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KUJA\VSKO.pmrORSKIEJ IZBY
LEKARSK O·WETI:: i( '{i\AH.YJ!'II"EJ
ul. Noakowskiego 3,85-804 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 29.04.2014 r
(miejscowosc, data)

Sygn. akt KPILW-S-6/IV /2013/2014

ORZECZENIE

SE\,d Kujawsko - Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Bydgoszczy, ul.
Noakowskiego 3, w skladzie:

FTzewodr.UczE\,cy:

Czlonkowie :

Piotr Pulkownik

Wieslaw Wielgosz

Boguslaw Knaflewski

Protokolant : Karolina Pelka

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

po rozpoznaniu w dniu 29.04.2014 r w Bydgoszczy
sprawy lek. wet. ur. 20.01.1946 r
w Wabrzeznie, syn

obwinionego 0 to, ze :
lPoswia~~1 .nie:el:'a,w9.~.\w czesci wypowiedzi zawartej w programie TVN
tTwaga:' wyeiriitowanego przez telewizje TVN eM & 7' r. pt.
"Wr~czal lap6wki, dlaczego przerwal milczenie" dot. Powiatowego Lekarza
Weterynarii w ' -lek. wet. 2 2a £S ,Jd • nie byly zgodne ze
stanem faktycznym i powodowaly, iZ tezy programu znajdowaly

m n~dnienie w slowach wypowiadanych przez lek. wet .. J .' III I. k

co stanowi naruszenie:
1. art. 19 Ustawy z dnia 21 grudnia 1990r 0 zawodzie lekarza weterynarii i

izbach lekarsko - weterynaryjnych (Dz. U. z 2009 Nr 93, poz. 767 ze zm.)
2. art.A Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii w brzmieniu

Uznaje lek. wet.~ •••• _ ....
Winnym tego, ze wystepujac w mediach publicznych - TVNUwaga
dopuscil sie przedstawienia szeregu nieprawdziwych informacji, czym naruszyl
~ym stopniu podwazyl wieloletni dorobek zawodowy lek. wet.

iwymierza kare upomnienia

\ oraz obcia.Za lek.
sadowego,
Wysokoac koszt6w
Sadu,

wet .••••• &__..•._._131.1. _"=.IIU.-II!!!Jillc-: caloscia koszt6w postepowania

sadowych zostanie okreslona zarzadzeniem Przewodniczacego



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

. QJl~~QPrzewodniczacy: . (

Czlonkowie: , .(;id.~ .

;.~~ : ~

UZASADNIENIE

•
SCI,dpo zapoznaniu sie z aktami spra~aloksztaltu zebranego
materialu dowodowego ustalil, ze lek. we~rzedstawil publieznie
w mediaeh szereg nieprawdziwyeh informaeji takich jak :
- "bo zabral wszystko jak umarl kolega"
- "nie nam nie dal"
- "badania w ubojni dalludziom z Grudziadza"
-- ,Jeden Bog i wladeajest PowiatowyLekarz Weterynarii"

i znaeznie podwazyl wieloletni dorobek zawodowy lek. wet.

1

•

Kodeksu Etyki Weterynaryjnej obwiniony lek. wet.
powinien upubliczniac sformulowan, ktore sa nieprawdziwe

i moga autorytet innych osob.
Sformulowania uzyte w programie telewizyjnym nalezy traktowac jako pomowienia
innego lekarza weterynarii, nie dopuszezalne na gruncie obowiazujaeych czlonkow
samorz~,.,~~~ Wiijl)rikaj~cychz Kodeksu Etyki Zawodowej Lekarza
Weterynaru. . .
SCI,duznal, ze takie postepowanie lek. wet. stanowi
naruszenie:
- art. 19 Ustawy z dnia 21 grudnia 1990r 0 zawodzie lekarza weterynarii
i izbaeh lekarsko - weterynaryjnyeh, ktory mowi, ze "ezlonkowie samorzadu
obowiazani sa: do przestrzegania zasad etyki i deontologii weterynaryjnej oraz
innyeh przepisow zwiazanych z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii, a takze
uchwal wladz i organow samorzadu lekarzy weterynarii",
- art. 4 Kodeksu Etyki ktory mowi: Jekarza weterynarii, jako czlonka spolecznosci
zawodowej powinna cechowac wiedza zawodowa, rzetelnosc, uczciwosc i wysoka
kultura osobista",
- art. 8 ust. 1 Kodeksu Etyki w brzmieniu: "lekarz weterynarii wypowiadajac sie
publieznie i w mediaeh musi zadbac 0 to, aby kazda wypowiedZ byla zgodna z
prawda i jasno zaznaczyc, ezy prezentuje wlasne poglady, stanowisko zajmowanego
urzedu, czy stanowisko samorzadu zawodowego"
- art. 40 ust. 1 Kodeksu Etyki 0 nastepujacej tresci: "lekarz weterynarii nie moze
wypowiadac publicznie niekorzystnyeh oeen 0 dzialalnosci zawodowej innego
lekarza weterynarii lub dyskredytowac gowjakikolwiek sposob".
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KUJA\\SKO.Po\10RSKIEJ ]LBY
LEKARSIW'\'iErlHY"ARYJ~LJ
ul. Noaf,owskiego 3, 85-804 BydgQSZCZ

Bydgoszcz, dnia 18.11.2014 r
(miejscowosc, data)

Sygn. akt KPILW-S-21/IV/2014

ORZECZENIE

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

Przewodniczacy:

Czlonkowie :

lek. wet. Roman Szot

lek. wet. Jacek Kwiatkowski

lek. wet. Krzysztof Walentynowicz

Protok61ant: Karolina Pelka

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

po rozpoznaniu w dniu 18.11. 2014 r w Bydgoszczy
sprawy lek. wet !!! ur. 19.01.1984 r
w Golubiu - Dobrzyniu, syn Wojciec a i Danuty

obwinionego 0 to, ze :
1. Dokonujac oceny zdjecia rtg wykonanego przez siebie~

obejmujacego staw lokciowy psa Oskara nalezacego do~
blednie ocenil widoczne zmiany, skutkiem czego nie rozpoznal toczacego sie
procesu nowotworowego.

co stanowi naruszenie:
l. art. 4 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii ( Uchwala Nr 3/2008/VII

Nadzwyczajnego VII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dn. 26 stycznia
2008 r)

Uznaje lek.
Winnym tego, qC .I..I.u.vO ......I. lekarsko - weterynaryjne
dopuscil sie zarzucanego mu czynu

i wymierza kare upomnienia

Postepowaniem swym obwiniony naruszyl:
l. art. 4 Ustawy 0 zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko -

weterynaryjnych z dnia 2l.12.1990r (Dz. U. z 2002r Nr 187, poz. 1567 z
pozn. zm.)

2. art. 4 i 19 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii

Obciaza lek. wet.
Wysokosc koszt6w
sadu.

scia koszt6w postepowania sadowego.
okreslona .



stronom przysluguje prawo odwolania do Krajowego Sadu
Weterynaryjnego za posrednictwem tutejszego sadu w terminie 14
otrzymania orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

Lekarsko
dni od daty

'. \\:f'V')V /"/'-Przewodniczacy: ~'_" .

Czlonkowie: y./r-::~:~'.0?S.:·······~··
.?- i'~»:.' . r

.. /.'-1:... .

