Pruszków, dnia 25.02.2013 r.

Prokuratura Okręgowa
w Warszawie
ul. Chocimska 28

ZAWIADOMIENIE
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
z art. 35 ust. 2 w związku z art. 34 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt
Na podstawie art. 304 kpk informuję, że zachodzi podejrzenie popełnienia przez
właścicieli, członków zarządu, kierowników do spraw produkcji, pracowników
ubojowych oraz lekarzy nadzoru weterynaryjnego przestępstwa polegającego na
uboju zwierząt kręgowych ze szczególnym okrucieństwem, bez uprzedniego
pozbawienia ich świadomości, w kilku rzeźniach na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej w okresie od 1 lutego do dnia 18 lutego 2013 roku, tj. przestępstwa z art.
35 ust. 2 w związku z art. 34 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr
106, poz. 1002 z późn. zm.)

Na podstawie art. 303 k.p.k. wnoszę o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania
karnego w niniejszej sprawie.

UZASADNIENIE
W dniu 19 lutego 2013 roku w I programie Telewizji Polskiej wyemitowano o
godz. 20.30 program telewizyjny pt. „Po prostu”, prowadzony przez Pana
Tomasza Sekielskiego, a przygotowany dla TVP S.A. przez firmę producencką
Kombinat Medialny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chocimska 35/26.
Dowód:
http://www.tvp.pl/vod/audycje/publicystyka/po-prostu-program-tomaszasekielskiego/wideo/19022012/10141460

Z materiałów zawartych w programie (zarówno audio jak i video) wynika, że
zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż w kilku zakładach na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej zajmujących się ubojem zwierząt dochodzi do
popełniania na szeroką skalę przestępstw z art. 35 ust. 2 ustawy o ochronie
zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), tj. dokonuje się uboju
zwierząt z naruszeniem art. 34 ust. 1 ww. ustawy, bez uprzedniego pozbawienia
ich świadomości. W tym procederze biorą udział właściciele ww. ubojni, osoby
zarządzające ww. ubojniami, pracownicy ubojowi, a także, czego nie można
wykluczyć, lekarze nadzoru weterynaryjnego, którzy bądź o tym procederze
wiedzą i współuczestniczą w przestępstwie, bądź nie dopełniają swoich
obowiązków służbowych w zakresie nadzoru czynności ubojowych, przez co
dopuszczają do naruszania obowiązującego w naszym kraju porządku prawnego.
Ponadto w procederze, jak to było widać na przedmiotowym filmie, mogą brać
udział (a raczej z istoty rzeczy biorą udział) obywatele państw obcych, którzy
świadomie, dla zysku, lekceważą prawa obowiązujące w naszym kraju i
niezależenie od popełniania przestępstwa z art. 35 ust. 1 ustawy o ochronie
zwierząt, naruszają reputację naszego kraju i jego organów odpowiedzialnych za
zapewnienie poszanowania prawa.
W wyemitowanym materiale nie ujawniono nazw i adresów tych podmiotów, lecz
z zaprezentowanego materiału wynika niezbicie, iż dane te są znane zespołowi
dziennikarzy przygotowujących materiały do ww. programu.
Bardzo prosimy o pilne podjęcie odpowiednich czynności, przede wszystkim
celem zapobiegnięcia dalszym czynom przestępczym, skutkiem których zwierzęta
rzeźne skazywane są na umieranie w niewyobrażalnym cierpieniu. Szybkie
postawienie przed wymiarem sprawiedliwości oraz przykładne ukaranie winnych
łamania w tak zuchwały sposób przepisów, których celem jest ochrona zwierząt
przed cierpieniem, jest także sprawą niezwykłej wagi w wymiarze społecznym
jako wyraźny sygnał, że w Polsce ochrona prawna zwierząt istnieje nie tylko w
sferze przepisów, lecz także w wymiarze praktycznym – skutecznego ścigania i
karania osób dopuszczających się okrucieństwa wobec zwierząt.
Wobec powyższego wnosimy jak na wstępie.
Oświadczamy, że na podstawie art. 39 ustawy o ochronie zwierząt z 21 sierpnia
1997 r. Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt IUS ANIMALIA będzie
wykonywać prawa pokrzywdzonego w przedmiotowej sprawie.
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Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą o:
1) udzielenie nam na podstawie art. 156 § 5 k.p.k. zezwolenia na przejrzenie akt
postępowania przygotowawczego oraz umożliwienie sporządzania odpisów i
kserokopii dokumentów;
2) powiadomienie o przewidywanym terminie i miejscu przeprowadzenia tych
czynności procesowych, w których udział pokrzywdzonego i jego pełnomocnika
jest przez przepisy k.p.k. wymagany bądź przewidziany;
3) doręczanie nam na podstawie 140 k.p.k. orzeczeń, zarządzeń, zawiadomień i
odpisów doręczanych stronom.

Załącznik:
Odpis aktualny z KRS Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt IUS ANIMALIA
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