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Wrocław, dnia 22 kwietnia 2012 r. 
 

Protokół z XVI Zjazdu Sprawozdawczego 
 Dolno śląskiej Izby Lekarsko –Weterynaryjnej.  

Prezes Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Jan Dorobek otworzył Zjazd, powitał 
delegatów i zaproszonych gości, wśród nich: - Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 
Zofię Batorczak, dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej prof. Jana Twardonia, wiceprezesa 
Dolnośląskiej Izby Lekarskiej Andrzeja Wojnara, prezesów izb okręgowych:  ElŜbietę Sobczuk z 
Izby Lubuskiej, Tomasza Pięknika z Izby Opolskiej, wiceprezesa Izby Śląskiej Mariusza Grzesiczka, 
komendanta Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu Jacka Szulca, 
przewodniczącą Funduszu Pomocy KoleŜeńskiej Joannę Kordas, przedstawiciela Towarzystwa 
Ubezpieczeniowego „Allianz” Artura Nowaka oraz Powiatowych Lekarzy Weterynarii, Delegatów na 
Zjazd i jednego z pierwszych działaczy Izby Edwarda Korfantego. 

Listy z Ŝyczeniami owocnych obrad do uczestników Zjazdu przesłali: prezes Izby Aptekarskiej 
Piotr Bohater, prezesi Izb Lekarsko - Weterynaryjnych : Kujawsko-Pomorskiej - Konstanty Klusek, 
Łódzkiej - Krzysztof Matras, Zachodniopomorskiej - Marek Kubica, Małopolskiej - Piotr śmuda.  
śyczenia telefoniczne przekazał Główny Lekarz Weterynarii Janusz Związek.     
 

Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych kolegów lekarzy weterynarii: Jacka Królińskiego, Iwony 
Klimentowskiej, Iwony Chrupcały, Krystyny Grześków, Kazimierza Składzienia, Wojciecha Zięby, 
Jerzego Freja, Witolda Józefczuka, prof. Piotra Wyrosta. 
 
 Prządek obrad został przyj ęty jednogło śnie. 

 Następnie prezes Jan Dorobek zaproponował Wojciecha Hildebranda  na 
Przewodnicz ącego Zjazdu , innych kandydatów nie zgłoszono, propozycję przyjęto 
jednogłośnie. 

 Przewodniczący Zjazdu Wojciech Hildebrand przejął prowadzenie Zjazdu i zgłosił na 
Wiceprzewodnicz ących zaproponowanych przez Radę DIL-Wet. Roberta Karczmarczyka  i 
Grzegorza Ciszewskiego . Koledzy wyrazili zgodę i zostali wybrani jednogłośnie. 

Na Sekretarza  Zjazdu zgłoszono - Małgorzat ę Sitnik  wybraną jednogłośnie, a na 
zastępcę Sekretarza  - Danutę Pawick ą-Stefanko  wybraną przy jednym głosie wstrzymującym 
się.  

Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej  zgłoszono - 
 

1. Zbigniewa Kota 
2. Tadeusza Kiersnowskiego  
3. Cezarego Prokopowicza 

Innych kandydatur nie zgłoszono, wszyscy zostali wybrani jednogłośnie. 

Do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano - 
1. Zdzisława Króla 
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2. Juliana Jakubiaka 
3. Dariusza Jackowskiego 

Innych kandydatur nie zgłoszono, wszyscy zostali wybrani jednogłośnie. 

Do Komisji Regulaminowej zgłoszono - 
1. Andrzeja Bielarczyka 
2. Edytę Bieńko 
3. Krzysztofa śelaznego 

Innych kandydatur nie zgłoszono, wszyscy zostali wybrani jednogłośnie. 
 
  Wręczenie odznacze ń. 
 

 Za zasługi dla samorządu lekarzy weterynarii Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna przyznała 3 
odznaczenia „ Meritus” dla: 

• Edwarda Korfantego 
• Ewy Okręglickiej 
• Artura RóŜyckiego 

Wystąpienia zaproszonych go ści. 

 Dolno śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Zofia Batorczak  serdecznie 
podziękowała za zaproszenie, Ŝyczyła aby Zjazd był jak najbardziej owocny. PoniewaŜ obecnie 
wiele się dzieje wokół naszego zawodu, widzi wyraźną potrzebę mówienia o naszych sprawach 
jednym głosem dla dobra nas wszystkich. 

 Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej prof. Jan Twardo ń Ŝyczył zebranym 
owocnych obrad oraz pogratulował tego co zostało dokonane. Przekazał kilka informacji na temat 
aktualnych spraw dotyczących Wydziału oraz podziękował za dziesięcioletnią współpracę z DIL-
Wet. - 6 lat na stanowisku prodziekana, 4 lata dziekana. Swoją współpracę określił jako bardzo 
dobrą i miał nadzieję, Ŝe będzie ona nadal układała się dobrze. 

 W imieniu swoim i Prezesa Dolnośląskiej Izby Lekarskiej  podziękował  za zaproszenie 
wiceprezes Izby Andrzej Wojnar . ZauwaŜył, Ŝe na sztandarze Izby Lekarskiej i Lekarsko-
Weterynaryjnej jest symbol Lwowa. Podkreślił, Ŝe jest to nie tylko element sentymentalny ale 
równieŜ symbol kontynuacji zawodu i uwidocznienie, Ŝe nasze korporacje mają wspólne 
korzenie. Wobec obecnego  zamachu politycznego na samorządy, uwaŜa, Ŝe musimy mówić 
jednym głosem, poniewaŜ wiele spraw nas łączy.  W imieniu swoich koleŜanek i kolegów przesłał 
gorące pozdrowienia i Ŝyczenia owocnych obrad. 

 Występujący w podwójnej roli: prezesa Izby Opolskiej i wiceprezesa Rady Krajowej 
Tomasz Pi ęknik  przeprosił za nieobecność prezesa Jacka Łukaszewicza, który nie mógł 
przyjechać, niestety obowiązki zatrzymały go w Warszawie. Następnie odczytał fragment z listu 
prezesa Jacka Łukaszewicza skierowanego do delegatów DIL-Wet. cytujący wypowiedź 
amerykańskiego ambasadora Victora Asha „Polska, jako największy kraj w regionie z najbardziej 
rozwiniętymi słuŜbami weterynaryjnymi, jest naturalnym liderem w tworzeniu platformy wymiany 
informacji dotyczącej zdrowia zwierząt. Polska ma jedną z najlepszych słuŜb weterynaryjnych w 
Unii Europejskiej, jeśli nie na świecie”. Podkreślił, Ŝe mając na uwadze słowa polityka tak 
wysokiej rangi, musimy pokazać jedność naszego zawodu, aby przeciwstawić się zamachom 
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politycznym, które dąŜą do zmarnowania naszego samorządu i Inspekcji Weterynaryjnej. Do 
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wpłynęło 1536 podpisanych imiennie listów poparcia 
działań Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie projektu ustawy o Inspekcji 
Bezpieczeństwa śywności. Na zakończenie swojej wypowiedzi Ŝyczył wszystkim udanych obrad i 
podejmowania dobrych decyzji. 

 ElŜbieta Sobczak prezes Lubuskiej Izby Lekarsko-Wetery naryjnej , powiedziała, Ŝe 
jest jej bardzo miło być obecną na tych obradach. Czasy mamy bardzo trudne, ale ma nadzieję, 
Ŝe jednakowe pojmowanie zadań Izby, Inspekcji i wolnej praktyki lekarskiej pozwoli nam te trudne 
momenty przetrwać. śyczyła aby głosowania były jednomyślne, wnioski trafne a podjęte decyzje 
realizowane. Pani Prezes przekazała na ręce prezesa Jana Dorobka statuetkę wykonaną z okazji 
20-lecia Izby Lubuskiej.   

 Mariusz Grzesiczek wiceprezes Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej powiedział, Ŝe 
jest mu niezmiernie miło, Ŝe moŜe brać udział w Zjeździe DIL-Wet., przekazał pozdrowienia od 
prezesa Michała Konopy i członków Izby Śląskiej, we własnym imieniu Ŝyczył owocnych obrad,  
aby się wspierać w sprawach merytorycznych, natomiast w momencie podejmowania decyzji 
znaleźć wspólny mianownik, co w obecnej sytuacji naszego środowiska wydaje się bardzo 
poŜądane. Korzystając z okazji podziękował wiceprezesowi Robertowi Karczmarczykowi za 
przyjęcie zaproszenia i obecność na Zjeździe Izby Śląskiej. 

