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KUJAWSKO·PO\IORSKIEJ IZBY
LEKARSKO·WETER '/NARYJNEJ
ul. Noakowskiego3, 85-804 Bydgoszcz

Bydgoszcz, 27.08.2012 r.

KPILW-S-5/2012

Orzeczenie

Na podstawie §37 ust. 1 i 2, §40 ust. 1 i 2, § 58 ust. 1 Rozporzqdzenia Ministra Rolnictwa

• i Gospodarki Z.ywnosciowejz dnia 29lipca 1993 r. w sprawie PostfPowania dotyczqcego

odpowiedzialnosci zawodowej lekarzy weterynarii (Dz. U z 1993 r. Nr 79poz.371)

Okregowy Sqd Lekarsko - Weterynaryjny KPILW w skladzie :

Przewodnicz~cy : lek. wet. Wlodzimierz Gizinski

Sedzia : lek. wet. Mariusz Marczak

Sedzia : lek. wet. Andrzej Blaszyk

protokolant Justyna Czerniak

z udzialem zastepcy Okregowego Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej lek. wet. Piotra

Kuty po rozpatrzeniu w dniu 27.08.2012 r. sprawy•••

syna Jana i Krystyny, ur. 29.04.2964r. w Grudzi~dzu, zam. przy ul. Drzymaly 3,"

~konuj~cego zaw6d lekarza weterynarii , kierownika Gabinetu Weterynaryjnego

~, ul. Grabowa 3 obwinionego 0 naruszenie przepis6w art. 17, ust, 1 Ustawy 0

paszach z dnia 22 lipca 2006r. (Dz.U. z 2006r. Nr 144, poz. 1045 z poz, zm.), art. 2 pkt. 27

Ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 wrzesnia 2001r. (Dz.U. z 2008r, Nr 45, poz. 271)

oraz art. 19, pkt. 1 Ustawy 0 zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko weterynaryjnych

z dnia 29 stycznia 1991r. (Dz.U. z 2009r, Nr 93, poz. 767).



Uznaje wmnym naruszerua w/w przepisow

wymierza mu kare upomnienia oraz obciaza kosztami postepowania w kwocie ustalonej

zarzadzeniem Przewodniczacego Sadu Kujawsko - Pomorskiej Izby Lekarsko -

Weterynaryjnej.

UZASADNIENIE

W toku przewodu sadowego ustalono, iz obwiniony naruszyl obowiazujace przepisy i

zastosowal premiksy lecznicze z pominieciem mieszalni pasz do czego przyznal sie w toku

postepowania przed Rzecznikiem Odpowiedzialnosci Zawodowej, jak rowniez przed Sadem

oswiadczajac jednoczesnie, ze w przyszlosci bedzie stosowal w podobnych sytuacjach inne

alternatywne i zgodne z przepisami postepowanie, Biorac powyzsze pod uwage oraz fakt

dotychczasowej niekaralnosci Sad postanowil jak na wstepie,

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 , ktory wydal zaskarzone orzeczenie.



it

Podpisy sktadu sedziowskiego :

Orzeczenie wraz z uzasadnieniem sporzadzono dnia 27.0B.2012r.

Otrzymuja :

1. Obwiniony( _. Drzymaly3,
2. KancelariaAdwokack_ ul.Mikolaja z Rynska 2, -.-.
3. Z-za Okregowego Rzecznika . Zawodowejlek. wet.

Piotr .l.....ULU,._
4. Kujawsko- Pomorski LekarzWeterynarii,ul. Powstancow Wlkp. 10,

85-090 Bydgoszcz
5. RadaKujawsko- PomorskiejIzby Lekarsko- Weterynaryjnj
@ ala
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SAD
KDJAWSKO·PO\lORSKIEJ IZBY
LEKARSKO.Wi~TERY1\ARYJNEJ
ul. Noal<owskiego 3, 85-804 BydgoszCZ

Bydgoszcz, 30 maja 2012 r.

KPILW-S-4 /2012

Orzeczenie

Napodstawie §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 sprawiepostepowania dotyczqcego
odpowiedzialnosci zawodowej lekarzy weterynarii (Dz. U. z 1993 r. Nr 79poz.371)
Okregowy Sqd Lekarsko - WeterynaryjnyKPILW w skladzie:

Przewodniczacy : lek. wet. Andrzej Klimowski
Sedzia : lek. wet. Grzegorz Dudzik
Sedzia : lek. wet. Roman Szot

protokolant Justyna Czerniak

z udzialem zastepcy Okregowego Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej lek. wet.

Macieja Joachimowskiego po rozpatrzeniu w dniu 30 maja 2012 r. sprawy przeciwko

lek. wet. synowi Tadeusza, ur. 02.04.1951 r. w Zukowicach zam.

ul. Piotra, lOb, obwinionemu 0 to, ze nie przestrzegal obowiazujacych

przepisow prawa z zakresu stosowania premiksow leczniczych w trakcie leczenia zwierzat

gospodarskich, czym naruszyl art. 47 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii z uwagi na

nieprzestrzeganie zasad art .. 5 tegoz kodeksu - tj. obowiazujacych przepisow prawa : art. 2

pkt.27 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45,

poz.271 z pozn, zm.) oraz art. 17 ust.1 i 2 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. 0 paszach ( Dz. U.

Nr 144 poz. 1045 z pozn. zm.).

Sad po rozpatrzeniu sprawy biorac pod uwage material dowodowy, zawarty waktach sprawy

oraz wyjasnien zlozonych przez obwinionego, po przeprowadzonej naradzie w dniu

30 maja 2012 r. w odniesieniu do zarzutow postawionych przez Rzecznika



•

Odpowiedzialnosci Zawodowej, postanowil uznac winy lek. wet.

kare up 0 m n i e n ia . Koszty postypowania sadowego przeniesiono na KPILW.

