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“Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta” - Immanuel Kant (1724-1804)

Jędrzejów, 17 stycznia 2012 r.

Prokuratura Okręgowa w Kielcach

za pośrednictwem

Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód

w Kielcach

SKARGA

Stowarzyszenie  Obrona  Zwierząt,  organizacja  społeczna,  której  statutowym  celem

działania jest ochrona zwierząt, pokrzywdzony w sprawie o sygn. akt  2 Ds 1264/10, składa

skargę  na  działania  Prokuratury  Rejonowej  Kielce-Wschód  w  Kielcach,  prowadzącej

postępowanie  w  sprawie  doniesień  dot.  podejrzenia  popełnienia  przestępstw  przeciwko

ochronie zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Kielcach.

Dnia 25 października 2010 r. Stowarzyszenie złożyło do w/w prokuratury doniesienie

o  podejrzeniu  popełnienia  przestępstw  m.  in.  przez  lekarzy  weterynarii  zatrudnionych  w

Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Kielcach.

Pismem  z  dnia  29  października  2010  r.  Prokuratura  Rejonowa  Kielce-Wschód  w

Kielcach  powiadomiła  Stowarzyszenie  o  dołączeniu naszego  zawiadomienia  z  dnia  25

października 2010 r. do akt postępowania przygotowawczego o sygn. akt 2 Ds 1264/10.

Dnia  17 listopada 2010 r.  Stowarzyszenie złożyło do w/w prokuratury doniesienie o

podejrzenia popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy gminy Miasto Kielce, polegającego

na niedopełnieniu obowiązków i przekroczeniu uprawnień  w zakresie realizacji  ustawowego

zadania zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom. W doniesieniu zawarty został wniosek o

wyłączenie  kieleckich  prokuratur  z  czynności  sprawdzających  i  postępowania

przygotowawczego w tej sprawie.



Pismem z dnia 29 listopada 2010 r. Prokuratura Rejonowa Kielce-Wschód w Kielcach

powiadomiła Stowarzyszenie o dołączeniu naszego zawiadomienia z dnia 17 listopada 2010 r.

do akt postępowania przygotowawczego o sygn. akt 2 Ds 1264/10 oraz o przekazaniu wniosku

o wyłączenie kieleckich prokuratur do Prokuratury Okręgowej w Kielcach celem rozpoznania.

Pismem  z  dnia  3  grudnia  2010  r.,  znak:  III  Dsn  130/10/Klw  Prokurator  Prokuratury

Okręgowej  w  Kielcach,  Mirosław Kacprzyk,  odmówił  przychylenia  się  do  w/w wniosku  i

przekazał  nasze  zawiadomienie  z  dnia  17  listopada  2010  r.  wg  właściwości  Prokuratorowi

Rejonowemu Kielce-Wschód w Kielcach.

Pismem z dnia 30 grudnia 2011 r. sekretariat Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód w

Kielcach powiadomił  Stowarzyszenie  o wyłączeniu do odrębnego postępowania  materiałów

dowodowych  zgromadzonych  w  sprawie  2  Ds.  1264/10,  dotyczących  niedopełnienia

obowiązków przez lekarzy weterynarii  w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt  w Kielcach

oraz niedopełnienia obowiązków przez władze Miasta Kielce w zakresie wydawanych decyzji

dot.  funkcjonowania  Schroniska.  Nastąpiło  więc  wyłączenie uprzednio  dołączonych

materiałów.

Pismem z dnia 9 stycznia 2012 r. sekretariat Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód w

Kielcach  zawiadomił  Stowarzyszenie,  iż  postanowieniem  Prokuratora  Rejonowego  Kielce-

Wschód w Kielcach z dnia 30 grudnia 2011 r., syg. akt 4 Ds. 425/11,  odmówiono wszczęcia

śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków przez lekarzy weterynarii  w Schronisku dla

Bezdomnych Zwierząt w Kielcach oraz niedopełnienia obowiązków przez Prezydenta Miasta

Kielce  i  urzędników  Urzędu  Miasta  w  zakresie  wydawanych  decyzji  dot.  funkcjonowania

Schroniska, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk.