 Pułkownik Jacek Szulc powiedział, Ŝe jest po raz pierwszy na Zjeździe, czuje się  z tego 
powodu ogromnie zaszczycony. Kiedy słucha o deregulacjach Inspekcji Weterynaryjnej to 
przypomina mu się sytuacja Wojskowej Izby Lekarskiej, gdzie z 4000 etatów ze względów na 
roŜne czynniki zewnętrzne zostało około 1000, ma nadzieję, Ŝe Inspekcja Weterynaryjna się 
przed tym uchroni. śyczył owocnych obrad i przy okazji zaprosił na otwarcie Wojskowego 
Ośrodka Medycyny Prewencyjnej.  

Przewodnicz ący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Zbigniew Kot usta lił, Ŝe 
obecnych na Zje ździe było 58 delegatów, co stanowiło   56 %, w zwi ązku z czym uznano 
Zjazd za prawomocny. 

 Przewodnicz ąca Komisji Prawno-Regulaminowej Edyta Bie ńko  przekazała, Ŝe 
dokonano analizy regulaminu Zjazdu DIL-Wet. stwierdzając niezgodność § 31 ust. 4 w którym 
zakwestionowano wniesione w treści zastrzeŜenie opisane w § 41. Komisja przyjęła to jako 
oczywistą pomyłkę pisarską wnosząc jednocześnie o dokonanie zmiany zapisu. 

Po uwzględnieniu tej poprawki Regulamin XVI Zjazdu Sprawozdawczego DIL-Wet. zost ał 
przyj ęty, głosowano 56 za, 2 głosy wstrzymujące się.  

Przewodnicz ący Wojciech Hildebrand podziękował serdeczne gościom za wystąpienia  
i zaprosił zebranych na 20 minutową przerwę. 

Przewodniczący Zjazdu poinformował zebranych, Ŝe sprawozdania z działalności 
organów Izby były zamieszczone w „Biuletynie” DIL-Wet., w związku tym zasugerował 
odstąpienie od ich szczegółowego  omawiania, propozycja została przyjęta jednogłośnie.  

Sprawozdanie prezesa Jana Dorobka z działalno ści Rady Dolno śląskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu za rok 2011 ( w załączeniu).  Na zakończenie swojej 
wypowiedzi Prezes serdecznie podziękował za pracę na rzecz Izby członkom Rady, organom, 
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władzom uczelni (szczególnie Dziekanowi, Rektorowi i Prodziekanom), Wojewódzkiemu 
Lekarzowi Weterynarii Zofii Batorczak, pracownicom Biura DIL-Wet. pani Joannie i pani Teresie 
oraz pani Mecenas, która w tym roku szczególnie miała duŜo pracy. 

Sprawozdanie Skarbnika Leokadii Dogiel z działalno ści DIL-Wet.( w zał ączeniu). 

Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialno ści Zawodowej DIL-Wet. zło Ŝył Ryszard 
Toczyłowski  (w załączeniu), oprócz informacji zamieszczonej w Biuletynie DIL-Wet., dodał 
jeszcze, Ŝe martwi go ilość skarg nieuzasadnionych, gdzie skarŜący nie ponoszą za to 
Ŝadnych konsekwencji. Zdarzały się próby załatwiania spraw prywatnych rękami Rzecznika, 
podkreślił, Ŝe jest to bardzo nieetyczne postępowanie. Sprawy pozytywne o których mówił to 
mała ilość skarg w stosunku do ilości członków Izby oraz to, Ŝe wybrani w zeszłym roku 
Rzecznicy pracują bardzo dobrze. 

Sprawozdanie przewodnicz ącej Sądu DIL-Wet. Wiesławy Bober (w zał ączeniu). 

Następnie o złoŜenie sprawozdania  został poproszony przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Julian Jakubiak (w załączeniu), który podsumowując działalność Rady DIL-Wet. 
w minionym okresie stwierdził, Ŝe Rada realizowała swoje zadania na bieŜąco i prawidłowo 
prowadziła gospodarkę finansową.             

Sprawozdanie przewodnicz ącej Funduszu Pomocy Kole Ŝeńskiej Joanny Kordas 
(w załączeniu), która równieŜ przedstawiła informację z działalności Fundacji Pro Medici 
Veterinarii. Z 1% podatku na Fundację wpłynęło 12 300 zł, na 1100 członków Izby wpłaty 
wpłynęły od 100 osób, plus 1 dodatkowa wpłata. Koszty Fundacji w ubiegłym roku to 600 zł 
opłaty administracyjne i 300 zł  prowadzenie księgowości. Sprawozdania z działalności 
Fundacji są równieŜ składane do Ministerstwa Zdrowia, Departamentu PoŜytku Publicznego i 
do Izby Skarbowej we Wrocławiu. Na zakończenie swojej wypowiedzi Joanna Kordas   
zwróciła się z apelem o wpłacanie 1% na Fundację do tych osób, które tego nie uczyniły. 
Przewodniczący Wojciech Hildebrand poparł apel i poinformował zebranych, Ŝe pieniądze, 
które zostały z zawodów Narciarstwa Alpejskiego organizowanych przez DIL-Wet. teŜ zostały 
przekazane na Fundację. 

W imieniu przewodnicz ącego Koła Seniorów Józefa .Szynkarczuka upowaŜniona do 
odczytania sprawozdania z działalno ści Koła Seniorów została Leokadia Dogiel 
(sprawozdanie w załączeniu). 

 

Po przedstawieniu sprawozdań  przystąpiono do podjęcia uchwał: 
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UCHWAŁA nr 1 

XVI Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii  
Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu  

z dnia 22 kwietnia 2012 r. 
 

 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Prezesa z działalności Rady  
Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu za okres sprawozdawczy  

 
XVI Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu 
działając na podstawie art. 27 pkt 3 oraz art. 31 pkt 2 ustawy z dnia 21. grudnia 1990 roku o zawodzie lekarza 
weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity z dn. 30. maja 2009 r. – Dz. U. nr 93 poz. 767) – 
uchwala, co następuje: 

§   1 
 

1. Zatwierdza się sprawozdanie Prezesa z działalności Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
we Wrocławiu. 

2. Udziela się absolutorium Radzie Dolnośląskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej we Wrocławiu. 
 

§   2 
 
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów w obecności ponad połowy delegatów 
obecnych na Zjeździe -  59 
za uchwałą głosowało      - 59 
przeciw                               -    0 
wstrzymało się                    -    0 
 

§  3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
Przewodniczący Zjazdu -  Wojciech Hildebrand 
Zastępca Przewodniczącego Zjazdu – Robert Karczmarczyk 
 Zastępca Przewodniczącego Zjazdu – Grzegorz Ciszewski 
Sekretarz Zjazdu – Małgorzata Sitnik 
Zastępca Sekretarza Zjazdu – Danuta Pawicka-Stefanko 
 
 

UCHWAŁA nr 2 
XVI Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii  

Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu  
z dnia 22 kwietnia 2012 r. 

 
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Skarbnika z wykonania budŜetu 
Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu w 2011 roku  

 
XVI Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu 
działając na podstawie art. 27 pkt 2 w zw. z art. 29 pkt 3 ustawy z dnia 21. grudnia 1990 roku o zawodzie 
lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity z dn. 30. maja 2009 r. – Dz. U. nr 93 poz. 
767) oraz § 15 ust 3 Zasad gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych – stanowiących załącznik do 
Uchwały nr 63/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 19.12.2011 r. – uchwala, co następuje: 
 

§   1 
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Zatwierdza się sprawozdanie Skarbnika z wykonania budŜetu Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wrocławiu w 2011 roku. 

§   2 
 
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów w obecności ponad połowy delegatów 
obecnych na Zjeździe -  59 
za uchwałą głosowało      - 59 
przeciw                               -    0 
wstrzymało się                    -    0   
 

§  3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
Przewodniczący Zjazdu -  Wojciech Hildebrand 
Zastępca Przewodniczącego Zjazdu – Robert Karczmarczyk 
 Zastępca Przewodniczącego Zjazdu – Grzegorz Ciszewski 
Sekretarz Zjazdu – Małgorzata Sitnik 
Zastępca Sekretarza Zjazdu – Danuta Pawicka-Stefanko 
 
 
 

UCHWAŁA nr 3 
XVI Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii  

Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu  
z dnia 22 kwietnia 2012 r. 