1 orzec ,

UZASADNIENIE

Postepowanie dowodowe i ustalenia z niego wynikajace, jak i wyjasnienia zlozone

przez sarnego obwinionego lek. wet. •••• w zakresie przedlozonych zarzut6w

przez Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej, w trakcie posiedzenia Sadu w dniu

30 maja 2012 r. wskazuja na przekroczenie zasad obowiazujacych lekarza weterynarii

opartych na Kodeksie Etyki Lekarza Weterynarii poprzez niedopilnowanie obowiazkow

wynikajacych z prowadzenia praktyki weterynaryjnej w ramach zakladu leczniczego dla

zwierzat jakim jest stosowanie srodkow farmakologicznych - premiks6w leczniczych

niezgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisarni prawa. Wykorzystywanie

premiks6w leczniczych w leczeniu zwierzat mozliwe jest tylko i wylacznie po wytworzeniu

pasz leczniczych wyprodukowanych w ich oparciu. Tym sarnym postawiony wniosek 0

ukaranie w tym wzgledzie i orzeczenie kary upomnienia jest zasadne. Koszty postepowania

sadowego przeniesione zostaly na KPILW.



Orzeczenie wraz z uzasadnieniem sporzadzono dnia 30.05.2012

Podpisy skladu sedziowskiego

Pouczenie

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

Otrzymuja:

1. Z-za Okregowego Rzecznika
Maciej Joachimowski

2. Obwiniony lek. wet.
ul. Piotra lOB.
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- I SAD

KUJA\YSKO-PO:\1ORSKIEJ IZBY
LEKARSKO-wEti':RYNARYJNEJ
ul, Noakowskiego 3, 85-804 Bydgoszcz Bydgoszcz, 16.07.2012r.

KPILW-S-4/2012

ORZECZENIE

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

Przewodniczacy : Wlodzimierz Gizinski
Sedzia : Andrzej Nowakowski
Sedzia: Leszek Strzezynski
Protokolant : Justyna Czerniak

przy udziale Zastepcy Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej lek. wet. Marka Nadolnego

po rozpatrzeniu w dniu 16.07.2012r. sprawy obwinionego lek. wet. o to ze:

1. Naruszenie przepisow okreslonych w art. 53 ust. 1 pkt. 2 Ustawy 0 ochronie zdrowia
zwierzat z dnia 11.03.2004r. ( Dz. U. 213, poz. 1342 z 2008r. tekst jednolity z poi.
zm. )

2. Naruszenie art. 69 ust. 1 pkt. 1 lit. A i b ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia
6.09.2001r. (Dz.U. Nr 45 poz. 271 z 2008r. tekstjednolity)

3. Naruszenie art. 29 pkt. 1Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii

Uznaje winy obwinionego w zakresie naruszenia przytoczenia w/w przepisow i wymierza mu

kare nagany i obciaza kosztami sadowego. Obwinionemu lekarzowi weterynarii oraz

Rzecznikowi Odpowiedzialnosci Zawodowej przysluguje prawo odwolania w terminie 14 dni

od daty doreczenia zaskarzonego orzeczenia wraz z uzasadnieniem do Krajowego Sadu

Lekarsko - Weterynaryjnego w Warszawie za posrednictwem Sadu Kujawsko - Pomorskiej

Izby Lekarsko - Weterynaryjnej w Bydgoszczy



UZASADNIENIE

W dniu 31.01.2012r. starszy inspektor weterynaryjny ds. nadzoru farmaceutycznego lek. wet.

_ przeprowadzila kontrole w zakresie przestrzegania wymagan

dotyczacych warunk6w prowadzenia, obrotu i ilosci stosowania produk:t6w leczniczych w

Przychodni Weterynaryjnej w

jest obwiniony lek. wet.

powiatu swieckiego, kt6rej wlascicielem

Kontrola objeto stan faktyczny wylacznie za okres

.. biezacy, gdyz dokumentacji obrotu za poprzednie lata obwiniony nie okazal. Stwierdzono w

czasie kontroli fakt nie dokumentowania przychod6w i rozchod6w srodkow odurzajacych i

substancji psychotropowych, jak rowniez brak ksiazki kontroli tych srodkow. Stwierdzono

nieprawidlowe prowadzenie dokumentacji obrot6w srodkow leczniczych z 2012 roku co

wyrazalo sie zapisywaniem wylacznie zakup6w bez uwzglednienia stanu lek6w z inwentury,

co uniemozliwilo sprawdzenie stanu apteki. Dokumentacja lekarsko - weterynaryjna byla

prowadzona w spos6b nieprawidlowy. Stwierdzono min. braki opisu zwierzat, braki danych

uzyskanych z wywiadu i rozpoznania a nawet brak dawek zastosowanych produk:t6w

leczniczych. Recepty na leki zawierajace na srodki odurzajace lub substancje psychotropowe

nie byly wystawiane z kopia. Na rozprawie w dniu 16.07.hr. swiadek lek. wet ....

.-.., spos6b bardzo szczegolowy i w oparciu 0 posiadana przez siebie dokumentacje

wykazala zasadnosc wniosku 0 ukaranie i zaznaczyla, ze mimo przeprowadzonej w dniu

29.06.2012 r. kontroli sprawdzajacej nie wszystkie wnioski zawarte w protokole kontroli

zostaly przez obwinionego prawidlowo zrealizowane. Sad nie dal wiary obwinionemu, iz

powyzsze uchybienia wynikaly z jego niewiedzy a brakujaca dokumentacja zostala

zniszczona w czasie zalania pomieszczenia zakladu leczniczego. W zwiazku z tym orzeczono

jak na wstepie,



•

Orzeczeniewraz z uzasadnieniem sporzadzono dnia 16.07.2012r.

