
Uchwała Nr 566/2010/V 
Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu 

z dnia  15 grudnia  2010 r. 
 

o sposobie wykonania przez członków DIL-Wet. uchwały 
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 

 nr 28/2010/V z dnia  9 grudnia 2010 r. 
 

Rada Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, działając na podstawie art. 29 pkt. 1                  
w związku z art. 10 ust. 2 pkt. 3 i 10 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza 
weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tj. DzU z 2009 r. Nr 93, poz. 767 zm. 
27.10.2010 r. DzU Nr 200, poz. 1326), mając na względzie obowiązek wykonania uchwały 
nr 28/2010/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 9 grudnia 2010 r. a takŜe 
przepisy obowiązującego prawa, w tym zobowiązania organów Inspekcji Weterynaryjnej 
wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o słuŜbie cywilnej  (DzU  Nr 227, poz. 1505 
z późn. zmianami), ustala się następujący tryb postępowania: 
 

§ 1 
 

1. Lekarze weterynarii, wyznaczeni w trybie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
o Inspekcji Weterynaryjnej (pismo nr GIWpr 022-3/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r.) 
przez powiatowego lekarza weterynarii, wstrzymują się z podpisywaniem umów 
obowiązujących od 01.01.2011 r. w zakresie:  

• wykonywania szczepień i badań rozpoznawczych, 
• sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaŜy 

zwierząt, 

• badania zwierząt umieszczanych na rynku lub przeznaczonych do wywozu, 
• wystawiania świadectw zdrowia, 
• pobierania próbek do badań. 

2. W przypadku, gdy wcześniej zawarta umowa na wykonywanie wymienionych 
czynności swoją waŜnością wykracza poza termin 31 grudnia 2010 r., co skutkuje 
koniecznością uzupełnienia jej o aneks związany ze zmianą podstawy prawnej             
określającej zasady wynagradzania (Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi DzU nr 227/10, poz. 1484), wyznaczeni lekarze weterynarii powinni odmówić 
podpisania tych aneksów. 

3. Powiatowi lekarze weterynarii oraz uprawnieni pracownicy powiatowych 
inspektoratów weterynarii w związku z koniecznością wypełnienia zadań 
ustawowych, które do dnia 31 grudnia 2010 roku realizowane były przez lekarzy 
wyznaczonych, wykonywać będą wszystkie czynności wymienione w punkcie 1 
w siedzibach stad, egzekwując w sposób rygorystyczny wszystkie przepisy prawa 
obowiązujące w danym zakresie. Mając na względzie konieczność racjonalnego 
wydatkowania środków budŜetowych, celowym jest łączenie czynności 
wykonywanych w siedzibach stad z urzędowymi kontrolami.  

4. Powiatowi lekarze weterynarii oraz uprawnieni pracownicy powiatowych 
inspektoratów weterynarii, a takŜe wyznaczeni lekarze weterynarii realizując zadania  
z zakresu badania zwierząt  rzeźnych, mięsa i dziczyzny, dobrostanu zwierząt podczas 
uboju oraz nadzoru nad rozbiorem i przetwórstwem mięsa a takŜe badaniem 



laboratoryjnym na obecność włośni, z naleŜytą starannością wyegzekwują prawo 
obowiązujące w danym zakresie. 

5. Wszystkie czynności wykonywane przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej 
określone w punktach 3 i 4 wykonywane będą tylko i wyłącznie w godzinach 
urzędowych. 
Opłaty za wykonane czynności naleŜy pobierać w formie bezgotówkowej. 
 

§2 
 

W celu monitorowania sposobu wykonania uchwały Krajowej Rady Lekarsko-
Weterynaryjnej nr 28/2010/V z dnia 9 grudnia 2010 r.: 
 

1. Powiatowi Lekarze Weterynarii w razie podpisania umowy, wbrew zasadom 
określonym w §1, pkt. 1 i 2 są zobowiązani poinformować o tym fakcie Radę DIL-
Wet., która skieruje wniosek do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej DIL-Wet.  

2. Powiatowi Lekarze Weterynarii przekaŜą Radzie Dolnośląskiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej w terminach: 28 grudnia 2010 r. i 5 stycznia 2011 r., informację 
o realizacji postanowień uchwały Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 
9 grudnia 2010 r.  

§ 3 
 

Zobowiązuje się delegatów na Zjazd Lekarzy Weterynarii DIL-Wet. w kaŜdym powiecie do 
zorganizowania w porozumieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii spotkania wszystkich 
lekarzy weterynarii celem omówienia realizacji niniejszej uchwały i apelu. 

 
§  4 

Uchwała została podjęta zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy składu Rady 
obecnych na posiedzeniu         - 15 
za podjęciem uchwały             -  15 
przeciw                                    -    0 
wstrzymało się                         -   0 

§ 5 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

Podpisy członków Rady: 

1. Jan Dorobek 9. Krzysztof  Czarnecki 

2. Ewa Okręglicka 10. Dariusz Jackowski 

3. Robert Karczmarczyk 11. Zbigniew Kot 

4. Małgorzata Sitnik 12. Zdzisław Król 

5. Leokadia Dogiel   13. Wacław  Ocharski 

6. Danuta Pawicka - Bury 14. Artur Ró Ŝycki 

7. Grzegorz Ciszewski 15. Tadeusz Stefaniak 

8. Andrzej Bielarczyk 16. Andrzej Woźnica 

 


