SPRAWOZDANIE
Okręgowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego
Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
z działalności w 2014 roku

Sąd Lekarsko-Weterynaryjny Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
pracował w 2014 roku w 10-osobowym składzie wybranym na Zjeździe Lekarzy Weterynarii
w dniu 24 lutego 2013 r. na okres VI kadencji ( 2013 – 2017 ) :
Przewodniczący dr hab., prof. UWM Jan Siemionek,
Wiceprzewodniczący lek. wet. Hubert Pereświet-Sołtan
lek. wet. Tadeusz Wojnicz,
Członkowie: lek. wet. Grzegorz Cituk,
lek. wet. Ryszard Jasiecki
lek. wet. Urszula Pazdry-Strzemżalska
dr hab., prof. UWM Andrzej Pomianowski
prof. dr hab. Andrzej Raś
lek. wet. Jacek Wyszkowski
lek. wet. Andrzej Zyskowski
Należy przy tym zaznaczyć, że w ubiegłym roku wyjątkowo prawie wszystkie osoby z tego
składu faktycznie uczestniczyły w pracy Sądu , wchodząc w skład 3-osobowych składów
orzekających rozpatrujących poszczególne sprawy . Szczęśliwie 4 osoby pracowały w
Sądzie w poprzednich kadencjach, w tym 2 pełniąc funkcję Przewodniczącego lub jego
Zastępcy, a 2 osoby pracowały w innych organach Izby. Dlatego nie było problemu z
wyznaczeniem przewodniczących składów orzekających i dobieranie tych składów
stosownie do tematyki rozpatrywanych spraw oraz stopnia ich trudności .
W 2014 roku do Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego tut. Izby wpłynęło ogółem 12
wniosków o ukaranie lekarzy weterynarii, co wraz z wnioskami pozostałymi do rozpatrzenia
z 2013 r. dało ogółem 15 wniosków o ukaranie 15 lekarzy weterynarii - członków naszej
Izby . Wszystkie wnioski pochodziły od Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej naszej
Izby .
Większość wniosków dotyczyła zarzutów związanych z nieprawidłowym prowadzeniem
dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i dokumentacji obrotu detalicznego produktami
leczniczymi weterynaryjnymi ( 9 ) lub tych samych przewinień w połączeniu z ewidentnym
naruszeniem prawa farmaceutycznego ( 3) oraz złej diagnozy i leczenia zwierząt ( 2) i
dobrostanu zwierząt ( 1).
W 2014 r. Sąd zbierał się na 9 posiedzeniach jawnych , w rezultacie rozpatrując 7
wniosków , ponieważ 2 posiedzenia zakończyły się odroczeniem terminu , wynikającym z
nieobecności strony .
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W wyniku rozpatrzenia 7 wniosków o ukazanie Sąd umorzył 2 postępowania – ze
względu na małą szkodliwość społeczną czynu
oraz inne okoliczności sprawy
przemawiające za tym , że cel wychowawczy został osiągnięty i jest małe
prawdopodobieństwo tego, że obwiniony lekarz weterynarii ponownie dopuści się
popełnienia zarzucanego mu czynu .
Rozpatrując pozostałe 5 wniosków Sąd uznał obwinionych winnymi zarzucanych im
czynów i wymierzył kary upomnienia , obciążając jednocześnie kosztami postępowania .
Do rozpatrzenia w 2015 r. przeszło 8 wniosków z 2014 r. , w tym 1 w wyniku
odroczenia terminu , a 4 ze względu na ich wpływ pod koniec 2014 r.
O tym, że rok 2015 raczej nie będzie mnie pracowity świadczy fakt, iż już w I kwartale
bieżącego roku wpłynęły kolejne 3 wnioski o ukaranie lekarzy wet.
W lutym 2015 r. nastąpiło podsumowanie pracy tut. Sądu za 2014 r. Stosowne
sprawozdanie zostało złożone do Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego i jest
dzisiaj przedstawiane Zjazdowi naszej Izby .
W dniu 26 marca br. Krajowy Sąd organizuje w Warszawie szkolenie przewodniczących
sądów okręgowych i biur obsługujących te sądy. Oczywiście weźmiemy w nim udział ,
ponieważ w programie przewidziane jest omówienie wyników i merytorycznej pracy sądów
oraz obsługujących je sekretariatów, prowadzenie dokumentacji oraz odpowiedzi na pytania
zgłoszone wcześniej. Przewidziana jest też obecność sędziego zawodowego.
Poza tym zgłosimy też problemy, które wynikły z dotychczasowej pracy naszego Sądu.
Dotyczą one m.in.
1) możliwości odstąpienia od wymierzenia kary lekarzowi wet. ( nasza wiedza wskazuje
na brak takiej możliwości ),
2) uprawnień wnioskodawcy ( składającego zawiadomienie do Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej o popełnieniu przewinienia ) w postępowaniu
odwoławczym ( czy jest stroną pokrzywdzoną i w jakich okolicznościach, czy i na
jakich warunkach oraz w jakim zakresie przysługuje mu prawo wniesienia odwołania
od orzeczenia okręgowego sądu lekarsko-weterynaryjnego ) .
Mamy nadzieję uzyskać odpowiedź na pytania, które zrodziły się podczas niejawnych
narad składów orzekających naszego Sądu, poprzedzających wydanie orzeczenia .
Sądzimy, że inne sądy okręgowe również mają i zgłoszą problemy wynikające z ich
doświadczeń.
Już teraz pracujemy nad wyznaczeniem terminów posiedzeń Sądu w kwietniu i dalszych
miesiącach bieżącego roku. Kompletujemy też składy orzekające , możliwie najlepiej
dobrane do specyfiki spraw oczekujących na rozpatrzenie . Albowiem liczba spraw do
rozpatrzenia już teraz jest stosunkowo duża, a uwzględniając informacje wynikające ze
sprawozdania z działalności Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – zwiększy się w
ciągu roku .
Wobec powyższego już teraz można mieć pewność, że 2015 rok będzie dla naszego Sądu
i dla sędziów bardzo pracowity.
2

Biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki i przyszłe zadania serdecznie dziękuję
wszystkim członkom naszego Sądu za ich pracę i współpracę, za to że mimo wielu
własnych obowiązków i dużej odległości przyjeżdżają do Izby, zapoznają się z aktami spraw
a potem w sposób odpowiedzialny i szczegółowy prowadzą postępowanie , wydając
wyważone, sprawiedliwe orzeczenia.
Szczególne podziękowanie kieruję do tych Koleżanek i Kolegów, którzy biorą na siebie
dodatkowy obowiązek przewodniczenia składom orzekającym, a mam ty na myśli Panią
Doktor Urszulę Pazdry-Strzemżalską i Pana prof. Andrzeja Rasia. Na osobach tych ,
posiadając długoletnie doświadczenie w pracy sędziego – mogę zawsze polegać.
Dodatkowego wsparcia udzielają mi też moi Zastępcy w osobach Pana Doktora Huberta
Pereświeta-Sołtana i Doktora Tadeusza Wojnicza . Obaj Panowie wykazują bardzo duże
zaangażowanie , uczestnicząc w wielu rozprawach , a także „ ratując sytuację „ w
przypadku nagłej nieobecności wyznaczonego sędziego.
Słowa uznania kieruję również do nowych członków Sądu, którzy mimo braku
doświadczenia w tej działalności nie stronią od udziału w rozprawach, szczegółowo
analizują akta, aktywnie uczestniczą w rozprawach i naradach Sądu.
Nie mogę pominąć znaczącej roli Sekretariatu Sądu, wbudowanego w strukturę biura
Izby. Tu mieści się bowiem sztab naszego Sądu, tu znajdujemy
pełną obsługę
organizacyjno-techniczną oraz wsparcie prawne . Bez tego nasza praca byłaby ułomna, a
czasem nawet nieświadomie błędna . Szczególnie dziękuję za okazane wsparcie i pomoc
Pan mgr Aleksandrze Jaksztowicz.
Jesteśmy na półmetku VI kadencji i mamy coraz lepszą świadomość naszych zadań i
obowiązków . Dlatego dziękując wszystkim wymienionym za dotychczasowe
zaangażowanie mam nadzieję i liczę na Państwa pomoc przez następne dwa lata.

Przewodniczący
Okręgowego Sądu
Lekarsko-Weterynaryjnego
Dr hab. Jan Siemionek, prof. UWM
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