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

Jędrzejów, 15.07.2011 r.

Prezes Sądu Okręgowego
w Kielcach
SSO Bogusław Sędkowski

Wniosek o skreślenie z listy biegłego

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt,  KRS 0000292939, członek Świętokrzyskiej  Koalicji

dla Zwierząt,  powołanej  w celu zwiększenia skuteczności  działania na rzecz humanitarnego

traktowania  zwierząt,  ich  poszanowania  oraz  zapewnienia  im  opieki,  kształtowania  wśród

społeczeństwa  właściwego  stosunku  do  zwierząt  oraz  ekologii  i  ochrony  dziedzictwa

przyrodniczego,  wnioskuje  o  skreślenie  z  listy  biegłego  lek.  wet.  Macieja  Dudy,  w  ramach

nadzoru sprawowanego nad biegłymi przez Pana Prezesa.

Lek. wet. M. Duda został powołany na biegłego w sprawie karnej o znęcanie się nad

zwierzętami gospodarskimi, prowadzonej aktualnie w Sądzie Rejonowym w Pińczowie,  sygn.

akt II K 106/11, w której oskarżycielem posiłkowym jest Stowarzyszenie Obrona Zwierząt.

Stowarzyszenie stanowczo sprzeciwia się temu powołaniu na biegłego sądowego w tej i

ewentualnie w innych sprawach, szczególnie o przestępstwa z ustawy o ochronie zwierząt.

Lek. wet. M. Duda jest osobą skompromitowaną współpracą z Przedsiębiorstwem Usług

Komunalnych Sp. z o. o. Kielce, poprzez pełnienie funkcji schroniskowego lekarza weterynarii

w końcowym okresie zarządzania Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach przez

PUK (jesień 2010 r.), podczas gdy każdy inny weterynarz odmawiał podjęcia tego stanowiska.

Działania  PUK,  jako  zarządcy  schroniska,  są  aktualnie  przedmiotem  badania  Prokuratury

Rejonowej  Kielce  -  Wschód  w  Kielcach  –  dochodzenie  wszczęte  dnia  12.10.2010  r.  o

przestępstwo z art.  35 ust.  1 ustawy o ochronie zwierząt  dot.  Schroniska dla Bezdomnych



Zwierząt w Kielcach,    sygn. akt 2 Ds 1264/10  .

Lek. wet. M. Duda podczas swojej działalności w schronisku wykazał maksimum złej

woli przy podejmowanych przez organizacje społeczne wysiłkach polepszenia panujących tam

warunków bytowych zwierząt.

18.11.2010 r.,  pełniąc funkcję  schroniskowego lekarza weterynarii,  zaniedbywał  swoje

obowiązki  względem  powierzonych  mu  pod  opiekę  zwierząt,  m.  in.  wprost  odmawiając

pomocy  ciężko  choremu  kotu  ze  schroniska,  który  przeżył  tylko  dzięki  natychmiastowej

interwencji  wolontariuszy i  zabraniu go do weterynarza  z zewnątrz  (notabene:  odbyło się  to

wbrew lek. wet. M. Dudzie i kierownictwu schroniska, które następnie zgłosiło na policję fakt

“kradzieży” kota). Rzecz miała miejsce w obecności policji i ekipy TVN. Vide materiał filmowy

nakręcony 18.11.2010 r. przez członka Koalicji:

http://www.youtube.com/watch?v=xXJmtMZ8EwY&feature=player_embedded#at=40

(m. in. 5:50 min. nagrania).

23.11.2011 r.,  pełniąc funkcję  schroniskowego lekarza weterynarii,  zaniedbywał  swoje

obowiązki  względem powierzonych mu pod  opiekę  zwierząt,  m.  in.  powstrzymując  się  od

udzielenia jakiejkolwiek (choćby paliatywnej) pomocy umierającemu w schronisku kotu (przy

braku zgody kierownictwa na zapewnienie przez wolontariuszy leczenia poza schroniskiem). Po

zainteresowaniu się  stanem zwierzęcia  przez członka Świętokrzyskiego Towarzystwa Opieki

nad  Zwierzętami  “Zwierzak” (które  posiadało swoich  przedstawicieli  na  terenie  schroniska

tylko dzięki interwencji wiceprezydenta Kielc Tadeusza Sayora), kot trafił do gabinetu lek. wet.

