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Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa 
 
Zawiadamiam o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa przeciw ochronie zwierząt (ich porzucania bądź 
nieuzasadnionego uśmiercania) oraz przestępstwa niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy 
publicznych w związku z usługami jakie dla szeregu gmin wykonywał w 2005 i 2006 roku Zbigniew 
Jaworski, zam. w Błoniu, ul. Krótka 3. 
 
Od wielu lat urzędnicy wielu gmin zawierają umowy i opłacają z publicznych pieniędzy wyłapywanie 
bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki przez Zbigniewa Jaworskiego, które to usługi są 
pozorne, bo los wyłapanych zwierząt jest nieznany. Poniżej przedstawiamy zestawienie współpracy Z. 
Jaworskiego z urzędami gminnymi z ostatnich dwóch lat i załączamy kopie źródłowych informacji. 
 
Proceder ten trwa, mimo że był wielokrotnie publicznie nagłaśniany, m.in. opisywany przez prasę, a 
jego kontynuowanie świadczy o złej woli urzędników i ich rażącym lekceważeniu prawa. 
 
W procederze tym występują następujące naruszenia prawa:  

1. gminy podejmują uchwały o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt ale nie zawierają w nich 
wymaganego ustawą określenia losów zwierząt po wyłapaniu (art. 11 ustawy o ochronie 
zwierząt z 1997 r., Dz.U. 2003, nr 106, poz. 1002).Uchwały takie podlegają zakwestionowaniu 
przez prokuraturę w trybie art. 5 ustawy o prokuraturze 

2. wójtowie/burmistrzowie zlecają wyłapywanie bezdomnych zwierząt pomimo braku takich 
aktów prawa miejscowego, albo na podstawie aktów wadliwych, co jest  przekraczaniem przez 
tych funkcjonariuszy publicznych swoich uprawnień i działaniem na szkodę interesu 
publicznego, tj. przestępstwem nadużycia władzy, o którym mowa w art.231§1 kodeksu 
karnego. 

3. W szczególności wójtowie/burmistrzowie nie dokonują uzgodnień ze schroniskami, co do 
przyjmowania wyłapywanych zwierząt, przez co naruszają §3 pkt 3 rozporządzenia w sprawie 
zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. 1998, Nr 116, poz. 753), nie 
ewidencjonują wyłapanych zwierząt ani przebiegu opieki nad nimi, którą opłacają z 
publicznych pieniędzy. Takim zaniechaniem biorą udział w przestępstwie porzucania zwierząt, 
które gminy wzięły pod opiekę, a także opłacania nie wykonanej usługi opieki. 

 
W załączeniu: 

•  Informacja publiczna n.t. wyłapywania i zapewniania opieki w latach 2005-2006 uzyskana od 
gmin: Baranów, Siennica, Stare Babice, Wiskitki, Żyrardów, Kowiesy, Maków, Skierniewice; 

•  kopie uchwał rad gminnych w Starych Babicach, Kowiesach i Makowie. 
•  kopie artykułów prasowych (Gazeta Wyborcza, 2002 rok); 

 
 



Zestawienie usług Zbigniewa Jaworskiego dla gmin  
w wyłapywaniu zwierząt i zapewnianiu im dalszej opieki 

w latach 2005-2006 
 

ilość psów / wartość zł. 
woj. 

gmina 
uchwały 

2005 2006 
schronisko 

mazow. Baranów brak ? / 400 9 / 3.600 ? 

mazow. Siennica brak 9 / 3.150 – Korabiewice 

mazow. Stare Babice uchwała 
10.02.2005 – 36 / 28.038 Żabia Wola, Skierniewice, Sulejów 

mazow. Wiskitki brak 16 / 4.600 32 / 5.200 ? 

mazow. Żyrardów brak 107 / 13.376 45 / 8.000 Żyrardów 

łódzkie Kowiesy uchwała 
27.06.2006 – 12 ? 

łódzkie Maków uchwała 
30.06.2006 ? 8 Władysławów, Skierniewice 

łódzkie Skierniewice brak – 6  Władysławów 
 
Gminy Baranów, Siennica, Wiskitki, Skierniewice i miasto Żyrardów zlecały Z. Jaworskiemu 
wyłapywanie bezdomnych zwierząt bez podstawy w uchwale rady gminy, co było nielegalne. 

Gminy Stare Babice, Kowiesy, Maków i Skierniewice zlecały wyłapywanie na podstawie uchwał rad 
gminnych, lecz uchwały te są wadliwe, bo nie określają dalszego losu zwierząt po wyłapaniu. 

Oprócz miasta Żyrardowa, żadna z gmin nie zawarła umowy ze schroniskiem i nie zapewniła opieki 
zwierzętom wyłapanym przez Z. Jaworskiego: 

Gminy Baranów, Wiskitki i Kowiesy w ogóle nie wiedzą co się stało ze zwierzętami 
wyłapanymi przez Z. Jaworskiego. 

Gmina Stare Babice umówiła się z. Jaworskim na umieszczenie wyłapanych zwierząt w 
schronisku w Sulejowie, lecz była to umowa pozorna, bo takie schronisko nie istnieje. Nie 
istnieje również schronisko w Żabiej Woli, do którego miały trafiać zwierzęta ze Starych 
Babic w 2006 r. 

Gminy Maków i Skierniewice umówiły się z. Jaworskim na umieszczenie zwierząt w 
schronisku we Władysławowie, lecz były to umowy pozorne, bo schronisko takie nie istnieje. 

Psy z gminy Siennica w 2005 r. mogły faktycznie trafić do schroniska w Korabiewicach za 
pośrednictwem W. Grodeckiego, lecz gmina nie płaciła za ich utrzymanie i ich los jest 
nieznany (jak wynika z zeznania Magdaleny Szwarc w sprawie 3 Ds. 500/06/S prowadzonej 
przez Prokuraturę Rejonową w Żyrardowie). 

W efekcie nieznany jest los 25 psów wyłapanych w 2005 roku i 103 psów w 2006, opiekę nad którymi  
opiekę gminy opłaciły Z. Jaworskiemu. 

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt uregulowane jest przepisami ustawy o ochronie zwierząt, a 
nadzór nad ich przestrzeganiem należy do Inspekcji Weterynaryjnej, odpowiednio: Baranów – PIW w 
Pruszkowie, Siennica – PIW w Mińsku Maz., Stare Babice  – PIW w Ożarowie, Wiskitki i  Żyrardów 
– PIW w Żyrardowie, Kowiesy, Maków i Skierniewice – PIW i w Skierniewicach. 

 


