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„Gdy wspominam tych, którzy tak wielki wywarli 

na mnie wpływ, dochodzę do przekonania, że nie  

tyle brał się on z doskonałości ich rzemiosła, ile  

z przymiotów ich umysłów.” 

                                                                                                

                                                                                                 William J. Mayo, 1861-1939 

 

 

Sprawozdanie z działalności Sądu Okręgowego Lubelskiej  

Izby Lekarsko -Weterynaryjnej V kadencji 

 

 Od czasu V Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Lubelskiej Izby Lekarsko -

Weterynaryjnej, który odbył się dnia 22 marca 2009 r. w Lublinie, nowo wybrany Sąd 

Lekarsko-Weterynaryjny pracuje do chwili obecnej w niezmienionym składzie.  

 Na wstępie niniejszego sprawozdania, które ma charakter szczególny z powodu 

upływu obecnej kadencji organów samorządu lekarsko-weterynaryjnego naszej Izby 

stwierdzam, iż Sąd nie pozostawił żadnych spraw nierozpoznanych.  

W V kadencji do Sądu wpłynęło dziewiętnaście wniosków o ukaranie lekarzy 

weterynarii. Wszystkie wnioski zostały skierowane do Sądu przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej LILW i dotyczyły przewinień zawodowych lekarzy 

weterynarii wykonujących zawód na terenie naszej Izby.  

Poddając analizie charakter popełnionych przewinień zawodowych można stwierdzić, 

że mieściły się one w katalogu najczęściej rozpatrywanych spraw przez Sąd naszej Izby.  
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Najwięcej, czyli dziewięć przewinień zawodowych, popełnionych przez lekarzy 

weterynarii 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.). Trzy przewinienia dotyczyły 

popełnionych błędów w diagnozie lub terapii, dwa przewinienia zostały popełnione poprzez 

prowadzenie nieuczciwej konkurencji a cztery przewinienia polegały na działaniach 

sprzecznych z przepisami prawa farmaceutycznego. 

 Jedna z rozpatrywanych przez Sąd spraw, dotyczyła naruszenia przez lekarza 

weterynarii przepisów stricte Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii.  

Wszystkie rozprawy prowadzone przez Okręgowy Sąd Lekarsko – Weterynaryjny 

miały charakter jawny.  

Sąd odbył w sumie osiemnaście posiedzeń, na których w wyniku rozpatrywanych 

spraw uznał wszystkie wnioski o ukaranie, wniesione przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej za zasadne.  

W stosunku do jedenastu lekarzy weterynarii Sąd orzekł karę upomnienia, a w 

stosunku do trzech lekarzy weterynarii karę nagany. 

 Czternaście orzeczeń Sądu jest już prawomocnych.  

Ostatnie posiedzenie Sądu Lekarsko – Weterynaryjnego odbędzie się dnia 9 kwietnia 

2013 r., czyli w terminie późniejszym niż data sporządzenia niniejszego sprawozdania. 

Oczywistym zatem pozostaje, iż zarówno rozstrzygnięcie danej sprawy jak również jego 

prawomocność nie jest objęta treścią niniejszego sprawozdania.  

 Z analizy postępowań przed Okręgowym Sądem Lubelskiej Izby Lekarsko - 

Weterynaryjnej wynika, iż Sąd jedno postępowanie umorzył, natomiast w trzech przypadkach 

uznał brak winy lekarzy weterynarii.   

W jednej sprawie dotyczącej nieprzestrzegania przez lekarza weterynarii przepisów 

powołanej wyżej ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt Sąd, działając zgodnie z 

przepisami prawa w tym zakresie, poinformował powszechne organy procesowe o 

charakterze rozpatrywanej sprawy. 

Podsumowując czteroletni okres sprawowania funkcji przewodniczącego Sądu 

Okręgowego Lubelskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej V kadencji stwierdzam, że był to 

okres owocnej, rzetelnej i satysfakcjonującej pracy w gronie wspaniałych lekarzy weterynarii, 

sędziów naszego Sądu.  

W sposób szczególny chciałbym podziękować za współpracę SSOLIL-W Pani dr 

Marzenie Ramotowskiej-Kołbun, Pani dr n. wet. Hannie Czekaj, Panu  dr. Ludwikowi 

Cichockiemu oraz Panu dr. n. wet. Tomaszowi Piechowi. 
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Kolejną część sprawozdania Sądu Okręgowego LILW, które stanowi jednocześnie 

podsumowanie sprawowania przeze mnie funkcji jego przewodniczącego, chciałbym 

poświęcić tematyce jego funkcjonowania w strukturze naszej Izby, z wyłączeniem w tym 

miejscu pracy Sądu w zakresie orzekania. Jest to niezwykle ważna płaszczyzna, która wraz z 

merytoryczną pracą Sądu stanowi niezbędny element jego funkcjonowania, mający 

bezpośredni wpływu na końcowy efekt jego działań i realizację zadań nałożonych przepisami 

prawa.  

Reasumując można stwierdzić, iż w pracę organu, jakim jest Sąd Lekarsko - 

Weterynaryjny zaangażowanych jest także wiele osób, które nie pełnią funkcji sędziów.  

Dlatego też uważam za stosowne, aby w niniejszym sprawozdaniu wskazać grono tych 

osób, poprzez skierowanie do nich słów podziękowania za wspaniały okres czteroletniej 

współpracy. 

W sposób szczególny dziękuję Panu dr. Tomaszowi Górskiemu - Prezesowi Rady 

Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Panu prof. dr. hab. Zbigniewowi Pomorskiemu 

oraz dr. Andrzejowi Więckowi – wice prezesom Lubelskiej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, 

członkom Rady Lubelskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej, Panu dr. Rafałowi 

Michałowskiemu - Okręgowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej, Panu dr. 

Tomaszowi Brzanie – Sekretarzowi Lubelskiej Rady Lekarsko- Weterynaryjnej, Pani dr 

Annie Polskiej - Dyrektor Biura Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Pani mgr Teresie 

Mazurek oraz mgr Teresie Sobótce - Sekretarzom Sądu naszej Izby, Pani mec. Alicji 

Lemieszek – radcy prawnemu naszej Izby oraz mgr Marcie Aleksandrowicz - księgowej 

Lubelskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej. 

   

                   

                                                                                                     Z poważaniem   

                                                            

                                                                                                                 Piotr Listos   

 

 


