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Zażalenie pokrzywdzonego 
na postanowienie Prokuratury Rejonowej Warszawa-Żoliborz 

z dnia 23 września 2009 o odmowie wszczęcia śledztwa 
 

Składamy zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa na podstawie naszego 
zawiadomienia z dnia 23 lipca 2009 r. Kwestionujemy zawarte w uzasadnieniu postanowienia 
ustalenia Prokuratury, że podjęta z naruszeniem przepisów akcja wyłapywania kotów na 
terenie osiedla Piaski faktycznie nie przysporzyła zwierzętom cierpień.  

Ustalono, że organizatorzy „zapewnili kotom miejsce” w którym zostały „umieszczone”. Jest 
to ustalenie niewystarczające wobec faktu, że tych zwierząt tam nie ma. Fakt ten jest zgodny z 
naturą rzeczy, tzn. wynika ze sposobu życia kotów miejskich. 

Działania dla zapewnienia tym kotom miejsca i opieki w wymyślonym miejscu, a nawet 
czynne wypuszczenie ich w takim miejscu należy przede wszystkim traktować jako 
bezskuteczne. Ponieważ było to jak najbardziej do przewidzenia, więc sam taki zamiar 
rozwiązania problemu należy uznać za działanie dla pozoru. 

Faktem jest więc także, że zwierzęta ucierpiały, bo zostały pozbawione dotychczasowych 
miejsc bytowania i po prostu rozpędzone. 

Cierpienia te mogą stanowić o znęcaniu się nad nimi. Ustawa o ochronie zwierząt penalizuje 
znęcanie się na zwierzętami, określone w jej art. 6 ust. 2 jako „zadawanie lub świadome 
dopuszczanie do zadawaniu bólu lub cierpień”, po czym wylicza otwarty katalog 
przykładowych sposobów znęcania się. 

Kwestionujemy także ustalenie, że koty zostały wysterylizowane, co świadczyło by o 
racjonalnym działaniu wyłapujących. Rzecznik Straży dla Zwierząt wypowiadał się 
publicznie na forum internetowym, że nie były sterylizowane a Straż dla Zwierząt nie miała 
nawet takiego zamiaru ani środków na sterylizację 

Wnosimy o wszczęcie śledztwa i przesłuchanie następujących świadków na okoliczność, że 
wyłapane koty nie znalazły opieki, a wręcz przeciwnie, zostały jedynie bezmyślnie 
pozbawione dotychczasowych warunków bytowania. 

• H ... K...., ul. Broniewskiego .... – osoba 
sprawująca bezpośrednią opiekę nad tymi kotami 

• J ... D ..., ul. ... (notatka w załączeniu) 

• Monika Nowicka, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Oddział w Warszawie, Al. 
Solidarności 82, 00-145 Warszawa – osoba, która monitorowała sytuację na miejscu. 



 

Cytuję wstępne oświadczenie p. J ... D ... przysłane nam pocztą 
elektroniczą: 

 
Oświadczam że nie jest prawdą jakoby wszystkie dorosłe koty wyłapywane z piwnic bloków 
przy ul Broniewskiego 57, 61 i 63 były poddane zabiegowi sterylizacji. 
17 sierpnia złapałam jedną z kotek wcześniej złapanych przez Straż dla Zwierząt w piwnicy 
bloku nr 61 i wypuszczonych w azylu, na zabieg sterylizacji. Został on przeprowadzony w 
lecznicy "Myszkin" na ul. Rydla 32, kotka nie była wcześniej operowana. 
Nie są mi znane jakiekolwiek dowody na wykonanie zabiegów u kotów złapanych przez SdZ 
na terenie OS.Piaski  w lipcu 2009.  Dopiero w pierwszej połowie sierpnia, po protestach ze 
strony organizacji prozwierzecych i karmicieli Straż dla zwierząt zaczęła zabierać koty na 
zabiegi. 
Wolontariuszka, o która jest zarejestrowana w Urzędzie Dzielnicy to pani H... K...  - 
osoba, która od lat dokarmia koty z bloków przy ul.Broniewskiego 57, 61 i 63. Osoba ta 
wielokrotnie była i nadal jest zastraszana przez przeciwników kotów, w trakcie wieczornego  
karmienia. W związku z groźbami pod jej adresem zgłosiła sprawę  Dzielnicowemu. Jest to 
jedna z dwóch osób, które się tymi kotami zajmują. 
Koty jako zwierzęta terytorialne i pochodzące z różnych skupisk (bloki nr 57, 61 i 63) nie chcą 
przebywać w azylu i zaraz po wypuszczeniu w nim, uciekły. 
Część z nich mieszka na okolicznych parkingach i przy śmietnikach, a zaledwie 2-3 
przychodzą na karmienie do azylu. 

 

 
 
 