Podpisy skladu sedziowskiego:



._

SAD
KUAWSKO.PO\1ORSKIEJ IZBY
LEKARSKO·wsr ERYNARYJNEJ
ul, Noakowskiego 3, 65-804 Bydgoszcz

Bydgoszcz, 30 maja 2012 r.

fCPLLVV-S-3/2012

Orzeczenie

Napodstawie §37 ust. I 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 79paz.371)
Okregowy Sqd Lekarsko - Weterynaryjny KPILW w skladzie:

Przewodniczacy : lek. wet. Andrzej Klimowski
Sedzia : lek. wet. Grzegorz Dudzik
Sedzia : lek. wet. Roman Szot I

protokolant Justyna Czerniak

z udzialem zastepcy Okregowego Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej lek. wet. Romy

Czekalskiej - Kazmierskiej po rozpatrzeniu w dniu 30 maja 2012 r. sprawy przeciwko

••••••• synowi Erharda, ur. 30.03.1962 r. w Mogilnie zam.

obwinionemu 0 to, ze uchylal sie od prawnego
lek. wet.

ul. Kosciuszki 28
obowiazku przekazywania wlasciwemu terytorialnie powiatowemu lekarzowi weterynarii

informacji 0 chorobach zakaznych zwierzat podlegajacych obowiazkowi rejestracji,

chorobach odzwierzecych i odzwierzecych czynnikach chorobotw6rczych podlegajacych

obowiazkowi monitorowania, oraz posiadanych danych z rejestru szczepien ps6w przeciwko

wsciekliznie czym naruszyl art. 5 ust. 1 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii oraz art. 51 ust.2

i art. 56 ust. 4a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0 ochronie zdrowia zwierzat i zwalczaniu

chor6b zakaznych zwierzat (Dz. U. z 2008 nr 213, poz.1342 ze zm.)

Sad po rozpatrzeniu sprawy biorac pod uwage material dowodowy, zawarty waktach

sprawy oraz wyjasnien zlozonych przez obwinionego, zeznan swiadkow po przeprowadzonej

naradzie w dniu 30 maja 2012 r. w odniesieniu do zarzut6w postawionych przez Rzecznika

Odpowiedzialnosci Zawodowej, postanowil uznac wine lek. wet.'_i orzec

kare up 0 m n i e n i a oraz obciazye kosztami postepowanla sadowego.



UZASADNIENIE

Postepowanie dowodowe, ustalenia z niego wynikajace, jak i wyjasnienia zlozone przez

samego obwinionego lek. we_raz powolanych swiadkow w osobach

lek. wet. _ tech. wet. w zakresie przedlozonych

zarzutow przez Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej, w trakcie posiedzenia Sadu w

dniu 30 maja 2012 r. wskazuja na przekroczenie zasad obowiazujacych lekarza weterynarii

opartych na Kodeksie Etyki Lekarza Weterynarii poprzez swiadome uchylanie sie

obwinionego od prawnego obowiazku przekazywania informacji 0 chorobach zakaznych

zwierzat podlegajacych obowiazkowi rejestracji, chorobach odzwierzecych i odzwierzecych

czynnikach chorobotworczych podlegajacych obowiazkowi monitorowania, oraz posiadanych

danych z rejestru szczepieri psow przeciwko wsciekliznie, Trudno uznac polecenie wydane

przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mo Panu

( zatrudnionemu w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w

Mogilnie i jednoczesnie w Gabinecie Weterynaryjnym prowadzonym przez lek. wet.-"

_ 0 niedostarczanie jakiejkolwiek dokumentacji weterynaryjnej z Gabinetu

Weterynaryjnego lek. wet. za zwolnienie z obowiazku ciazacego na

podmiocie swiadczacym uslugi z zakresu medycyny weterynaryjnej w zakresie

comiesiecznych informacji 0 chorobach zakaznych zwierzat podlegajacych obowiazkowi

rejestracji, chorobach odzwierzecych i odzwierzecych czynnikach chorobotworczych

podlegajacych obowiazkowi monitorowania .Tym samym postawiony wniosek 0 ukaranie w

tym wzgledzie i orzeczenie kary upomnienia oraz obciazenia kosztami postepowania

sadowego jest jak najbardziej zasadne. Koszty okresli Przewodniczacy Okregowego Sadu

Lekarsko - Weterynaryjnego w terminie 14 dni od daty wydania niniejszego orzeczenia.



·'
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Orzeczenie wraz z uzasadnieniem sporzadzono dnia 30.05.2012

Podpisy skladu sedziowskiego

Pouczenie

Na mocy § 43 ust.l 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.

Otrzymuj ct.:

1. Z-za Okregowego Rzecznika
Roma Czekalska- n ..QL.lIJUvl

2. Obwiniony
ul. Kosciuszki 28 A.



/
Bydgoszcz, dnia 10.12.2013 r

(miejscowosc, data)

Sygn. akt KPILW-S-7/N /2013

ORZECZENIE'

Sad Kujawsko - Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Bydgoszczy, ul.
Noakowskiego 3, w skladzie:

Przewodniczacy:

Czlonkowie :

Ludwik Andrzejewski

Andrzej Nowakowski

Krzysztof Walentynowicz

Piotr Pulkownik• Sedzia rezerwowy:

Protok61ant: Karolina Pelka

w obecnosci Zastepcy Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej Kujawsko -
Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Bydgoszczy lek. wet. Grzegorza Dudzika

po rozpoznaniu w dniu 10.12.2013 r w Bydgoszczy
sprawy lek. wet. ur. 16.05.1950 r
w Wabrzeznie, syn Franciszka i Kazimiery
obwinionego 0 to, ze na przelomie czerwca i lipca 2013 roku stosowal niedozwolone
formy podawania do publicznej wiadomosci informacji, noszace cechy reklamy.

l.Uznaje lek.
winnym tego, ze wykonujac czynnosci lekarsko - weterynaryjne
- stosowal niedozwolone formy podawania do publicznej wiadomosci informacji,
noszacych cechy reklamy,

czym naruszyl przepis
• art. 29 ust. 1 Ustawy 0 Zakladach Leczniczych dla

Zwierzat (Dz. U. z 2004r. nr 11, poz. 95)
• paragraf 3 i 5, pkt. 2 ust. 1 Uchwaly 116/2008/IV

Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej z dnia 12
grudnia 2008r.

