
SAD
l60ZKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ
90-607 t6dz, ul. W61czanska 3SJ:'

f81.1fax (0-42) 636·75·95

tooz 21 pazdzlernlka 2015 r.

Stowarzyszeniestudentow, Absolwentow
i PrzyjaciotKMISHUWProColiegio
ul. Odvrica 57 I. 76
02-644 Warszawa

Dziatajqc zgodnie z dyspozycjq art. 54 § 3 ustawy prawo 0 postepowanlu przed
sadarnl administracyjnymi z dnia 30 sierpnia 2002 roku ( t.j. Dz.U. z 2012 roku poz. 270 )
Okreqowv sad LekarskoWeterynaryjny lILW uwzqlednlajacwniesionq w dniu 2 pazdzlernika
2015 rok skarqe StowarzyszeniaStudent6w, Absolwent6w i Przyjaci6tKMISHUW ProColiegio
na bezczvnnosc w przedmiocie udzielenia informacji 0 terminach i miejscach posledzeri
Okreqoweqo sadu LekarskoWeterynaryjnego lILW w roku kalendarzowym 2015, postanowit
udzlellc zadanej informacji publicznej, stwierdzajqc jednoczesnle, ze bezczvnnosc rnlala
miejsce bez podstawy prawnej.

Z powaianiem

PRZEWODNIC~CY S"OU
lOOZKlEJ lZBY L.B<ARSI«}W£1"ERY'NNft.IE.I



SAD
t.OOZKlEJ IZBY LEKARSl(Q.WETERYNARYJNEJ
90-607 1:.6dz.ul. W61czanska 35/2

tel.llax (0-42) 636·75·(:15

t6dz 21 pazdzlemlka 2015 r.

Stowarzyszenie studentow, Absolwentow
i Przyiaclol KMISH UW ProColiegio
ul. Odynca 57 I. 76
02-644 Warszawa

Odpowiadajqc na Wasz wniosek z dnia 21 lutego 2015 roku w przedmiocie udzielania
informacji publicznej w przedmiocie udzielenia informacji 0 terminach i miejscach posiedzeri
Okreqoweqo sadu Lekarsko Weterynaryjnego lILW w roku kalendarzowym 2015, informuje,
ze w 2015 roku mlato miejsce posiedzenie Sqdu w dniu 26 czerwca 2015 roku ktore
dotyczyto dwoch spraw: sygn. 026/11/14, 026/02/15.

Posiedzenie rnialo miejsce w siedzibie Izby.

Z powazanlern

PRZEWODNIC~CV S~ou
t.OOzI<lEJ IZBY L.8(ARSI(O-WET'EJiMWft'"



SAD
t60ZKlEJ IZBY LEKARSKO-WETER'OORYJNtJ
90-607 t6dz, ul. W6lczar'lska 35/2

tel.lfax (0-42) 636-75-95

t.ooz 21 pazdzlerntka2015 r.

StowarzyszenieStudent6w, Absolwent6w
i Przyjaci6fKMISHUWProColiegio
ul. Odynca 57 I. 76
02-644 Warszawa

Dziafajqc zgodnie z dyspozycjq art. 54 § 3 ustawy prawo 0 postepowanlu przed
sadarnl administracyjnymi z dnia 30 sierpnia 2002 roku ( t.j. Dz.U. z 2012 roku poz. 270 )
Okreqowv sad LekarskoWeterynaryjny tlLW uwzqlednlajac wniesionq w dniu 2 paidziernika
2015 rok skarqe StowarzyszeniaStudent6w, Absolwent6w i Przyjaci6fKMISHUW ProColiegio
na bezczvnnosc w przedmiocie udzielenia informacji w postaci udostepnlenla skan6w
orzeczeri Okreqoweqo sadu Lekarsko Weterynaryjnego tlLW wydanych w latach 2011 -
2014, postanowil udzlelic zadanej informacji publicznej, stwierdzajqc jednoczesnle, ze
bezczynnoscmlala miejsce bez podstawy prawnej.

Z powaianiem

PRZEWODNICv\CY Sf\OU
tOOzKlEJ IZBY L.B<ARSKO-welacV"""'.tE,J



SAD
t60ZKIEJ IZBY LEKARSl(O-WETERYNARYJNEJ
90-607 t.6dz. ul. W61czanska 35/2

tel.lfax (0-42) 636-75-95

t.6dz 21 pazdzlernika 2015 r.

