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Skarzacy; Stowarzyszenie Studentow, Absolwentow i Przyjaciol
KMISH UW ProCollegio
ul. Odynca 571ok. 76
02-644 Warszawa
zastepowany przez: radce prawnego Piotra Pomianowskiego
ul. Odynca 571ok. 76
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Strona przeciwna: Okregowy Sad sko-Weterynaryjny
Kujawsko-Po s icj Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
ul. No skiego 3

- 04 Bydgoszcz

ODPOWIEDZ NA SKARGF;
W SPRAWIE BEZCZYNNOSCI ORGANU

Okregowy Sad Lekarsko- Weterynaryjny Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej wnosi 0 umorzenie postepowania w sprawie ze skargi Stowarzyszenia Studentow,
Absolwentow i Przyjaciol KMiSH UW ProCollegio na bezczynnosc Okregowego Sadu
w przedmiocie wniosku strony 0 udostepnienie informacji publicznych poprzez przeslanie
kserokopii lub skanow orzeczen Okregowego Sadu Lekarsko- Weterynaryjnego, wydanych w latach
2011-2014.

Uzasadnienie

lak wynika z tresci skargi z dnia 23 wrzesnia 2015 roku, Skarzacy w dniu 21 lutego 2015
roku za posrednictwem poczty elektronicznej skierowal na adres kpilw@kpilw.pl wniosek 0
udostepnienie informacji publicznej poprzez przeslanie kserokopii lub skanow orzeczen
Okregowego Sadu Lekarsko-Weterynaryjnego, wydanych w latach 2011-2014.

Z uwagi na fakt, iz przedmiotowy wniosek nie dotarl do adresata (brak potwierdzeniajego
odbioru na skrzynce mailowej) 0 fakcie skierowania zadania udzielenia informacji publicznej
Strona dowiedziala sie dopiero w dniu 02 pazdziernika 2015r. tj. w dniu doreczenia skargi na
bezczynnosc organu. W dniu 28 pazdziernika 2015r. Organ przeslal odpowiedz na wniosek
Skarzacego droga pocztowa wraz z kserokopiami odpisow orzeczen za lata 2011-2014.
Jednoczesnie z uwagi na zapis art. 5 ustawy 0 udostepnianiu informacji publicznych dane osobowe
podmiotow, ktorych orzeczenia dotyczyly zostaly zakreslone.

Na marginesie nalezy zauwazyc, ze Skarzacy wbrew dyspozycji art. 37 k.p.a. nie zlozyl
zazalenia ani nie wezwal do usuniecia naruszenia prawa polegajacego na nieudzieleniu odpowiedzi
na wyslany droga mailowa wniosek, co pozwoliloby Organowi na wczesniejsza reakcje i unikniecie
koniecznosci kierowania przez Skarzacego sprawy na droge sadowa,
Biorac pod uwage fakt, iz Sad przeslal odpowiedz na wniosek niezwlocznie po uzyskaniu

informacji 0 jego zlozeniu (data odbioru skargi na bezczynnosc organu), skarga na obecnym etapie
stala si~ bezprzedmiotowa.

Zal~czniki:
)')j)dpis pisma,
.2) odpis pisma z dnia 27 paidziemika 2015 roku

PRZEWODNICZi\CYOW~~~O- rynaryjnego, C)
~'--O~. .~lek. wet. Piotr Pu ownrk
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KIJJAWSKO.PO\10RSKIEJ IZBY
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Bydgoszcz 06.02.2012r.

KPILW-S-1I2011/2012

Orzeczenie

Sad Kujawsko - Pomorskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej w Bydgoszczy w skladzie :

Przewodnic~cy : Wlodzimierz Gizinski
'. ,

Sedzia : Mariusz Marczak

Sedzia : Leszek Strzezynski

(. Protokolant : Justyna Czerniak

W obecnosci Zastepcy Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej lek. wet. Slawomira

Andryszaka

po rozpoznaniu w dniu 06.02.2012r. w Bydgoszczy w siedzibie Kujawsko - Pomorskiej Izby

Lekarsko - Weterynaryjnej ul.Noakowskiego 3 sprawy lek. wet._ syna

Wladyslawa i Marii urodzonego 02.01. 1971r. w Zabrzu zamieszkalego ••••••

uprzednio karanego przez Kujawsko - Pomorski Sad Lekarsko - Weterynaryjny

w Bydgoszczy obwinionego 0 to, ze:

1. Poslugiwal sie pieczatka lekarska z nieprawidlowym numerem prawa wykonywania

zawodu, co jest sprzeczne z Uchwala 115 Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej

z dnia 12 grudnia 2008r.,

2. Popelnil blad w sztuce lekarskiej polegajacy na nieprzestrzeganiu terminu sczepien

zalecanego przez producent6w szczepionek, co moglo wywolac chorobe u 10-cio

tygodniowego kociecia co jest niezgodne z art. 17 Kodeksu Etyki Lekarza

Weterynarii.

Sad uznal zasadnosc wniosku 0 ukaranie ujetego w punkcie 1wymierzajac obwinionemu za

to uchybienie kare upomnienia.

Rozpatrujac zarzut zawarty w punkcie 2 wniosku 0 ukaranie Sad, na podstawie

przeprowadzonego postepowania dowodowego i zebranych material6w w tej sprawie,

opierajac sie na zasadzie in dubio pro reo - w wyniku stwierdzonych watpliwosci nie mogl z

•



.----------------------------------------------------- .....

" cala pewnoscia stwierdzic ani wykluczyc popelnienia przez obwinionego bledu w sztuce

lekarskiej.jednak uznajac powazne nieprawidlowosci w dokumentowaniu przez obwinionego
jego czynnosci weterynaryjnych wymierzyl mu za to kare nagany.