Stowarzyszenie zarzuca Prokuraturze Rejonowej Kielce-Wschód w Kielcach złamanie

art. 305 § 1 i 306 § 3 kpk, które nakładają  na organ powołany do prowadzenia postępowania

przygotowawczego obowiązek niezwłocznego, po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie,

postanowienia o wszczęciu bądź odmowie wszczęcia śledztwa, z powiadomieniem o tym fakcie

zawiadamiającego  o  przestępstwie  w  terminie  nie  późniejszym  niż  6  tyg.  od  złożenia

zawiadomienia. Jak wynika z lektury niniejszej skargi, nasze zawiadomienia zostały złożone 25

października i 17 listopada 2010 r., natomiast postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w

sprawach z tych zawiadomień wydano 30 grudnia 2011 r. Nasuwa się pytanie, co Prokuratura

Rejonowa Kielce-Wschód w Kielcach zrobiła w tych sprawach przez ponad 13 miesięcy, oprócz

ich nieustannego dołączania do... i wyłączania z...?



Ponadto,  Stowarzyszenie  zwraca  uwagę  na  uchybienie  przez  Prokuraturę  Rejonową

Kielce-Wschód w Kielcach art.  305  § 4 i  306  § 1 kpk, ponieważ  jako instytucji  społecznej,

składającej  zawiadomienie  o  przestępstwie,  przysługuje  nam  zażalenie  na  postanowienie  o

odmowie wszczęcia śledztwa, a więc winniśmy otrzymać jego odpis wraz z uzasadnieniem oraz

pouczeniem o przysługujących nam uprawnieniach, co w niniejszej sprawie nie miało miejsca.

Kolejnym przejawem niekompetencji ze strony Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód

w Kielcach jest błędna kwalifikacja działań funkcjonariuszy gminy Miasto Kielce, opisanych w

doniesieniu z dnia 17 listopada 2010 r., ograniczająca się jedynie do wskazania art. 231 § 1 kk,

podczas  kiedy  w zawiadomieniu wyraźnie  wykazano,  iż  zarzucane funkcjonariuszom gminy

Miasto Kielce przestępstwo urzędnicze pozostaje w nierozłącznym związku z przestępstwami

przeciwko ochronie zwierząt, spenalizowanymi w art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie

zwierząt.  Taka niepełna kwalifikacja  prawna,  odrywająca działania  urzędników miejskich od

kontekstu merytorycznego skutków tych działań, sugeruje celowe działanie prokuratury, która

w  ten  sposób  usiłuje  wyłączyć  organizacje  społeczne,  statutowo  zajmujące  się  ochroną

zwierząt, od udziału w ewentualnym postępowaniu karnym w tej sprawie, uniemożliwiając im

wykonywanie praw pokrzywdzonego, a następnie oskarżyciela posiłkowego.

Godne  zauważenia  jest,  iż  akt  oskarżenia  przeciwko  byłej  kierowniczce  schroniska

skierowany został do sądu 30 grudnia 2011 r., podobnie jak tego samego dnia podjęto decyzję

o wyłączeniu pozostałych materiałów sprawy do odrębnego postępowania, aby tego samego

dnia  wydać  postanowienia  o  umorzeniu  postępowania  oraz  odmowie  wszczęcia  śledztwa.

Domyślać  się  należy, iż  w przypadku „sprawy dymińskiej” priorytetem dla prokuratury była

statystyka i chęć formalnego załatwienia jak największej ilości spraw przed końcem roku, a nie

ich rzetelne i bezstronne rozpoznanie.

Powyżej  opisane  działania  Prokuratury  Rejonowej  Kielce-Wschód  w  Kielcach  –

chaotyczne,  nieprofesjonalne i  stronnicze -  udowadniają,  że celowymi i  uzasadnionymi były

wnioski  organizacji  społecznych z  dnia  6  października  i  17  listopada 2010 r.  o  wyłączenie

prokuratur  kieleckich  z  rozpoznawania  doniesień  w  sprawie  Schroniska  dla  Bezdomnych

Zwierząt  w  Kielcach.  Wobec  powyższego  Stowarzyszenie  ponawia  wniosek  o  odsunięcie

prokuratur  kieleckich  od  dalszego  rozpoznawania  spraw  z  doniesień  dot.  popełniania

przestępstw przeciwko zwierzętom w Schronisku w Kielcach.

Ponadto Stowarzyszenie oczekuje objęcia nadzorem przez Prokuraturę Okręgową w

Kielcach  dotychczasowych  działań  Prokuratury  Rejonowej  Kielce-Wschód  w  Kielcach  w

sprawach o syg. akt 2 Ds.1264/10 i  4 Ds 425/11.



Do wiadomości:

1. Prokuratura Generalna
2. Pani Joanna Senyszyn Posłanka do Parlamentu Europejskiego
3. Pan Konstanty Miodowicz Poseł na Sejm RP
4. Pan Paweł Suski Poseł na Sejm RP