StowarzyszenieStudent6w, Absolwent6w
i Przyjaclol KMISHUW ProColiegio
ul. Odynca 57 I. 76
02-644 Warszawa

Odpowiadajqc na Waszwniosek z dnia 18 lutego 2015 roku w przedmiocie udzielania
informacji publicznej w postaci udostepnlenia skan6w orzeczeri Okreqoweqo Sqdu Lekarsko
Weterynaryjnego tILW wydanych w latach 2011 - 2014, przesvla w zalaczeruu skany
orzeczeri wydanych w WW okresie, z zanonimizowanymi danymi os6b kt6rych orzeczenia
dotvcza,

Wzalqczf!_nju:
- skany.9forzeczen;

Z powaianiem

PRZEWODNIC,ZACY SI\OU
t.OOzKIEJ lZBY L.EKMSl«).WETBMWn'JNEJ



SAD
lOOZKIEJ IlBY l.£KAASj(O-WETERYHARYJIo(j
90-607 1:.6dz, ul. W61czal'lskil 35/2

leUf,1K (0--42) 636-75-95

Lodz, 19.09.2014r.

Sygn. akt LILW/026/10/14

ORZECZENIE

Sad L6dzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lodzi
w skladzie:

Przewodniczacy : lek. wet. Andrzej Chojecki
Czlonkowie lek. wet. Jerzy Wolski
lek. wet. Stanislaw Chybicki
lek. wet. Wlodzimierz Lachowski

Protokolant Justyna Zyla

w obecnosci Rzecznika (Zastepcy) Odpowiedzialnosci Zawodowej L6dzkiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w Lodzi

po rozpoznaniu w dniu 19.09.2014r. w Lodzi
sprawy lek. wet.
syna/ 00Fki
obwinionego 0 to, ze nieprawidlowo prowadzil dokumentacje lekarsko
weterynaryjna,

l.Uznaje lek. wet.
winnym zarzucanych czyn6w
i wymierza kare upomnienia

2.0bcia,Za lek. kosztami
postepowania w kwocie 385,76 zl na rzecz
Lodzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lodzi

Na oryginale ioiascitoe podpisy:

Przewodniczqcy : lek. wet. Andrzej Chojecki

Czlonkowie lek. wet. Jerzy Wolski

lek. wet. Stanislaw Chybicki

lek. wet. Wlodzimierz Lachowski

UZASADNIENIE

19.09.2014r. z pow6dztwa
Lekarza Weterynarii w sprawe

syn- zamieszkaly
. Z wniosku Zastepcy Rzecznika Odpowiedzialnosci

Zawodowej lek. wet. Henryka Wojciechowskiego. Zastepce Rzecznika na rozprawie



reprezentowal lek. wet. Jaroslaw Rzesny- Rzecznik L6dzkiej Izby Lekarsko
Weterynaryjnej, kt6ry przedstawil zarzuty:

lNieposiadanie
weterynaryjnymi
funkcjonowania
2.Nieprawidlowosci w sposobie prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej
w postaci zaniechania prowadzenia Ksiazki Leczenia Zwierzat domowych oraz
nieprawidlowego wypelniania ksiazki leczenia zwierzat gospodarskich.

obrotu detalicznego produktami leczniczymi
przez caly okres

Rzecznik odczytal wniosek 0 ukaranie, w kt6rym przedstawil zarzu ty 0 bledne
prowadzenie dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej.
Lek. wet. Adrianna Muller-Zawistowska Wojew6dzki Inspektor Weterynaryjny w
Zespole do spraw nadzoru farmaceutycznego przy Wojew6dzkim Lekarzu
Weterynarii w Lodzi, przedstawila wynik przeprowadzonej kontroli.
Udokumentowujac liczne niep~owadzeniu dokumentacji lekarsko
weteryn~wet.~
Lek. wet. przyznal sie do stawianych mu zarzut6w.
Sad zarzadzil przerwe i udal sie na narade,
Sad Lodzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w skladzie przewodniczacy
lek. wet. Andrzej Chojecki
Czlonkowie: lek. wet. Jerzy Wolski, lek. wet. Stanislaw Chybicki,
lek. wet. Wlodzimierz Lachowski na rozprawie w dniu 19.09.20~iu
o przeprowadzone postepowanie wyjasniajace wine lek. wet. ~ i
wymierzyl mu kare upomnienia oraz obciazyl go kosztami poste~
Sad L6dzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pouczyl lek. wet. 0

przyslugujacym mu prawie odwolania od zasadzonego wyroku w terminie 14 dni od
momentu dostarczenia orzeczenia.