 
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok  

 
XVI Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu 
działając na podstawie art. 27 pkt 1 w zw. z  art. 29 pkt 3 ustawy z dnia 21. grudnia 1990 roku o zawodzie 
lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity z dn. 30. maja 2009 r. – Dz. U. nr 93 poz. 
767) oraz § 15 ust 3 Zasad gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych – stanowiących załącznik do 
Uchwały nr 63/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 19.12.2011 r.- uchwala, co następuje: 
 

§   1 
 

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2011 rok Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wrocławiu. 

2. NadwyŜka przychodów nad kosztami wykazana w rachunku zysków i strat powiększa przychody 
następnego roku obrotowego. 

 
§   2 

 
 
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów w obecności ponad połowy delegatów 
obecnych na Zjeździe -  59 
za uchwałą głosowało      - 59 
przeciw                               -    0 
wstrzymało się                    -    0   
 

§  3 
 



 7 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
Przewodniczący Zjazdu -  Wojciech Hildebrand 
Zastępca Przewodniczącego Zjazdu – Robert Karczmarczyk 
 Zastępca Przewodniczącego Zjazdu – Grzegorz Ciszewski 
Sekretarz Zjazdu – Małgorzata Sitnik 
Zastępca Sekretarza Zjazdu – Danuta Pawicka-Stefanko 
 
 
 

UCHWAŁA nr 4 
XVI Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii  

Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu  
z dnia 22 kwietnia 2012 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z działalności Komisji Rewizyjnej 

 Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu za 2011 rok 
 
XVI Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu 
działając na podstawie art. 27 pkt 3 ustawy z dnia 21. grudnia 1990 roku o zawodzie lekarza weterynarii i izbach 
lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity z dn. 30. maja 2009 r. – Dz. U. nr 93 poz. 767) – uchwala, co 
następuje: 

§   1 
 
Zatwierdza się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu 
za 2011 rok. 

§   2 
 
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów w obecności ponad połowy delegatów 
obecnych na Zjeździe -  59 
za uchwałą głosowało      - 59 
przeciw                               -    0 
wstrzymało się                -    0     
 

§  3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
Przewodniczący Zjazdu -  Wojciech Hildebrand 
Zastępca Przewodniczącego Zjazdu – Robert Karczmarczyk 
 Zastępca Przewodniczącego Zjazdu – Grzegorz Ciszewski 
Sekretarz Zjazdu – Małgorzata Sitnik 
Zastępca Sekretarza Zjazdu – Danuta Pawicka-Stefanko 

 
 

 
UCHWAŁA nr 5 

XVI Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii  
Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu  

z dnia 22 kwietnia 2012 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z działalności Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu 
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za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. 
 
XVI Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu 
działając na podstawie art. 27 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 o zawodzie lekarza weterynarii i izbach 
lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity Z dn. 30. maja 2009 r. – Dz. U. nr 93 poz. 767) - uchwala co 
następuje: 

§   1 
 
Zatwierdza się sprawozdanie roczne z działalności Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Dolnośląskiej 
Izby Lekarsko - Weterynaryjnej we Wrocławiu za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. 
 

§  2 
 
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów w obecności ponad połowy delegatów 
obecnych na Zjeździe -  59 
za uchwałą głosowało      - 59 
przeciw                               -    0 
wstrzymało się                -    0     
 

§  3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
                            
Przewodniczący Zjazdu -  Wojciech Hildebrand 
Zastępca Przewodniczącego Zjazdu – Robert Karczmarczyk 
 Zastępca Przewodniczącego Zjazdu – Grzegorz Ciszewski 
Sekretarz Zjazdu – Małgorzata Sitnik 
Zastępca Sekretarza Zjazdu – Danuta Pawicka-Stefanko 
 

 
 

UCHWAŁA nr 6 
 

XVI Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii  
Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu  

z dnia 22 kwietnia 2012 r. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Sądu Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

we Wrocławiu za okres od 01.03.2011 do 29.02.2012 r. 
 
XVI Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu 
działając na podstawie art. 27 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 o zawodzie lekarza weterynarii i izbach 
lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity z dn. 30. maja 2009 r. – Dz. U. nr 93 poz. 767) - uchwala co 
następuje: 

§   1 
 
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Sądu Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu za 
okres od 01.03.2011 do 29.02.2012 r. 

§  2 
 
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów w obecności ponad połowy delegatów 
obecnych na Zjeździe -  59 
za uchwałą głosowało      - 59 
przeciw                               -    0 
wstrzymało się                -    0     
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§  3 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
                            
Przewodniczący Zjazdu -  Wojciech Hildebrand 
Zastępca Przewodniczącego Zjazdu – Robert Karczmarczyk 
 Zastępca Przewodniczącego Zjazdu – Grzegorz Ciszewski 
Sekretarz Zjazdu – Małgorzata Sitnik 
Zastępca Sekretarza Zjazdu – Danuta Pawicka-Stefanko 
 

Uzasadnienie do uchwały podnosz ącej składk ę członkowsk ą przedstawił Zdzisław 
Król (Przewodniczący Komisji Finansowej DIL-Wet.), który zaproponował dwie moŜliwości jej 
zmiany. Następnie przedstawił analizę wydatków obejmujących jednostkową składkę 
członkowską w wysokości 45 zł. Suma kosztów, które obejmują między innymi: odpis na Krajową 
Izbę, działań organów, Biuletynu i inne, bez 3 zł odpisu na Fundusz Pomocy KoleŜeńskiej daje 
kwotę 45 zł i 78 gr. Wynika z tego, Ŝe juŜ w tej chwili koszty utrzymania przekraczają składki 
członkowskie. Jest to pierwsza przesłanka, która jest powodem zmiany wysokości składki 
członkowskiej. Drugą przesłanką jest wniosek Przewodniczącej Funduszu Pomocy KoleŜeńskiej 
o zwiększenie odpisu na ten Fundusz, poniewaŜ jego potrzeby są duŜo większe. 

Po przedstawieniu propozycji została przyjęta uchwała w poniŜszej formie: 

 
UCHWAŁA nr 7 

XVI Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii  
Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu  

z dnia 22 kwietnia 2012 r. 
 

w sprawie wysokości miesięcznej składki członkowskiej obowiązującej w Dolnośląskiej Izbie Lekarsko-
Weterynaryjnej we Wrocławiu w latach 2012 i 2013 

 
XVI Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu 
działając na podstawie art. 27 pkt 8 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 roku o zawodzie lekarza weterynarii i izbach 
lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity z dn. 30 maja 2009 r. – Dz. U. nr 93, poz. 767) – uchwala, co 
następuje: 

§   1 
 
Wysokość miesięcznej składki członkowskiej Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu od 
dnia 1 lipca 2012 r. roku ustala się w następujący sposób:  

1. dla lekarzy weterynarii wykonujących zawód - na kwotę 48,00 
2. dla lekarzy weterynarii emerytów i rencistów nie wykonujących zawodu - na kwotę 5,00 złotych,  
3. dla lekarzy weterynarii będących słuchaczami studiów doktoranckich, którzy pobierają stypendium i nie 

osiągają zarobku - na kwotę wynoszącą 50% składki członkowskiej ustalonej dla lekarzy weterynarii 
wykonujących zawód.  

§   2 
  
Wysokość miesięcznej składki członkowskiej Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu od 
dnia 1 stycznia 2013 roku ustala się w następujący sposób:  

1. dla lekarzy weterynarii wykonujących zawód - na kwotę 50,00 
2. dla lekarzy weterynarii emerytów i rencistów nie wykonujących zawodu - na kwotę 8,00 złotych,  
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3. dla lekarzy weterynarii będących słuchaczami studiów doktoranckich, którzy pobierają stypendium i nie 
osiągają zarobku - na kwotę wynoszącą 50% składki członkowskiej ustalonej dla lekarzy weterynarii 
wykonujących zawód. 

§  3 
 

1. Od dnia 1 stycznia 2013 r. dla lekarzy weterynarii, którym przyznano prawo wykonywania zawodu po 
raz pierwszy, ustala się pierwszą składkę członkowską na kwotę 90,00 złotych.  

2. Od dnia 1 stycznia 2013 r. dla lekarzy weterynarii, którym ponownie przyznano prawo wykonywania 
zawodu po jego utracie na skutek nie opłacania składek członkowskich przez okres dłuŜszy niŜ 1 rok, 
ustala się pierwszą składkę członkowską na kwotę równą wysokości minimalnego wynagrodzenia brutto 
za pracę w poprzednim roku rozliczeniowym, ogłoszonego w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów.  