UZASADNIENIE

W ocenie Sadu popelniony zostal przez lek. wet. blad
diagnostyczny polegajacy na nierozpoznaniu obecnosci nowotworu zlosliwego i
postawieniu niewlasciwej diagnozy "krwiak zorganizowany na wysokosci prawego
stawu lokciowego".
Postawienie niewlasciwej diagnozy wynikalo z bledow polegajacych na
przeprowadzeniu nieprawidlowego wywiadu lekarskiego, nieprawidlowego badania
klinicznego, niewykonania dodatkowych badan diagnostycznych punkcji
zmienionej tkanki, wykonania dodatkowych badan usa narzadow wewnetrznych,
morfologii krwi.
Konsekwencja bledu diagnostycznego bylo popelnienie bledu terapeutycznego -
wykonania zabiegu chirurgicznego, kt6ry w konsekwencji doprowadzil do zejscia
smiertelnego psa.
Postepowanie lek. wet. jest niezgodne z art. 4 Ustawy 0

zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko - weterynaryjnych z dnia 21 grudnia
1990r, kt6ry m6wi, ze " lekarz weterynarii obowiazany jest wykonywac zaw6d ze
szczegolna starannoscia w iu 0 zasady etyki i deontologii weterynaryjnej".
Lekarz weterynarii przed przystapieniem do wykonywania zabiegu
nie poinformowal wlascicielki psa 0 rodzaju operacji i JeJ ewentualnych
powiklaniach i skutkach. Wlasciciel nie wyrazil pisemnej zgody na wykonanie
zabiegu operacyjnego w formie proponowanej przez lekarza weterynarii ••••
5 •
Postepowaniem swym ukarany naruszyl art. 4 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii
mowiacy: "Lekarza weterynarii, jako czlonka spolecznosci zawodowej, powinna
cechowosc wiedza zawodowa, rzetelnosc, uczciwosc i wysoka kultura osobista"
oraz art. 19 pkt. 1 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii mowiacy: " Lekarz
weterynarii jest obowiazany w spos6b zrozumialy informowac wlasciciela lub
opiekuna zwierzecia 0 rozpoznaniu, rokowaniu, zamierzonym postepowaniu i
zwiazanym z tym ryzykiem oraz kosztami, 0 przewidywanej uzytecznosci, jakosci
zycia zwierzecia po jego wyleczeniu, a thlcie uzyskac zgode wlasciciela lub opiekuna,
dotyczaca planowanych dzialan."
Sad orzekajac kare upomnienia wzial po uwage fakt przyznania sie ukaranego
lekarza weterynarii do popelnionego bledu , oraz przeproszenie pokrzywdzonych za
swe nie wlasciwe postepowanie lekarsko - weterynaryjne i zachowanie w stosunku
do pokrzywdzonej.
Bioracpowyzszepod uwage nalezaloorzecjak w sentencjiorzeczenia. nf t

Pr dni ',/{lii ~. :
Cz~~:~o:~z:a.cy: ~;'"u/Z':':'_:~.:

/~ ............~?~:.; ..: ,; .
, 'uV t:-t.: ..
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Kl'JAWSKO·pmlORSKIEJ LZBY
LEKARSKO·WL1:.':: ·'.d~)·JNEJ
ul. Noakowskiego 3, 85-804 8ydgoszcz Bydgoszcz, dnia 21.10.2014 r

Sygn. akt KPILW-S-20/IV/2014

ORZECZENIE

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

Przewodniczacy:

Czlonkowie :
lek. wet. Piotra Pulkownik

lek. wet. Krzysztof Walentynowicz

lek. wet. Grzegorz Sawoszczuk

Protok6lant : Karolina Pelka

przy udziale Okregowego Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej Kujawsko _
Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Bydgoszczy lek. wet. Andrzeja
Klimowskiego po rozpoznaniu w dniu 21.10. 2014 r w Bydgoszczy
sprawy obwinionego dr n. ur. 13.03.1961 r
w Gdaiisku, syna Leonarda iTeresy

obwinionego 0 to, Ze :

1. Popelnil przewinienie zawodowe polegajace na dopuszczeniu do wykonywania
w dniu 04 marc a 2014r. czynnosci zastrzezonych dla lekarza weterynarii
przez osobe niepowolaria tj. . szczepienia przeciwko wsciekliznie
psa nalezacego do paiistwa zam.
ul. Dworska 32a/15, osobe niebedaca lekarzem
weterynarii;

2. Popelnil przewinienie zawodowe polegajace na prowadzeniu niezgodnie z
obowiazujacym prawem dokumentacji zwiazanej ze szczepieniem ps6w
przeciwko wsciekliznie w szczegolnosci wzoru zaswiadczenia 0 szczepieniu
psa przeciwko wsciekliznie z uwagi na akceptacje wystawienia zaswiadczenia
i jego podpisania przez osobe nie bedaca lekarzem weterynarii.

'\.

co stanowi naruszenie:

a) art. 3 ust. 1 Ustawy 0 Zakladach Leczniczych dla Zwierzat ( Dz. U. z 2004r.
nr 11, poz. 95)

b) art. 4 i art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 21 grudnia 1990r. 0 zawodzie lekarza
weterynarii i izbach lekarsko - weterynaryjnych (dz. U. z 2009 nr 93, poz.
767 ze zm.).

c) Art. 56 ust. 3 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. 0 ochronie zdrowia zwierzat
oraz zwalczaniu chor6b zakaznych zwierzat (Dz. U. z 2008 Nr 213, poz. 1342
zezm.)

d) Art. 56 ust. 6 pkt.l lit. B cyt. powyzej Ustawy Rozporzadzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 ezerwca 2004r w sprawie wzoru i

~~o~~
_.-



.,
szczegolowego sposobu prowadzenia rejestru ps6w zaszczepionych przeciwko
wsciekliznie oraz wzoru zaswiadczenie 0 szczepieniu psa przeciwko
wsciekliznie ( Dz.U. Nr 160, poz. 1672)
Art.5, art. 13 ust. 1 i art. 47 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii ( Uchwala Nr
3/2008/VII z dnia 26 stycznia 2008r.)

I

Uznaje dr n. wet .•••••
polegajacego na:

winnym popelnienia przewinienia zawodowego

- dopuszczeniu do wykonywania czynnosci zastrzezonych dla lekarza weterynarii
przez osobe nieuprawniona do . czynnosci. Dnia 04 marca
2014r tech. wet. pracownik Przychodni
Weterynaryjnej dr n. wet. dokonala przeciw
wsciekliznie psa stanowiacego wlasno i ~
_ Po wykonaniu szczepienia wystawila zaswiadczenie 0 szczepieniu
przegwko wsciekliznie przystawiajac pieczatke imienna dr n. wet.'_'
••••• ; podpisala sie wlasnym nazwiskiem z upowaznienia,
Szczepienie psa przeciwko wsciekliznie przez osobe nie bedaca lekarzem
weterynarii oraz wystawienie zaswiadczenia 0 szczepieniu i jego podpisanie przez
osobe nie bedaca lekarzem weterynarii jest naruszeniem

a) Art. 56 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. 0 ochronie zdrowia
zwierzat oraz zwalczaniu chor6b zakaznych zwierzat (Dz. U. z 2008 Nr 213,
poz. 1342 ze zm.)

b) Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004r w
sprawie wzoru i szczegolowego sposobu prowadzenia rejestru ps6w
zaszczepionych przeciwko wsciekliznie oraz wzoru zaswiadczenia 0
szczepieniu psa przeciwko wsciekliznie ( Dz.U. Nr 160, poz. 1672)

i wymierza kare Upomnienia

Obciaza dr n. wet~caloscia, koszt6w postepowania sadowego,
Wysokosc koszt6w 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 .

. ~Przewodniczacy: .
Czlonkowie : I? ~

............ W-::?? , j,/"
,,";J:C;~.(jQ!7..~

/



UZASADNIENIE

Po przeprowadzeniu postepowania dowodowego Sad uznal, ze zarzuty stawiane

przez Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej zostaly' potwierdzone. Obwiniony

przyznal sie do fakt6w zarzucanych mu przez Rzecznika Odpowiedzialnosci

Zawodowej dotyczacych wykonania szczepienia przeciwko wsciekliznie przez tech.

zostaly wykonane na jego polecenie i z jego upowaznienia, ale nie pod jego

bezposrednim nadzorem. Postepowanie obwinionego naruszylo powolane w

orzeczeniu przepisy.