• art. 5 ust. 2 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii

i wymierza kare upomnienia

2.0bciaj;a lek. wet"'_" caloscia koszt6w postepowania sadowego.
Wysokosc koszt6w sadowych zostanie okreslona zarzadzeniem przewodniczacego
s<:\,du.

Q}ebrvQ:te;,u ;1Or !lQ~t{o113rr:



Stronom przysluguje prawo odwolania do Krajowego Sadu Lekarsko -
Weterynaryjnego za posrednictwem tutejszego sadu w terminie 14 dni od
daty otrzymania orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

Przewodriiczacy: .
Czlonkowie :

:\ r
\\ n ~
j"'--~~~

-.lr+'_',_"_f'~t'~'*"::';",~""""""
V\,../"'-1.r ,

•••••••••••••••••••••• 0.••••••••••• ~••••••••••••••

It{j~/.••.•••••.••••••• ;••..•• ' .. ; ,1- ••••.•••••••
, (

UZASADNIENIE

Po przeprowadzeniu postepowania dowodowego sad uznal, ze zarzuty stawiane
przez Zastepce Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej zostaly w pelni
~ne. Obwiniony lek -,wet. ~ '-'Kliniki Weterynaryjnej •
~ przy ul. Kosciuszki 41 j 47, poprzez nie kontrolowanie dzialalnosci
wsp61pracownik6w doprowadzil do pojawienia sie na rynku uslug kliniki i
okolicznych zaklad6w leczniczych niedozwolonej prawnie formy reklamy, co stanowi
naruszenie art. 29 ust. 1 Ustawy 0 Zakladach Leczniczych dla Zwierzat ( Dz. U. z
2004r. nr 11, poz. 9-5),paragraf 3 i 5, pkt. 2 ust. 1 Uchwaly 116j2008jIV Krajowej
Rady Lekarsko Weterynaryjnej z dnia 12 grudnia 2008r., art. 5 ust. 2 Kodeksu
Etyki Lekarza Weterynarii.

Biorac powyzsze pod uwagenalezalo orzecjak w sentencji.

•

t
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,t S.\D
KUJA\.....SKO.PO\10RSKIEJ rzm:'

. LEKARSKO-Vv'ETERThARYJNEJ
ul, Noakowskiego 3,85-804 Bydgoszcz Bydgoszcz, dnia 10.10.2013 r

(miejscowosc, data)

Sygn. akt KPILW-S-5/IV/2013

ORZECZENIE

Sad Kujawsko - Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Bydgoszczy, ul.
Noakowskiego 3, w skladzie:

Przewodniczacy:

Czlonkowie :

Andrzej Nowakowski

Roman Szot

Wieslaw Wie1gosz

Piotr Pulkownik• Sedzia rezerwowy:

Protok6lant : Karolina Pelka

w obecnosci p.o. Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej Kujawsko - Pomorskiej
Izby Lekarsko- Weterynaryjnej w Bydgoszczy lek. wet. Andrzeja Klimowskiego

po rozpoznaniu w dniu 10.10. 2013 r w Bydgoszczy
sprawy lek. ur. 13.11.1983 r
w Krotoszynie, syn Mariusza i Elzbiety
obwinionego 0 to, ze nie prowadzil zgodnie z obowiazujacym prawem dokumentacji
medycznej w postaci "KsiE\,Zkileczenia zwierzat gospodarskich oraz zwierzat, z
kt6rych tkanki lub produkty sa przeznaczone do spozycia przez ludzi" oraz
naruszenie zasad stosowania i obrotu preparatami leczniczymi weterynaryjnymi

1.Uznaje lek. wet.
winnym tego, ze lekarsko - weterynaryjne
- nie prowadzil w spos6b zgodny z obowiazujacym prawem dokumentacji w
postaci "KsiE\,Zkileczenia zwierzat gospodarskich oraz zwierzat, z kt6rych tkanki
lub produkty sa przeznaczone do spozycia przez Iudzi";

- dopuscil sie niezgodnego z prawem stosowania i obrotu preparatami
leczniczymi;

czym naruszyl przepis
• art. 53 ust. 2 i 3 Ustawy 0 ochronie zwierzat oraz 0

zwalczaniu chor6b zakaznych zwierzat
• z paragrafem 2, pkt. 1 rozporzadzenia MinRol i Roz Wsi w

sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji
leczenia zwierzat i dokumentacji lekarsko weterynaryjnej

• art. 29 ust. 1, art. 5 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii

oraz art. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 roku 0 zawodzie lekarza weterynarii i
izbach lekarsko weterynaryjnych

iwymierza kare nagany



... 1- uradto sad zwroci sie do Prezesa Kujawsko - Pomorskiej Izby Lekarsko -
Veterynaryjnej z wnioskiem~rowadzenie kontroli prawidlowosci
stosowania lek6w w Gabinecie ,_... do nadzoru farmaceutycznego

2.0bci&ia 1ek. wet. caloscia kosztow postepowania
sadowego.
Wysokosc kosztow sadowych zostanie okreslona zarzadzeniem przewodniczacego sadu,

Stronom przysluguje prawo odwolania do .Krajowego Sadu Lekarsko -
Weterynaryjnego za posrednictwem tutejszego sadu w terminie 14 dni od
daty otrzymania orzeczenia wraz z uzasadnieniem. i/)/

'.t .1 /

Przewo~czCl,cy: i. •. }L.:{/. . t .

Czlonkowie : ~t.. ..:'.. /-' .
. .

UZASADNIENIE

Po przeprowadzeniu postepowania dowodowego sad uznal ze zarzuty stawiane przez
Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej zostaly w pelni potwierdzone. Obwiniony
przyznal sie do zarzucanych mu czyn6w. Lekarz weterynarii _
postepowaniem swym naruszyl zasade, ze zawod 1ekarza weterynarii powinien bye
wykonywany ze szczegolna starannoscia w oparciu 0 zasade etyki zawodowej.
Sprawa ewentualnego odszkodowania za padle zwierze nie lezy w gestii tutejszego
sadu, 1eczsadu powszechnego w drodze postepowania cywilnego.