       Składka, o której mowa w punktach 1 i 2 płatna jest w miesiącu dokonania wpisu do rejestru członków 
Dolnośląskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej. 

    §  4 
 

Wpłata składki członkowskiej winna być dokonana do końca miesiąca, którego dotyczy. 
 

    §  5 
 

UpowaŜnia się Radę DIL-Wet. do czasowego obniŜenia, zawieszenia płatności składki członkowskiej, bądź 
umarzania zaległych składek członkowskich w szczególnych przypadkach losowych członków izby. 

§  6 
Traci moc Uchwała nr 8 V Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2011 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki 
członkowskiej obowiązującej w Dolnośląskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjne we Wrocławiu w 2012 r. 

   §  7 
 

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów w obecności ponad połowy delegatów 
obecnych na Zjeździe - 59  
za uchwałą głosowało  -  49 
przeciw                           -    5 
wstrzymało się               -  5 

§  8 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 lipca 2012 r. 

 
 
Przewodniczący Zjazdu -  Wojciech Hildebrand 
Zastępca Przewodniczącego Zjazdu – Robert Karczmarczyk 
 Zastępca Przewodniczącego Zjazdu – Grzegorz Ciszewski 
Sekretarz Zjazdu – Małgorzata Sitnik 
Zastępca Sekretarza Zjazdu – Danuta Pawicka-Stefanko 

 

Jako konsekwencję uchwały nr 7 (odpis na Fundusz Pomocy KoleŜeńskiej) przedstawiono 
pod głosowanie uchwałę nr 8: 

 
UCHWAŁA nr 8  

XVI Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii  
Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu  

z dnia 22 kwietnia 2012 r. 
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w sprawie wysokości odpisu ze składki miesięcznej na Fundusz Pomocy KoleŜeńskiej działający przy 
Dolnośląskiej Izbie lekarsko – Weterynaryjnej we Wrocławiu  

 
XVI Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko -Weterynaryjnej we Wrocławiu 
działając na podstawie art. 27 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 roku o zawodzie lekarza weterynarii i 
izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. nr 187/02 poz. 1567 z późn. zmianami) oraz na 
podstawie Regulaminu Zasad Funkcjonowania oraz Przyznawania Pomocy Finansowej z Funduszu Pomocy 
KoleŜeńskiej, działającego przy Dolnośląskiej Izby Lekarsko -Weterynaryjnej – uchwala, co następuje: 
 

§   1 
 

1. Ustala się wysokość odpisu z miesięcznej składki członkowskiej Dolnośląskiej Izby Lekarsko -
Weterynaryjnej na rzecz Funduszu Pomocy KoleŜeńskiej, działającego przy Dolnośląskiej Izbie 
Lekarsko –Weterynaryjnej: 

-  od dnia 01.07.2012 r. w kwocie 3,50 zł (słownie złotych: trzy 50/100)  
-  od dnia 01.01.2013 r. w kwocie 4,00 zł (słownie złotych: cztery) 
 
2. Odpis z obniŜonej miesięcznej składki członkowskiej wynosi: 
- od dnia 01.07.2012 r. – 1,50 zł (słownie złotych: jeden 50/100) 
- od dnia 01.01.2013 r. - 2,00 zł (słownie złotych: dwa) 
 
3. Odpisu dokonuje się po wpłacie pełnej składki członkowskiej naleŜnej od lekarza weterynarii. 

 
§   2 

 
Uchwała została podjęta większością głosów w obecności ponad połowy delegatów obecnych na Zjeździe 
obecnych         - 59 
za uchwałą głosowało    - 56       
przeciw                          -    0 
wstrzymało się              -     3 

§  3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
Przewodniczący Zjazdu -  Wojciech Hildebrand 
Zastępca Przewodniczącego Zjazdu – Robert Karczmarczyk 
 Zastępca Przewodniczącego Zjazdu – Grzegorz Ciszewski 
Sekretarz Zjazdu – Małgorzata Sitnik 
Zastępca Sekretarza Zjazdu – Danuta Pawicka-Stefanko 
 
 
  Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr 9 

 
UCHWAŁA nr 9 

XVI Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii  
Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu  

z dnia 22 kwietnia 2012 r. 
 

w sprawie zmiany § 2 ust. 2 Uchwały nr 5 z dnia 26 marca 2006 r. XII Okr ęgowego Zjazdu 
Sprawozdawczego Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu w sprawie zwrotu kosztów 

podróŜy oraz innych wydatków i strat poniesionych w związku z wykonywaniem czynności na rzecz 
DIL-Wet. we Wrocławiu i ustalenia zasad wynagradzania lekarzy weterynarii wolnej praktyki 
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kontroluj ących zakłady lecznicze dla zwierząt oraz pracownikom jednostek biorącym udział w tych 
kontrolach po godzinach pracy 

 
XVI Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu 
działając na podstawie art. 21 ust. 2, art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 roku o zawodzie lekarza 
weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity z dn. 30 maja 2009 r. – Dz.U. nr 93, poz. 767), 
§ 30 i § 31 Załącznika do Uchwały nr 50/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej oraz art. 1 pkt 7 
ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – uchwala, co 
następuje: 

§   1 
 
W Uchwale nr 5 z dnia 26 marca 2006 r. XII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Dolnośląskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu uchyla się § 2 ust. 2. 
 

§   2 
 
Ustala się treść § 2 ust. 2 cyt. uchwały nr 5 w sposób następujący: 
„Kontrolującym zakłady lecznicze dla zwierząt lekarzom weterynarii wolnej praktyki oraz pracownikom 
jednostek biorącym udział w tych kontrolach po godzinach pracy przysługuje za kaŜdą rozpoczętą godzinę 
delegacji ½ kwoty diety określonej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 
2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania naleŜności przysługujących pracownikowi 
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budŜetowej z tytułu podróŜy słuŜbowej na 
obszarze kraju (Dz.U. nr 236/02 poz. 1990 z późn. zmianami) – nie więcej jednak niŜ 100,00 złotych (słownie 
zł: sto)”. 

§   3 
 

Pozostała treść uchwały nr 5 z dnia 26 marca 2006 r. XII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Dolnośląskiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu w sprawie zwrotu kosztów podróŜy oraz innych wydatków i strat 
poniesionych w związku z wykonywaniem czynności na rzecz DIL-Wet. we Wrocławiu – nie ulega zmianie 
i pozostaje w mocy. 

§   4 
 

 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów w obecności ponad połowy 
delegatów obecnych na Zjeździe  - 59 
za uchwałą głosowało   -  56     
przeciw                         -   0 
wstrzymało się             -   3 

§   5 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

Uzasadnienie: 
Ustalenie lekarzom weterynarii wolnej praktyki kontrolującym zakłady lecznicze dla zwierząt oraz 

pracownikom jednostek biorącym po godzinach pracy udział w tych kontrolach zasady przyznającej naleŜność 
za kaŜdą rozpoczętą godzinę delegacji w wysokości ½ kwoty diety określonej w Rozporządzeniu Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania naleŜności 
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budŜetowej 
z tytułu podróŜy słuŜbowej na obszarze kraju (Dz.U. nr 236/02 poz. 1990 z późn. zmianami) – nie więcej jednak 
niŜ do kwoty 100,00 złotych (słownie zł: stu) jest w pełni słuszne i sprawiedliwe. Zasada ta bowiem uwzględnia 
i zachowuje proporcjonalny stosunek naleŜności finansowej osoby kontrolującej do czasu faktycznie 
przepracowanego przy wykonywaniu przez tę osobę czynności kontrolnych zakładu leczniczego dla zwierząt. 

Z podanych wyŜej względów zmiana dotychczasowej zasady ustalonej w § 2 ust. 2 Uchwały nr 5 z dnia 
26 marca 2006 r. znajduje zatem pełne uzasadnienie. 
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Przewodniczący Zjazdu -  Wojciech Hildebrand 
Zastępca Przewodniczącego Zjazdu – Robert Karczmarczyk 
 Zastępca Przewodniczącego Zjazdu – Grzegorz Ciszewski 
Sekretarz Zjazdu – Małgorzata Sitnik 
Zastępca Sekretarza Zjazdu – Danuta Pawicka-Stefanko 
 

Przed przyjęciem uchwały nr 10 w sprawie ustalenia budŜetu DIL-Wet. w 2012 r. 
przedstawiciel obsługi finansowo-księgowej pan Arkadiusz Kwieciński przedstawił zmiany 
w budŜecie, które są konsekwencją podwyŜszenia składki członkowskiej. PoniewaŜ uchwała nr 
10 wymagała naniesienia drobnych poprawek, w międzyczasie przystąpiono do podjęcia uchwały 
nr 11 i 12. 

