
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apel nr 2 

XXI Zjazdu Lekarzy Weterynarii Zachodniopomorskiej Izby  

Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 

 z dnia 23 marca 2012 r. 

skierowany do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej  

 

W związku z publikacją w dniu 27 stycznia 2012 r. artykułu na stronach Gazety 

Wyborczej pt. „Jak syn ministra Sawickiego weterynarzem został”, XXI Zjazd Lekarzy 

Weterynarii Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej apeluje do Krajowej 

Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o: 

1) jednoznaczne odniesienie się do zaistniałej sytuacji opublikowanej w artykule 

Gazety Wyborczej; 

2) niezwłoczne przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz upublicznienie 

wyników tego postępowania; 

3) skierowanie sprawy do Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej  

wobec wszystkich osób odpowiedzialnych za naruszenie Kodeksu Etyki Lekarzy 

Weterynarii oraz ewentualne naruszenie przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego; 

4) powiadomienie organów ścigania ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za 

ewentualne naruszenie norm prawa powszechnie obowiązującego; 

5) wyciągnięcie konsekwencji w ramach odpowiedzialności zawodowej wobec osób, 

które przyczyniły się do zaistniałej sytuacji bądź też w sposób bezprawny 

uzyskały prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii z orzeczeniem kary 

pozbawienia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii włącznie. 

 

 



Uzasadnienie 

 

Zawód lekarza weterynarii będący zawodem zaufania publicznego, a także będący 

jednym z zawodów regulowanych w rozumieniu dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji 

zawodowych, w odbiorze społecznym powinien być  postrzegany jako zawód wykonywany 

przez osoby, które  nabyły swoje kwalifikacje w sposób rzetelny i gwarantujący właściwą 

weterynaryjną ochronę zdrowia publicznego. Mając na uwadze treść artykułu, o którym 

mowa na wstępie w świadomości społecznej mogą pojawiać się uzasadnione wątpliwości 

odnoszące się do właściwych kwalifikacji osób posiadających prawo wykonywania zawodu 

lekarza weterynarii, a także właściwego postępowania osób odpowiedzialnych za proces 

edukacji przyszłych lekarzy weterynarii oraz osób odpowiedzialnych za przyznawanie 

prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii. 

Kierując się potrzebą kreowania właściwego wizerunku lekarza weterynarii w 

świadomości społecznej jako osoby o nieposzkalowanej opinii i najwyższych 

kwalifikacjach, XXI Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Zachodniopomorskiej Izby 

Lekarsko-Weterynaryjnej apeluje o jednoznaczne wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i w razie 

konieczności – wyciągnięcie konsekwencji wobec osób winnych. 
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