Biorac powyzsze pod uwage nalezalo orzec jak w sentencji.



SAD
KUJAWSKO·Po\[ORSKIEJIZBY
LEKARSKO·;" :. ·,;;.RYJNEJ
ul, Noakowskie!;jo 3, l.li:>-(li}4 Sydgoszc.<: Bydgoszcz,dnia 12.09.2013 r.

Sygn.akt. KPllW-S-4/IV/2013

ORZECZENIE

SadKujawsko - Pomorskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjny w Bydgoszczy w sktadzie :

Przewodnicz'lcy :
Sedzia :
Sedzla :

- lek. wet. Piotr Putkownik
- lek. wet. Piotr Kotewicz
- lek. wet. Mariusz Urbanowski

Protokolant: - Karolina Petka

• przy udziale Zastepcv Okregowego RzecznikaOdpowiedzialnosci Zawodowej Kujawsko - Pomorskiej
Izby Lekarsko - Weterynaryjnej lek. wet. Andrzeja Klimowskiego
po rozpoznaniu w dniu 12.09.2013 r. w siedzibie Izby w Bydgoszczyprzy ul. Noakowskiego 3, w I

01.11.1957 roku w Pabianicach,syna Antoniego i
Lucyny, zam .
obwinionego 0 to, ze dokonujac oceny zdjecla rtg wykonanego 08 czerwca 2012r. psaTigi nalezacego
do I11III biednle ocenit widoczne na nim zmiany, skutkiem czego nie
rozpoznat toczqcego sie u psa procesu nowotworowego.
Uznaje lek.wet. winnym tego, ze nie wykorzystat wszystkich moiliwych metod
diagnostycznych w celu postawienia prawidtowej diagnozy i wymierza mu kare upomnienia.
Postepowanlern swym naruszyt art. 4 Ustawy z dnia 21 grudnia 1990 roku 0 zawodzie lekarza
weterynarii i izbach lekarsko - weterynaryjnych oraz art. 4 KodeksuEtyki LekarzaWeterynarii

•
i [ednoczesnie obciaza lek.wet. , catoscla koszt6w postepowanla sadowego,
Wysokosc koszt6w sqdowych zostanie okreslona zarzqdzeniemprzewodniczqcego sadu,
Od orzeczenia wraz z uzasadnieniem przystuguje stronom prawo odwotania w terminie 14 dni od
daty jego doreczenia do Sqdu Krajowego Izby lekarsko - Weterynaryjnej w Warszawie za
posrednictwern tutejszego sadu,

cDJ/~ f I];(), CtW

it. 00· k911

. O~~~Q~SJ
przewodn.IC~qcy: '(;~'''''''''''l(~''"j.:.I..· ..
Czlonkowie ./;, ,~, 'L"(T .

.........tl..~ ..l.q .t.tJ,i~..~~.

02:.



UZASADNIENIE

Obwiniony lek. wet. prowadzqc leczenie psa powinien w catosci wvkorzvstac
istniejqce moztiwoscl diagnostyczne. W przypadku braku mozliwosci wykonania okreslonvch badari,
powinien polnformowac wlasclclela psa 0 istniejqcych jeszcze rnozllwosciach diagnostycznych, kt6re
rnoga bye przeprowadzone poza jego przychodniq. Po wyraieniu zgody przez wtasciclela skierowac
do odpowiedniej plac6wki.

Biorac powyisze pod uwage naleiato orzec jak w sentencji.



SAD
KUJAWSKO.PO\lORSK!EJ IZBY
LEKARSKO-WETERYNARYJNFJ
ul. Noakowskiego 3, 85-804 Bydgoszcz Bydgoszcz,dnia 04.07.2013 r.

Sygn.akt. KPILW-S-l/IV/2013

ORZECZENIE

sad Kujawsko - Pomorskiej Izby lekarsko - Weterynaryjny w Bydgoszczyw sktadzie~

Przewodniczacy :
S~dzia :
Sedzia :
Protokolant:

- lek. wet. RomanSzot
- lek. wet. Piotr Putkownik
- lek. wet. Ludwik Andrzejewski
- Karolina Petka

przy udziale Zastepcv Okregowego RzecznikaOdpowledzlalnoscl Zawodowej Kujawsko - Pomorskiej
Izby Lekarsko - Weterynaryjnej dr, n. wet. Hanny Markiewicz
po rozpoznaniu w dniu 04.07.2013 r. w siedzibie Izby w Bydgoszczyprzy ul. Noalcowskiego3, po

ur. 21.03.1981 roku w Jaksicach,syna
Adama i Krystyny, zam
obwinionego 0 to, ze w okresie od paidziernika 2012 do marca 2013 r prowadzii dokurnentacje
medycznq z czvnnoscl lekarsko weterynaryjnych, wykonywanych w gospodarstwie rolnym _
••• ; Aleksandrowska 5, w spos6b sprzeczny z wymogami okreslonyrnl w
Rozporzqdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r IJJ sprawie zakresu i
sposobu prowadzenie ewidencji leczenia zwierzqt i dokumentacji lekarsko- weterynaryjnej ( Dz.U.Nr
100 poz. 1-22), czym naruszytzasadyokreslone w art.5 ust 1 KodeksuEtyki LekarzaWeterynarii.
Uznaje lek.wet.... 1& ? winnym wszystkich zarzucanych mu czyoovr we wniosku 0

ukaranie, czym naruszyt art. 4 Ustawy z dnia 21 grudnia 1990 roku 0 zawodzie lekarza weterynarii i
izbach lekarsko - weterynaryjnych oraz art. 5 KodeksuEtyki LekarzaWeterynarii

i wymierza kare nagany
obclaza lek. • •••• ~clto!kiCj koszt6w postepowanla sqdowego.
Wysokosc koszt6w sqdowych zostanie okreslona zarzqdzeniemprzewodniczqcegosadu.
Od orzeczenia wraz z uzasadnieliiem przystuguje stronom prawo odwotania w terminie 14 dni od
daty jego doreczenla do Sadu Krajowego Izby lekarsko - Weterynaryjnej VJ Warszawie za
posrednlctwern tutejszego sadu,

Przewodniczacv: ~..... .:..~ ..~ .
• . ('\ '-.>..J... \«

Cztonkowle: .~.;:; .•....~ .
....... ~ ..- - .



