
  Białystok, dnia 17 marzec 2014 
  
 Prokuratura Generalna 

 w Warszawie 
 

    Pokrzywdzony: 
 Związek Zawodowy   
 Rolników Rzeczpospolitej 

                                                                                                                       „Solidarni” 
 i Federacja Gospodarstw  

 Rodzinnych 
 Adres do korespondencji: 
 Jasienówka 5, 

 17-306 Dziadkowice 
 

 
 Podejrzany: 
 1.Stanisław Kalemba 

  Minister Rolnictwa i       
 Rozwoju Wsi 

 2.Janusz Związek 
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Wniosek o wszczęcie postępowania przygotowawczego 

 

    Wnoszę o wszczęcie postępowania przygotowawczego wobec Stanisława Kalemby i Janusza Związek 
podejrzanych o popełnienie przestępstw określonych w artykułach 165 §1 , 231 §1 , 271 §1, 296 §1 i 3  

KK. 
Ustalenie, że podejrzani popełnili czyn w okresie od 7 lutego 2014 do chwili obecnej. 
Ustalenie, oprócz składających wniosek innych pokrzywdzonych jest to ok. 15 tysięcy rolników oraz 

kilkadziesiąt innych podmiotów, a także ustalenie rozmiarów szkody wyrządzonej przez podejrzanych. 
Ponadto wnoszę o zebranie i ustalenie listy dowodów potwierdzających winę podejrzanych i jej rodzaj, a 

także szkodę i jej rozmiar. 
 

 

Uzasadnienie 

 W miesiącu lutym 2014 na terenie województwa podlaskiego znaleziono 2 martwe dziki, u obu 

stwierdzono ASF ( tzw. afrykański pomór świń ). Oba dziki znaleziono na terenie powiatu sokólskiego w 
gminach Szudziałowo i Krynki w niewielkiej odległości od granicy białoruskiej. Te 2 padłe dziki 
uruchomiły dziwny i nie mający w związku z przepisami mechanizm niszczenia nie źródeł choroby, lecz 

producentów żywca wieprzowego. 
 Problem i to tylko w skali w wymiaru finansowego szacowany na ok. 30. 000 000 zł w dniu 

złożenia wniosku. Został stworzony przez podejrzanych tylko i wyłącznie wskutek świadomego i 
celowego naruszenia przepisów prawa, a także błędnej kwalifikacji faktów. 
 

 Nie chodzi tu o przepisy ogólne czyli, art. 228 i następne konstytucji RP, ani też o ogólne przepisy 
zawarte w rozdziale 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób 

zwierząt. 
 Na podstawie art. 61 pkt. 1 wskazanej wyżej ustawy wydane zostało i obowiązuje rozporządzenie 



Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru 
świń ( Dz. U. Nr. 158 poz. 1658 ). 
 Rozporządzenie to jest aktem wykonawczym wskazanej polskiej ustawy, ale jest także zgodne z 

przepisami prawa europejskiego, a mianowicie z dyrektywą rady 2002/60/WE z dnia 27 czerwca 2002, 
ustanawiającą przepisy szczególne w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz zmieniającej 

dyrektywę 92/119/ EWG w zakresie choroby cieszyńskiej i afrykańskiego pomoru świń. 
 W świetle powyższego mamy jasny stan prawny, dający odpowiedź jakie środki mają stosować 
władze państwa w którym stwierdzono choćby 1 przypadek ASF ( afrykańskiego pomoru świń ). 

 W przypadku objętym wnioskiem źródłem choroby nie były świnie, lecz dziki ( rozróżnienie świń  
§2 pkt. 1 i 2 rozporządzenia). 

 Gdyby były to świnie to należałoby zastosować środki określone w § od 3 do § 15 rozporządzenia. 
Tych paragrafów z wyjątkiem § 7 nie stosuje się z mocy § 16 do dwóch przypadków podejrzenia lub 
stwierdzenia choroby: 

1).w rzeźni lub środkach transportu 
2) u dzików 

Dla rzeźni stosuje się § 17 rozporządzenia a dla dzików § 18 
   
 W przypadku dzików stosuje się § 7 ustalający : 

a).  obszar zapowietrzony o promieniu minimum 3 km 
b). obszar zagrożony sięgający minimum 7 km od obszaru zapowietrzonego. 