Za oba wyzej wymienione przewinienia zawodowe Sad wymierzyl kare laczna w fonnie
nagany.

UZASADNIENIE

Obwiniony przyznal sie do poslugiwania sie pieczatka lekarza weterynarii z nieprawidlowym

numerem prawa wykonywania zawodu, tlumaczac to tym, ze po zmianie jego, jak to okreslil

danych metrykalnych ·nie przywiazywal zbytniej uwagi do numeru dzialalnosci prawa

wykonywania zawodu. W swoim wyjasnieniu usilowal przerzucic fakt odpowiedzialnosci

poshigiwania sie taka pieczatka na osoby pod kt6rych kierunkiem pracowal lub przez k:t6rych

byl kontrolowany. Sad doszedl do wniosku, ze istotnie osoby majace stycznosc z

czynnosciami 1ek.wet. mogly nie zwrocic uwagi na nieprawidlowosc numeru

tym bardziej, ze mogly w og61e nie wiedziec 0 zmianach metrykalnych obwinionego. Sad

uznal, ze wyjasnienia w tej sprawie obwinionego sa nieprzekonywujace w zwiazku z czym

uznal jego winy i wymierzyl mu za ten fakt kare upomnienia.

Odnosnie drugiej sprawy nie zachodzi watpliwosc co do faktu zachorowania kociecia, kt6re

nastapilo w dniu zakupu po przybyciu do nowego domu Pani _. Z

dokumentacji tj. ksiazeczki zdrowia kota i zaswiadczenia 0 stanie zdrowia kotka z dnia

OS.()S.20llr. wynikalo, ze zwierze bylo zaszczepione przeciwko katarowi kociemu w dniach

2S.04.2011r. i OS.OS.20llr. ale przy konfrontacji tych zapis6w, kt6re nie stanowia jednak

urzedowej dokumentacji weterynaryjnej z zapisami w ksiazce klinicznej, nie udalo sie tego

fa.1ctu aniwykluczyc, ani potwierdzic. Ksiega kliniczna , ktora przedstawila swiadek lek. wet.

prowadzaca Gabinet Weterynaryjny u kt6rej

pracowal obwiniony (a kt6ra wedlug oceny Sadu powinna stanac przed Sadem jako

obwiniona za nieprawidlowe prowadzenie ksiegi klinicznej) byla prowadzona w ten spos6b,

ze rue mozna bylo ustalic wlasciwa chronologie zapis6w, a takZe faktu czy zapisy dotyc~

wla§nie kociycia byd~cego przedmiotem rozprawy. Zapisy w ksiydze klinicznej byly

asygnowane podpisem obwinionego, k:t6ry w ten spos6b bral odpowiedzialnos6 za to co

potwierdzal wlasnorl(cznym podpisem. W toku przewodu s~dowego 0bwiniony potwierdzal

autentycznosc swoich podpis6w na wydawanych zaSwiadczeniach lekarsko weterynaryjnych

ale nie byl r6wnoczesnie pewien czy podpisy na kserokopii dokument6w s~ jego podpisami.

Jeg()W)jasnienia w tej sprawie byly wyrainie niesp6jne, zmierzaj~ce do przerzucenia winy
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na inne osoby dzialajace wedlug jego opinii na jego szkode, tak jak w pierwszym procesie

przed tut. Sadem jego bratowa Obwiniony przedlozyl tez Sadowi wydruk

korespondencji mailowej z kt6rej wynika ze wlasciciel Hodowli Kot6w Rasowych _

.ac sie za lekarza weterynarii (nie rna takiej osoby w

spisie lekarzy weterynarii) zamawial w sklepie intemetowym Rolvet leki weterynaryjne, co

moglo sugerowac zdaniem obwinionego, ze tenze wlasciciel hodowli na rzecz kt6rej

obwiniony swiadczyl uslugi mogl swiadomie podrabiac podpisy na wystawianych rzekomo

przez niego swiadectwach zdrowia ( sprawe te Sad tut. przesle wlasciwej Prokuraturze do

rozpatrzenia). Wyjasnienia obwinionego nie przekonaly Sadu gdyz obwiniony podpisujac

jakiekolwiek zaswiadezenie alba dokument weterynaryjny bierze za niego pelna

odpowiedzialnosc i nie moze sie tlumaczyc np. faktem, ze jednego dnia szczepiac

dwadziescia kociat nie jest pewny czy kocie kt6re, jak twierdzi wlascicielka, zachorowalo po

jego zakupie , bylo identyczne z kocieciem kt6re onwlasnie zaszczepil.

Sad w oparciu 0 art. 4 Ustawy 0 zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko -

weterynaryjnych z dnia 21 grudnia 1990r. (Dz.U. nr 93, poz. 767 ), kt6ry naklada na lekarza

weterynarii obowiazek wykonywania zawodu ze szczegolna starannoscia oraz art. 5 i art. 29

Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii uznal, ze obwiniony w spos6b istotny naruszyl w/w

przepisy w zwiazku z czym kare nagany uznal za adekwatna do popelnionych przewinien,

Pouczenie

Na mocy § 43 ust. 1 Zastepcy Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej i obwinionemu

lekarzowi weterynarii Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z

dnia 29 lipca 1993r. w sprawie postepowania dotyczacego odpowiedzialnosci zawodowej

lekarzy weterynarii (Dz.U. Nr 79, poz. 371) przysluguje prawo odwolania od orzeczen

konczacych postepowanie w I instancji w terminie 14 dni od daty doreczenia orzeczenia wraz

z uzasadnieniem. Pokrzywdzonej w mysl przepisu zawartego w ust. 2 § 43 cyt.

rozporzadzenia przysluguje odwolanie tylko w czesci dotyczacej winy.