 
UCHWAŁA nr 11 

XVI Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii  
Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu  

z dnia 22 kwietnia 2012 r. 
 

w sprawie przyjęcia Ramowego regulaminu organizacji i trybu działania sądów 
lekarsko-weterynaryjnych do stosowania przez Sąd Dolnośląskiej Izby  

Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu 
 

 XVI  Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii  Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wrocławiu działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza 
i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 767) oraz § 2 uchwały  
Nr 41/V/2011 Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 27 kwietnia 2011 r. - uchwala co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Przyjmuje się Ramowy regulamin organizacji i trybu działania sądów lekarsko-weterynaryjnych, będący 

Załącznikiem do uchwały nr 16/V/2010 Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 15 kwietnia 2010 
r. do stosowania przez Sąd Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu.  

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów w obecności ponad połowy delegatów 
obecnych na Zjeździe         - 59 
za uchwałą głosowało         - 59 
przeciw                                    -   0  
wstrzymało się                         -   0 
 

§  3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
Przewodniczący Zjazdu -  Wojciech Hildebrand 
Zastępca Przewodniczącego Zjazdu – Robert Karczmarczyk 
 Zastępca Przewodniczącego Zjazdu – Grzegorz Ciszewski 
Sekretarz Zjazdu – Małgorzata Sitnik 
Zastępca Sekretarza Zjazdu – Danuta Pawicka-Stefanko 
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UCHWAŁA nr 12 
XVI Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii  

Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu  
z dnia 22 kwietnia 2012 r. 

 
w sprawie przyjęcia Ramowego regulaminu sekretariatu sądu okręgowej izby  

lekarsko-weterynaryjnej do stosowania przez sekretariat Sądu  
Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

 
 XVI  Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii  Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 

Wrocławiu działając  na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza 
i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 767) oraz § 2 uchwały  
Nr 41/V/2011 Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 27 kwietnia 2011 r. - uchwala co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Przyjmuje się Ramowy regulamin sekretariatu sądu okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej, będący 

Załącznikiem do uchwały nr 41/V/2011 Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 27 kwietnia 2011 
r. do stosowania przez sekretariat Sądu Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu.  

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów w obecności ponad połowy delegatów 
obecnych na Zjeździe         - 59 
za uchwałą głosowało         - 59 
przeciw                                    -   0 
wstrzymało się                         -   0 

§  3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
Przewodniczący Zjazdu -  Wojciech Hildebrand 
Zastępca Przewodniczącego Zjazdu – Robert Karczmarczyk 
 Zastępca Przewodniczącego Zjazdu – Grzegorz Ciszewski 
Sekretarz Zjazdu – Małgorzata Sitnik 
Zastępca Sekretarza Zjazdu – Danuta Pawicka-Stefanko 
 

Po uwzględnieniu zmian w budŜecie DIL-Wet. na rok 2012, została przyjęta uchwała nr 10. 

 
UCHWAŁA nr 10 

XVI Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii  
Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu  

z dnia 22 kwietnia 2012 r. 
 

w sprawie uchwalenia budŜetu Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
we Wrocławiu w 2012 roku 

 
XVI Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko -Weterynaryjnej we Wrocławiu 
działając na podstawie art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 21. grudnia 1990 roku o zawodzie lekarza weterynarii i izbach 
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lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity z dn. 30. maja 2009 r. – Dz. U. nr 93 poz. 767) oraz § 9 ust 2 Zasad 
gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych – stanowiących załącznik do Uchwały nr 63/2011/V 
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 19.12.2011 r. – uchwala, co następuje: 
 

§   1 
 
Uchwala się budŜet Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu na rok 2012 według 
przedstawionego załącznika. 

§   2 
 

Zjazd upowaŜnia Radę Dolnośląskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej we Wrocławiu do dokonywania 
przesunięć w ramach uchwalonego budŜetu. 

§   3 
 
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów w obecności ponad połowy delegatów 
obecnych na Zjeździe -  59  
za uchwałą głosowało         -  55 
przeciw                                    -    0 
wstrzymało się                         -    4 

§  4 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do zdarzeń powstałych od dnia 01. stycznia 2012 
r. 
 
 
Przewodniczący Zjazdu -  Wojciech Hildebrand 
Zastępca Przewodniczącego Zjazdu – Robert Karczmarczyk 
 Zastępca Przewodniczącego Zjazdu – Grzegorz Ciszewski 
Sekretarz Zjazdu – Małgorzata Sitnik 
Zastępca Sekretarza Zjazdu – Danuta Pawicka-Stefanko
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zał. do uchwały nr 10 XVI Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu z dnia 
22 kwietnia 2012 r. 
 

 
 

Preliminarz budŜetowy 
  Dolnośląskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej 

na rok 2012. 
 
 

Plan przychodów 
 

Treść 
wykonanie na 

31.12.2011 Plan 2012 
767 

składki 
750 

odsetki 
700 

paszporty 
702 

koszt. sąd 
701/4 
inne 

1.Stan środków na początku roku 2012 2 108,42 27 586,79           

P r z y c h o d y:               

2.Wpływy  składek członkowskich 519 407,60 550 000,00 550 000,00         

3.Wpływy z dz. stat.- rejestracja zakł. leczniczn 13 500,00 13 000,00         13 000,00 

4.Zaległe składki 77 316,41 77 000,00 75 000,00         

5. Pozostałe przychody- (opłata paszportowa,koszty 
upomnienia, wpisowe itp.) 136 511,44 136 500,00   3 000,00 100 000,00 500,00 33 000,00 

Razem przychody 746 735,45 776 500,00 625 000,00 3 000,00 100 000,00 500,00 46 000,00 

Razem przychody i środki  748 843,87  804 086,79           
 
 

Plan kosztów/ wydatków: 
 

404  
wynagrodzenia 

Treść 

wykonanie 
na 

31.12.2011 Plan 2012 
400 

amort. 
401 

mater. 
402 

usługi 
403 

opłaty 1 2 3 
405 
ZUS 

407 
deleg. 

408 
pozost 

759 
fin. 

410 
nagr. 

840 
rezerwa 

1. Składki do Krajowej Izby Lek.-Weter. 

160 
822,65 220 000,00       192 000                   

2.  Fundusz płac+ narzuty na płace 

169 
808,15 174 500,00         95 810 55 200   20 290 3 200         

3. Odpis na Fundusz Pomocy 
KoleŜeńskiej 39 969,00 42 000,00                   42 000       

 4. Za dystrybucję  paszportów dla 
zwierząt do KILW 42 630,00 42 000,00   42 000                       

Działalno ść merytoryczno-statutowa                               
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 5. Koszty wydawania biuletynu 37 219,79 37 600,00     33 600       4 000             

6. Fundusz szkoleń+ wynagrodzenia 
dla wykładowców 8 201,20 10 000,00   3 500 3 500       3 000             

7.  Zawody sportowe, spotkania 
integracyjne spotkania koła seniorów 14 761,75 14 000,00   7 000 7 000                     

8.  Koszty organizacyjne zjazdu 7 112,41 7 500,00   3 500 4 000                     

9.  Ubezpieczenie członków Izby (OC, 
NW) 61 445,00 72 000,00     72 000                     

10. Koszty delegacji-posiedzeń rady 14 160,75 13 500,00                 13 500         

11. Koszty delegacji-Sądu Lekarsko-Wet. 5 421,99 6 000,00                 6 000         

12. Koszty delegacji Rzecznika  
odpowiedz. zawodowej + ekspertyzy        11 784,89 12 000,00             3 500   8 500         

13.Koszty delegacji -kontrole lecznic 
plus kontrole z urzędu 5 948,63 7 000,00                 7 000         

14. Koszty pozostałych delegacji 21 860,00 23 000,00                 23 000         

Pozostałe koszty:                               

