
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w  trzecim roku  V  kadencji  za  okres  od 29 

kwietnia 2011 roku do 25 marca 2012 roku. 

W trzecim roku V kadencji Organ Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lubelskiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej stanowili lekarze weterynarii Rafał Michałowski - Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wraz z 
Zastępcami: Pawłem Piotrowskim, Maciejem Szczawińskim i Bolesławem Wojtoniem. 

W okresie, który upłynął od ostatniego Zjazdu do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lubelskiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wpłynęło 8 spraw. Dotyczyły one: 

 błędu w sztuce lekarsko-weterynaryjnej  – 1 sprawa, 

 niezgodnego z prawem wykonywania zawodu  –  6 spraw, 

 naruszenia Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii – 1 sprawa. 
 

              Do dnia dzisiejszego sprawy te rozpatrzono w następujący sposób: 

 wydano postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego – 2 sprawy, 

 skierowano wniosek o ukaranie do Sądu Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej – 3 sprawy, 

 trwa  postępowanie  wyjaśniające  –  3 sprawy. 

Powyższe zestawienie należy uzupełnić o dwie sprawy, które wpłynęły w poprzednich latach, a w chwili 
obecnej są zawieszone ze względu na trwające postępowania karne.  

Oprócz spraw kierowanych zgodnie z przepisami na piśmie oraz podpisanych imieniem i nazwiskiem 
osoby skarżącej, Rzecznik otrzymywał też skargi mniej lub bardziej anonimowe za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lub telefonu. 

Tematyka spraw w roku 2011 była różnorodna. Wynika z niej kilka refleksji, które może warto wziąć pod 
rozwagę.  

Wykonując wolny zawód w ramach zakreślonych przez prawo możemy o pewnych rzeczach decydować 
samodzielnie. Jedną z nich jest czas naszej pracy. Rejestrując zakład leczniczy dla zwierząt określamy czy 
zakład pełni dyżur całodobowy i czy świadczy usługi całodobowo. Pomijając kliniki i lecznice weterynaryjne, 
których czas pracy musi być zgodny z rozporządzeniem, inne zakłady lecznicze dla zwierząt czas ten ustalają 
samodzielnie. W tym miejscu trzeba zapytać, czy rozsądnym jest, aby jednoosobowy zakład czas ten miał 
określony jako całodobowy we wszystkie dni w roku? Trzeba rozważyć, czy zawsze będziemy w stanie dopełnić 
tego zobowiązania? Jaki będzie skutek jego niedotrzymania? Pamiętajmy, że czas pracy przez nas określony 
widnieje na internetowych stronach samorządu. 

Kolejna sprawa to częste telefonicznie zgłaszane problemy ze szczepieniami psów przeciwko 
wściekliźnie. Należy pamiętać, że usługi weterynaryjne możemy wykonywać w zakładzie leczniczym dla zwierząt 
lub u właściciela zwierzęcia, bądź zwierząt na jego wezwanie. W czasie prowadzenia zwyczajowego szczepienia 
psów przeciwko wściekliźnie nie mamy żadnych uprawnień kontrolnych, chyba że posiadamy odpowiednia 
upoważnienie. Nie możemy żądać okazania przez właściciela świadectwa szczepienia psa. Trzeba także 
pamiętać, że w trakcie prowadzenia szczepień jesteśmy bacznie obserwowani do liczenia igieł iniekcyjnych 
włącznie. 

W ostatnim czasie samorządy terytorialne wprowadzają postanowienia ustawy o ochronie zwierząt. W 
związku z tym już docierają sygnały o konfliktach na tym tle między lekarzami weterynarii. Wierzę w to, że na 
podstawie doświadczeń z podobnymi sprawami z lat poprzednich nie pozwolimy, aby ta sprawa podzieliła nasze 
środowisko.  

Z analizy innych prowadzonych spraw można wysnuć między innymi, podobnie jak w latach ubiegłych, 
wniosek o bardzo ważnej roli prowadzenia szczegółowej i rzetelnej dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej. Jest 
ona bardzo często jedynym dowodem w postępowaniu wyjaśniającym, nierzadko przemawiającym na korzyść 
oskarżanego lekarza. 

Pragnę podziękować wszystkim za współpracę w ostatnim roku, a w szczególności, Zastępcom 
Rzecznika, Prezesowi Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Tomaszowi Górskiemu, Wojewódzkiemu 
Lekarzowi Weterynarii lek. wet. Jerzemu Zarzecznemu, Przewodniczącemu Sądu Lubelskiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej dr n. wet., mgr  prawa Piotrowi Listosowi, Dyrektorowi Biura  Lubelskiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej lek. wet. Annie Polskiej, pełniącej obowiązki sekretarza rzecznika mgr Teresie Mazurek oraz mgr 
inż. Marcie Aleksandrowicz.  
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