Łącznie w promieniu 10 km od punktu znalezienia zwierzęcia padłego wskutek ASF podejmuje się 
działanie określone w § 18 rozporządzenia. 
 Granice zagrożenia ASF nie przekroczyły w zasadzie 1 powiatu ( sokolskiego), a w  najbardziej 

skrajnym rozszerzeniu obszarów zapowietrzonych – 1 województwa ( podlaskiego). 
 Tymczasem nie wiadomo dlaczego i na podstawie jakich przepisów z jednego niewielkiego źródła 

zagrożenia w powiecie sokólskim stworzono zagrożenie dla całej ściany wschodniej woj. podlaskiego, 1 
powiat woj. mazowieckiego i woj. lubelskiego. 
 O ile jeszcze wydanie prze wojewodę podlaskiego 3 rozporządzeń w tej sprawie ( NR.1, 2, 3/2014) 

jest jeszcze zrozumiałe, to w przypadku województwa mazowieckiego i lubelskiego nie istniały żadne 
przesłanki faktyczne i prawne do wydania rozporządzeń. 

  Ale najbardziej interesujący jest fakt, że rozporządzenie 1/2014 z dnia 7 lutego 2014, Wojewoda 
Podlaski wydał bez jakichkolwiek powodów!   
 1 dzika znaleziono bowiem, dopiero 13 lutego. Należy przesłuchać wojewodę podlaskiego i 

odpowiedzialnych pracowników jego urzędu na okoliczność przyczyny wydania rozporządzenia bez 
żadnych powodów. 

 Co gorsza, materiały dot. III województw zostały przekazane do Komisji Europejskiej, która w dniu 
18 lutego 2014 wydała Decyzję Wykonawczą Komisji, dotyczącą niektórych tymczasowych środków 
ochronnych w odniesieniu do ASF w Polsce, ustalając obszar zakażony – takiego pojęcia nie ma w 

przepisach prawa dotyczących ASF, należy domniemywać, że przez ,, obszar zakażony” należy rozumieć 
obszar zapowietrzony i obszar zagrożony łącznie. 

 Efektem uznania przez podejrzanych bez żadnych podstaw faktycznych i prawnych, iż wystąpił 
przypadek ASF u świń, uznanie rozmiarów zagrożenia w wymiarze kilkadziesiąt razy większym niż było 
to możliwe w świetle faktów i przepisów prawa, co spowodowało katastrofę ekonomiczną na znacznym 

obszarze kraju przylegającym do granicy wschodniej. Skutki działania podejrzanych dotknęły ok. 15 
tysięcy rolników, kilkadziesiąt rzeźni i masarni oraz wielu firm zajmujących się transportem żywca – co 

najmniej kilkadziesiąt tysięcy osób. Skutki finansowe w znacznej części będzie musiał ponieść Skarb 
państwa czyli podatnicy. Skutków długofalowych – utraty rynków zbytu, likwidacji niektórych 
gospodarstw i firm jeszcze nie sposób ocenić. 

  W świetle powyższych faktów pokrzywdzony stwierdza, że podejrzani Stanisław Kalemba i Janusz 
Związek działaniem swym naruszyli: 

1).Art. 165  §1 KK – poprzez bezpodstawne sprowadzenie niebezpieczeństwa dla mienia wielu osób. 
2).Art. 131  §1 KK- poprzez niedopełnienie obowiązków, które ciążyły na nich jako funkcjonariuszach 



publicznych, błędnie ocenili i zakwalifikowali stan faktyczny i prawny, działając na szkodę interesu 
publicznego jak i interesów prawnych osób i firm prywatnych. 
3).Art. 271  §1 KK- działając jako funkcjonariusze publiczni wysłali do Komisji Europejskiej błędne 

dane dot. stwierdzenia ASF, powodując wydanie decyzji której wykonanie spowoduje ogromne szkody.  
4).Art. 296  §1 i 3 KK- działając jako funkcjonariusze publiczni odpowiedzialni za stan sanitarny 

zwierząt w kraju wskutek popełnienia czynów określonych w punktach 1, 2 i 3 wyrządzili niezwykle 
duże szkody majątkowe rolnikom i przedsiębiorcom działającym z rolnikami w których imieniu 
występuje związek jako pokrzywdzony w ramach swych ustawowych uprawnień 

 W tej sytuacji podejrzenia pokrzywdzonego są zasadne. Na marginesie pokrzywdzony stwierdza, że 
dzięki działaniom podejrzanych Federacja Rosyjska zamknęła import wieprzowiny z Polski. W to 

miejsce weszli Niemcy i Austriacy. Jest to temat dla służb wywiadu i kontrwywiadu o ile działają 
należycie. 
 Celem przyśpieszenia rozporządzenia sprawy pokrzywdzonych, dołączam kopie następujących 

dokumentów: 
1). 3 rozporządzenia Wojewody Podlaskiego 

2).  Dyrektywa Rady 2002/60/WE 
3).  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 czerwca 2004 
4).  informacja o czynnikach III Światowej konferencji n.t. rolnictwa 

( Johannesburg 3-5 grudnia 2013 ) 
5). Decyzja Wykonawcza Komisji z 18 lutego 2014r. 
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