UZASADNIENIE

Sqd wobee przytoezonyeh faktow przedstawionyeh w aktaeh sprawy oraz zakoriczonego
postepowanla, uznat zasadnoscwniosku 0 ukaranie i postanowHjak w senteneji.
Rozmiar nleprawldlowoscl popetnionyeh przez obwinionego stanowi zagroienie nie tylko dla niego
samego, leez rownlez dla ludzi, ktorzv spozvwaja produkty i tkanki poehodzenia zwierzecego.
Naiozona kara powinna bye powainym ostrzeieniem dla obwinionego i spowodowac zasadnlcza
zrnlanew wykonywaniu przezniego obowlazkow zawodowyeh zgodnie z przepisami prawa.

Biorqepowyisze pod uwage nalezalo orzee jak w senteneji.



SAD
Kl'JAWSKO·PO:\IORSKIEJ IZBY
LEKARS'KO.WETERYi\ARYJNEJ
ut, Noakowskiego 3, B!h904 BydgOSlCZ

Bydgoszcz, dnia 07.10.2014 r
[miejscowosc, data)

Sygn. akt KPILW-S-16/IV/2014

ORZECZENIE

Sad Kujawsko - Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Bydgoszczy, ul.
Noakowskiego 3, w sldadzie:

Przewodniczacy:

Czlonkowie :

lek. wet. Roman Szot

lek. wet. Grzegorz Sawoszczuk

lek. wet. Mariusz Urbanowski

Protok6lant : Karolina Pelka

po rozpoznaniu w dniu 07.10. 2014 r w Bydgoszczy
sprawy lek. wet. ur. OB.10.1952 r
w Inowroclawiu, syn Henryka i
obwinionego 0 to, ze :

1. wykonujac czynnosci zwiazane z eutanazja psa, nie zapobiegl okrutnemu
traktowaniu

co stanowi naruszenie:
1. Art. 6 ust. 1 Ustawy 0 ochronie zwierzat z dnia 21.0B.1997r. ( Dz. U. 2013

poz. 856 tekstjedn.);
2. Art. 4 Ustawy 0 Zawodzie Lekarza Weterynarii i Izbach Lekarsko -

Weterynaryjnych z dnia 21 grudnia 1990 ( Dz. U. z 2009 Nr 93, poz. 767 ze
zm.);

3. Art. 42 ust. 2 Ustawy z dnia 29.07.2005r. 0 przeciwdzialaniu narkomanii (
Dz. U. 2012 poz. 124); _

4. Art. 9 i art. 10 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 06.02.2012r. w
sprawie preparatow zawierajacych substancje psychotropowe;

5. Art. 29 pkt. 1 i art. 30 ust. 4 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii ( Uchwala
Nr 3/200B/VII z dnia 26 stycznia 200Br.)

Uznaje lek. wet .••••
Niewinnym tego, ze wykonujac czynnosci lekarsko - weterynaryjne
dopuscil sie naruszenia zarzucanych mu czynow

Zwalnia lek. wet. z calosci kosztow postepowania
sadowego. Koszty postepowania sadowego poniesie Sad Kujawsko - Pomorskiej Izby
Lekarsko - Weterynaryjne.



Stronom przysluguje prawo odwolania do Krajowego Sadu Lekarsko
Weterynaryjnego za posrednictwem tutejszego sadu w terminie 14 dni od daty
otrzymania orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

. ~?uVPrzewodniczacy: .

Czlonkowie: ...:.9:..J~f..~.(.0
....../i?~k {~ .

UZASADNIENIE

Sad orzekajac 0 uniewinnieniu lek. wet. nie by!
jednomyslny. Dw6ch sedziow uwazalo, ze jest niewinny, jeden sedzia zglosil Votum
Separatum. W ocenie sadu, zgodnie z ustalonym w sprawie materialem dowodowym
Sad uznal, ze zarzuty stawiane przez Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej nie
potwierdzily sie. Z zeznan swiadkow nie wynika jecinoznacznie, ze postepowanie
lekarza weteryn .. b I waniem nie wlasciwym.
Sam swiadek zeznaje, ze gdy pies go nie sluchal to mial debowy
kij, kt6rym go bil, przyznal, ze ostatnio go bil dzieri przed wykonaniem zabiegu
eutanazji.
Z zeznaii tego swiadka wynika, ze lekarz weterynarii nie bral udzialu w
niewlasciwym unieruchamianiu psa przed eutanazji.
Sad nie dal wiary zeznaniom . biorac po uwage sp6jne i
logiczne zeznania swiadka lek. wet. -.

tyro bardziej, ze nie byla bezposrednim
swiadkiem opisywanego zdarzenia. Watpliwosci wynikajace z roznicy zeznan
swiadkow, kt6rych podlozem sa nieporozumienia rodzinne Sad przyjal na korzysc
obwinionego.
Na korzysc obwinionego lek. wet. swiadczy rowniez fakt, ze
zar6wno Policja jak i Prokuratura w Inowrodawiu umorzyla w dniu 30.06.2014r
wobec niego postepowanie uzasadniajqc "brakiem danych dostatecznie
uzasadniaj acych podejrzenie popelnienia przestepstwa".

Bioracpowyzsze pod uwagt(nalezalo orzec jak w sentencji orzeczenia.

