
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Grzegorza Wojciechowskiego i Jana Marię Jackowskiego 

na 69. posiedzeniu Senatu 

w dniu 21 stycznia 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza, do ministra rolnictwa i rozwoju wsi 

Marka Sawickiego oraz do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta 

Szanowni Panowie!  

Dziękujemy Ministrowi Zdrowia oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi za odpowiedzi na oświadcze-

nie senatorskie z 4 grudnia 2014 r. dotyczące ujawnienia przez Straż Graniczną około 1 tysiąca kg mięsa 

nieznanego pochodzenia na targowisku w Wólce Kosowskiej. Niestety treści obu odpowiedzi trudno uznać za 

satysfakcjonujące. 

Pan Minister Rolnictwa odżegnuje się od wszelkiej odpowiedzialności, twierdząc, że mięso w handlu de-

talicznym należy do gestii służb podległych Ministrowi Zdrowia. Chyba niezupełnie tak jest, bo chodziło o 

mięso, którego, jak się zdaje, nie było w handlu detalicznym. Jest tu mowa o nienaruszonej tuszy zwierzęcia, 

które według oświadczenia właścicieli bazaru miało być kozą. Tusza ta została zutylizowana bez badań. Kto, 

jeśli nie Inspekcja Weterynaryjna, miał określić, co to było – pies czy koza? 

Resumując, trzeba wskazać, że odpowiedzi w najmniejszym stopniu nie wyjaśniają tego, co stało się z ty-

siącem kilogramów mięsa niewiadomego pochodzenia, co to było za mięso, jak i skąd zostało ono pozyskane, 

jakie decyzje podjęły władze weterynaryjne lub sanitarne odnośnie do tego mięsa. 

Trudno oprzeć się wrażeniu, że organy Inspekcji Weterynaryjnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej działa-

ją w tej sprawie w sposób kunktatorski, nieadekwatnie do skali zagrożenia. A chodzi tu o tonę (!) mięsa nie-

wiadomego pochodzenia. Prawdopodobnie, jak sugerowała prasa, było to mięso psów! 

Zamiast wnikliwego śledztwa, które odsłoniłoby nielegalny proceder i ukróciło go na przyszłość, mamy 

działania, które trudno określić inaczej niż działania pozorne i próby zamiecenia tej afery pod dywan. Wobec 

tego jeszcze raz prosimy obu Panów Ministrów o wyjaśnienie: co to było za mięso, z jakich zwierząt, jak i 

skąd pozyskane, co się stało z tym mięsem, czy zostało one poddane badaniom, a jeśli nie, to dlaczego. 

Panu Prokuratorowi Generalnemu powierzamy tę sprawę do wnikliwego zbadania pod kątem popełnienia 

przestępstwa sprowadzania niebezpieczeństwa dla zdrowia powszechnego, pod kątem możliwości popełnie-

nia przestępstwa nielegalnego zabijania psów, a także pod kątem popełnienia przestępstwa niedopełnienia 

obowiązków przez organy inspekcji weterynaryjnej i inspekcji sanitarnej. 

Z poważaniem 

Grzegorz Wojciechowski 

Jan Maria Jackowski 

 