(j Sad na podstawie materialu dowodowego zebranego w trakcie rozprawy podzielil

poglad Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej 0 nie popelnieniu przewinienia

zawodowego polegajacego na braku dostatecznej 1 zrozumialej informacji

przekazanej wlascicielowi psa dotyczacej programu szczepien profilaktycznych. Na

kazdym etapie szczepien wlasciciel psa byl informowany 0 celu szczepienia i

szczepienia te odbywaly sie za jego zgoda. Koszty poniesione przez wlascicieli psa w

opinii Sadu nie byly zwiazane z checia osiagniecia nie uzasadnionego zysku lecz

wynikaly z cen ustalonych przez Przychodnie Weterynaryjna dr n. wet. -.

Biorac powyzsze pod uwage nalezalo orzec jak w sentencji .

. Q~a~0Przewodniczacy: .

Czlonkowie: O''':1:?~................... .1..(j..".S.~!..~('k,)
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S.,\D
KUJAWSKO·PO.\fORSKIEJ IZBY
LEKARSKO.WETE.RYl-IARYJNEJ
ul, Noakowskiego 3, 85-804 8vdnOS7~?

, - ...",,-
Bydgoszcz, dnia 30.09.2014 r

[miejscowosc, data)

Sygn. akt KPILW-S-19/IV/2014

ORZECZENIE'

SC\d Kujawsko - Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Bydgoszczy, ul.
Noakowskiego 3, w skladzie:

Przewodniczacy:
Czlonkowie :

lek. wet. Ludwik Andrzejewski

lek. wet. Jacek Kwiatkowski

lek. wet. Andrzej Nowakowski

Protok6lant : Karolina Pelka

w obecnosci Okregowego Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej Kujawsko -
Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynruyjnej w Bydgoszczy lek. wet. Andrzeja
K1imowskiegopo rozpoznaniu w dniu 30.09.2014 r w Bydgoszczy
sprawy lek.wet._ ur. 19.03.1980 r
w Tarnowie, syn Jana i Marty

obwinionego 0 to, ze :
1. naruszyl obowiazujace przepisy dotyczace reklamowania uslug lekarsko -

weterynaryjnych poprzez umieszczenie niedopuszczalnej formy reklamy
swojej przychodni w miesieczniku "Widok ze Skarpy" w czerwcu biezacego
roku.

co stanowi naruszenie:

1. art. 29 ust. 1 Ustawy 0 Zakladach Leczniczych dla Zwierzat ( Dz. U. z 2004r.
nr 11, poz. 95)

2. § 3 i § 5, pkt. 2 ust. 1 Uchwaly 116/2008/IV Krajowej Rady Lekarsko
Weterynruyjnej z dnia 12 grudnia 2008r.

3. art. 5 ust. 2 i art. 47 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii

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

czym naruszyl przepis:
1. art. 29 ust. 1 Ustawy 0 Zakladach Leczniczych dla Zwierzat ( Dz. U. z 2004r.

nr 11, poz. 95)
2. § 3 i § 5, pkt. 2 ust. 1 Uchwaly 116/2008/IV Krajowej Rady Lekarsko

Weterynaryjnej z dnia 12 grudnia 2008r.

t. 5 ust. 2 i art~.i:Lekarz\a eterynarii
3.



i wymierza kare upomnienia

2.0bcia,Za lek. caloscia koszt6w postepowania sadowego.
Wysokosc koszt6w sadowych zostanie okreslona zarzadzeniem przewodniczacego
sqdu.

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

.*- 't-~_':::'-;Przewodniczacy: ~ .." r .
Czlonkowie : =r . . /,' /U'/ ,j I f

. / [) ~ ~/t..?~tV~···········(Ii······················
···············F···, .

UZASADNIENIE

Po przeprowadzeniu postepowania dowodowego sad uznal, ze zarzuty stawiane
przez Zastepce Rzecznika Odpowiedzialnosci . zostaly w pelni
potwierdzone. ~ lek. wet. kierownik Przychodni
Weterynaryjnej _"'przy ul. Suleckiego 2, doprowadzil do pojawienia sie na
rynku niedozwolonej prawnie formy reklamy, co stanowi naruszenie 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.
Sad orzekajac wzial pod uwag~ skruche i przyznanie sie do popelnionego bledu
przez lek. wet. ~ oraz fakt, ze przeprosil w obecnosci Sadu
pokrzywdzonegolek.
Bioracpowyzszepod uwage nalezalo orzecJ

~y\_ ~,~ .-'
PrzeWOdniCZ<\CY~ ..=...·t·Of" ••• 0' •.•.••••.

Czlonkowie : .::/~ -: . ~~6 ft,J(/.< ~~ ": .
~ ,.............~ , .



Sf\D
KUJAWSKO·PO\10RSKIEJIZBY
LEKARSKO· WETERYNARYJNEJ
ul. Noakowskiego 3, 85-804 Bydgoszcz Bydgoszcz, dnia 09.09.2014 r

(miejscowosc, data)

Sygn. akt KPlLW-S-17/lV/2014

ORZECZENIE

Sad Kujawsko - Pomorskiej lzby Lekarsko-Weterynaryjnej w Bydgoszczy, uL
Noakowskiego 3, w skladzie:

Przewodniczacy:

Czlonkowie :

lek. wet. Wieslaw Wielgosz

lek. wet. Piotr Kotewicz

lek. wet. Andrzej Nowakowski

Protok6lant : Karolina Pelka

w obecnosci Zastepcy Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej Kujawsko -
Pomorskiej lzby Lekarsko-Weterynaryjnej w Bydgoszczy lek. wet. Sebastiana
Smulskiego

po rozpoznaniu w dniu 09.09.2014 r w Bydgoszczy
sprawy lek. wet._, ur. 02.09.1955 r
w Karbowie, syn Zygmunta i Marii

obwinionego 0 to, ze :
1. popelnil przewinienie zawodowe polegajace na nieprzestrzeganiu

obowiazujacych przepis6w prawa w zakresie prowadzenia wymaganej
prawem dokumentacji lekarsko - weterynaryjnej oraz dokumentacji w
zakresie obrotu detalicznego produktami leczniczych weterynaryjnymi.

co stanowi naruszenie:
1. art. 53 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. 0 ochronie zwierzat oraz

zwalczania chor6b zakaznych (Dz.U. z 2008r. Nr 213, poz. 1342 ze zm.);
2. art. 69 ust. 1 pkt. 1a i 1b Ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001r Prawo

Farmaceutyczne (Dz.U. z 2008r Nr 45, poz. 271 ze zm.);
3. art. 19 Ustawy 0 Zawodzie Lekarza Weterynarii i lzbach Lekarsko

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

4. art. 5 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii ( Uchwala Nr 3/2008/VIl
Nadzwyczajnego VIIKrajowegoZjazdu Lekarzy Weterynarii z dn. 26 stycznia
2008 r)

Uznaje lek. wet._
Winnym tego, ze wykonujac czynnosci lekarsko - weterynaryjne
dopuscil sie naruszenia zarzucanych mu czyn6w

i postanawia odstapic od wymierzenia mu kary.

Zwalnia lek. wet._ z koszt6w postepowania sadowego.