. \PwV~,;,,~~~cy: ~J~ ~·i·~·~·/'
····9············0 GVI
...t1..~~.In c:«..~
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KUJAWSKO.Po\IORSKIEJ[lBY
LEKARSKO.WETf::!lI,q"'dl'\Ej
ul. Noakowsklego 3, 'l5-&G4 Bydgoszcz Bydgoszcz, dnia 26.08.2014 r

(miejscowosc,data)

Sygn. akt KPILW-S-15/IV /2014

ORZECZENIE

Sad Kujawsko - Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Bydgoszczy, ul.
Noakowskiego 3, w skladzie:

Przewodniczacy:

. Czlonkowie :
lek. wet. Grzegorz Sawoszczuk

lek. wet. Jacek Kwia tkowski

lek. wet. Leszek Strzezynski

Protok61ant : Karolina Pelka

w obecnosci Zastepcy Okregowego Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej
Kujawsko - Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Bydgoszczy lek. wet. Beaty
Sapierzyriskiej

po rozpoznaniu w dniu 26.08.2014 r w Bydgoszczy
sprawy lek. wet. ur. 30.11.1981 r
w Bydgoszczy ,c6rka Wlodzimierza i GraZyny
obwinionej 0 to, ze :

1. Dokonujac zabiegu sterylizacji kotki nalezacej do Paiistwa
zam. ul. Chodkiewicza 24/24,

w sztuce lekarsko - weterynaryjnej zwiazany z
postepowaniem z odpadami weterynaryjnymi powstalymi w trakcie
wykonywanego zabiegu

-

i,e
co stanowi naruszenie
1. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2011r 0 odpadach [Dz. U. z 2010r Nr 185, poz.
1243 z pozri. zm.),
2. Art. 19 pkt. 1 Ustawy 0 zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko -

weterynaryjnych z dnia 21 grudnia 1990 ( Dz. U. z 2009r. Nr 93, poz, 767 ze
zm.),

3. Art. 5 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii.

Uznaje lek. wet ..
Winna tego, ze wykonujac czynnosci lekarsko - weterynaryjne

1. dopuscila sie naruszenia przepis6w zawartych w Ustawie z dnia 27 kwietnia
2011r 0 odpadach [Dz. U. z 2010r Nr 185, poz. 1243 z pozri. zm.),

2. art. 4 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii.

i wymierza kare upomnienia

Obciaza lek. wet. ~ caloscia koszt6w postepowania sadowego.
cdeJ.o ~01O_w :2b ·0<6. 201l,1 r ..

C')~~Q._1\.,v._ rf2b~O£?Wltf ~



koszt6w sadowych zostanie okreslona zarzadzeniem przewodniczacego

Stronom przysluguje prawo odwolania sie do Krajowego Sadu Lekarsko -
Weterynaryjnego za posrednictwem tutejszego sadu w terminie 14 dni od daty
otrzymania orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

. . /--'~r fCL-G!UfC( ?Uh
Przewodn~czqcy:..¥: :-:-: : .
Czlonkowie : . I~ ~~(.JrP/ 4..~::... .....:.:::::::n;,;~;(:~J.,'

UZASADNIENIE

W trakcie postepowania dowodowego sad uznal, ze zarzuty stawiane przez Zastepce
Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej zostaly w pelni potwierdzone.
W trakcie wykonywania zabiegu sterylizacji lek. wet. nie
popelnila bledu, zabieg zostal przeprowadzony prawidlowy, 0 czym swiadczy
zachowanie sie kotki po zabiegu i szybki jej powr6t do zdrowia.
J . w stosunku do wlascicieli kotki Paristwa IIIIIIIIIJ i

budzi duze zastrzezenia co do znajomosci przez obwiniona
lek. wet. obowiazujacego prawa w zakresie postepowania z
odpadami z Kodeksem Etyki postepowanie jej powinno
cechowac: wiedza zawodowa, rzetelnosc, uczciwosc i wysoka kultura osobista.
W bezposrednim kontakcie miedzy obwiniona a wlascicielami zabraklo
podstawowych zasad jakie powinny cechowac lekarza wete~arii.

,I mart.
Biorac powyzsze pod uwage nalezalo orzec jak w sentencji orzeczenia.



, s·w
frL\\YSKO.PO\lORS~JIZBY
{EI(A R:;?; o-",'\" E n:RYNAR YJNEJ
ul. NOaKowskiilijO 3, 85-8G4 Bydgoszcz Bydgoszcz, dnia 10.10.2013 r

.,..

Sygn. akt KPILW-S-2jIV /2013

ORZECZENIE

Sad Kujawsko - Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Bydgoszczy, ul.
Noakowskiego 3, w skladzie:

Przewodniczacy:
Czlonkowie :

Roman Szot

Ludwik Andrzejewski

Boguslaw Knaflewski

Piotr Pulkownik

Karolina Pelka

Sedzia rezerwowy:

Protok6lant:

w obecnosci p.o. Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej Kujawsko - Pomorskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Bydgoszczy lek. wet. Andrzeja Klimowskiego

po rozpoznaniu w dniu 10.10.2013 r w Bydgoszczy, przy ul. Noakowskiego 3
sprawy lek. wet. ur. 06.05.1984 r w Ustrzykach Dolnych,
c6rki Szczepana i Ireny obwinionej 0 :

1) Prowadzenie w spos6b niezgodny z obowiazujacym prawem dokumentacji w
postaci "Ksi~ki leczenia zwierzat gospodarskich oraz zwierzat, z kt6rych
tkanki lub produkty sa przeznaczone do spozycia przez ludzi", poprzez
dopuszczenie w dniu 06 i 20 pazdziernika 2012r. do dokonywania w niej
wpis6w przez osobe nieuprawniona, jest to niezgodne z art. 69 ust. 1 pkt. 1
Ustawy Prawo Farmaceutyczne, art. 53 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 11 marca
2004r. 0 Ochronie zdrowia zwierzat oraz 0 zwalczaniu chor6b zakaznych
zwierzat, z § 2 pkt. 1, § 3, 5, 6 Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji leczenia zwierzat i
dokumentacji lekarsko - weterynaryjnej z dnia 28 kwietnia 2004r.