Na oryginale wlasciwy podpis:
Przewodniczqcy:
lek. wet. Andrzej Chojecki



SAD
U)OZKlEJ IZBYLEJ<ARSI(O-wmRYNARY JIiJ
90-607 1:.6dz. ul. W61czaflska 36/2

tel.llax (0-"2) 636-75-95
Lodz, 19_09.2014r.

Sygn. akt LILW/026/09/14

ORZECZENIE

Sad Lodzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lodzi
w skladzie:

Przewodniczacy : lek. wet. Andrzej Chojecki
Czlonkowie lek. wet. Jerzy Wolski
lek. wet. Stanislaw Chybicki
lek. wet. Wlodzimierz Lachowski

Protokolant Justyna Zyla

w obecnosci Rzecznika (Zastepcy) Odpowiedzialnosci Zawodowej Lodzkiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w Lodzi

po rozpoznaniu w dniu 19.09.2014r. w Lodzi
sprawy lek. wet. ur. w _
syna!c6rki
obwinionej 0 to, ze nieprawidlowo prowadzila dokumentaeje lekarsko-weterynaryjna

1.Uznaje lek. wet.
winna zarzucanych czyn6w
i wymierza kare upomnienia

2.0bciaj:a lek. wet. kosztami
postepowania w kwocie 511.12 zl na rzecz
Lodzkiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej w Lodzi

Na oryginale iotasciuie podpisy:

Przewodniczqcy : lek. wet. Andrzej Chojecki

Czlonkowie lek. wet. Jerzy Wolski

lek. wet. Stanislaw Chybicki

lek. wet. Wlodzimierz Lachowski

UZASADNIENIE

Izby Lekarsko- Weterynaryjnej
uu,£,~u::;~~uLekarza W"'i-·,....,......

19.09.2014r. z pow6dztwa
sprawe lek. wet.

zamieszkalej

Rzecznik Odpowiedzialnosci Zawodowej Lodzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
lek. wet. Jaroslaw Rzesny przedstawil zarzuty:



I.Brak prowadzenia dokumentacji obrotu produkt6w leczniczych
weterynaryjnych
2.W czesci ksiazek leczenia zwierzat domowych stwierdzono brak wpis6w
dawkowania produkt6w leczniczych.
3.W ksiazce leczenia brak zapis6w dotyczacych wystawienia recept
weterynaryjnych.

Powyzsze jest niezgodne z art. 53 ust.2 i art. 85 ust. I pkt. 4 lit. b Ustawy z
dnia 11 marca 2011r. 0 ochronie zdrowia zwierzat i zwalczaniu chor6b
zakaznych oraz Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29
wrzesnia 2011r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji
lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierzat oraz wzoru tej
dokumentacji i ewidencji.

Rzecznik odczytal wniosek 0 ukaranie, w kt6rym przedstawil zarzuty 0 bledne
prowadzenie dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej.
Lek. wet. Adrianna Miiller-Zawistowska Wojew6dzki Inspektor Weterynaryjny w
Zespole do spraw nadzoru farmaceutycznego przy Wojew6dzkim Lekarzu
Weterynarii w Lodzi, przedstawila wynik przeprowadzonej kontroli.
Udokumentowujac nieprawi~adzeniu dokumentacji lekarsko
weteryn~~
Lek. we~ przyznala sie do stawianych jej zarzut6w.
Sad zarzadzil przerwe i udal sie na narade.
Sad Lodzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w skladzie przewodniczacy
lek. wet. Andrzej Chojecki
Czlonkowie: lek. wet. Jerzy Wolski, lek. wet. Stanislaw Chybicki,
lek. wet. Wlodzimierz Lachowski na rozprawie w dniu I9.09.20~iu
o przeprowadzone postepowanie wyjasniajace wine lek. wet. i
wymierzyl jej kare upomnienia oraz obciazyl ja kosztami postepowania,
Sad Lodzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pouczyl lek. wet. 0
przyslugujacym jej prawie odwolania od zasadzonego wyroku w terminie 14 dni od
momentu dostarczenia orzeczenia.