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

UZASADNIENIE

Sad odstepujac od wymierzenia kary obwinionemu lek. wet .•••••
wzial pod uwage wyjasnienia lek. wet. mowiace 0 tym, ze w
zakladzie leczniczym, ktorego jest kierownikiem byly przeprowadzane prace
remontowe, co bylo powodem nieladu lekowego. Kontrola, ktora miala miejsce w
dniach 26.06. do 01.07.2014r byla kontrola niezapowiedziana, w zwiazku z tym
obwiniony lek. wet. nie mogl sie do tej kontroli przygotowac. Stwierdzone w trakcie
kontroli nieprawidlowosci nie byly nieprawidlowosciami razacymi. Swiadcza 0 tym
wyjasnienia obwinionego zlozone w pismie do WojewodzkiegoLekarza Weterynarii w
Bydgoszczy z dnia 19.07.2013 roku.
Sad jako element Iagodzacy wzial rowniez pod uwage fakt, ze pierwsza kontrola
sprawdzajaca wykazala wykonanie wszystkich zalecen pokontrolnych oraz
oswiadczenie obwinionego, ze wyniki kontroli pozwolily mu na prawidlowe
funkcjonowanie zakladu leczniczego zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Bioracpowyzszepod uwagenalezalo orzecjak w sentencjiorzeczenia.
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S.,D
KCJAWSKO·PO\fORSKJEJ IZBY
LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ
ul. Noakowskiego 3, 85-804 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 24.06.2014 r
[miejscowosc, data)

Sygn. akt KPILW-S-14/IV/2014

ORZECZENIE

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

Przewodniczacy:

Czlonkowie :

lek. wet. Wieslaw Wielgosz

lek. wet. Piotr Kotewicz

lek. wet. Andrzej Nowakowski

Protok61ant: Karolina Pelka

przy udziale Zastepcy Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej Kujawsko -
Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Bydgoszczy lek. wet. Hanny Markiewicz

po rozpoznaniu w dniu 24.06.2014 r w Bydgoszczy
sprawy

lek. wet. ur. 21.11.1978 r
w Brodnicy, syn Zdzislawa i Zdzislawy

oraz

lek. wet. ur. 14.01.1984 r
w Brodnicy, syn Mariana i Zdzislawy

obwinionych 0 to,.~,:JlIIf,.•i
1. naruszyli ~pisy dotyczace prowadzenia dokumentacji lekarsko -

weterYn.~nej z wykonywanych zabiegow profilaktycznych i leczniczych oraz
dokurtl~ntacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi,,

co stanowi naruszenie:
1. art. 47 w zwiazku z art. 5 i 29 ust. 1 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii

polegajacy na naruszeniu obowiazujacego prawa okreslonego art. 53 ust. 2
ustawy z 11 marca 2004r. 0 ochronie zdrowia zwierzat oraz zwalczaniu
chor6b zakaznych zwierzat w zakresie prowadzenia dokumentacji lekarsko -
weterynaryjnej (tekstjednolity Dz. U. z 2008r. Nr 213, poz. 1342).

Uznaje:

lek. wet. i lek. wet.~ ••••••• 1It
Winnych tego, ze wykonujac czynnosci lekarsko - weterynaryjne
dopuscili sie naruszenia przepis6w dotyczacych prowadzenia dokumentacji lekarsko
- weterynaryjnej z wykonywanych zabieg6w profilaktycznych i leczniczych oraz
dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi.
Postepowaniem swym naruszyli

• art. 4 ~tav«y';"z fJnia>t~" ~dnia 1990r. 0 zawodzie lekarza weterynarii 1

izbach lekarsko weterynaryjnych (Dz.U. 93 poz. 767)
• art. 53 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004r. 0 ochronie zdrowia zwierzatC+ f2,~I1a.J 0l-l--l-- :

,f)l(.r)(~ DO,1v v .



• § 3 ust. 1-5 rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29
wrzesnia 2011r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji
lekarsko - weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierzat oraz wzor6w tej
dokumentacji i ewidencji (Dz. U.Nr 224, poz. 1347);

• art. 5 i art.. 29 pkt. 1Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii

i wymierza im kare upomnienia

Obciaza lek. wet .••••••••• oraz lek.
koszt6w postepowania sadowego.
Wysokosc koszt6w sadowych zostanie
sadu.

caloscia

okreslona zarzadzeniem przewodniczacego

Stronom przysluguje prawo odwolania do Krajowego
Weterynaryjnego za posrednictwem tutejszego sadu w te
otrzymania orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

ty

····iJ···· ··L.0·······0..fldlYj ~£:I"@Q.(v.V/

Sadu
. 'e 14 }

}

UZASADNIENIE

Po przeprowadzeniu postepowania dowodowego sad uznal, ze zarzuty stawiane
przez Zastepce Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej zostaly w pelni
potwierdzone.
Obwinieni lek. wet. i lek. wet. _ nie wypelniali
zgodnie z obowiazujacymi przepisami dokumentacji lekarsko weterynaryjnej
wykonywanych zabieg6w leczniczych, prowadzac ja niestarannie. ..
Wedlug wyjasnien obwinionych nieprawidlowosci wynikly z blednego wprowadzania
danych przez pracownika, oraz czesciowej nie znajomosci obowiazujacego prawa,
jak rowniez braku kontroli kierownika przychodni weterynaryjnej.
oswiadczyli , ze uwagi iwnioski z poszczeg6lnych kontroli pozwolily obwinionym na
naprawienie i prawidlowe, zgodne z obowiazujacymi przepisami prowadzenie
dokumentacji weterynaryjnej.

Biorac powyzsze pod uwage nalezalo orzec jak w sentencji orzeczenia.

!J2 A~o_... . __ .
fPrzewodnicz'lcy/



Ss\D
KCJA'vSKO·pmIORSKIEJ IZBY
LEKARSKO·WETERYNARYJNEJ
ul. Noakowskiego 3, 85-804 8ydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 01.07.2014 r
(miejscowosc,data)

Sygn. akt KPILW-S-13/IV/2014

ORZECZENIE

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

Przewodniczacy:

Czlonkowie :

lek. wet. Piotr Pulkownik

lek. wet. Roman Szot

lek. wet. Krzysztof Walen tynowicz

Protok61ant: Karolina Pelka

przy udziale Zastepcy Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej Kujawsko _
Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Bydgoszczy lek. wet. Macieja
Joachimowskiego

po rozpoznaniu w dniu 01.07. 2014 r w Bydgoszczy
sprawy

lek. wet ur. 06.05.1984 r
w Ustrzykach Dolnych, c6rki Szczepana i Ireny

oraz

lek. wet ur. 13.11.1983 r
w Krotoszyme, syna Mariusza i Elzbiety

• obwinionych 0 to, ze :
1. dopuscili sie popelnienia przewinienia zawodowego polegajacego na

riieprawidlowym prowadzeniu dokumentacji lekarsko - weterynaryjnej,
dokumentacji w zakresie obrotu detalicznego produktami leczniczymi
weterynaryjnymi, oraz dopuszczaniu aby czynnosci do kt6rych wykonywania
uprawniony jest wylacznie lekarz weterynarii, wykonywaly inne osoby;

co stanowi naruszenie:

1. art. 47 w zwiazku z art. 5 i 29 ust. 1 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii
polegajacy na naruszeniu obowiazujacego prawa, w zwiazku z naruszeniem
art. 53 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004r. 0 ochronie zdrowia zwierzat oraz
zwalczaniu chor6b zakaznych zwierzat w zakresie prowadzenia dokumentacji
lekarsko - weterynaryjnej ( tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 213, poz.
1342)w zakresie prowadzenie dokumentacji lekarsko - weterynaryjnej oraz
art. 69 ust. 1 pkt. la i b ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 Prawo
farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 Nr 45, poz. 271 z pozn. zm.) w zakresie
dokumentowania obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi, jak
rowniez art. 13 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii, gdyz czynnosci
wykonywane przez technik6w weterynarii zatrudnionych w G . .

~"W wykraczaly zakres okreslony wart. 3 u
i i" U1.,J ,')h, »r

'.j . .r, i1{)X./C'"t1-t-1



z dnia18 grudnia 2003 r. 0 zakladach leczniczych dla zwierzat (Dz. U. z 2004
r. Nrll poz. 95 z pozn. zm. ).

Uznaje:

lek. wet. ';::::===:~(~O~beCnie lek. wet.i lek. wet.

tWinnych tego, ze wykonujac czynnosci lekarsko - weterynaryjne
dopuscili sie naruszenia przepis6w dotyczacychprowadzenia dokumentacji lekarskJ
- weterynaryjnej z wykonywanych zabieg6w profilaktycznych i leczniczych oraz
dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymiweterynaryjnymi.

