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Docierają do mnie sygnały związane z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu
prowadzonych przez okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne rejestrów podmiotów
leczniczych dla zwierząt. Zgodnie z art. 17 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003
r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz.U. z 2004 r., Nr 11, poz. 95 ze zm.), jednym
z elementów wniosku o wpis do rejestru jest wskazanie osoby kierownika zakładu
leczniczego. Rejestr musi bowiem zawierać dane osobowe kierownika podmiotu
leczniczego dla zwierząt (art. 16 ust. 4 pkt 3 ustawy). Wiąże się to niewątpliwie z
zakresem odpowiedzialności kierownika określonym w szczególności w ustawie z dnia
11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt (Dz.U. z 2014 r., poz. 1539) oraz w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo
farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271 ze zm.).
Na kierowniku podmiotu leczniczego dla zwierząt spoczywają takie obowiązki
jak zapewnienie właściwego prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej, czy
zawiadomienie odpowiednich służb o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej. Osoba
pełniąca taką funkcję odpowiada również za właściwy obrót produktami leczniczymi
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kontekście, dane znajdujące się w rejestrach zakładów leczniczych dla zwierząt, z
uwagi na domniemanie ich zgodności ze stanem faktycznym, nabierają szczególnego
znaczenia.
Tymczasem, jak wskazują kierowane do mnie skargi, zdarza się, że właściciele
podmiotów leczniczych dla zwierząt, wnioskując o wpis do rejestru zakładów
leczniczych dla zwierząt, wskazują jako kierownika zakładu osobę, która nigdy takiej
funkcji nie przyjęła i zatrudniła się jedynie jako „szeregowy” lekarz weterynarii. Taki,
niezgodny ze stanem faktycznym wniosek o wpis do rejestru, nie jest w żaden sposób
weryfikowany przez właściwą okręgową izbę lekarko-weterynaryjną. Wynika to z tej
okoliczności, że do wniosku o wpis, wnioskodawca załącza oświadczenie o zgodności
zawartych w nim danych z prawdą. Brak weryfikacji tego, czy osoby wskazane jako
kierownik zakładu leczniczego dla zwierząt rzeczywiście pełnią taką funkcję
narażać może wspomniane osoby na ryzyko poniesienia odpowiedzialności, w tym
karnej, za wystąpienie ewentualnych nieprawidłowości w zakładzie leczniczym,
którego są rzekomo kierownikami.
Co istotne, sami zainteresowani lekarze weterynarii, nie są w stanie tego
zagrożenia usunąć. W postępowaniu o wpis w rejestrze nie przysługują im bowiem
prawa strony, toteż uchwała okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej o wpisie nie
jest im doręczana, a nawet jeżeli powezmą o niej informację, i tak nie są
legitymowani do jej zaskarżenia. W jednej z tego rodzaju spraw, sama zaskarżyłam
uchwałę o wpisie zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt polegającą na

wpisaniu jako kierownika zakładu lekarza, który nigdy takiej funkcji nie pełnił.
Niewykluczone, że podobne interwencje będę musiała podjąć również w innych,
podobnych sprawach.
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2014 r., poz. 1648),
zwracam się do Pana Ministra o przedstawienie stanowiska w omawianej sprawie. W
szczególności

proszę

o wskazanie,

czy dostrzega

Pan

Minister

konieczność

nowelizacji regulacji dotyczących rejestrów zakładów leczniczych dla zwierząt
poprzez umożliwienie okręgowym izbom lekarsko-weterynaryjnym weryfikacji
prawdziwości danych zawartych we wniosku o wpis, np. poprzez wprowadzenie
obowiązku dołączania do wniosku oświadczenia kierownika podmiotu leczniczego
dla zwierząt o objęciu tej funkcji.
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