Odwolania, wraz z odpisami dla stron wnosi sie do sadu lekarsko-weterynaryjnego, kt6ry

wydal zaskarzone orzeczenie. Od postanowienia 0 odmowie przyjecia srodka odwolawczego

przysluguje zazalenie do sadu wlasciwego do rozpatrzenia odwolania w terminie 14 dni od

dnia doreczenia postanowienia.
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Uzasadnienie sporzadzono 06.02.2012r.

Podpisy skfadu sedziowskiego :
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KLJAWSKO·PO~lORSK1EJ IZBY
LEKARSKO-WETERYNARYJNEj
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Bydgoszcz,25.04.2012r.

KPILW -S-2/20 1112012

Orzeczenie

Sadu Kujawsko - Pomorskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej w Bydgoszczy w skladzie:

Przewodniczacy
Czlonkowie :

Mariusz Marczak
Wlodzimierz Gizinski
Sylwester Kluszczynski
Justyna CzerniakProtokolant :

w obecnosci Zastepcy Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej lek. wet. Slawomira

Andryszaka Kujawsko - Pomorskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej w Bydgoszczy po

rozpoznaniu w dniu 2S.04.2012r. sprawy lek. wet. c6rki Jacka i
Wieslawy, urodzonej dnia 15 czerwca 1984r. we Wloclawku zam.. ul. Torunska 99/120,__

.-. zatrudnionej jako lekarz weterynarii w Przychodni Weterynaryjnej .

• we Wloclawku obwinionej 0 to ze :

popelnila blad w sztuce lekarskiej polegajacy na nierzetelnym i niestarannym wykonaniu

badan diagnostycznych EKG i RTG psa rasy doberman nalezacego do Pana ~

-'zam. przy ul. H. Wieniawskiego 21145co skutkowalo postawieniem
nieprawidlowej diagnozy i blednym leczeniem.

Uznaje lek. wet. winna popelnienia bledu w sztuce lekarskiej tj.

niedolozenia nalezytej starannosci przy wykonywaniu badania EKG i RTG psa rasy

doberman wlasnosci Pan~ oraz przyjeciem jako ostateczne wynik6w

przeprowadzonych badan do postawienia diagnozy tj. naruszenia art. 4 Ustawy z dnia 21

grudnia 1990r. 0 zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko - weterynaryjnych (Dz.U. Nr

93, poz. 767) oraz art. 4 i art. 5 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii

za co wymierza kare upomnienia.



UZASADNIENIE

Biorac pod uwage szczegolowe wyjasnienie zlozone w powyzszej sprawie przez powolanych

swiadkow, ktorzy zlozyli przed tut. Sadem przyrzeczenie przewidziane w art. 188 KPK oraz

wyjasnienia poszkodowanego sad doszedl do wniosku, ze obwiniona nie dopuscila sie

nierzetelnego wykonania badan jednak jezeli wystepowaly watpliwosci i trudnosci w

odczycie badan EKG i RTG nalezalo je powtorzyc i dopiero na tej podstawie postawic

ostateczna diagnoze w formie rozpoznania roznicowego. Uzycie w postawionej diagnozie

slowa "eliminacja" sad uznal za nieprawidlowe i mogace miec wplyw na podjecie
wlasciwego leczenia psa.

Sad nie dopatrzyl sie jednak w postepowaniu obwinionej nierzetelnosci 0 czym swiadczy i
miedzy innymi jej zaangazowanie w calym procesie leczenia psa i spos6b wyrazenia

podziekowania przez wlasciciela zwierzecia w pierwszym okresie trwania leczenia. Sadowi

nie udalo sie stwierdzic w spos6b autorytatywny czy istotnie w czasie leczenia psa byly

zalecenia ze strony obwinionej co do przeprowadzania dalszych, bardziej szczegolowych

badan ( echo serca) w innej lecznicy, ktorej adresy pokrzywdzony otrzymal od obwinionej a

takze sam we wlasnym zakresie rowniez je ustalil. Biorac pod uwage wiek pacjenta i

predyspozycje rasy doberman do schorzen, kt6re wystapily u leczonego zwierzecia,

zastosowanie od poczatku wlasciwego leczenia nie musialo skutkowac jego powodzeniem.

Orzekajac w powyzszej sprawie kare upomnienia tj. najlagodniejsza z mozliwych do

udzielenia gild wzial pod uwage dotychczasowa niekaralnosc obwinionej jak i bardzo
pozytywna opinie w srodowisku, w kt6rym pracuje. •

Pouczenie

Na mocy § 43 ust.1 Rzecznikowi Odpowiedzialnosci Zawodowej i obwinionemu lekarzowi

weterynarii przysluguje prawo odwolania od orzeczen konczacych postepowanie w I

instancji w terminie 14 dni od daty doreczenia orzeczenia. Odwolania wraz z odpisami dla

stron wnosi sie do sadu lekarsko - weterynaryjnego , kt6ry wydal zaskarzone orzeczenie.

Pokrzywdzonemu przysluguje odwolanie wyl,!-czniew zakresie uznania winy obwinionej (§

43 ust. 2 Rozporzlldzenia Ministra Rolnictwa iGospodarki Zywnosciowej z dnia 29 lipca

1993r.w sprawie postepowania dotycz'!-cegoodpowiedzialnosci zawodowej lekarzy
weterynarii (Dz.U. Nr 79, poz. 371).



Uzasadnienie sporzadzono dnia 25.04.2012r.

