAWDZONE
– i wręcz
NIEWIARYGODNE: że konie mają być transportowane do Japonii w kontenerach, drogą morską. Czas
PRZEWOZU
ma trwa
jednorazowo ponad trzydzieści dni, bez możliwości zapewnienia zwierzętom okresowego
pobytu wypoczynkowego na WOLNEJ PRZESTRZENI! Informacje te wywołują w społeczeństwie
GŁĘBOKI, NARASTAJĄCY niepokój i niezadowolenie. Dlatego POŻĄDANYM jest wyjaśnienie opinii
publicznej WSZYSTKICH okoliczności transakcji związanych z HUMANTARNYM traktowaniem koni
sprzedawanych japońskim kontrahentom pod medialną przykrywką zachowania tajemnicy handlowej.

6
Fundacja działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu
informacji
o środowisku (…) - Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z póżn. zm. - zwróciła się do
Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z pytaniami dotyczącymi prowadzenia transakcji
handlowych z firmami japońskimi
w sprawie sprzedaży żywych koni polskich do Japonii.
Ministerstwo poinformowało Fundację, że rozmowy na temat eksportu tych koni prowadzi Polski Związek
Hodowców Koni, który złożył oświadczenie,
że transport koni odbywał się będzie drogą
lotniczą.

7
Fundacja na podstawie § 13 jej statutu jest zobowiązana do podejmowania w graniach
obowiązującego prawa wszelkich działań służących ochronie zdrowia i życia zwierząt, w tym w szczególności
utrzymywania stałych i bezpośrednich kontaktów z osobami (podmiotami) AKTYWNIE zainteresowanymi
ich ochroną.

z norm prawa międzynarodowego8 i GLOBALNYCH ZASAD etyczno – moralnych,9
dotyczących OCHRONY ZWIERZĄT.
Z przytoczonych względów imieniem Fundacji zwracam się do Pana Prezesa

z

uprzejmą prośbą o udzielenie nam INFORMACJI PISEMNYCH w sprawach zawarcia
umów

sprzedaży

do

JAPONII

polskich

żywych

koni

przez

hodowców

–

członków PZHK.
Proszę o odpowiedź, czy zostały zerwane rozmowy ze stroną Japońską dotyczące
wywozu żywych koni na rzeź do tego kraju. Jeżeli nie, proszę o udzielenie informacji
dotyczących:
1) terminów dostaw i czasokresu obowiązywania zawartych umów,
2) rodzaju sprzedanych koni (gospodarskich, sportowych, hodowlanych,
rzeźnych), oraz ich wieku (w przekroju statystycznym);
3) środków transportu – z określeniem czasokresu przewozu żywych zwierząt
drogą morską, względnie samolotami;
4) wskazanie ubojni, w których w Polsce dokonuje się uboju koni
przeznaczonych na eksport do Japonii;
5) określenie wartości globalnej zawartych transakcji.
W przedmiotowej sprawie pozostajemy w kontaktach z Ministerstwem Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, z którego uzyskaliśmy ZAPEWNIENIE, że Główny Lekarz Weterynarii

8
W głównym stopniu dotycz to przestrzegania zasad zawartych w Kodeksie Światowej Organizacji
Zdrowia Zwierząt oraz w wielu aktach normatywnych pochodzących od organów Unii Europejskiej. Do tej
kategorii naszych partnerów zaliczamy liczne grona przyjaciół i sympatyków koni pozostających pod
naszą opieką
w stadninach, w których nieustannie goszczą nawet kilkudziesięcioosobowe grupy osób
zainteresowanych żywotnie losem naszych podopiecznych. To obywatelskie zainteresowanie - szczególnie
dzieci i młodzieży – OBLIGUJE nas i zarazem ZACHĘCA do coraz to bardziej aktywnej ochrony
bezbronnych zwierząt – częstokroć wcześniej TRAKTOWANYCH BESTIALSKO PRZEZ ICH BYŁYCH
OPIEKUNÓW, zarazem okazywania szacunku NALEŻNEGO naszym partnerom, o których wyżej mowa.

9
Rolę szczególną spełnia Światowa Deklaracja Praw Zwierząt, zawierająca fundamentalne
ZASADY
ochrony zwierząt, których stosowanie stanowić powinno istotę działań wszystkich
podmiotów zajmujących się hodowlą koni. Fundacja w rozległym zakresie popularyzuje je w różnorodnych
działaniach propagandowych oraz ściśle STOSUJE w praktyce, z uwagi na zawarte w nich WALORY
ETYCZNO - MORALNE, które winny być przestrzegane równolegle z zasadami prawa chroniącego
zwierzęta, pomimo że nie są one jego źródłem.
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„ będzie przykładał szczególną wagę do konieczności zagwarantowania koniom
najwyższych standardów

transportu”, co w PEŁNI

satysfakcjonuje Fundację

jako

podmiot działający na rzecz ogółu społeczeństwa.10
2. Działając według statutu informujemy Pana Prezesa, że w nieodległym
okresie czasu wystąpimy - za uprzejmym pośrednictwem Pana, jako statutowego organu
Polskiego Związku Hodowców Koni - z apelem do Zarządu PZHK, dotyczącym ochrony
KONI – zwierząt, które częstokroć przez lat kilka lub nawet kilkanaście PRACOWAŁY wręcz w charakterze SIŁY NAJEMNEJ

