RZECZPOSPOLITA POLSKA
PROKURATURA OKRĘGOWA W ŁODZI

Łódź, dnia 15 marca 2016 r.

RZE CZNIK P RASOWY
ul. Kilińskiego 152
90-322 Łódź
tel.: (42) 67-68-771, fax.: (42) 67-68-607
e-mail : rzecznik@lodz.po.gov.pl

INFORMACJA PRASOWA

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej podejrzany
o niedopełnienie obowiązków

Prokuratura Rejonowa w Rawie Mazowieckiej przedstawiła Powiatowemu
Lekarzowi Weterynarii zarzuty, dotyczące niedopełnienia obowiązków w zakresie
nadzoru nad zakładem uboju bydła w jednej z miejscowości w gminie Biała
Rawska. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności w wymiarze do lat 3.
Przedstawione w tej sprawie zarzuty to efekt ustaleń poczynionych przez
Prokuraturę Rejonową w Rawie Mazowieckiej w śledztwie, w którym badano
prawidłowość nadzoru służb weterynaryjnych nad ubojnią w gminie Biała Rawska.
W marcu 2013 roku, po przeprowadzeniu przez funkcjonariuszy policji kontroli
samochodu przystosowanego do przewozu bydła, w którym znajdowały się łącznie 24
sztuki – w tym 9 sztuk padłych. Transport miał trafić do ubojni w gminie Biała
Rawska. Bydło przeznaczone zostało do utylizacji, wcześniej jednak przeprowadzono
jego sekcje, podczas której ustalono, że jego część była chora - stwierdzono między
innymi zapalenie płuc, oskrzeli i jelit. Niebawem, w ciężarówce zaparkowanej
nieopodal ubojni, a także w jej pomieszczeniach zabezpieczono kilkadziesiąt ton
mięsa niewiadomego pochodzenia i jakości. Pobrano jego próbki do badań. Wyniki
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doprowadziły do ujawnienia w części zbadanych próbek, między innymi antybiotyków
i niebezpiecznych dla życia i zdrowia bakterii. W oparciu o bardzo obszerny materiał
dowodowy, w kwietniu 2015 roku skierowano akt oskarżenia, którym objęto
właściciela ubojni, przedstawicieli firmy realizującej dostawy bydła. Najpoważniejsze,
że sformułowanych co do nich zarzutów, dotyczyły sprowadzenia zagrożenia dla życia
i zdrowia wielu osób. Kierowca samochodu, którym transportowane było zatrzymane
w marcu 2016 roku bydło, oskarżony został o znęcanie się nad zwierzętami. Aktem
oskarżenia objęci zostali także dwaj lekarze weterynarii, którzy wyznaczeni byli
decyzjami powiatowego lekarza weterynarii, do nadzoru nad ubojem zwierząt.
Sformułowane
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obowiązków

i poświadczenia nieprawdy.
Ujawnione w sprawie okoliczności, doprowadziły do wniosku, że wnikliwej
oceny wymaga także sposób sprawowania nad ubojnią nadzoru przez Powiatowego
Lekarza Weterynarii. Dlatego też, w tym zakresie wyłączono materiał dowodowy do
odrębnego postępowania. Zasięgnięto opinii Katedry Patofizjologii Weterynarii
Sądowej i Administracji Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu
Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Opinia, w połączeniu z zebranym materiałem
dowodowym doprowadziła do podjęcia przez prokuratora decyzji o zasadności
przedstawienia zarzutów. Stwierdzono bowiem zaniedbania w zakresie sprawowania
nadzoru, a tym samym odstępstwa od obowiązującym w tym zakresie reguł, zwłaszcza
określonych
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o produktach pochodzenia zwierzęcego. Przede wszystkim zastrzeżenia budzi zakres
i częstotliwość przeprowadzonych kontroli. W opinii biegłych, były one realizowane
zbyt rzadko i ograniczały się do oceny pomieszczeń, sprzętów i urządzeń. Nie
przeprowadzano natomiast kontroli środków transportu i całości działalności zakładu.
Stwierdzono także odstępstwa w zakresie egzekwowania limitu dziennego uboju.
Krytyczne uwagi rodzi również sposób kontroli procesu rozbioru mięsa, a także
wykonywania

czynności

powierzonych

Urzędowym

Lekarzom

Weterynarii.

Stwierdzone niedociągnięcia skutkowały działaniem na szkodę interesu publicznego
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poprzez umożliwienie wprowadzenia do obrotu i spożycia, mięsa stanowiącego
zagrożenie dla zdrowia i nienadającego się do spożycia przez ludzi.
Podczas przesłuchania w rawskiej prokuraturze, podejrzany nie przyznał się do
zarzutów i odmówił składania wyjaśnień.
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