
 

Załącznik do uchwały nr 5 /2013/VI 

VI Zjazdu Sprawozdawczo- Wyborczego  

Lekarzy Weterynarii VI Kadencji 

Lubelskiej Izby  Lekarsko-Weterynaryjnej w Lublinie 

                                              z dnia 21kwietnia  2013 r. 

 

 

Sprawozdanie z działalności Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w  czwartym roku  V  kadencji  za  okres  od   

25 marca 2012 roku do 21 kwietnia 2013 roku. 

V Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Lubelskiej Izby Lekarsko-

Weterynaryjnej w dniu 22 marca 2009 roku na Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

wybrał na V kadencję lekarza weterynarii Rafała Michałowskiego, zastępcami wybrani zostali 

lekarze weterynarii: Paweł Piotrowski, Andrzej Sadzikowski, Maciej Szczawiński i Bolesław 

Wojtoń. 

Organ Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej działa w oparciu o ustawę z dnia 21 

grudnia 1990 roku o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz 

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 29 lipca 1993 roku w 

sprawie postępowania dotyczącego odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii i 

uchwałę Nr 3/2008/IV III Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Lubelskiej Izby 

Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 24 lutego 2008 roku w sprawie ramowego regulaminu 

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Pracę 

sekretariatu reguluje uchwała Nr 8/2009 V  Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy 

Weterynarii Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 22 marca 2009 roku 

W okresie sprawozdawczym do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lubelskiej 

Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wpłynęło 12 spraw – w tym jedna z innej izby przekazana 

przez Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej . Sprawy te dotyczyły: 

 błędu w sztuce lekarsko-weterynaryjnej  –  6 spraw, 

 wydania nieprawidłowej opinii - 1 sprawa, 

 nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej  – 1 sprawa, 

 konfliktu między lekarzami weterynarii – 2 sprawy, 

 niezgodnego z prawem wykonywania zawodu  – 2 sprawy. 

          Łącznie w trakcie całej kadencji wpłynęło 33 sprawy. 

          Do dnia dzisiejszego sprawy za ostatni okres sprawozdawczy rozpatrzono w 

następujący  

sposób: 

 wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego – 3  

sprawy, 

 zawieszono postępowanie wyjaśniające – 1 sprawa, 

 umorzono postępowanie - 1 sprawa, 

 skierowano wniosek o ukaranie do Sądu Lubelskiej Izby Lekarsko-

Weterynaryjnej –  

3 sprawy, 

 załatwiono w inny sposób - 1 sprawa, 

 trwa  postępowanie  wyjaśniające  – 3 sprawy. 

Powyższe zestawienie uzupełniają 2 sprawy w których postępowanie  zawieszono w 

poprzednich okresach. 

Charakter skarg kierowanych do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lubelskiej 

Izby Lekarsko-Weterynaryjnej był bardzo różny. Wiele z nich to skargi na błędne i 



nieprawidłowe leczenie. Niewiele mniej skarg dotyczy braku lub błędnej dokumentacji 

lekarsko-weterynaryjnej. Należy  zaznaczyć, że ten rodzaj przewinień prawie zawsze 

występuje również przy sprawach dotyczących błędów w sztuce lekarskiej, a przecież 

rzetelna i wiarygodna dokumentacja stanowi często jedyną obronę lekarza weterynarii.  

Kolejny rodzaj spraw dotyczy praktycznie całkowitej nieznajomości, a przynajmniej takie 

wnioski można wysnuć z materiałów postępowań, ogólnie pojętego prawa weterynaryjnego i 

prawa farmaceutycznego. Z zadowoleniem trzeba stwierdzić, że zmniejszyła się ilość 

konfliktów między lekarzami. Trzeba wyraźnie jednak zaznaczyć, że liczba spraw 

kierowanych do organu rzecznika nie jest równa ilości niezadowolonych właścicieli naszych 

pacjentów. Rzecznik odbywa często bardzo emocjonalnie prowadzone z ich strony rozmowy 

telefoniczne podczas których jest osobą na której ogniskuje się cały żal anonimowego 

właściciela do najczęściej anonimowego lekarza. Rozmowa taka bardzo często kończy 

sprawę.  

Rzecznik w ostatnim roku uczestniczył we wszystkich, z dwoma wyjątkami, 

posiedzeniach Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz jej Prezydium.  

Za współpracę pragnę podziękować wszystkim z którymi współpracować miałem 

okazję, a w szczególności wymienionym na wstępie zastępcom rzecznika,  Prezesowi 

Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Tomaszowi Górskiemu, Lubelskiemu 

Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii 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, 

mecenas Alicji Lemieszek, pełniącej obowiązki sekretarza rzecznika mgr Teresie Mazurek, 

mgr inż. Marcie Aleksandrowicz i inż. Teresie Sobótka. 

 

    

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 

Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

lek. wet. Rafał Michałowski 

 

 

 