na rzecz ich dysponentów - za obrok i

pomieszczenie stajenne nie zawsze pożądanej jakości, przysparzały im KORZYŚCI
różnorodnej natury.
A kiedy zapadną na zdrowiu, utracą swój naturalny DOBROSTAN,

są

częstokroć TRAKTOWANE BEZLITOŚNIE - niczym PRZEDMIOTY ZUŻYTE, Z B
Ę D N E, których należy POZBYĆ SIĘ – z reguły za marną cenę sprzedać
do ubojni, z przeznaczeniem ich tuszy11 na konsumpcję

dla

ludzi i pożarcie

przez

zwierzęta mięso i padlinożerne!!!
Dzieje się tak WBREW zasadzie fundamentalnej w prawie polskim,
wyrażonej

w art. 1 ust. 1 ustawy

z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt :

„ Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, NIE JEST RZECZĄ.
Człowiek jest mu winien POSZANOWANIE, OCHRONĘ I OPIEKĘ.”
W skali globalnej (międzynarodowej) rolę dominującą odgrywają w tej materii
ZASADY PODSTAWOWE, sformułowane

jednoznacznie

w wyżej powołanej,

Światowej Deklaracji Praw Zwierząt - uchwalonej przez UNESCO w 1978 r. - według
których:
1) wszystkie zwierzęta rodzą się równe wobec życia i mają TE SAME prawa do
egzystencji,12
2) każde ZWIERZĘ ma PRAWO do szacunku; CZŁOWIEK ma
OBOWIĄZEK WYKORZYSTANIA całej swojej wiedzy W SŁUŻBIE

10
Ta funkcja Fundacji

„TARA” wynika bezpośrednio z treści § 7 jej statutu.

11
Przez pojęcie to rozumie się ciało zabitego zwierzęcia.

12
Por. art. 1 Deklaracji.

zwierząt; każde

ZWIERZĘ

ma PRAWO oczekiwać

od człowieka

POSZANOWANIA,

OPIEKI

I

OCHRONY; 13
3) jeżeli okaże się, że ZWIERZĘ

M U S I BYĆ ZABITE, należy

je U Ś M I E R C I Ć (!!!) szybko, NIE NARAŻAJĄC je NA BÓL I TRWOGĘ;14
4) każde ZWIERZĘ należące do gatunku, które żyje zazwyczaj w środowisku
ludzkim, MA PRAWO żyć i rosnąć zgodnie z rytmem i

warunkami

życia i wolności

właściwymi dla swego gatunku; każde ZAKŁÓCENIE tego rytmu i tych warunków przez
człowieka w celach merkantylnych JEST Z TYM PRAWEM SPRZECZNE;15
5) każde ZWIERZĘ PRACUJĄCE ma PRAWO do pewnych ograniczeń czasu
i intensywności tej pracy, do odpowiedniego wyżywienia i ODPOCZYNKU.16
Według zasady zawartej w art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt konie, muły i osły jako
zwierzęta

gospodarskie

MOGĄ

BYĆ

poddane

UBOJOWI17

I UŚMIERCANIU,18
według

WYBORU dokonanego przez właściciela zwierzęcia.

RÓWNOCZEŚNIE

Nie można bowiem

dokonać uboju i uśmiercenia, czyli T R A D Y C Y J N I E

UBIĆ zwierzę przez jego WYKRWAWIENIE i zarazem dokonać jego EUTANAZJI,
czyli pozbawić życia NIEMAL BEZBOLEŚNIE, dzięki METODOM STOSOWANYM
DOPIERO WE W S P Ó Ł C Z E S N Y C H

PROCEDURACH MEDYCZNYCH!

Z przytoczonych względów zabiegać będziemy o to, by w obecnym stanie
prawnym KONIE t y l k o w sytuacjach koniecznych, krytycznych ze względu na stan
ich zdrowia,

NIE

były poddawane

UBOJOWI,

lecz UŚMIERCANIU -

czyli

13
Por. art. 2 Deklaracji.

14
Por. art. 3 lit. b Deklaracji.

15
Por. art. 5 Deklaracji.

16
Por. art. 7 Deklaracji.

17
Przez U B Ó J rozumie się ZABIJANIE zwierząt rzeźnych poprzez ich WYKRWAWIENIE,
dokonywany na zasadach prawem określonych.

18
U Ś M I E R C A N I E odbywa się przy zapewnieniu zwierzęciu M I N I M A L N E G O,
fizycznego
i psychicznego CIERPIENIA, metodami określonymi w art. 11 Europejskiej
Konwencji Ochrony Zwierząt Towarzyszących, uchwalonej w Strasburgu w dniu 11 listopada 1987 r. Jest to
zabieg BEZKRWAWY!
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EUTANAZJI, a ich zwłoki przekazywano do UTULIZACJI, a NIE do KONSUMPCJI
przez ludzi i POŻARCIA przez zwierzęta !!!
Szczegółowe propozycje w sprawie przedstawię niezwłocznie, po przeprowadzeniu
konsultacji obywatelskich.
Proszę Pana Prezesa o przyjęci e wyrazów POWAŻANIA I SZACUNKU.

Scarlett Szyłogalis
Prezes Fundacji „TARA”