15. Zakup materiałów biurowych: druki, 
środki czystościowe i inne materiały 9 407,07 11 000,00   11 000                       

16. Koszty utrzymania lokalu  12 546,31 13 500,00   7 200 6 300                     

17. Usługi telekomunikacyjne+internetowe 13 351,50 13 500,00     13 500                     

18. Usługi pocztowe 9 178,50 11 500,00     11 500                     

19. usługi bankowe 2 793,11 3 000,00     3 000                     

20. naprawa sprzętu: ksero,fax itp. 2 968,50 4 000,00   1 000 3 000                     

21. Pozostałe  usługi 21 596,92 37 000,00     37 000                     

22. Zakup materiałów  i przedmiotów 
nietrwałych(wyposaŜenia) 1 497,62 2 000,00   2 000                       

23. Zakupy inwestycyjne 0,00 5 000,00 9 520                         

24.  Fundusz reprezentacyjny 2 074,83 3 500,00   2 000 1 500                     

25. Fundusz okolicznościowy 35 447,56 10 000,00   2 000 2 000   2 000         2 000   2 000   

26. Lokal – remont, modernizacja, inne 3 543,31 2 000,00   1 000 1 000                     

27. Koszty finansowe 0,00 500,00                     500     

ogółem koszty-wydatki 715 551,44 797 600,00                           

28. Rezerwa Finansowa 33 292,43 6 486,79                         380,00 

RAZEM: 748 843,87 804 086,79 9 520 82 200 198 900 192 000 97 811 55 202 10 503 20 290 61 200 44 000 500 2 000 380,00 
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Następnie Wiceprzewodnicz ący Zjazdu Robert Karczmarczyk  przedstawił 
stanowiska przygotowane przez Radę DIL-Wet. 

 
Stanowisko nr 1 

XVI Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii   
Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
 we Wrocławiu z dnia 22 kwietnia 2012 roku 

 
w sprawie poparcia działań Krajowej Rady Lekarsko- Weterynaryjnej zmierzaj ących do nowelizacji ustawy 

o Inspekcji Weterynaryjnej.  
 
  

Działając zgodnie z art.10 ust.1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i 
izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz.U. z 2009 r., nr 93, poz. 767, z późn. zm.) XVI Zjazd Lekarzy Weterynarii 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przyjmuje następujące stanowisko:  

• Zjazd popiera działania wynikające z porozumienia o współpracy Krajowej Rady Lekarsko-
Weterynaryjnej z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki „Medicus 
Veterinarius” oraz Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy Weterynarii Inspekcji 
Weterynaryjnej a dotyczących nowelizacji  Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, konsolidacja naszego 
środowiska jest niezwykle waŜna w chwili gdy rodzą się prawa w zakresie zdrowia publicznego, 

• Zjazd uwaŜa, Ŝe obecnie funkcjonujący system nadzoru nad bezpieczeństwem zdrowia publicznego, 
którego podstawowym elementem jest lekarz weterynarii jest sprawdzonym i jednym z najlepiej 
funkcjonujących w ramach Unii Europejskiej, 

• pośpieszne i nieprzemyślane wprowadzenie zmian spowoduje negatywne konsekwencje nie tylko dla 
zdrowia publicznego, ale takŜe dla budŜetu państwa, 

• wszelkie prace zmierzające do reorganizacji obecnego stanu prawnego wymagają poparcia rozwaŜną i 
rzetelną analizą oceny skutków regulacji, 

• idea usytuowania Inspekcji Weterynaryjnej poza resortem rolnictwa oraz podporządkowanie Inspekcji 
Weterynaryjnej bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów jest celem nadrzędnym, dzięki któremu nadzór 
nad weterynaryjną ochroną zdrowia  publicznego będzie wolny od konfliktu interesów, który występuje 
obecnie. 
 

W związku z powyŜszym XVI Zjazd Sprawozdawczy Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
udziela pełnego poparcia we wszystkich działaniach podejmowanych przez Krajową Radę Lekarsko-
Weterynaryjną i deklaruje czynne uczestnictwo w realizacji tego celu.  

 
Przewodniczący Zjazdu -  Wojciech Hildebrand 
Zastępca Przewodniczącego Zjazdu – Robert Karczmarczyk 
 Zastępca Przewodniczącego Zjazdu – Grzegorz Ciszewski 
Sekretarz Zjazdu – Małgorzata Sitnik 
Zastępca Sekretarza Zjazdu – Danuta Pawicka-Stefanko 

Za przyj ęciem Stanowiska nr 1 głosowano jednogło śnie. 

 
Stanowisko nr 2 

XVI Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii   
Dolnośląskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej 
 we Wrocławiu z dnia 22 kwietnia 2012 roku 

 
w sprawie podjęcia działań mających na celu regulację finansową związaną z działalnością lekarsko-

weterynaryjną. 
 

 
Działając zgodnie z art.10 ust.1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii 
i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz.U. z 2009r., nr 93, poz. 767, z późn. zm.) XVI Zjazd Sprawozdawczy 
Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zaniepokojony długoletnim brakiem regulacji finansowych 
związanych z działalnością lekarsko-weterynaryjną, wyraŜa konieczność podjęcia przez Krajową Radę Lekarsko-
Weterynaryjną przewidzianych prawem działań mających na celu : 
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• ustalenie realnego poziomu stawek opłat i wynagrodzeń dla lekarzy weterynarii  o których mowa w 

art.16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji weterynaryjnej (Dz.U. z 2004 r. nr 33, poz. 
287 z późn. zm.) w oparciu o rzetelne oszacowanie faktycznego nakładu pracy, 

 
• urealnienie stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu uŜywanego przez pracownika w celach 

słuŜbowych, 
 
• wprowadzenie podwyŜki wynagrodzeń dla lekarzy weterynarii pracowników inspekcji weterynaryjnej   
 

 
Przewodniczący Zjazdu -  Wojciech Hildebrand 
Zastępca Przewodniczącego Zjazdu – Robert Karczmarczyk 
 Zastępca Przewodniczącego Zjazdu – Grzegorz Ciszewski 
Sekretarz Zjazdu – Małgorzata Sitnik 
Zastępca Sekretarza Zjazdu – Danuta Pawicka-Stefanko 
 
 
Zofia Batorczak mandat nr 18 zgłosiła poprawkę do tego stanowiska, Ŝeby uwzględnić 
w nim równieŜ regulację wynagrodzeń dla lekarzy weterynarii pracowników Inspekcji 
Weterynaryjnej, która nie miała miejsca co najmniej od 20 lat. Po naniesieniu tej 
poprawki głosowano 58 za, 1 głos wstrzymuj ący si ę. 
 
 

Stanowisko nr 3 
XVI Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii   

Dolnośląskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej 
 we Wrocławiu z dnia 22 kwietnia 2012 roku 

 
w sprawie podjęcia działań mających na celu doprowadzenie do uznania zawodu lekarza 

weterynarii jako wykonywanego w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze 
 
 

Działając zgodnie z art.10 ust.1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii 
i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz.U. z 2009 r., nr 93, poz. 767, z późn. zm.) XVI Zjazd Sprawozdawczy 
Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej dostrzegając trudne warunki wykonywania zawodu lekarza 
weterynarii takie jak: 

 
• bezpośrednie naraŜenie utraty zdrowia (zoonozy, złamania, stłuczenia i inne urazy, stosowanie 

szkodliwych substancji chemicznych itp.),  
• konieczność stałej sprawności psycho-fizycznej, 
• duŜe naraŜenie na stres w związku z częstym podejmowaniem decyzji, 
• praca w trudnych warunkach (teren, zróŜnicowane warunki atmosferyczne, godziny nocne, 

uciąŜliwa w uŜytkowaniu ochronna odzieŜ robocza, praca w chłodniach, mroźniach, konieczność 
prowadzenia samochodu), 

 
uwaŜa za konieczne doprowadzenia do uznania zawodu lekarza weterynarii jako wykonywanego w szczególnych 
warunkach lub o szczególnym charakterze. 
 
 
Przewodniczący Zjazdu -  Wojciech Hildebrand 
Zastępca Przewodniczącego Zjazdu – Robert Karczmarczyk 
 Zastępca Przewodniczącego Zjazdu – Grzegorz Ciszewski 
Sekretarz Zjazdu – Małgorzata Sitnik 
Zastępca Sekretarza Zjazdu – Danuta Pawicka-Stefanko 
 
Za przyj ęciem stanowiska głosowało 58 , 1 głos wstrzymuj ący si ę. 
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Stanowisko nr 4 
 XVI Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii 

Dolnośląskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej we Wrocławiu 
z dnia 22 kwietnia 2012 roku 

 
w sprawie wzrastającej liczby absolwentów Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej oraz tworzenia nowych 

kierunków „weterynarii” w Polsce. 
 

