
Sprawozdanie z działalności Sądu Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach  
za okres 16.03.2019 r. do 28.03.2020 r. 

 
Sąd Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji działał w niezmienionym 

składzie: lek. wet. Jan Skrzypiec – przewodniczący, dr Zbigniew Blimke – zastępca 
przewodniczącego, i członkowie: lek. wet. Wojciech Białoń, lek. wet. Barbara Gruca, lek. 
wet. Zbigniew Mazur, lek. wet. Jacek Musialik, lek. wet. Małgorzata Strokowska, lek. wet. 
Grzegorz Tokarczyk i dr Janusz Związek. 
 

W okresie sprawozdawczym do Sądu Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
wpłynęło 14 wniosków o ukaranie, 2 wnioski pozostały do rozpatrzenia z poprzedniej 
kadencji. Wszystkie wnioski sporządzone zostały przez ROZ i jego zastępców naszej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej i dotyczyły lekarzy weterynarii z naszej izby. 
 

Rozpisanych zostało w sumie 18 rozpraw jawnych, z czego jedna rozprawa została 
odwołana ze względu na usprawiedliwioną nieobecność kluczowego świadka, a 1 została 
odroczona na wniosek obrońcy obwinionej, oraz 1 posiedzenie niejawne. 
 

Sąd na rozprawach wydał 15 orzeczeń z  wyrokiem winny i orzekł kary upomnienia,  
z tym że dwa orzeczenia nie są prawomocne, 1 rozprawa zakończyła się orzeczeniem 
uniewinniającym, na posiedzeniu niejawnym sprostowano błąd rachunkowy dotyczący 
kosztów postępowania.  
 

Rozpatrywane wnioski o ukaranie w tym roku w przeważającej części (13) dotyczyły 
nieprzestrzegania prawa dot. ochrony zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – na 
wniosek PLW – niezgłaszanie w ogóle lub po terminie danych z rejestru zaszczepionych 
psów przeciwko wściekliźnie. W tych wszystkich przypadkach obwinieni przyznali się do 
winy, różnie tłumaczyli swoje zaniedbanie, niemniej w związku z niezbitymi dowodami 
zostali ukarani. Pozostałe wnioski to błąd w sztuce lekarsko-weterynaryjnej, brak zgodny 
opiekuna na przewożenie zwierzęcia do innego zlz, w innym mieście,  na diagnostykę 
obrazową i operację, nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej, brak 
zgodny na eutanazję i sekcję zwłok.  

W okresie sprawozdawczym wpłynęło odwołanie do Krajowego Sądu Lekarsko-
Weterynaryjnego od  jednego orzeczenia uniewinniającego (z poprzedniego okresu), złożone 
przez opiekunkę zwierzęcia. KSL-W odwołanie odrzucił stwierdzając, iż pochodziło ono od 
osoby nieuprawnionej do złożenia takiego odwołania i utrzymał nasze orzeczenie w mocy. 
 

W każdym skazującym przypadku, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 
odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii, orzeczono zwrot kosztów postępowania 
prowadzonego przez ROZ oraz przez Sąd, na rzecz Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.  
 

Wszystkie rozprawy odbyły się w siedzibie Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
w Katowicach przy ulicy Walecznych 4, a na dzień sporządzania sprawozdania do 
sekretariatu Sądu wpłynął jeden nowy wniosek o ukaranie.  

 
04 września 2019 r. wysłałem opracowane głównie przeze Panią mecenas Magdaleną 

Skonecką i Sekretarza Sądu Śl.I.L-W. Panią mgr Magdalenę Górską, uwagi do projektu 
uchwały KRL-W w sprawie Ramowego Regulaminu Organizacji Sądów Lekarsko-
Weterynaryjnych. Uwag było w sumie 14. To bardzo dużo, biorąc pod uwagę fakt, iż projekt 
uchwały zawierał 3 paragrafy, a załącznik numer 1 - paragrafów 9, (załącznik numer 2 



stanowił wyłącznie plan rozprawy, dobrze nam znany i praktykowany). Za przesłanie tak 
licznych i merytorycznych uwag otrzymaliśmy podziękowania i zapewnienie, że zostaną one 
uwzględnione w projekcie. Proces legislacyjny w Krajowym Sądzie Lekarsko-
Weterynaryjnym nadal trwa.  
 

W dniu 20 stycznia 2020 r. złożyłem do Rady Śl.I.L-W. wniosek o wystąpienie do 
KRL-W o przyznanie dwóm sędziom: lek. wet. Grzegorzowi Tokarczykowi i lek. wet. 
Jackowi Musialikowi  honorowego odznaczenia „Meritus” – zasłużony dla samorządu 
lekarsko-weterynaryjnego. Kol. Grzegorz działa w Sądzie Śl.I.L-W od 2005 roku – cztery 
kadencje, a Kol. Jacek od 2013 roku, czyli już dwie kadencje. Obaj niezawodnie pełnią 
powierzone funkcje wielokrotnie prowadząc rozprawy, lub dzieląc się swoją wiedzą  
i doświadczeniem, będąc członkiem składu sędziowskiego. Ponadto Grzegorz Tokarczyk 
bardzo często czynnie uczestniczy w obradach Zjazdu będąc członkiem różnych komisji czy 
też pełniąc role zastępcy Przewodniczącego Prezydium Zjazdu (dotąd ośmiokrotnie). 
Natomiast Jacek Musialik bezpośrednio przed objęciem funkcji sędziego był jedną kadencję  
I zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Śl.I.L-W. Rada Śl.I.L-W. pozytywnie 
przyjęła mój wniosek i na posiedzeniu Rady w dniu 28 stycznia 2020 r. podjęła stosowną 
uchwałę, które została przesłana do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i czeka na 
rozpatrzenie. 
 
 
Przewodniczący Sądu ŚILW  
lek. wet. Jan Skrzypiec 
Katowice, 06.03.2020 r. 
 