Podpisy skladu sedziowskiego :
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KUJAWSKO.PO~lORSKIEJ IZBY
LEKARSKO·WETERYNARYJNEJ
ul. Noakowskiego 3, 85-804 Bydgoszcz

Bydgoszcz, 09.08.201Ir.

Sygn. akt. KPILW-S-2/20 11

ORZECZENIE

SadKujawsko - Pomorskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej w Bydgoszczy w skladzie:

.\ - '"

Przewodniezacy : lek. wet. Grzegorz Dudzike Czlonkowie : lek. wet. Andrzej Blaszyk

lek. wet. Wlodzimierz Gizinski

Sedzia rezerwowy: lek. wet. Ludwik Andrzejewski

Protokolant : Justyna Czerniak

w obecnosci Zastepcy Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej Kujawsko - Pomorskiej

Izby Lekarsko - Weterynaryjnej w Bydgoszczy lek. wet. Urszuli Dobosz

po rozpoznaniu w dniu 09.08.2011r. sprawy lek. wet.

w Inowroclawiu, orzeka:

1) Uznac nieobecnosc obwinionego za nieusprawiedliwiona

2) Uznac obwinionego winnym zarzucanych mu przewinien :

• Szczepien psow przeciwko wsciekliznie niezgodnie z przepisami Ustawy 0

Ochronie zdrowia zwierzat oraz zwalczaniu chorob zakaznych zwierzat z dnia

11 marca 2004r. tekst jednolity z dnia 18 listopada 2008r. (Dz.U. 213, poz.

ur. 03.12.l959r.

1342) art. 56, ust. 3 cytowanej ustawy oraz niezgodnie z przepisami zawartymi

wart. 16, ust. 2 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. 0 zakladach leczniczych dla

zwierzat (Dz.U. 04.11.95 z poz, zm.)

• Swiadczenie uslug weterynaryjnych niezgodnych z obowiazujacym prawem

• Poslugiwanie sie nieaktualna pieczatka nieistniejacego zakladu leczniczego dla

zwierzat

tj. swiadczenie uslug weterynaryjnych niezgodnie z obowiazujacymi

przepisami w sluzbie weterynaryjnej.



..
• Nie prowadzenie rejestru zaszczepionych psow przeciw wsciekliznie, jak

rowniez nie przekazywanie danych z tego rejestru wlasciwemu terytorialnie

Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii co stanowi naruszenie przepisow
zawartych w art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. 0 zakladach

leczniczych dla zwierzat (Dz.U. 2004 Nr 1t,Poz. 95 z poz. zm.). Powyzsze

stanowi rownoczesnie naruszenie art. 5 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii

nakladajacego na lekarza weterynarii obowiazek znajomosci stanu prawnego w

zakresie wykonywania zawodu.

Sad postanawia ukarac -obwinionego karl! nagany i obciazyc kosztami postepowania w

wysokosci, ktora zostanie okreslona zarzadzeniem Przewodniczacego Sadu Kujawsko -

e Pomorskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej w Bydgoszczy.

UZASADNIENIE

Sad ustalil w sposob niebudzacy watpliwosci, ze obwiniony faktycznie dokonywal szczepieri

przeciw wsciekliznie nie prowadzac zakladu leczniczego dla zwierzat a ponadto nie skladajac

obowiazujacej dokumentacji szczepionych psow Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii.

Rowniez pozostaje bezspomy fakt swiadczenia uslug bez rejestracji zaldadu leczniczego dla

zwierzat i poslugiwanie sie nieaktualna pieczatka. Uznajac niestawiennictwo obwinionego za

e nieusprawiedliwione i rozpoznajac sprawe pod jego nieobecnosc sad wzial pod uwage fakt

dwukrotnego niepodjecia wyslanego wezwania, a takze poinformowania go 0 terminie

wyznaczonej rozprawy droga telefoniczna,

Na wysokosc orzeczonej kary wplynal fakt uprzedniej karalnosci, kt6rej termin nie ulegl

zatarciu.

Zastepcy Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej i Obwinionemu przysluguje prawo

odwolania sie od orzeczenia do Krajowego Sadu Lekarsko - Weterynaryjnego za

posrednictwem Sadu Kujawsko - Pomorskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej w Bydgoszczy

w terminie 14 dni od otrzymania orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
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Uzasadnienie sporzadzono w dniu 09,08.2011r,

Podpisy skladu sedziowskiego :
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Kl'JA",-SKO.PO:'.lORSKIEJIZBY
LEKARSKO-\VETERl'I-iARYJNEJ
ul. Noakowskiego 3, 85-804 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2011r.

KPILW-S-3/2011

Orzeczenie

Sadu Kujawsko - Pomorskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej w Bydgoszczy w skladzie:

Przewodnicz'!cy: Wlodzimierz Gizinski
Sedzia : Wojciech Minda
Sedzia : Roman Szot
Protok61ant : Justyna Czerniak

W obecnosci Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej dr n. wet. Jacka Judka

po rozpoznaniu w dniu 20.12.2011r. w
Weterynaryjnej ul. Noakowskiego 3 sprawy lek. wet.
Gabrieli, urodzonej dnia 11.01.1984r. w Toruniu, zam.
Pomorskich 4C/~. konui cej zaw6d lekarza weterynarii -
Weterynaryjnej _ przy ul. Paderewskiego 3/36
niekaranej,obwinioneJ Oto ze :