•

Postepowaniem swym naruszyli:
• art. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 1990r. 0 zawodzie lekarza weterynarii 1

izbach lekarsko weterynaryjnych (Dz.U. 93 poz. 767) ;
• art. 53 ust. 2 ustawy z 11 marc a 2004r. 0 ochronie zdrowia zwierzat
• art. 69 ust. 1 pkt. 1a i b ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 Prawo

farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 Nr 45, poz. 271 z pozn. zm.);
• § 3 ust. 1-5 rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20

wrzesnia 2011r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacjj
lekarsko - weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierzat oraz wzor6w tej \
dokumentacji i ewidencji (Dz.U. Nr 224, poz. 1347);

• art. 5 i art. 29 pkt. 1 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii
. .
1wymierza:

• lek. wet. nagany
• lek. wet. kare zawieszenia prawa wykonywania

zawodu lekarza weterynarii na okres 3 mlesfecy,
Po uprawomocnieniu sie orzeczenia termin wykonania kary okresli Prezes
Kujawsko - Pomorskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej w Bydgoszczy.

Obciaza lek. wet. .... . . . (~ oraz lek. wet. ~
_'caloscia. koszt6w postepowania sadowego.
Wysokosc kosztow sadowych zostanie okreslona zarzadzeniem przewodniczacego
sCl,du.

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

UZASADNIENIE

Lekarz weterynarii prow d akl .
prowadza ukarani lekarz: Zqcy bZ .ad Ieczniczy ~a zwierzat, a taki zaklad
weterynaryjnej Z wy. konywanmayhOoWlb~e~prowadzellla dokumentacji lekarsko _

C za legow leczni h'stosowanych produkt6w leczniczych i I Z~lCzyC 1 profilaktycznych oraz
pasz ecznlczych zgodnie z art. 53 ust. 2



Ustawy z dnia 11marca 2004r 0 ochronie zdrowia zwierzqt oraz zwalczaniachorobzwierzqt (Dz.U. z 2008r Nr 23 poz. 1342 z p6in. zm.],

Spos6b prowadzenia w/w dokumentacji okresla RozpOrzqdzenieMinistra Rolnictwa
i Rozwoju Wsiz dnia 29 Wrzesnia20 llr w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia
dokumentacji lekarsko - Weterynaryjneji ewidencji leezenia zwierzqt oraz wzorowtejdokumentacji i ewidencji(Dz.U. z 2011r Nr 224, poz. 1347).
Art. 69 ust. 1 pkt. 11it. a Ustawy Prawo fannaceutyezne (Dz. U. z 2008r Nr 45 poz,
271 z p6in. zrn, ) nakJada na 1ekarzy weterynarii oboWiqzek dokumentowanie
obrotu detalicznego produktami le=ucZ}'rni WeterynaryjnYlni.Spos6b prowadzenia
w/w dokumentacji regu1'-\ieRozporzqdzenie Ministra Rolnietwa i Rozwoju Wsi z
17.1O.2008r w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalieznego
produktami le=ucZ}'rni weterynaryjnYlnii WZor6wtej dokumentacji (Dz. U.z 2008rNr 200 paz. 1236).

W trakcie dOWodowe~ani lekarzed
wete~l~ii. . . '~d' - hi~b aI'" SWId'asdOdmieopUSC!!S!~p Przewlll1enZawo owye. oJe staw ! JUZ prze "em
Lekarsko - WeterynaryjnYmKujawsko_Pomorskiej Izby Lekarsko _ Weterynaryjnej
w Bydgoszczy. Wuzasadnieniu orzeezenia z dnia 10.10.2013r eZ)'tamY.Obwiniona
jako kierownik Gabinetu Weterynaryjnego nie sprawowala prawidlowego nadzoru
naCfpoillegIyn,peisone1em, prowadzeniem dokumentacji lekarsko _ weterynaryjnej,
obrotem lekam; WeterynaryjnYlni zgodnie z obOwi'lZUj"eYm prawem
fannaeeuty~niU orzeczenia z dnia 10.10.20 13r cZY!amy• Lekarz
weterynarii ~post~POwaniem swym naruszyl zasad~, Ze zaw6d
lekarza weterynarii P<>winienbyeWYkonywanyze SZczeg6ln"starannosci" w oparciua zasade etyki zawadowej".

Ponadto S"d w orzeczeniu z dnia 1O.1O.2013rUstanowil, Ze ZWr6cisi~ do Prezesa
K'-\iawsko - Pomorskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej z wnioskiem 0
przeprowadzenie kontroli prawidlowosci stosowania 1ek6ww Gabinecie __do nadzoru fannaceutyczneg...............

Ukarani 1ekarzeweterynarii '~( •••• I i • 2 _'. &
nie WYciqgn~liWniosk6w z poprzedniego post~powania Przed S"dem, a dalej
post~powali zgodnie ze swoimi regu1anu'.9 ~ §wjadczy fakJ POwieI'Zimia
WY~nYWaniacZ}'nnoscjtechnikom weterynarii Z!>trudniooYmw ich gabinecie.
Post~powanie takie jest niezgodne z Ustaw" z dnia 18 grudnia 2003r 0 zakladach
1eezniczyehdla zwierzqtart. 3 ust. 1 i 2 (Dz. U. z 2004r Nr 11 poz. 9S z p6in. zm.).
S"d kieruj"c si~ zapisom art. S Kodeksu Etyki Wediug, kt6rego lekarz weterynarii
wykon'-\ie SW6jzaW6dOpieraj"c si~ na wsP6lczesnej wiedzy w zakresie rnedycyny
weterynaryjnej, przestrzega obowi'lZUj"cego prawa i uchwal samOTZ'ldu zeszczeg61nym Uwzg1ednieniem Kadeksu.

BiorIjCPOWYZszepodUWagl' naleza!oorzecjak w sentencjiorzeczenia.

PrzewOdniezqcy:g:'~i1"~ <:)
Cz/OnkoWIe: 'V9.JJ'I(

................................................
/t) /· ···..·..·..···W~ ..
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SAD
KUJAWSKO·PQ\lORSKIEJ lZBY
LEKARSKO·WETERY~AR'iJ~EJ
ul, Noakowskiego 3, 85-804 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 06.11.2014 r
(miejscowosc, data)

Sygn. akt KPILW-S-13/IV/2014

ORZECZENIE

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

Przewodniczacy:

Czlonkowie :

lek. wet. Leszek Strzezynski

lek. wet. Mariusz Urbanowski

lek. wet. Grzegorz Sawoszczuk

Protok61ant : Karolina Pelka

przy udziale Zastepcy Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej Kujawsko -
Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Bydgoszczy lek. wet. Macieja
Joachimowskiego

po rozpoznaniu w dniu 06.11. 2014 r w Bydgoszczy
sprawy

lek.wet._,ur.13.11.1983r
w Krotoszynie, syna Mariusza i Elzbiety

obwinionego 0 to, ze :
1. dopuscil sie popelnienia przewinienia zawodowego polegajacego na

nieprawidlowym prowadzeniu dokumentacji lekarsko - weterynaryjnej,
dokumentacji w zakresie obrotu detalicznego produktami leczniczymi
weterynaryjnymi, oraz dopuszczaniu aby czynnosci do kt6rych wykonywania
uprawniony jest wylacznie lekarz weterynarii, wykonywaly inne osoby;

co wedlug Rzecznika stanowi naruszenie:

1. art. 47 w zwiazku z art. 5 i 29 ust. 1 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii
polegajacy na naruszeniu obowiazujacego prawa, w zwiazku z naruszeniem
art. 53 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004r. 0 ochronie zdrowia zwierzat oraz
zwalczaniu chor6b zakaznych zwierzat w zakresie prowadzenia dokumentacji
lekarsko - weterynaryjnej ( tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 213, poz.
1342)w zakresie prowadzenie dokumentacji lekarsko - weterynaryjnej oraz
art. 69 ust. 1 pkt. la i b ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 Prawo
farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 Nr 45, poz. 271 z pain. zm.) w zakresie
dokumentowania obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi, jak
rowniez art. 13 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii, gdyz czynnosci
wykonywane przez technikow weterynarii zatrudnionych w Gabinecie
Weterynaryjnym wykraczaly poza zakres okreslony w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia18 grudnia 2003 r. 0 zakladach leczniczych dla zwierzat (Dz. U. z 2004
r. Nrll poz. 95 z pozn. zm. ).