Działając zgodnie z art.10 ust.1 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i 

izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz.U. z 2009 r., nr 93, poz. 767, z późn. zm.) XVI Sprawozdawczy Zjazd 

Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej po dokonaniu analizy ilościowej absolwentów 

kierunku weterynaria czterech Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej w Polsce stoi na stanowisku, Ŝe ilość nowo 

wchodzących na rynek pracy absolwentów jest zdecydowanie za wysoka. W ostatnich latach nastąpiło wysycenie 

lekarzami weterynarii rynku usług oraz obszarów pokrewnych medycynie weterynaryjnej. Wielu wysoko 

wykwalifikowanych absolwentów obecnie podejmuje pracę za pośrednictwem urzędowych biur pracy i praca ta 

kończy się po kilku miesiącach. Stwierdza się brak miejsc pracy w zakładach leczniczych dla zwierząt, które to 

stanowią zdecydowana większość miejsc pracy dla lekarzy weterynarii. Młodzi, świeŜo upieczeni absolwenci 

wchodzą na wolny rynek konkurując ceną, co stwarza niebywale groźną sytuację wojny cenowej w obrębie 

zawodu zaufania publicznego. Obserwujemy postępującą pauperyzację zawodu poprzez wykonywanie usług 

poniŜej godziwego wynagrodzenia. Wolny rynek jest nieodzownym elementem postępu i rozwoju lecz nie wolno 

nam zapominać, ze rozchwianie zdrowych proporcji struktury i liczebności członków korporacji prowadzi jedynie 

do samounicestwienia godności i szacunku dla zawodu. Nie obserwuje się masowych wyjazdów lekarzy 

weterynarii za granicę, a te które mają miejsce są podyktowane brakiem moŜliwości znalezienia pracy w naszym 

kraju. Ze szczególną troska i z wielkim niepokojem obserwujemy wzrost ilości studentów przyjmowanych na 

studia weterynaryjne w Polsce. 

W związku z powyŜszym Zjazd Sprawozdawczy DIL-Wet. mając na uwadze rzetelne wykonywanie oraz 

godność zawodu lekarza weterynarii, uwaŜa za konieczne jak najszybsze powzięcie działań mających na celu 

unormowanie i urealnienie ilości przyszłych lekarzy weterynarii kształconych na kierunku weterynaria 

uwzględniając  potrzeby rynku. 

Zjazd zwraca się do dziekanów i Rad Wydziałów Weterynaryjnych w Polsce o dostosowanie ilości 

kształconych studentów do realiów rynku pracy. 

 
Przewodniczący Zjazdu -  Wojciech Hildebrand 
Zastępca Przewodniczącego Zjazdu – Robert Karczmarczyk 
 Zastępca Przewodniczącego Zjazdu – Grzegorz Ciszewski 
Sekretarz Zjazdu – Małgorzata Sitnik 
Zastępca Sekretarza Zjazdu – Danuta Pawicka-Stefanko 
 
 
Podczas dyskusji delegat Janusz Kuryś stwierdził, Ŝe stanowisko jest za miękkie. 
UwaŜa, Ŝe powinien być obowiązkowy staŜ, moŜe egzamin lekarski, moŜe ograniczyć 
dostęp do Izby. Kształci się duŜo prawników, ale nie wszyscy zostają adwokatami, 
sędziami, prokuratorami. Nowo otwarte gabinety to są od razu niskie ceny, a my nie 
mamy na to Ŝadnego wpływu. Zamknięto nam sprawę cennika, dokłada się duŜo 
dokumentacji, moŜe na zasadzie odwrócenia uwagi. 
 
Dziekan prof. Jan Twardo ń stwierdził, Ŝe sprawa jest trudna, uczelnia jest 
usługodawcą dla Rządu, który daje pieniądze według ilości studentów. UwaŜa, Ŝe 
skutków to stanowisko nie będzie miło Ŝadnych. 
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Głosowano za stanowiskiem nr 4 jednogło śnie. 
 
 

Stanowisko nr 5 
XVI Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii  

Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu 
 z dnia 22 kwietnia 2012 roku 

 
w sprawie obniŜenia kwoty składki członkowskiej odprowadzanej do budŜetu 

Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. 
  
 Działając zgodnie z art.10 ust.1 pkt 8 w zw. z art. 37 pkt 7 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. 

o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz.U. z 2009 r., nr 93, poz. 767, 

z późn. zm.) oraz § 15 ust 3 Zasad gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych – stanowiących 

załącznik do Uchwały nr 63/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 19.12.2011 r. XVI 

Zjazd Sprawozdawczy Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu, uwaŜa za 

bezwzględnie konieczne obniŜenie wysokości odpisu ze składki członkowskiej odprowadzanej do 

budŜetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z 14,00 do 12,00 złotych. Uzyskane 2,00 złote od 

kaŜdego członka okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej będzie stanowić znaczne wzmocnienie dla 

budŜetu Izb Okręgowych w wymiarze rocznym. 

Uzasadnienie: 

- odpis ze składki członkowskiej na rzecz KIL-W został czasowo zwiększony w momencie kumulowania 

środków na wykup lokalu przy Alei Przyjaciół 1, w którym ma siedzibę KiL-W oraz na 

zagospodarowanie kilku pomieszczeń przynaleŜnych do lokalu (piwnica). Prace te zostały zrealizowane; 

- corocznie 600-700 absolwentów kończących studia weterynaryjne (rok 2012 zapowiada się pod tym 

względem rekordowo) wstępuje w szeregi samorządu lekarzy weterynarii wypełniając obowiązek 

płacenia składek, zatem liczba płatników zwiększa się wraz z kaŜdym rokiem. 

 
Przewodniczący Zjazdu -  Wojciech Hildebrand 
Zastępca Przewodniczącego Zjazdu – Robert Karczmarczyk 
 Zastępca Przewodniczącego Zjazdu – Grzegorz Ciszewski 
Sekretarz Zjazdu – Małgorzata Sitnik 
Zastępca Sekretarza Zjazdu – Danuta Pawicka-Stefanko 
 
Za stanowiskiem nr 5 głosowało 45 delegatów, wstrzy mało si ę 14. 
 
 

Stanowisko nr 6 
XVI Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii  

Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
 we Wrocławiu z dnia 22 kwietnia 2012 roku 

 
w sprawie nieprawidłowego przepływu funduszy na wynagrodzenia za czynności zlecone dla 

urzędowych lekarzy weterynarii. 
 
 

Działając zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza 

weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 767 z późn. zm.) XVI Zjazd 

Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu stoi na 
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stanowisku, Ŝe obecnie obowiązujące przepisy finansowe uzaleŜniają wypłatę wynagrodzeń wyznaczonym na 

podstawie decyzji administracyjnej powiatowego lekarza weterynarii urzędowym lekarzom weterynarii od 

wpływów pobieranych opłat od podmiotów na konto dochodów i konto Ministerstwa Finansów. Ponadto  

wynagrodzenia lekarzom urzędowym moŜna wypłacać dopiero po otrzymaniu decyzji Ministra Finansów 

dotyczącej przyznania środków z rezerwy celowej części 83 poz. 57 (dawny rachunek dochodów własnych ). 

Czynności urzędowe wyznaczeni lekarze weterynarii wykonują na podstawie zawieranych umów określających 

m.in. czas, sposób i miejsce realizacji czynności, jak równieŜ termin wypłaty wynagrodzenia. Czynności te są 

wykonywane w sposób ciągły od dnia 1 stycznia danego roku, natomiast środki na wynagrodzenie za ich 

wykonanie przyznawane decyzją Ministra Finansów otrzymywane są najwcześniej pod koniec lutego. Ze względu 

na konstrukcję przepisów prawa opóźnienia wpłat lub brak opłat dokonywanych przez podmioty, w których 

wykonuje się czynności z wyznaczenia są powodem niemoŜności wypłaty wynagrodzenia lekarzom weterynarii ze 

względu na zapisy, iŜ wypłacić wynagrodzenia moŜna dopiero po wpłynięciu wszystkich opłat do budŜetu 

państwa. Obecnie obowiązujące przepisy prawa i wytyczne otrzymywane z jednostek nadrzędnych zobowiązują 

powiatowych lekarzy weterynarii do takiego postępowania, aby w rozliczeniu rocznym „kwota środków 

wydatkowanych z ww. rezerwy celowej nie przekroczyła kwoty uzyskanych z tego tytułu dochodów” (cytat z 

pisma nr FS8/4640/88/LM/2011 z dnia 17.10.2011 r. Podsekretarza Stanu w MF Hanny Mojszczyk kierowanego 

do wojewodów).  Konieczność stosowania się przez powiatowych lekarzy weterynarii do w ten sposób 

ustanowionego prawa skutkuje traktowaniem wyznaczonych lekarzy weterynarii jako podmiotów  o nierównych 

prawach, gdyŜ lekarze ci na mocy decyzji administracyjnych i podpisanych umów wykonują swoje czynności bez 

gwarancji otrzymania wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości i w przewidzianym umową terminie. 