1. Tolerowala funkcjonowanie strony intemetowej kierowanego przez siebie zakladu
leczniczego dla zwierzat 0 nazwie przychodnia Weterynaryjna_w_
~przy ul. Paderewskiego 3/36 zawierajacej nieprawdziwe informacje
opublikowane w zakladce "Lekarze" tj_0 naruszenie przepisu art. 10 ust. 2 Kodeksu
Etyki Lekarza Weterynarii

2. Poswiadczyla nieprawde w oswiadczeniu z dnia 8_08.2011r.zalaczonego do "Wniosku
o wpis do ewidencji zakladow leczniczych dla zwierzat prowadzonej przez Rade
Kujawsko - Pomorskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej" poprzez stwierdzenie, ze
dane zawarte we wniosku sa kompletne i zgodne z prawda, podczas gdy kontrola
przedstawicieli Rady KPILW przeprowadzona w dniu 28.09.2011r. ujawnila szereg
rozbieznosci w stosunku do deklarowanego stanu a wsrod nich min.
_brak swiadczenia uslug w zakresie profilaktyki i leczenia koni
_niezgodnosci w zakresie godzin urzedowania przychodni,
_braku prawidlowego oznakowania przychodni,
_nieprawidlowego postepowania z odpadami,
_braku zestawu do intubacji z rurkami i laryngoskopem,
_braku .Jcsiazki kontroli srodkow odurzajacych i substancji psychotropowych",
_nieprawidlowego zabezpieczenia srodkow odurzajacych i psychotropowych

tj. 0 naruszenie zapis6w art. 4 i art. 10, ust. 2 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii w
zwiazku z art. 6 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 18.12.2003r. 0 zakladach leczniczych dla zwierzat (
Dz.U. Nr 11 poz. 95 z 2004r. z poz, Zm.) i art. 17 ust. 1 Ustawy 0 odpadach z dnia
27.04.2001r. (tekstjedno1ity Dz.U. 185, poz. 1243 z 2010r.) § 6 i § 7 rozporZ'!dzeniaMinistra
Zdrowia w sprawie preparat6w zawierajacych srodki odurzajace lub substancje
psychotropowe, kt6re moga bye posiadane w celach medycznych po uzyskaniu zgody

Izby Lekarsko -
•• c6rki Tadeusza i

ul. Filomat6w
Przychodni
uprzednio



•
Wojew6dzkiego Inspektora Farmaceutycznego ( Dz. U. Nr 37 poz. 324 z 2003r. ) oraz art. 7
ust, 1 ustawy 0 odpadach z dnia 27.04.200lr. ( tekst jednolity Dz.U. 185 poz. 1243 z 2010r.)
oraz § 7 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagan dla
przychodni weterynaryjnych z dnia 16.08.2004r. (Dz.U. Nr 194, poz. 1991 z 2004r.).

3. Prowadzila Przychodnie Weterynaryjna nie spelniaiaca przepis6w
okreslonych w art. 6 ust. 2 i 3 oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 18.12.2003r. 0
zakladach leczniczych dla zwierzat (Dz.U. Nr 11 poz. 95 z 2004r. z poz, Zm. ), § 7
ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagan dla
przychodni weterynaryjnych z dnia 16.08.2004r. ( Dz. U. Nr 194, poz. 1991 z 2004r),
§ 6 i § 7 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie preparat6w zawierajacych
srodki odurzajace lub substancje psychotropowe, kt6re mega bye posiadane w celach
medycznych po uzyskaniu zgody Wojewodzkiego Inspektora Farmaceutycznego (
Dz.U. Nr 37, poz. 324 z 2003r.) oraz art. 17 ust. 1 ustawy 0 odpadach z dnia
27.04.2001r. (tekstjednolity Dz.U. Nr 185 poz. 1243 z 201Or.)

Sad uznal zasadnosc wniosku 0 ukaranie w calosci a wobec przyznania sie do winy
obwinionej, stosujac per analogiarn instytucje nadzwyczajnego zlagodzenia kary postanowil
wymierzyc obwinionej kare najlagodniejsZ<}.tj. upomnienie wychodzac z zalozenia, ze juz
sarno postawienie wniosku 0 ukaranie prze Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej i
rozpatrywanie sprawy przez sad jest dla obwinionej wraz z udzielonym jej upomnieniem
dostateczna kara.
Zaznaczyc nalezy, ze kara upomnienie nie zostala orzeczona jednomyslnie przy votum
separatumjednego z sedziow.
Sad uznal, ze wszystkie przytoczone przez Rzecznika przepisy zostaly naruszone.

" ),

UZASADNIENIE

Wobec przyznania sie obwinionej do wszystkich zarzut6w stawianych przez Rzecznika
Odpowiedzialnosci Zawodowej i szerokiego ustnego omowiema sprawy przez
Przewodniczacegc Skladu Orzekajacego po odczytaniu orzeczenia Sad uznal za zbedne
szczegolowe omawianie poszczeg6lnych zarzutow stawianych obwinionej. Niezaleznie od
powyzszego Sad podjal decyzje 0 obciazeniu kosztami postepowania Kujawsko - Pomorska
Izbe Lekarsko - Weterynaryjna.

Pouczenie

Na mocy § 43 ust.1 rzecznikowi odpowiedzialnosci zawodowej i obwinionemu lekarzowi
weterynarii przysluguje prawo odwolania od orzeczen konczacych postypowanie w I
instancji w terminie 14 dni od daty doreczenia orzeczenia. Odwolania wraz z odpisami dla
stron wnosi silt do sadu lekarsko - weterynaryjnego , ktory wydal zaskarzone orzeczenie.



