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INFORMACJA PRASOWA 

 

Akt oskarżenia w sprawie dotyczącej ubojni w okolicach Białej Rawskiej    

   

Prokuratura Rejonowa w Rawie Mazowieckiej zakończyła śledztwo 

prowadzone po ujawnieniu transportu chorego i padłego bydła, który miał trafić 

do ubojni w okolicach Białej Rawskiej. Aktem oskarżenia, który skierowany 

został do Sądu Okręgowego w Łodzi objętych zostało 6 osób, w tym właściciel 

ubojni, dwie osoby prowadzące firmę dostarczającą bydło, którym grożą kary 

pozbawienia wolności do lat 12, dwaj lekarze weterynarii, których oskarżono  

o przestępstwa niedopełnienia obowiązków i poświadczenia nieprawdy,  

co zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 5, a także mężczyzna 

kierujący samochodem, w którym znajdowało się padłe i chore bydło.  

Temu ostatniemu za znęcanie nad zwierzętami grozi kara pozbawienia wolności 

do lat 2.  

Śledztwo rozpoczęło się w marcu 2013 r., po tym jak funkcjonariusze policji 

przeprowadzili kontrolę samochodu przystosowanego do przewozu bydła, w którym 

znajdowały się łącznie 24 sztuki – w tym 9 sztuk padłych. Transport miał trafić  

do ubojni prowadzonej przez oskarżonego w gminie Biała Rawska. Bydło 

przeznaczone zostało do utylizacji, wcześniej jednak przeprowadzono jego sekcję 

zwłok, podczas której ustalono, że duża jego część była chora – stwierdzono m. in. 

zapalenie płuc, oskrzeli i jelit. Niebawem w ciężarówce zaparkowanej nieopodal 

ubojni, a także w jej ukrytych pomieszczeniach, zabezpieczono kilkadziesiąt ton mięsa 

niewiadomego pochodzenia i jakości. Pobrano jego próbki do badań. Ich wyniki 

doprowadziły do ujawnienia w części zbadanych próbek m. in. antybiotyków  

i niebezpiecznych dla życia i zdrowia bakterii. 
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W śledztwie zebrano bardzo obszerny materiał dowodowy. Przeanalizowano 

działalność ubojni począwszy od 2006 r. Niezależnie od przesłuchań świadków  

i zabezpieczenia obszernej dokumentacji, pozyskano wyniki szczegółowych badań 

laboratoryjnych, które były następnie podstawą opiniowania przez placówki naukowe 

z zakresu weterynarii. Przeprowadzono ekspertyzy informatyczne, z zakresu badań 

pisma i księgowości. Dokonano także szczegółowej analizy kryminalnej.  

Całokształt dokonanych ustaleń doprowadził do sformułowania wobec 

właściciela ubojni zarzutów, dotyczących popełnienia ośmiu przestępstw. 

Najpoważniejsze z nich to: sprowadzenie zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób, 

oszustwo na szkodę odbiorców mięsa, a także działanie na szkodę praw pracownika, 

naruszenie przepisów ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, o ochronie 

zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych oraz o rachunkowości. 

Z zebranych dowodów wynika, że począwszy od 2009 r. duża część dostaw 

bydła realizowana była przez firmę mieszczącą się na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego. Na gruncie dokonanych ustaleń przyjęto, że małżonkowie prowadzący 

tę firmę współdziałali z właścicielem ubojni w zakresie przestępstwa polegającego  

na spowodowaniu zagrożenia życia i zdrowia wielu osób. 
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