Nieterminowe wypłacenie wynagrodzenia ma miejsce równieŜ w wypadku kilkumiesięcznej zwłoki wpłat 

dokonywanych przez nadzorowane podmioty.   

 Konstrukcja obowiązujących i powiązanych w tym zakresie przepisów prawa weterynaryjnego i 

finansowego oraz wytyczne obowiązujące w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych są 

sprzeczne z regułami obowiązującymi w demokratycznym państwie prawa, gdyŜ zawierane umowy i sposób 

wynagradzania za wykonaną pracę często skutkują koniecznością zaciągania przez powiatowych lekarzy 

weterynarii w imieniu państwa zobowiązań finansowych bez pokrycia finansowego nie gwarantując jednocześnie 

pewności ich terminowego uregulowania przez państwo.  

 

Przewodniczący Zjazdu -  Wojciech Hildebrand 
Zastępca Przewodniczącego Zjazdu – Robert Karczmarczyk 
 Zastępca Przewodniczącego Zjazdu – Grzegorz Ciszewski 
Sekretarz Zjazdu – Małgorzata Sitnik 
Zastępca Sekretarza Zjazdu – Danuta Pawicka-Stefanko 
 
 
Stanowisko zostało przyj ęte jednogło śnie. 

 
 

Stanowisko nr 7 
XVI Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii  

Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
 we Wrocławiu z dnia 22 kwietnia 2012 roku 

 
w sprawie podjęcia działań przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną w zakresie 

określenia warunków wykonywania zawodu poprzez analizę rynku usług lekarsko-
weterynaryjnych przed podjęciem uchwały o wpisie do ewidencji zakładów leczniczych dla 

zwierząt prowadzonego przez Okręgową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną 
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Działając zgodnie z art. 1 i art. 23 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz.U. z 
2004 r., nr 11, poz. 95, z późn. zm.) XVI Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej we Wrocławiu zwraca się do Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej o podjęcie działań mających 
na celu ochronę zawodu lekarza weterynarii wykonującego zawód w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt 
przed postępującą pauperyzacją, poprzez wprowadzenie zapisów mających na celu ograniczenie 
niekontrolowanego, chaotycznego otwierania zakładów leczniczych dla zwierząt. Obecnie otwarcie nowego ZLZ 
wymaga spełnienia warunków technicznych i formalnych. Brak jest profesjonalnego podejścia do wielkości rynku. 
Spotykamy sytuacje, gdzie w miejscowościach o kilkunastotysięcznej liczbie mieszkańców istnieje 5, 6, 7 i więcej 
zakładów leczniczych dla zwierząt, a w tychŜe ZLZ wykonuje zawód nawet po kilku lekarzy weterynarii. W 
sytuacji braku jednolitego cennika usług na usługi lekarsko-weterynaryjne, zdecydowanie za duŜej liczbie 
absolwentów Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej, otwieraniu nowych kierunków studiów weterynaryjnych, a 
więc okoliczności niesprzyjających naszemu zawodowi, na które mamy znikomy bądź Ŝadny wpływ, Zjazd uwaŜa 
za konieczne podjęcie działań zmierzających do wyposaŜenia Izb Okręgowych w instrumenty prawne 
umoŜliwiające sprawowanie naleŜytej pieczy nad wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii w zakresie 
świadczenia usług lekarsko-weterynaryjnych. Obecnie zauwaŜamy nasilającą się walkę cenową pomiędzy 
konkurującymi zakładami leczniczymi dla zwierząt, co nie słuŜy podnoszeniu jakości świadczonych usług oraz 
ociera się o granice ram etycznych naszego zawodu zaufania publicznego. Intensyfikacja produkcji zwierzęcej 
połączona ze spadkiem ilości zwierząt powoduje kurczenie się popytu na usługi lekarsko-weterynaryjne 
szczególnie w zakresie zwierząt hodowlanych. Zjazd wnosi o rozwaŜenie propozycji moŜliwości regulacji liczby 
zakładów leczniczych dla zwierząt na określonym terenie w zaleŜności od liczby mieszkańców i wielkości rynku. 
Ponadto celem ochrony zawodu przed walką tylko cenową wnosimy o rozpatrzenie moŜliwości ustalenia 
fizycznych ram odległościowych pomiędzy poszczególnymi zakładami. JuŜ dochodzi do kuriozalnych wręcz 
sytuacji gdzie na jednej ulicy co kilkadziesiąt metrów znajduje się zakład leczniczy dla zwierząt. Zjazd uwaŜa za 
niezwykle waŜne i konieczne zajęcie się tą sprawa wewnątrz samorządu w obliczu braku zrozumienia 
ustawodawców dla reguł wolnego rynku i etyki obowiązującej zawód zaufania publicznego. 
 
 
Przewodniczący Zjazdu -  Wojciech Hildebrand 
Zastępca Przewodniczącego Zjazdu – Robert Karczmarczyk 
 Zastępca Przewodniczącego Zjazdu – Grzegorz Ciszewski 
Sekretarz Zjazdu – Małgorzata Sitnik 
Zastępca Sekretarza Zjazdu – Danuta Pawicka-Stefanko 

 
Stanowisko zostało przyj ęte jednogło śnie. 
 

 
Stanowisko nr 8 

XVI Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii  
Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
 we Wrocławiu z dnia 22 kwietnia 2012 roku 

 
w sprawie skierowania do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 

wniosku o nowelizację ustawy o zawodzie lekarza weterynarii 
i izbach lekarsko-weterynaryjnych 

 
Działając zgodnie z art. 10 pkt 2 ust. 1 podpunkt 1 i 2 oraz art. 18 pkt 1 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. 

o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 767 z późn. zm.) 

XVI Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu 

zwraca się do Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej o podjęcie działań mających na celu doprowadzenie do 

nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych w zakresie zniesienia 

głosowania w sprawie skreślenia lekarza weterynarii z rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej 

wynikającego ze śmierci lekarza weterynarii. 

Uzasadnienie 

Według przepisów obecnie obowiązującego prawa w momencie śmierci lekarza weterynarii, by skreślić go z 

rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej koniecznym jest podjęcie uchwały okręgowej rady, a 

tym samym przeprowadzenia głosowania, które jest trudne i wydaje się niestosowne. Rozwiązaniem właściwszym 
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byłoby wprowadzenie mechanizmu skreślania z urzędu. 

 
Przewodniczący Zjazdu -  Wojciech Hildebrand 
Zastępca Przewodniczącego Zjazdu – Robert Karczmarczyk 
 Zastępca Przewodniczącego Zjazdu – Grzegorz Ciszewski 
Sekretarz Zjazdu – Małgorzata Sitnik 
Zastępca Sekretarza Zjazdu – Danuta Pawicka-Stefanko 
 
Stanowisko zostało przyj ęte jednogło śnie. 
 
 

 
Przewodnicz ący Zjazdu Sprawozdawczego Wojciech Hildebrand 

podziękował gościom i delegatom za wzięcie udziału w Zjeździe oraz wszystkim którzy 
przygotowywali Zjazd. 

 
Sporządziła Małgorzata Sitnik 
 
 
 
 

Przewodniczący Zjazdu -  Wojciech Hildebrand 

Zastępca Przewodniczącego Zjazdu – Robert Karczmarczyk 

 Zastępca Przewodniczącego Zjazdu – Grzegorz Ciszewski 

Sekretarz Zjazdu – Małgorzata Sitnik 

Zastępca Sekretarza Zjazdu – Danuta Pawicka-Stefanko 

 
 

 
 
 
  
  

  
                    

  

 

 

 

 

 

 