M.  Dudy,  gdzie  padł  w  niejasnych  okolicznościach,  najprawdopodobniej  w  wyniku  sekcji

dokonanej  przez lek.  wet.  M. Dudę  –  najprawdopodobniej  bez wcześniejszej  premedykacji,

znieczulenia  i  eutanazji  -  na  żyjącym  jeszcze  stworzeniu.  W  związku  z  podejrzeniem

niehumanitarnego zabicia zwierzęcia, dnia 24.11.2010 r.  Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki

nad Zwierzętami “Zwierzak” skierowało do Prokuratury Kielce – Wschód wniosek dowodowy

o  zabezpieczenie  zwłok  kota  i  ustalenie  przyczyn  jego  śmierci.  Dokumenty  w  tej  sprawie

znajdują się w aktach dochodzenia o  sygn. 2 Ds 1264/10.

Lek. wet. M. Duda charakteryzuje się elementarnym brakiem etyki lekarskiej, szacunku

do zwierząt  oraz kultury osobistej.  Wiele do życzenia pozostawia również  zasób posiadanej

wiedzy, abstrahując od tego, iż niezrozumiałe jest powoływanie specjalisty chorób drobiu do

wydawania opinii w sprawie dot. znęcania się nad bydłem.

Organizacje  społeczne,  których  statutowym celem działania  jest  ochrona  zwierząt  z



wielkim wysiłkiem walczą  z przejawami znęcania się nad zwierzętami w Polsce. Tymczasem

minimalny odsetek naszych zgłoszeń z art. 35 ustawy o ochronie zwierząt ma swój finał przed

sądami.  Nawet  wówczas  sprawy  odbywają  się  przy  inercji  prokuratorów  lub  ich

niewystarczającej wiedzy z zakresu uregulowań praw zwierząt. Tym bardziej niepokojące jest

powoływanie  przez  sąd  na  biegłego  w  takiej  sprawie  lekarza  weterynarii  o  niskim morale

prezentowanym przez M. Dudę.

Lek. wet. M. Duda już dawno utracił warunki do pełnienia funkcji biegłego i nie daje

rękojmi należytego wykonywania swoich obowiązków - jest osobą niewiarygodną, nierzetelną,

nieprofesjonalną,  wykazująca wybitnie złą wolę w kwestii przestrzegania praw zwierząt. Lek.

wet.  M.  Duda  brał  osobisty  udział  w  procederze  uskutecznianym  przez  PUK  na  terenie

schroniska  w  Dyminach,  który  od  miesięcy  jest  przedmiotem  badania  prokuratury.  Pod

wątpliwość poddana jest także bezstronność takiego biegłego, szczególnie w powołanej wyżej

sprawie  przed  SR Pińczów,  w której  oskarżycielem posiłkowym jest  organizacja  społeczna

posiadająca jednocześnie status pokrzywdzonego w postępowaniu o sygn. akt 2 Ds 1264/10.

Uważamy więc, iż lek. wet. M. Duda nie ma prawa pełnić funkcji biegłego sądowego (zarówno

w  konkretnej  sprawie  toczącej  się  przed  SR  w  Pińczowie,  jak  i  każdej  innej)  do  czasu

prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy o sygn. akt 2 Ds 1264/10, a przynajmniej dopóki nie

zostanie  wszechstronnie  wyjaśniona  jego  rola  w  stwierdzonych  licznych  uchybieniach

dobrostanowi zwierząt w schronisku oraz masowym i niezwykłym znikaniu stamtąd psów, w

czasie kiedy pełnił on funkcję schroniskowego lekarza weterynarii.