Uznaje:

lek.wet._

Winnym tego, ze wykonujac czynnosci lekarsko - weterynaryjne
dopuscil sie naruszenia przepisow dotyczacych prowadzenia dokumentacji lekarsko
- weterynaryjnej z wykonywanych zabiegow profilaktycznych i leczniczych oraz
dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i
wymierza mu kare nagany;
oraz winnym tego, ze dopuscil do tego, ze czynnosci do ktorych uprawniony jest
wyla.cznie lekarz weterynarii, wykonywaly inne osoby - technicy weterynarii i
wymierza mu kare nagany.
Zgodnie z § 38 ust. 1 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) za powyzsze przewinienia
Sad wymierza jedna kare laczna w postaci nagany.

Postepowaniem swym obwiniony naruszyl:
• art. 4 Ustawy z dnia 21 grudnia 1990r. 0 zawodzie lekarza weterynarii i

izbach lekarsko weterynaryjnych (Dz.U. 93 poz. 767) ;
• art. 53 ust. 2 Ustawy z 11 marca 2004r. 0 ochronie zdrowia zwierzat
• art. 69 ust. 1 pkt. la i b Ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 Prawo

farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 Nr 45, poz. 271 z pozn. zm.);
• § 3 ust. 1-5 Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29

wrzesnia 2011r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji
lekarsko - weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierzat oraz wzorow tej
dokumentacji i ewidencji (Dz.U. Nr 224, poz. 1347);

• art. 5 i art. 29 pkt. 1 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii

Obciaza lek. 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.

Czlonkowie : /# (- /0 ? -/
r: 0<-~,' "(_ ( [.(/7

:.:..;;;~:~::::::~:~:""..

UZASADNIENIE

Praktykuja.cy lekarz weterynarii ma obowiazek prowadzenia dokumentacji lekarsko
- weterynaryjnej z wykonywanych zabiegow leczniczych i profilaktycznych oraz
stosowanych produktow leczniczych i pasz leczniczych zgodnie z art. 53 ust. 2
Ustawy z dnia 11 marca 2004r 0 ochronie zdrowia zwierzat oraz zwalczania chorob
zwierzat (Dz. U. z 2008r Nr 23 poz. 1342 z pozn. zm.).



~1IIri,-)

•

Spos6b prowadzenia w/w dokurnentacji okresla 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 wzor6w tej
dokumentacji i ewidencji (Dz. U. z 2011r Nr 224, poz. 1347). W trakcie
przeprowadzonego postepowania dowodowego Sad jednoznacznie dowi6dl braku
znajomosci przepis6w regulujacych . uslug lekarsko - weterynaryjnych.
Obwiniony lek. wet. pomimo kilkukrotnych kontroli, nie
wykonal zalecanych pokontrolnych.
Zgodnie z art. 5 Kodeksu Etyki lekarza weterynarii .rna obowiazek znac aktualny
stan prawny w zakresie wykonywanego zawodu.
Art. 69 ust. 1 pkt. lIit. a Ustawy Prawo fannaceutyczne (Dz. U. z 2008r Nr 45 poz.
271 z pozn. zm. ) naklada na lekarzy weterynarii obowiazek dokumentowania
obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi. Spos6b prowadzenia
w/w dokumentacji reguluje Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
17.10.2008r w sprawie sposobu prowadzenia dokurnentacji obrotu detalicznego
produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzor6w tej dokumentacji ( Dz. U. z 2008r
Nr 200 poz. 1236).
Ukarany lekarza weterynarii nie wyciagnal wniosk6w z
poprzedniego postepowania postepowal zgodnie ze swoimi
regulami, 0 czym swiadczy fakt powierzania wykonywania czynnosci technikom
weterynarii zatrudnionym w gabinecie.
Postepowanie takie jest niezgodne z Ustawa z dnia 18 grudnia 2003r 0 zakladach
leczniczych dla zwierzat art. 3 ust. 1 i 2 (Dz. U. z 2004r Nr 11 poz. 95 z pozn, zm.).
Sad I instancji ponownie rozpatrujac sprawe obwinionego zgodnie z sugestia Sadu II
instancji uwzglednil przepisy zawarte w art. 442 § 3 K.P.K.
Sad stwierdziwszy braki w znajomosci obowiazujacych przepisach pra~
w trosce 0 wlasciwe postepowanie lekarsko - weterynaryjne lek. wet._
zgodnie z art. 5 ust. 1Ustawy z dnia 21 grudnia 1990r 0 zawodzie lekarza weterynarii i izbach
lekarsko - weterynaryjnych (Dz. U. Nr 93, paz. 767) wystapi do Okregowej Izby Lekarsko
- Weterynaryjnej w Bydgoszczy z wnioskiem do odbycia przeszkolenia uzupelniajacego pod
rygorem utraty prawa wykonywania zawodu

Biorac powyzsze pod uwage nalezalo orzec jak w sentencji orzeczenia.

Przewodniczacy: ..b:1.&C!j.J;. ..«,
Czlonkowie : ~~ 4.W..P._J:(.Q

....f;.e.t-:t:kt.h ~ ~
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[miejscowosc, data)

Sygn. akt KPILW-S-12/IV/2014

ORZECZENIE

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

Przewodniczacy:

Czlonkowie :

lek. wet. Roman Szot

lek. wet. Andrzej Nowakowski

lek. wet. Krzysztof Walen tynowicz

Protok61ant: Karolina Pelka

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

po rozpoznaniu w dniu 20.05.2014 r w Bydgoszczy
sprawy lek. ur. 08.10.1952 r
w Inowrodawiu, syn Henryka i Alicji
obwinionego 0 to, ze :

1. W dniu 24 stycznia 2013r. wystawiajac dokument pt. "kierowanie do rzezni" i
kierujac " do uboju z koniecznosci" buhaja 0 numerze kolczyka
PL005173376785, pochodzacego z siedziby stada nr PL 045217216-
002,posadowionego w . iscowosci Popowice lA, 88-100 Inowrodaw,
~ego wlasnosc zam. Trlag 46, 88-160
~, z rozpoznamem . : uraz stawu nadgarstkowego prawego
dzialal niezgodnie z obowiazujacym prawem

co stanowi naruszenie:
1. zapis6w okreslonych w zal, III sekcji I rozdzialu VI rozporzadzenia WE nr

853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r, str.
55 ze ZITI.

2. art. 19 Ustawy 0 Zawodzie Lekarza Weterynarii i Izbach Lekarsko -
Weterynaryjnych z dnia 21 grudnia 1990 ( Dz. U. z 2009 Nr 93, poz. 767 ze
ZITI.

3. Art. 5 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii

Uznaje lek. Ur<'t.o.
Winnym tego, ze ac czynno - weterynaryjne
dopuscil sie naruszenia zarzucanych mu czyn6w

i postanawia odstapic od wymierzenia mu kary

Zwalnia lek. we•••••••••• _

Cd eJo<ycu e,ttt r



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

UZASADNIENIE ], Obwiniony lek. wet. pomimo postepowania nie zgodnego z
wytycznymi rozporzadzenia Wspolnoty Europejskiej NR 853/2004, kierowal sie
wyzszymi celami, jakimi bylo ratowaniem wartosci rzeznej, a co za idzie,
wartosci materialnej buhaja, ktory ulegl urazowi. Bledem lek. wet .....
bylo wystawienie skierowania, a nie oswiadczenia lekarsko weterynaryjnego.
Postepowanie lekarza mialo na celu skrocenie dalszych cierpien zwierzecia.
Dzialanie i postepowanie nie bylo dzialaniem celowym na szkode zwierzecia, nie
przyczynilo sie do zwiekszenia jego dalszych cierpien.
Wlasciciel zwierzecia posiadal odpowiednie srodki techniczne umozliwiajace
bezpieczny zaladunek i transport zwierzecia do rzezni,
Przeprowadzenie badania klinicznego przed transportem nastapilo i zostal wydany
dokument z tego badania.
Zapis rozporzadzenia 1/2005 mowi w zal, 1 roz. I Zdolnosc do transportu w pkt. 3

" Chore lub zranione zioierzeta mogq bye uznawane za zdolne do transportu jezeli sa:
a) lekko zranione lub chore a transport nie spowoduje dodatkowego cierpienia _

w razie usqipliurosci konieczna jest decyzja weterynarza. "

Opierajac sie na tym zapisie Sad uznal ze postepowanie obwinionego pomimo
naruszenia przepisow rozporzadzenia WE 853/2004 dalo mu mozliwosc
dopuszczenia zwierzecia do transportu. Bledne postepowanie wlasciciela rzezni
utwierdzilo obwinionego lekarza 0 prawidlowosci postepowania.

