Warszawa, dnia 03.02.2014
Prokuratura Rejonowa w Piasecznie
ul. Kościuszki 14
05–500 Piaseczno

W imieniu Fundacji dla Zwierząt „Argos” (KRS 286138), organizacji o statutowym celu
ochrony zwierząt, zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia przestępstw przez następujące
osoby:
I.
1.

Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria,

2.

Wójt Gminy Prażmów,

3.

Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą,

4.

Burmistrz Miasta i Gminy Grójec,

5.

Burmistrz Gminy Tarczyn,

6.

Wójt Gminy Jasieniec.
Wymienieni funkcjonariusze publiczni dokonali przestępstwa porzucenia zwierząt,

określonego z art. 35 ust. 1a w zw. z art. 6 ust. 1a i ust. 2 pkt 11. ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (dalej: u.o.z.).
Ich działanie polegało na tym, że realizując w latach 2011-2013 zadanie publiczne gmin
zapewniania bezdomnym zwierzętom opieki (art. 11 u.o.z.), zlecali ich wyłapywanie poniżej
wskazanym podmiotom, nie uprawnionym do zapewniania im opieki i nie zadbali o dalszy los
wyłapanych zwierząt. Postępując tak łamali także wyraźny ustawowy zakaz wyłapywania
bezdomnych zwierząt bez zapewniania im miejsca w schronisku (art. 11, ust. 3 u.o.z.).
II.
7.

lek. wet. Bogusław Kowalczyk i lek. wet. Michał Kowalczyk, wspólnicy i zarządzający „Bomivet” sp. z o.o. w Wągrodnie, ul. Słoneczna 37, 05-505 Prażmów a także Bogusław Kowalczyk jako właściciel gabinetu weterynaryjnego pod tym samym adresem,
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8.

lek. wet. Wojciech Kowalczyk, kierujący zarejestrowanym gabinetem weterynaryjnym
„Endovet” w Warszawie ul. Górska 30/7,

9.

Paweł Studziński, firma kurierska „Feniks”, Tarczyn Kopana, ul. Lipowa 19,

10.

Zbigniew Jaworski, ul. Krótka 3, 05-870 Błonie.
Wymienieni przedsiębiorcy wyłapywali bezdomne zwierzęta na zlecenie gmin i nie za-

pewniali im właściwej opieki, nie prowadząc schronisk dla zwierząt ani nie przekazując ich
do schronisk dla zwierząt. Łamali w ten sposób zakaz sformułowany w art. 11, ust. 3 u.o.z.
Ponadto lek. wet. Bogusław Kowalczyk i Michał Kowalczyk utrzymywali liczne wyłapane zwierzęta na swojej posesji w Wągrodnie (gm. Prażmów) przy ul. Słonecznej 37, w niewłaściwych warunkach bytowania, tj. w stanie rażącego zaniedbania, co stanowi przestępstwo
opisane w art. 35 ust. 1a w zw. z art. 6 ust. 1a i ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt.
Łącznie działania wymienionych osób w latach 2011-2013 objęły 925 zwierząt (917
psów i 8 kotów), których los jest w większości nieznany, pomimo że opieka nad nimi została
sfinansowana z publicznych pieniędzy w łącznej sumie 915.356 zł.
W szczególności zaś, jak wynika z zebranych przez nas informacji:
ad 1) Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria zawierał w latach 2011-2012 umowy z
Gabinetem Weterynaryjnym B. Kowalczyk, a w 2013 ze spółką „Bomivet” z Wągrodna o
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki. Wyłapano:
rok 2011: 76 psów za kwotę

53.813 zł

rok 2012: 77 psów za kwotę

95.858 zł

rok 2013: 58 psów za kwotę 106.000 zł
ad 2) Wójt Gminy Prażmów zawierał w latach 2012 umowy z Pawłem Studzińskim z Tarczyna a także ze spółką „Bomivet” z Wągrodna o wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki. Wyłapano:
rok 2012: 12 psów za kwotę

21.200 zł

zaś w 2013 r. z samą spółką „Bomivet” z Wągrodna:
rok 2013: 35 psów za kwotę
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30.000 zł

ad 3) Burmistrz Miasta i Gminy Grójec zawierał w 2011 r. umowy Gabinetem Weterynaryjnym B. Kowalczyk z Wągrodna a także z Pawłem Studzińskim z Tarczyna, o wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki. Wyłapano łącznie:
rok 2011:

74 psy

za kwotę

67.294 zł

zaś w latach 2012-2013 ze spółką „Bomivet” z Wągrodna:
rok 2012: 138 psów za kwotę

109.486 zł

rok 2013: 153 psów za kwotę 101.650 zł
ad 4) Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą zawierał umowy ze Zbigniewem
Jaworskim z Błonia. Wyłapano:
rok 2011: 28 psów za kwotę