, Uzasadnienie sporz~dzono w dniu 20.12.2011r.
•
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ORZECZENIE

Na podstawie §37 ust. 1 i 2, §40 ust. 1 i 2, §58 ust. 1 Rozporzqdzenia Ministra Rolnictwa i
Gospodarki Zywnosciowej z dnia 29 /ipca 1993 r. w sprawie postepowania dotyczqcego
odpowiedzialnosci zawodowej lekarzy weterynarii (Dz. U. Z 1993 r. Nr 79poz. 371)
Okregowy Sqd Lekarsko - Weterynaryjny K-PIL-W w skladzie :

Przewodniczacy : Mariusz Marczak

Czlonkowie: Andrzej Blaszyk

Roman Szot
"

Sedzia rezerwowy: Wlodzimierz Gizinski

Protokolant: Justyna Czerniak

Przy udziale Zastepcy Okregowego Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej lek. wet. Macieja

Joachimowskiego, po rozpatrzeniu w dniu 31.01.2013r. sprawy lek. wet. syna

Tadeusza i Boguslawy, ur. 22.01.1979r w Inowroclawiu, zam. ul. Szymborska 114,,,,~••• I" obwinionego 0 to, ze wykonujac zaw6d lekarza weterynarii popelnil przewinienie

zawodowe polegajace na nieprzestrzeganiu obowiazujacych przepisow prawa w zakresie prowadzenia

wymaganej prawem dokumentacji zwiazanej z wykonywaniem zawodu tj. nieprawidlowym

prowadzeniu dokumentacji lekarsko - weterynaryjnej oraz dokumentacji w zakresie obrotu

detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi, to jest 0 czyn przewidziany wart. 47 Kodeksu

Etyki Lekarza Weterynarii (Uchwala Nr 3/2008Nll Nadzwyczajnego VII Krajowego Zjazdu Lekarzy

Weterynarii z dnia 26 stycznia 2008r.) z uwagi na lamanie przepisow:

- art. 29 tegoz Kodeksu - tj. obowiazku prowadzenia wymaganej prawem dokumentacji zwiazanej z

wykonywaniem zawodu,

- art. 5 tegoz Kodeksu - tj. przestrzegania obowiazujacych przepisow prawa w zwiazku z art. 53 ust. 2

ustawy z dnia 11 marca 2004 roku 0 ochronie zdrowia zwierzat oraz zwalczania chorob zakaznych

zwierzat (Dz.U. z 2008 Nr 213 poz. 1342z pain. zm.) w zakresie prowadzenia dokumentacji lekarsko



•

- weterynaryjnej oraz art. 69 ust. I pkt. la i b ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 Prawo fannaceutyczne

(Dz.U. z 2008 Nr 45 poz. 271 z poi. ZITI. ) w zakresie dokumentowania obrotu produktami
leczniczymi weterynaryjnymi ,

wymierza mu kare upomnienia oraz obciaza kosztami postepowania sadowego w kwocie ustalonej

zarzadzeniem Przewodniczacego Sadu Kujawsko - Pomorskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej w
Bydgoszczy.

UZASADNIENIE

Rozpatrujac dzisiejsza sprawe obwinionego kol. sad mial z j ednej
strony niewatpliwe dowody na niewykonanie zalecen pokontrolnych, a wiec ewidentne

niedopelnienie obowiazku nakladanego na lekarza weterynarii przez ustawe 0 produktach

leczniczych, oraz kodeks etyki zawodowej. Z drugiej strony jednak musial wziac pod uwage

nieposzlakowana opinie 0 obwinionym, wystawiana mu przez klient6w, a wyrazajaca sie

masowoscia zgloszen i wizyt, ktora to w wyjasnieniach zlozonych przed sadem przez

obwinionego, stala sie g16~ przyczyna niedopatrzen. Dodatkowo fakt, ze w ehwili obeenej

malzonka obwinionego (tez lekarz weterynarii) zajmuje sic prawidlowa dokumentacja

lekowa, wplynal na to, ze sad wymierzyl najnizsza z mozliwych kar, tj. upomnienie. Z

oswiadczen obwinionego wynika, ze w przyszlosci podobna sytuacja nie bedzie miala juz

miejsca, a wiec orzeezona kara odniesie skutek.

POUCZENIE

Na moey § 43 ust. 1 cytowanego w orzeczeniu Rozporzadzenia, Zastepcy Rzecznika

Odpowiedzialnosci Zawodowej i obwinionemu lekarzowi weterynarii przysluguje prawo

odwolania od orzeczenia konczacego postepowanie w I instancji w terminie 14 dni od daty

doreczenia orzeczenia. Odwolanie wraz z odpisami dla stron wnosi sie do sadu lekarsko -

weterynaryjnego, kt6ry wydal zaskarzone orzeczenie.



Orzeczenie wraz z uzasadnieniem sporzadzono 31.01.2013r.

Podpisy sktadu sedzlowsklego :
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~~.W~
;p~~~1 \f1JV



s_-w
KUAWSKO·pmWRSKIEJ IZBY
LEKt\RSKO· V,; .....liE /r'iARY JNEj
ul. Noakowskiego 3, 85-804 8ydgoszcz Bydgoszcz, dnia 10 stycznia 2013 r.

KPILW -S-7/2012

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 26 ust.2 pkt. 3 Rozporzadzenia Ministra Ro1nictwa i Gospodarki

Zywnosciowej z dnia 29 lipca 1993 r. w sprawie postepowania dotyczacego

odpowiedzialnosci zawodowej lekarzy weterynarii (Dz. U. nr 79, poz. 371 ze zm.)