Wlasciciel ubojni do ktorej trafilo zwierze powinien przed dokonaniem uboju
powiadomic Urzedowego Lekarza Weterynarii zgodnie z obowiazujaeymi przepisami
prawa lekarz ten ma obowiazek przeprowadzenia badania przed ubojowego i
dopuszczenia do uboju.

Biorac powyzsze pod uwage nalezalo orzec jak w sentencji orzeczenia.

................................................
fPrzevvodnicz'l_cyl
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Sygn. akt KPILW-S-I0/IV /2014

ORZECZENIE '

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

Przewodniczacy:

Czlonkowie :

lek. wet. Krzysztof Walentynowicz

lek. wet. Grzegorz Sawoszczuk

lek. wet. Leszek Strzezynski

Protok61ant: Karolina Pelka

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

po rozpoznaniu w dniu 13.05.2014 r w Bydgoszczy
sprawy lek. wet._ ur. 02.11.1980 r
we Wrodawiu ,c6rka Macieja i Haliny
obwinionej 0 to, ze :

1. W okresie objetym kontrolami zakladu leczniczego dla zwierzat w zakresie nadzoru nad
obrotem i iloscia stosowanych produkt6w leczniczych u zwierzat nieprawidlowo wypelniala
dokumentacje lekarsko - weterynaryjna z wykonywanych zabieg6w leczniczych 1

profilaktycznych oraz stosowanych produkt6w leczniczych i pasz leczniczych

co stanowi naruszenie
1. rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 wrzesnia 2011 r w sprawie

zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko - weterynaryjnej i ewidencji
leczenia zwierzat oraz wzor6w tej dokumentacji i ewidencji (Dz.U. Nr 224 poz. 1347)

2. § 2 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 paidziernika 2008 r
w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami
weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji (Dz. U. z 2008r. Nr 200, poz. 1236).

3. Art. 29 pkt. 1 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii.

Uznaje lek. wet._
Wirma tego, ze wykonujac czyrmosci lekarsko - weterynaryjne

1. w prowadzeniu dokumentacji lekarsko - weterynaryjnej polegajacej na tym, ze zapisy w
ksiazce leczenia zwierzat nie spelnialy wymagail rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 29 wrzesnia 2011 r w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia
dokumentacji lekarsko - weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierzat oraz wzor6w tej
dokumentacji i ewidencji (Dz. U. Nr 224 poz. 1347),

2. postepowala nie zgodnie § 2 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 17 pazdziernika 2008 r w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu
detalicznego produktami weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji ( Dz. U. z 2008r. Nr
200, poz. 1236).



. Dokumentacja moze bye prowadzona w formie elektronicznej, jezeli jednoczesnie
..~porzqdza sie iprzechowuje w wydruki tej dokumentacji"

post~powaniem swym, naruszyla art. 29 pkt. 1 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii

" Lekarz Weterynarii ma obouiiazek:prowadzenia wymaganej prawem dokumentacji
zwiqzanej z wykonywaniem zawodu"

iwymierza kare upomnienia

Obciaza lek. wet. caloscia kosztow postepowania sadowego.

Wysokosc kosztow sadowych zostanie okreslona zarzadzeniem przewodniczacego sadu,

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.

k f) ') .
Przewodniczacy: ..... ~ .. f.-. ....~·:~:A-.~.~~~::
Czlonkowie : /" ret f {.C l ~ ~"I

..y-:.~T..~'i:lf.;." . " .. "j.r11. 'J~"

.. .{....;:£:0: " .. .J :#..'7"k,.. 'Zv (

I
UZASADNIENIE

Po przeprowadzeniu postepowania dowodowego SE\duznal, ze zarzuty stawiane przez Zastepce
Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej zostaly w pelni potwierdzone. Do przedstawionych
zarzu tow obwiniona przyznala sie.
Sad orzekajac kare upomnienia wzial pod uwage fakt, ze obwiniona nie byla dotychczas karana.
Wnioskowanie obwinionej 0 umorzenie postepowania na tym etapie rozprawy jest bezzasadne,
nie zgodne z obowiazujacymi przepisami.
Obwiniona mogla wnioskowac 0 uniewinnienie, jednakze Sad uwaza, ze postepowanie obwinionej
w tak dlugim okresie czasu nie swiadczy 0 checi naprawienia uchybieri wykazanych w protokole
kontroli. Tlumaczenie obwinionej nie zrozumieniem wydanych zalecen, nie usprawiedliwia jej
poniewaz nie zwrocila sie 0 doprecyzowanie lub wyjasnienie niezrozumialych kwestii. Dopiero 4
kontrola i postepowanie egzekucyjne wymoglo na obwinionej wlasciwe postepowanie zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa.

Biorac powyzsze pod uwage nalezalo orzecjak w sentencji orzeczenia.

1v1 . 1 o. l-
.............~ ~.~ ..~.~ ~.)..~ ..<;

/Przewodniczacy/ .
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Sygn. akt KPILW-S-7/IV/2013/2014

ORZECZENIE

Sad Kujawsko - Pomorskiej lzby Lekarsko-Weterynaryjnejw Bydgoszczy, ul.
Noakowskiego3, w skladzie:

Przewodniczacy:

Czlonkowie:

lek. wet. Mariusz Urbanowski

lek. wet. Malgorzata Baran

lek. wet. Ludwik Andrzejewski- ...
Protok61ant: KarolinaPelka

w obecnosci Zastepcy Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej Kujawsko -
PomorskiejIzbyLekarsko-WeterynaryjnejwBydgoszczylek. wet. GrzegorzaDudzika

po rozpoznaniu w 014 wBydgoszczy
sprawy lek. wet. ur. 21.03.1947 r
w Hrubieszowie,syn Konstantegoi Haliny
obwinionego0 to, ze :

1. uzyl niezgodnie z przeznaczeniem szczepionke Novibac KC, szczepionka
przeznaczona do stosowania donosowegozostala podana w iniekcji.

2. uzyl do iniekcji szczepionki, kt6ra w dniu zastosowania byla
przeterminowana

Uznaje lek.
Winnymtego, ze wykonujqcczynnosci lekarsko- weterynaryjne
dopuscil sie razacego naruszenia art. 4 Ustawyz dnia 21 grudnia 1990r 0 zawodzie
lekarza weterynarii i izbach lekarsko - weterynaryjnych

" Lekarz weterynarii obowiqzany jest wykonywac zaw6d z szczeg6lna starannoscia
w oparciu 0 zasady etyki i deontologiiweterynaryjnej".

i wymierzakart; nagany

Obciazalek. wet..-.-..... calosciakoszt6wpostepowania sadowego.
Wysokosc koszt6~ zostani'e 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.

(£..7. . /" /' /. . / ~ .'l.-t- Lvi. " 6 ( /t,
Przewodn~cz.GI,CY'J:';,'..~.....t-:L0·,···A,,····;··:····r... "
Czlonkowie . . \_' . \; I '" \ ' 'Ii
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UZASADNIENIE

Po przeprowadzeniu postepowania dowodowego sad uznal, ze zarzuty stawiane
przez Zastepce Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej zostaly w pelni
potwierdzone. lek. wet. kierownik Przychodni
Weterynaryjnej ul. , uzyl
niezgodnie z przeznaczeniem szczepionke Novibac KC. do
stosowania donosowego zostala podana w iniekcji domiesniowej niezgodnie ze
wskazaniami producenta. Spowodowalo to powstanie miejscowego odczynu
zapalnego w postaci guza, kt6ry utrzymywal sie przez dluzszy okres czasu i
wyrnagalleczenia.
SGI,d dokonujac swojej oceny wzial pod uwage wyjasnienia zlozone przez
pokrzywdzonego oraz zapisy lekarza weterynarii w ksiazeczce zdrowia, bedacej w
posiadaniu wlasciciela psa .

