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“Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta” - Immanuel Kant (1724-1804) 
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ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA 

 

 Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, z siedzibą w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 29, 

zarejestrowane w KRS pod nr 0000292939,  wykonując prawa pokrzywdzonego na 

podstawie art. 39 w zw. z art. 40 Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21.08.1997 r., składa 

zawiadomienie o popełnieniu przez: 

 

1. Grażynę Khier – kierowniczkę Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w 

Kielcach, 

 

przestępstwa polegającego na: 

 
złamaniu zapisów Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21.08.1997 r. - art. 35 w zw. z art. 

6  ust. 1 i 2 pkt 1, 4 

 poprzez: 

– przyzwalanie na stosowanie okrucieństwa wobec zwierzęcia umieszczonego w 

Schronisku (bicie, kopanie, uderzanie twardymi narzędziami),  

– pozbawienie zwierzęcia umieszczonego w Schronisku właściwej opieki lekarsko – 

weterynaryjnej, co doprowadziło je do śmierci, 

– brak nadzoru nad pracownikami Schroniska 



 

2. lekarzy weterynarii zatrudnionych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w 

Kielcach: Wojciecha Grubnera i Wojciecha Kiełek 

 

– złamania zapisów Ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko - 

weterynaryjnych z dnia 21.12.1990 r., 

– złamania zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt i dokumentacji 

lekarsko – weterynaryjnej z dnia 28.04.2004 r. 

 

 
UZASADNIENIE 

 

 05.10.2010 r. członkowie Stowarzyszenia Obrona Zwierząt wzięli udział w 

konferencji poświęconej omówieniu sytuacji panującej w Schronisku dla Bezdomnych 

Zwierząt w Dyminach, zorganizowanej w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Następnie, 

w towarzystwie m. in. Powiatowego Lekarza Weterynarii Wiesława Wyszkowskiego, posła 

na Sejm RP Pawła Suskiego, pełnomocnika ds. zwierząt przy Kancelarii Prezydenta RP 

Kariny Schwerzler oraz przedstawicieli innych organizacji prozwierzęcych 

(Świętokrzyskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami “Zwierzak” i Towarzystwa 

Opieki nad Zwierzętami w Polsce, O/Kielce), udaliśmy się na niezapowiedzianą kontrolę do 

Schroniska przy ul. Ściegiennego 203.  

 Na miejscu, członkowie Stowarzyszenia: Maciej Wilczyński i lek. wet. Joanna 

Świerczyńska zauważyli w boksie ogólnym, na służącym za podłoże piasku, wychudzone, 

nieruchome ciało psa. Natychmiast poinformowali o tym pozostałych wizytujących i 

nieliczny tego dnia personel Schroniska. Po ok. 10 minutach oczekiwania pojawił się 

pracownik Schroniska , który zabrał zwierzę z boksu, umieścił je na taczkach i  usiłował się 

z nimi oddalić. Świadkowie tego zdarzenia uniemożliwili mu ten zamiar, odbierając taczki z 

ciałem psa. Ten sprawiał wrażenie nieżywego, był “luźny”, ale już zimny. Jednak w 

pewnym momencie obecni zauważyli nieznaczne ruchy powiek zwierzęcia, wskazujące na 

to, że może ono jeszcze żyć. Lek. wet. Joanna Świerczyńska obadała psa stetoskopem, nie 

potwierdzając jednak jakiejkolwiek akcji serca. 

 Zwłoki zostały niezwłocznie przewiezione (ok. godz. 15.30) przez członków 



Stowarzyszenia Obrona Zwierząt i Świętokrzyskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami 
“Zwierzak” do Świętokrzyskiego Centrum Weterynarii, na ul. Koziej 7, gdzie zostały 
poddane ogólnym oględzinom (bez naruszania powłok skórnych) przez lek. wet. Macieja 
Grabca, który następnie wystawił skierowanie na sekcję zwłok do Zakładu Higieny 
Weterynaryjnej w Kielcach. 
 Następnie zwłoki zostały przez nas przewiezione do ZHW, przy ul. Ściegiennego 
205, gdzie ok. godz. 16 - tej zostały przyjęte przez pracownika ZHW Sławomira Tkacza. 
Sekcja rozpoczęła się następnego dnia o godz. 7.45. Jej wynik zamieszczamy w załączniku. 
 
 Jeśli pies został przywieziony do schroniska już w takim stanie, to dlaczego nie 
przebywał przynajmniej w boksach przeznaczonych do obowiązkowej 14-dniowej 
kwarantanny? Oczywiście ciężki stan zwierzęcia nakazywałby umieścić go raczej w 
lecznicy weterynaryjnej pod opieką lekarza – tego przynajmniej  należałoby wymagać od 
cywilizowanego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Tymczasem pies znaleziony został w 
boksie ogólnym, co wskazuje na jego dłuższy pobyt w schronisku i jednoznacznie sugeruje, 
kto był sprawcą  obrażeń zwierzęcia. Ujawniona odma jest objawem przyżyciowym i 
dowodem na to, że pies został pobity za życia. 
 Zwierzę nie nosiło śladów pogryzienia, ani nie posiadało jakiegokolwiek oznaczenia 
umożliwiającego jego identyfikację, zaopatrzone było jedynie w parcianą, niebieską obrożę. 
 
 Żądamy ścigania sprawców skatowania psa i nieudzielenia mu pomocy lekarsko – 

weterynaryjnej. 

 
 Jednocześnie wnosimy o dopuszczenie Stowarzyszenia Obrona Zwierząt do udziału 

w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego. 

 

 