Okregowy S'ld Lekarsko-Weterynaryjny Kujawsko - Pomorskiej Izby Lekarsko _
Weterynaryjnej w Bydgoszczy w skladzie:

Przewodniczacy : lek. wet. Andrzej Klimowski

Sedzia : lek. wet. Leszek Strzezynski

Sedzia : lek. wet. Andrzej Nowakowski

protokolant : Justyna Czerniak

na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 stycznia 2013 r. w sprawie obwinionego lekarza 1
weterynarii _ zarn. ul. 1Maja, po rozpatrzeniu wniosku

obroncy obwinionego, adwokata _ zgloszonego na rozprawie w dniu

7.01.2013r. wskazujacego na zlozenie wniosku 0 ukaranie przez Zastepce Rzecznika

Odpowiedzialnosci Zawodowej niezgodnie z zasadarni okreslonymi w § 24 ust.2

Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 29 lipca 1993 r. w

sprawie postepowania dotyczacego odpowiedzialnosci zawodowej lekarzy weterynarii (Dz.
U. nr 79, poz. 371 ze ZITI.) oraz art. 332 kpk

p o s t a n o w il

przekazac sprawe Rzecznikowi Odpowiedzialnosci Zawodowej w celu uzupelnienia

postepowania wyjasniaj'lcego i ponownego zlozenia wniosku 0 ukaranie zgodnie z

przytoczonym na wstepie § 24 ust.2 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki

Zywnosciowej z dnia 29 lipca 1993 r. w sprawie postepowania dotyczacego

odpowiedzialnosci zawodowej lekarzy weterynarii (Dz. U. nr 79, poz. 371 ze ZITI. ) i art.
332 kpk w terminie do 28 lutego 2013 r.



2

Uzasadnienie

stycznia 2013 r. na rozprawie obwinionego lekarza weterynarii _

zam. ul. 1 Maja, -'jego obronca adwokat

uwage na nieuwzglednienie przez Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej w

"+...,"T1f'.nV'm wniosku 0 ukaranie obwinionego wszystkich elementow okreslonych w § 24

Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa iGospodarki Zywnosciowej z dnia 29 lipca

sprawie postepowania dotyczacego odpowiedzialnosci zawodowej lekarzy

.. (Dz. U. nr 79, poz. 371 ze zm. ) oraz art. 332 kpk . Przychylajac sie do wniosku

p()stanowiono jak w sentencji. Jednoczesnie wskazano na koniecznosc zakonczenia

post~powaniaw okresie do 28 lutego 2013 r.

Pouczenie

Na podstawie § 26 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

z dnia 29 lipca 1993 r. w sprawie postepowania dotyczacego odpowiedzialnosci zawodowej

lekarzyweterynarii ( Dz. U. nr 79, poz. 371 ) stronom przysluguje zazalenie, Zazalenie

nalezywniesc w terminie 14 dni od daty doreczenia niniejszego postanowienia za

posrednictwemOkregowego Sadu Lekarsko-Weterynaryjnego.

ctrzymuja :

6)
2.
3.

4. ala
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ORZECZENIE

SqduKujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Bydgoszczyw skladzie :

Przewodniczqcy : Wtodzimierz Glziriski
Sedzia: Andrzej Klimowski
Sedzia: Andrzej Nowakowski

Protok61ant : Justyna Czerniak

W obecnosci RzecznikaOdpowiedzialnosci Zawodowej Kujawsko - Pomorskiej Izby Lekarsko
Weterynaryjnej dr n. wet. JackaJudka po rozpoznaniu w dniu 24.04.2013r. w Bydgoszczy
sprawy lek. wet. urodzonego dnia 24.08.1983r. w Toruniu , synaStefana i
Danuty zamieszkafego przy ul. Sciezka Szkolna 3A/17 w ~ obwinionego 0

nieprawidtowe prowadzenie dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej uznaje wine
obwinionego i podtrzymuje wczesnie] orzeczona kare tj. kare upomnienia z r6wnoczesnym
obclazenlern obwinionego kosztami postepowania sqdowego, kt6re zostana okreslone przez
przewodniczqcego sadu odrebnvrn zarzqdzeniem.

UZASADNIENIE

Post~powanie dowodowe i ustalenia z niego wynikajqce jak i wyjasnienia zlozone przez
samego obwinionego lek. wet. w zakresie przedtoionego zarzutu przez
Rzecznikaodpowledzialnosci Zawodowej w trakcie posiedzenia sadu w dniu 24.04.2013r.
wskazujq na przekroczenie zasad obowiqzujqcych lekarza weterynarii po przez
nieprawidtowe prowadzenie dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej niezgodnie z
obowiqzujqcymi w tym zakresie przepisami z zakresu prawa tj. § 2 ust. 1 Rozporzqdzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29.09.2011r. w sprawie zakresu i sposobu
prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierzqt oraz
wzorow tej dokumentacji i ewidencji (Oz. U. 244 poz. 1347 ) a tym samym wniosek 0

ukaranie w tym wzgledzie i orzeczeniekary upomnienia jest zasadne.



POUCZENIE

Na mocy § 43 ust. 1 RozporzqdzeniaMinistra Rolnictwa i RozwojuWsi z dnia 29.07.1993r. w
sprawie postepowanla dotyczqcego odpowiedzialnosci zawodowej lekarzyweterynarii (Oz.U.
z 1993r. nr 79 poz. 371) Rzecznikowi Odpowiedzialnosci Zawodowej i obwinionemu
lekarzowi weterynarii przystuguje prawo odwotania od orzeczenia koriczacvchpostepowanle
w I instancji w terminie 14 dni od daty doreczenla orzeczenia.odwotania wraz z odpisami dla
stron wnosi sie do Sqdu Lekarsko- Weterynaryjnego kt6ry wydat zaskarione orzeczenie.