18.500 zł

rok 2012: 24 psy

18.000 zł

za kwotę

zaś w 2013 r. z Wojciechem Kowalczykiem, gabinet wet. „Endovet” w Warszawie:
rok 2013: 49 psów za kwotę

75.130 zł

ad 5) Burmistrz Gminy Tarczyn zawarł w 2011 r. umowę z Pawłem Studzińskim z Tarczyna. Wyłapano:
rok 2011:

57 psów za kwotę

33.825 zł

zaś w latach 2012-2013 ze spółką „Bomivet” z Wągrodna:
rok 2012:

3 koty, 34 psy za kwotę

60.000 zł

rok 2013: 5 kotów, 58 psy za kwotę

75.000 zł

ad 6) Wójt Gminy Jasieniec zawierał w 2011 r. umowy z Gabinetem Weterynaryjnym B.
Kowalczyk z Wągrodna oraz Pawłem Studzińskim z Tarczyna o wyłapywanie bezdomnych
zwierząt i zapewnianie im opieki. Wyłapano łącznie:
rok 2011: 13 psów za kwotę

12.100 zł

w 2012 r. z Gabinetem Weterynaryjnym B. Kowalczyk z Wągrodna :
rok 2012: 21 psów za kwotę

23.500 zł

w 2013 r. z Wojciechem Kowalczykiem, gabinet wet. „Endovet” w Warszawie:
rok 2013: 10 psów za kwotę

14.000 zł

ad 7) Zwierzęta wyłapane przez Wojciecha, Bogusława i Michała Kowalczyków, utrzymywane na terenie posesji w Wągrodnie, były ofiarami znęcania się nad nimi poprzez utrzymywanie w niewłaściwych warunkach bytowania, co potwierdzają oświadczenia naocznych
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świadków. Od listopada 2013 r. osoby te systematycznie odwiedzają to miejsce jako wolontariusze, usiłując pomóc zgromadzonym tam zwierzętom. Świadkami tymi są:
•

A______ K______ __________________

•

E______ K______ __________________

•

A______ K______ __________________

•

K______ M______ __________________

•

A______ S______ __________________

•

G______ Z______ __________________

•

M______ Z______ __________________

•

J______ Z______ __________________

•

Ł______ E______ __________________

•

M______ P______ __________________

•

K______ U______ __________________

•

D______ M______ __________________

W sprawie niniejszej, Fundacja dla Zwierząt „Argos” wykonywać będzie prawa pokrzywdzonego, na podstawie art. 39 w zw. z art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt.

W załączeniu zbiór dokumentów źródłowych wedle zestawienia
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Zestawienie załączników (kopie dokumentów):
ad. 1)
• pismo z U.M. Góra Kalwaria z dnia 20.01.2012 r. (dot. 2011 r.)
• pismo z-cy Burmistrza M. i G. Góra Kalwaria z dnia 10.09.2013 (dot. 2012 r.)
• pismo z U.M. Góra Kalwaria z dnia 20.01.2014 (dot. 2013 r.)
ad. 2)
• pismo Wójta Prażmowa z dnia 29.10.2013 r. (dot. 2012 r.)
• umowa z dnia 25.01.2013 między Wójtem Prażmowa a B. Kowalczykiem (dot. 2013 r.)
ad 3)
• pismo z-cy Burmistrza Grójca z dnia 18.04.2012 (dot. 2011 r.)
• pismo z-cy Burmistrza Grójca z dnia 03.09.2013 (dot. 2012 r.)
• ogłoszenie w BIP UMiG Grójec z dnia 28.12.2012 (dot. 2013 r.)
ad 4)
• pismo UMiG Nowe Miasto n/Pilicą z dnia 03.04.2012 (dot. 2011 r.)
• pismo UMiG Nowe Miasto n/Pilicą z dnia 17.06.2013 (dot. 2012 r.)
• pismo UMiG Nowe Miasto n/Pilicą z dnia 09.01.2014 (dot. 2013 r.)
ad 5)
• pismo z-cy Burmistrza Tarczyna z dnia 18.04.2012 (dot. 2011 r.)
• informacja (mail) UM Tarczyn z dnia 05.09.2013 (dot 2012 r.)
• informacja (mail) UM Tarczyn z dnia 17.01.2014 (dot 2013 r.)
ad 6)
• informacja (mail) UG Jasieniec z dnia 28.05.2012 (dot 2011 r.)
• informacja (mail) UG Jasieniec z dnia 05.11.2013 (dot 2012 r.)
• informacja (mail) UG Jasieniec z dnia 29.01.2014 (dot 2013 r.)
ad 7)
• oświadczenie – A______ K______
• oświadczenie – E______ K______
• oświadczenie – A______ K______
• oświadczenie – K______ M______
• oświadczenie – A______ S______
• oświadczenie – G______ Z______
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