2) Dopuszczenia do dokonywania w dniu 06 i 20 pazdziernika 2012 r.
niezgodnego z prawem stosowania i obrotu!iHre arat6w leczniczych
weterynaryjnych. W Gabinecie Weterynaryjnym mozna kupic
preparaty lecznicze weterynaryjne w postaci antybioty 6w iniekcyjnych i do
stosowania doustnego objetych kategoria dostepnosci "Rp" - czyli wydawane
z przepisu lekarza, bez dokonania badania klinicznego zwierzat, oceny ich
stanu zdrowia i ustalenia koniecznosci zastosowania antybiotyk6w. Preparaty
te sa rozpakowywane z opakowaii jednostkowych i sprzedawane w
mniejszych opakowaniach niz zarejestrowane leki. Zalecane jest stosowanie
preparat6w po wymieszaniu z pasza przez wlasciciela zwierzat. Postepowanie
takie jest sprzeczne z art. 17 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii, art. 53 ust.
1 pkt. 3 Ustawy z dnia 22lipca 2006 roku 0 paszach.

3) Nieprzestrzegania zasad uczciwej konkurencji poprzez sprzedaz w dniu 06 i
20 paidziernika 2012r. preparat6w leczniczych weterynaryjnych na terenie
gabinetu i niedoliczanie ceny za usluge weterynaryjna, co w spos6b znaczacy
wplywa na obnizenie konkurencyjnosci innych zaklad6w leczniczych dla
zwierzat, Jest to niezgodne z art. 41 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii.

4) Dopuszczenia do wykonywania w dniu 26 stycznia 2012r. czynnosci
zastrzezonych dla lekarza weterynarii przez osobe niepowolana tj.
wykonywania szczenienia psa przeciwko wsciekliznie nalezacego do Pana



zam~ ul. BIuszczowa 27 prze osobe nie bedaca
weterynarii. ~ezgodne z art. 13, art. 29 ust. 2 Kodeksu

Etyki Lekarza Weterynarii, art. 56 ust. 3 Ustawy 0 ochronie zdrowia zwierzat
i zwalczaniu chor6b zakaznych zwierzat.

5) Kierownik Gabinetu Weterynaryjnego.- poprzez niewydawanie w
dniach 06 i 20 pazdziernika 2012r. oryginalu wpisu do ksiazki leczenia
zwierzat gospodarskich oraz zwierzat, z kt6rych pozyskiwane tkanki lub
produkty aa przeznaczone do spozycia przez ludzi naraza te osoby na kare.
M6wi0 tym art. 132 b Ustawy Prawo Farmaceutyczne.

Uznaje lek. wet. winna tego, ze bedac kierownikiem Gabinetu
Weterynaryjnego dopuscila do :
- prowadzenia w spos6b niezgodny z obowiazujacym prawem dokumentacji w
postaci "Ksiqi:ki leczenia zwierzat gospodarskich oraz zwierzat, z kt6rych tkanki
lub produkty sa przeznaczone do spozycia przez ludzi", poprzez dopuszczenie do
dokonywania do niej wpis6w przez osobe nieuprawniona;

- dopuszczenie do dokonywania niezgodnego z prawem stosowania i obrotu
preparat6w 1eczniczych;

- nieprzestrzegania zasad uczciwej konkurencji;
- nie wydania w dniach 06 i 20 paidziernika 2012 oryginal6w wpisu do ksiazki
1eczenia zwierzat gospodarskich oraz zwierzat, z kt6rych tkanki 1ub produkty sa
przeznaczone do spozycia przez ludzi;

czym naruszyla przepis
• art. 69 ust. 1, pkt.1 i art. 132 b Prawo Farmaceutyczne
• art. 53 ust. 2 i 3 Ustawy 0 ochronie zwierzat oraz 0

zwalczaniu chor6b zakainych zwierzat
• z § 2, pkt. 1 , § 3,5,6 rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i

Rozwoju Wsi w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia
ewidencji 1eczenia zwierzat i dokumentacji 1ekarsko
weterynaryjnej

• art. 17 i 41 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii
• art. 53 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 22 lipca 2006 0

paszach
oraz art. 4 Ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. 0 zawodzie 1ekarza weterynarii i
izbach 1ekarsko weterynaryjnych

i wymierza kare nagany

• oraz obciaza 1ek.wet. _ calosciakoszt6wpostepowaniasadowego.
Wysokosckoszt6wsadowychzostanieokreslonazarzadzeniem Przewodniczacego Sadu.

Przewodniczacy: V~ .



UZASADNIENIE

Po przeprowadzeniu postepowania dowodowego sad uznal, ze zarzuty stawiane
przez Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej wymienione w punkcie 1,2,3 i 5
zostaly w pelni potwierdzone. Obwiniona jako kierownik Gabinetu Weterynaryjnego
nie sprawowala prawidlowego nadzoru nad podleglym personelem , prowadzeniem
dokumentacji lekarsko - weterynaryjnej, obrotem lekami weterynaryjnymi zgodnie z
obowiqzujqcym. prawem farmaceutycznym.
Prowadzona detaliczna sprzedaz lek6w w gabinecie weterynaryjnym. stanowi nie
uczciwa jconkrecie wobec innych zaklad6w leczniczych dla zwierzat.
W postepowaniu dowodowym sad nie rozstrzygnal czy istotnie doszlo do wykonania
szczepienia przeciw wsciekliznie przez osobe nieuprawniona i w zwiazku z
powyzszym przyjmujac zasade, ze watpliwosci przemawiaja na korzysc obwinionego
sad nie uznal tego zarzutu za udowodniony.

Biorac powyzsze pod uwage nalezalo orzec jak w sentencji.

Stronom przysluguje prawo odwolania do Krajowego Sadu Lekarsko
Weteryna.ryjnego za posrednictwem Sadu Kujawsko - Pomorskiej Izby Lekarsko -
Weteryna.ryjnej w terminie 14 dni od otrzymania orzeczenia .
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