Otrzymujq:
1. Rzecznik Odpowiedzlalnosci Zawodowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-

Weterynaryjnej
2. Obwiniony lekarz weterynarii
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ORZECZENIE

Na podstawie § 37 ust. 1 i 2, § 40 ust. 1 i 2, §58 ust. 1 Rozporzqdzenia Ministra Rolnietwa i
Gospodarki Zywnosciowej z dnia 29 lipca 1993 r. w sprawie postepowania dotyezqeego
odpowiedzialnosci zawodowej lekarzy weterynarii (Dz. U Z 1993 r. Nr 79poz. 371) Okregowy Sqd
Lekarsko - Weterynaryjny K-PIL-Ww skiqdzie :

Sedzia rezerwowy:

Mariusz Marczak
Andrzej Blaszyk
RomanSzot
Wlodzimierz Gizinski

Przewodniczacy :
Czlonkowie:

Protokolant: Justyna Czerniak

przy udziale Okregowego Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej dr n. wet. Jacka Judka oraz

mecenasa Wieslawa Rozmana pelnomocnika obwinionego, po rozpatrzeniu w dniu 28.01.2013r.

sprawy lek. wet. syna Lecha i Anny, ur, 03.12.1959 roku w Inowroclawiu,

zam. Przypadek 23, obwinionego ° przewinienie zawodowe wynikajace z

naruszenia postanowieri art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. °zakladach leczniczych dla

zwierzat (Dz.U. Nr 11 poz. 95, 2004r. z poz. zm.), art. 56 ust. 3, art. 56 ust. 4, art. 56 ust. 4A ustawy

z dnia 11 marca 2004 r. 0 ochronie zdrowia zwierzat i zwalczaniu chor6b zakaznych zwierzat (tekst

jedn. Dz.U. Nr 213 poz. 1342 z 2008 r.), § 3 Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z

dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru i szczeg6lowego sposobu prowadzenia rejestru ps6w

zaszczepionych przeciwko wsciekliznie oraz wzoru zaswiadczenia 0 szczepieniu psa przeciwko

wsciekliznie (Dz. U. Nr 160, poz. 1672 z 2004 r.), § 1 ust. 1 p. 2 rozporzadzenia Ministra Rolnictwa

i Rozwoju Wsi z dnia 30 pazdziernika 2008 r. w sprawie wykazu podmiot6w uprawnionych do

zakup6w produkt6w leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produkt6w

leczniczych weterynaryjnych ( Dz.U. Nr 203 poz. 1271 z 2008 r. ) oraz art. 1 Kodeksu Etyki

Lekarza Weterynarii, uznaje lek. wet. naruszenia w/w przepis6w i

wymierza mu kare upomnienia oraz obciaza kosztami postepowania w kwocie ustalonej

zarzadzeniem Przewodniczacego Sadu Kujawsko - Pomorskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej w

Bydgoszczy.



UZASADNIENIE

Sad rozpatrujac dzis sprawe lek.wet. stanal przed nie lada
problemem. Z jednej strony kolejny raz, w spos6b swiadomy, obwiniony przekroczyl prawo
zawodowe, farmaceutyczne iustawe 0 zwalczaniu chor6b zakaznych zwalczanych z urzedu,
lego dzialania majace charakter recydywy, powinny zostac ukarane w spos6b jeszcze dotkliwszy
niz w poprzednich postepowaniach. Dodatkowo, jak wskazywal rzecznik odpowiedzialnosci
zawodowej, czyny te moglymiec wplyw na zdrowie izycie zwierzat i ludzi.

Sad wzial jednak pod uwage fakt, ze przy stanowieniu werdyktu po zamknieciu
postepowania procesowego, opr6cz litery prawa, wazny jest tez czynnik ludzki, stanowiacy 0
humanitarnej twarzy systemu sadownictwa korporacyjnego.

Biorac pod uwage, przyznanie sie do winy, zadoscuczynienie materialne poszkodowanej (z
wlasnej inicjatywy), oraz uporzadkowanie, w zgodzie z ustawa 0 zawodzie lekarza weterynarii
wszystkich kwestii, zwiazanych z dzialalnoscia Zakladu Leczniczego ella Zwierzat, Sad wymierzyl
najnizsza z mozliwych kar. Dodac nalezy, ze Sad wzial pod uwage okolicznosci lagodzace
swiadczace na korzysc obwinionego wskazane przez jego jednak nie . pogladu
obroiicy co do pozomego zbiegu przestepstw, na kt6re powolal sie w
oparciu 0 przepisy kk i dlatego wszystkie zarzuty postawione przez rzecznika odpowiedzialnosci
zawodowej rozpatrywal oddzielnie przy uwzglednieniu jednak caloksztaltu sprawy.

Jednoczesnie ze skrucha obwinionego byla szczera i w przyszlosci
obwiniony lek. wet. z .nalezyta starannoscia, wypelniajac wszystkie
obowiazki zwiazane z prowadzeniem dzialalnosci ZldZ, kontynuowal legalna juz praktyke
prywatna,

POUCZENIE

Na mocy § 43 ust. 1 cytowanego w orzeczeniu Rozporzadzenia, Rzecznikowi Odpowiedzialnosci
Zawodowej i obwinionemu lekarzowi weterynarii przysluguje prawo odwolania od orzeczenia
konczacego postepowanie w I instancji w terminie 14 dni od daty doreczenia orzeczenia.
Odwolania wraz z odpisami dla stron wnosi sie do sadu lekarsko - weterynaryjnego, kt6ry wydal
zaskarzone orzeczenie.

Orzeczenie wraz z uzasadnieniem sporzadzono dnia 28.01.2013r.
Podpisy skladu sedziowskiego :


