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„Zapewne, życie jest zawsze straszne.
Nie jesteśmy winni, a mimo to jesteśmy odpowiedzialni.
Z chwilą kiedy się rodzimy, już jesteśmy winni.”
Hermann Hesse – Wilk stepowy

Sprawozdanie opisowe z działalności Sądu Okręgowego
Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej bieżącej kadencji
Od czasu V Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lubelskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej, który odbył się dnia 22 marca 2009 r. w Lublinie, nowo wybrany Sąd
Lekarsko-Weterynaryjny, pracuje dotąd w niezmienionym składzie. Sąd, kończąc pracę w
swojej IV kadencji nie pozostawił żadnych spraw nierozpoznanych.
Do Sądu Okręgowego Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej V kadencji wpłynęło
siedem wniosków o ukaranie lekarzy weterynarii. Wszystkie wnioski zostały skierowane
przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lubelskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej i dotyczyły przewinień zawodowych lekarzy weterynarii, wykonujących
zawód na terenie naszej Izby. Poddając analizie charakter popełnionych przewinień
zawodowych, można stwierdzić, że mieszczą się one w katalogu najczęściej występujących
spraw, jakie rozpatrywane są przez Sąd naszej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Jedna z
rozpatrywanych przez Sąd spraw dotyczyła przewinienia zawodowego związanego z
prowadzeniem niewłaściwej konkurencji, pięć kolejnych spraw dotyczyło naruszenia ustawy
z dnia 18 grudnia 2003 r. O zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 11 poz.
95 z późn. zm.). Jedna z rozpatrywanych przez Sąd spraw dotyczyła nieprzestrzegania przez
lekarza weterynarii przepisów prawa farmaceutycznego.

Wszystkie rozprawy prowadzone przez Sąd Lekarsko-Weterynaryjny miały charakter
jawny. Po przeprowadzonych przewodach Sąd Lekarsko-Weterynaryjny w sześciu sprawach
uznał za zasadne wnioski o ukaranie lekarzy weterynarii przesłane przez Okręgowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i tym samym uznał obwinionych lekarzy za
winnych popełnienia przewinień zawodowych. W stosunku do pięciu lekarzy weterynarii Sąd
Lekarsko-Weterynaryjny orzekł karę upomnienia, a w stosunku do jednego lekarza
weterynarii – karę nagany. Kara nagany została orzeczona w stosunku do lekarza weterynarii,
który działając w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt, prowadził sprzeczną z zasadami
prawa i etyki zawodowej działalność konkurencyjną. Była to kara po raz pierwszy orzeczona
przez Sąd Lekarsko-Weterynaryjny naszej Izby w okresie ostatnich siedmiu lat. W jednym
przypadku Sąd po rozpoznaniu sprawy uznał brak winy lekarza weterynarii. Kosztami
postępowania
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przedmiotowej sprawie
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Weterynaryjną.
Wszystkie wydane przez Sąd Lekarsko-Weterynaryjny V kadencji orzeczenia są już
prawomocne. Sąd Lekarsko-Weterynaryjny, uznając w sześciu przypadkach winę lekarzy,
obciążył ukaranych lekarzy weterynarii kosztami prowadzonego postępowania.
W jednej z rozpatrywanych spraw, związanych z nieprzestrzeganiem przez lekarza
weterynarii przepisów ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt, Sąd LekarskoWeterynaryjny, działając na mocy przepisów prawa, zobligowany był poinformować
powszechne organy ścigania.
Porównując liczbę rozpatrywanych spraw przez Sąd Lubelskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej IV i obecnej V kadencji, można zauważyć, iż konfliktowość w naszym
zawodzie ma tendencję zniżkową. Uważam, że jest to bardzo pozytywne zjawisko.
Charakterystyczne jest, że wszystkie z rozpatrywanych przez Sąd Lekarsko –
Weterynaryjny spraw dotyczą przewinień zawodowych wynikających z nieznajomości przez
lekarzy weterynarii przepisów obowiązującego prawa. Żadna z rozpatrywanych spraw nie
wynikała ze skargi wniesionej przez właściciela zwierzęcia. Można zatem założyć, że gdyby
lekarze weterynarii aktualizowali swoją wiedzę z zakresu obowiązującego prawa dotyczącego
medycyny weterynaryjnej (w szczególności części medycyny weterynaryjnej, którą
wykonują), to nie dochodziłoby do popełnienia przewinień zawodowych będących
przedmiotem rozpatrywanych spraw przed sądem zawodowym.
Mając powyższe na uwadze, w sposób szczególny zachęcam lekarzy weterynarii do
systematycznej aktualizacji wiedzy w zakresie obowiązującego prawa dotyczącego
wykonywania naszego zawodu.
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W podsumowaniu chciałbym wyrazić serdeczne podziękowania za współpracę
wszystkim osobom, które pełnią rolę członków organów naszej Izby oraz tym wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób byli zaangażowani w pracę naszego Sądu.
Z poważaniem
Piotr Listos
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