Bioracpowyzsze pod uwage nalezalo orzecjak:w sentencji orzeczenia.

" If/' i ~/'.../ ..f !<~. b t.w.t:~>:S.
!Przewodnicz~cyl
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ul. Noakowskiego 3, 85-804 Bydgoszcz Bydgoszcz, dnia 15.04.2014 r

[miejscowosc, data)

Sygn. akt KPILW-S-9/IV/2014

ORZECZENIE

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

Przewodniczacy:

Czlonkowie :

lek. wet. Ludwik Andrzejewski

lek. wet. Malgorzata Baran

lek. wet. Mariusz Urbanowski

Protokolant : Karolina Pelka

przy udziale Zastepcy Rzecznika Odp9wied~a1nosci Zawodowej Kujawsko _
Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Bydgoszczy lek. wet. Macieja
Joachimowskiego

po rozpoznaniu w dniu 15.04.2014 r w Bydgoszczy
sprawy lek. wet ur. 30.10.1967 r
w Golubiu-

obwinionego 0 to, ze :
1. popelnil przewinienie zawodowe polegajace na nieprzestrzeganiu

obowiazujacych przepisow prawa w zakresie prowadzenia wymaganej
prawem dokumentacji lekarsko - weterynaryjnej oraz dokumentacji w
zakresie obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

co stanowi naruszenie:
1. art. 47 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii ( Uchwala Nr 3/2008/VII

Nadzwyczajnego VIIKrajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dn. 26 stycznia
2008 r);

2. art. 29 tegoz Kodeksu - tj. obowiazku prowadzenia wymaganej prawem
dokumentacji zwiazanej z wykonywaniem zawodu;

3. art. 5 tegoz Kodeksu - tj. przestrzegania obowiazujacych przepisow prawa, w
zwiazku z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 0 ochronie zdrowia
zwierzat oraz zwalczanie chorob zakaznych zwierzat ( Dz. U. z 2008 Nr 213
poz. 1342 z pozn. zm. )oraz wydanego na jego podstawie przepisu
wykonawczego tj. rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29
wrzesnia 2011 r w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji
lekarsko - weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierzat oraz wzor6w tej
dokumentacji i ewidencji (Dz. U. Nr 224 poz. 1347)

Uznaje lek. wet.
Winnym tego, ze ac czynnosci lekarsko - weterynaryjne
dopuscil sie nieprawidlowosci:

1. w prowadzeniu dokumentacji lekarsko - weterynaryjnej polegajacej na tym,
ze zapisy w ksiazce leczenia zwierzat nie spelnialy wyrnagan rozporzadzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 wrzesnia 2011 r w sprawie



zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko - weterynaryjnej i
ewidencji leczenia zwierzat oraz wzor6w tej dokumentacji i ewidencji (Dz. U.
Nr 224 poz. 1347),

2. w dokumentowaniu obrotu detalicznego produktami leczniczymi
weterynaryjnymi czym naruszyl art. 69 ust. 1 pkt. 1a ustawy Prawo
Farmaceutyczne (Dz.U. Nr 45, poz. 271 z 2008 r z pozn. zm.),

3. w postepowaniu swym, czym naruszyl art. 5 pkt. 1 i 2 Kodeksu Etyki Lekarza
Weterynarii

i wymierza kare nagany

Obciaza lek.
Wysokosc koszt6w
sqdu.

••••• caloscia koszt6w postepowania sadowego.
zostanie okresloria zarzqdzeniem przewodniczacego

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

r l~

Przewodniczacy; . . ~ .;.v:;:: .
Czlonkowie : [.U~.@LW.UU.:fMNWi. .
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UZASADNIENIE

Sad dokonujac swojej oceny wzial pod uwage caloksztalt sadowego z
kt6rego wynika, ze obwiniony lek. nie stosowal sie do
zalecen wielokrotnie przeprowadzanych kontroli przez organ nadzorujacy, jakim jest
Nadz6r Farmaceutyczny Wojew6dzkiegoLekarza Weterynarii w Bydgoszczy.
Zarzuty stawiane przez Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej w trakcie rozprawy
sadowej zostaly w pelni potwierdzone.
Ponadto obwiniony skorzystal z prawa nie skladania wyjasriien , czym uniemozliwil
sadowi zaznajomienie sie z motywamijego postepowania.
Powyzszym swoim postepowaniem obwiniony narazil autorytet zawodu lekarza
weterynarii.
Biorac powyzsze pod uwage nalezalo orzec jak w sentencji orzeczenia.

;.



I Bydgoszcz, dnia 01.04.2014 r
(miejscowosc, data)

Sygn. akt KPILW-S-8jIVj2013j2014
,

ORZECZENIE

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

Przewodrricz~cy:

Czlonkowie :

lek. wet. Krzysztof Walentynowicz

lek. wet. Grzegorz Sawoszczuk

lek. wet. Leszek Strzezynski

Protok61ant: Karolina Pelka

w obecnosci Zastepcy Rzecznika odpowiedzialnosci Zawodowej Kujawsko -
Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Bydgoszczy lek. wet. Macieja
Joachimowskiego

po rozpoznaniu ~4 r w Bydgoszczy
sprawy lek. wet.~ 31.08.1978 r
w Aleksandrowie Kujawskim, c6rka Marka i Miroslawy
obwinionej 0 to, ze :

1. nie przestrzegala obowiazujacqgo prawa w trakcie wykonywania zawodu
lekarza weterynarii, co skutkowalo wydaniem niewaznego paszportu dla psa
z powodu wpisania do paszportu daty wczesniejszego szczepienia przeciwko
wsciekliznie niz data wszczepienia mikroczipu

co stanowi naruszenie
1. art. 4 Ustawy z dnia 21 grudnia 1990r 0 zawodzie lekarza weterynarii i

izbach lekarsko- weterynaryjnych (Dz.U. Nr 93z 2009r, poz. 767 z pozn, zm.)
w zwiazku z art. 5 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii, kt6ry m6wi, ze lekarz
weterynarii wykonuje sw6j zaw6d, opierajac sie na wsp6lczesnej wiedzy w
zakresie medycyny weterynaryjnej, przestrzegajac obowiazujacego prawa i
uchwal samorzadu, ze szczeg6lnym uwzglednieniem tego Kodeksu oraz rna
obowiazek znac aktualny stan prawny w zakresie wykonywanego zawodu.

Uznaje lek. wet._
Winna tego, ze ~~nosci lekarsko - weterynaryjne

1. dopuscila sie naruszenia przepis6w prawa art. 4 Ustawy z dnia 21 grudnia
1990r 0 zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko- weterynaryjnych (Dz.
U. Nr 93 z 2009 r, poz. 767 z pozn. zm.) i art. 5 Kodeksu Etyki Lekarza
Weterynarii.

iwymierza kare upomnienia

Obciaza lek. wet.

0d~cJ~ ©-1'O(,/~
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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.

. .' i.Y.:f !~,I- L~'~ tJ
Czlonkowie : ... ~.f2 c z

UZASADNIENIE

Po przeprowadzeniu postepowania dowodowego sad uznal, ze zarzuty stawiane
przez Zastepce Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej zostaly w pelni
potwierdzone. Do przedstawionych zarzut6w obwiniona przyznala sie, i wczesniej
przeprosila oraz zadoscuczynila pokrzywdzonej -..--a
Sad Kujawsko - Pomorskiej Izby Lekarsko - W~iorqc powyzsze pod
uwage wymierzyl obwinionej najnizsza kare, tj. kare upomnienia.

Biorac powyzsze ppd uwage nalezalo orzec jak w sentencji orzeczenia.

hi ~ n..............~·.1:~I../.~bJr- .
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