Na oryginale wlasciwy podpis:
Przewodniczqcy:
lek. wet. Andrzej Chojecki



SAD
loom IlBYLW.RSKO-WETERYNARYJNEJ
90-607 tooz, ul. W61czanska 35/2

tel.lfax (0-42) 636-75-95
Lodz, 19.09.2014r.

Sygn. akt LILW/026/08/14

ORZECZENIE

Sad L6dzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lodzi
w skladzie:

Przewodniczacy : lek. wet. Andrzej Chojecki
Czlonkowie lek. wet. Jerzy Wolski
lek. wet. Stanislaw Chybicki
lek. wet. Wlodzimierz Lachowski

Protokolant Justyna Zyla

w obecnosci Rzecznika (Zastepcy) Odpowiedzialnosci Zawodowej L6dzkiej Izby
Lekarsko- Weterynaryjnej w Lodzi

po rozpoznaniu w dniu 19.09.2014r. w Lodzi
sprawy lek. wet.
syna/ eeffii
obwinionego 0 to, ze nieprawidlowo prowadzil dokumentacje lekarsko
weterynaryjna

l.Uznaje lek. wet.
winnym zarzucanych czyn6w
i wymierza kare upomnienia

2.0bciq,Za lek. wet. kosztami
postepowania w kwocie 382.09 zl na rzecz
L6dzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lodzi

Na oryginale tolasciuie podpisy:

Przewodniczqcy : lek. wet. Andrzej Chojecki

Czlonkowie lek. wet. Jerzy Wolski

lek. wet. Stanislaw Chybicki

lek. wet. Wlodzimierz Lachowski

UZASADNIENIE

Sad L6dzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w dniu 19.09.2014r. z pow6dztwa
L-d ki W' -d ki Lek sprawe lek. wet.

syn - zamieszkaly
Z wniosku Zastepcy Rzecznika Odpowiedzialnosci

Zawodowej lek. wet. Henryka Wojciechowskiego. Zastepce Rzecznika na rozprawie

. .- -



reprezentowal lek. wet. Jaroslaw Rzesny- Rzecznik Lodzkiej Izby Lekarsko
Weterynaryjnej, kt6ry przedstawil zarzuty:

1. Naruszenie art.53 ust.2 oraz ust.3 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku 0

ochronie zdrowia zwierzat oraz zwalczaniu chor6b zakaznych zwierzat 9Dz. U
z 2014 r. poz.29)

2. Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 wrzesnia 2011
roku w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko
weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierzat oraz wzor6w tej dokumentacji i
ewidencji (Dz. U. z 2011r. Nr 224, poz.1347)

Rzecznik odczytal wniosek 0 ukaranie, w kt6rym przedstawil zarzuty 0 bledne
prowadzenie dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej.
Lek. wet. Adrianna Miiller-Zawistowska Wojew6dzki Inspektor Weterynaryjny w
Zespole do spraw nadzoru farmaceutycznego przy Wojew6dzkim Lekarzu
Weterynarii w Lodzi, przedstawila wynik przeprowadzonej kontroli.
Udokumentowujac liczne dokumentacji lekarsko-

lek.
przyznal sie do stawianych mu zarzut6w.

Sad zarzadzil przerwe i udal sie na narade,
Sad Lodzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w skladzie przewodniczacy
lek. wet. Andrzej Chojecki
Czlonkowie: lek. wet. Jerzy Wolski, lek. wet. Stanislaw Chybicki,
lek. wet. Wlodzimierz Lachowski na rozprawie w dniu 19.09.2014r. uznal ~
~ postepowanie wyjasniajace wine lek. wet. ~
____ i wymierzyl mu kare upomnienia i obciazyl go kosztami
postepowania.
~y Lekarsko-Weterynaryjnej pouczyl lek. wet. _
____ 0 przyslugujacym mu prawie odwolania od zasadzonego wyroku
w terminie 14 dni od momentu dostarczenia orzeczenia.

Na oryginaZe wlasciwy podpis:
Przewodniczqcy:
lek: wet. Andrzej Chojecki


