
Rezolucja 

V Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy Weterynar ii Dolno śląskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu z dnia 20 marc a 2011 r. 

 V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej, stanowiący najwyŜszą władzę Okręgowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, działając 
zgodnie z art.10 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1990r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach 
lekarsko-weterynaryjnych wzywa niniejszym Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną do złoŜenia 
wyjaśnień w zakresie następujących zagadnień: 

• podjęcia bez przeprowadzenia wnikliwej analizy i stosownych przygotowań ogólnopolskiego 
protestu lekarzy weterynarii wraz z podjęciem źle sformułowanych pod względem prawnym 
uchwał Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej nr 28/2010/V z dnia 9 grudnia 2010 r. w 
sprawie odstąpienia lekarzy weterynarii od podpisywania umów z tytułu wyznaczenia przez 
powiatowego lekarza weterynarii oraz nr 30/2011/V z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie 
rozszerzenia katalogu czynności nie wykonywanych przez lekarzy weterynarii na mocy 
uchwały nr 28/2010/V. Szczególnie raŜące było nonszalanckie i nieodpowiedzialne 
przygotowanie tekstu uchwały nr 33/2011/V w wyniku czego została ona prawomocnym 
wyrokiem Sądu NajwyŜszego uznana za niezgodną z prawem. PodwaŜyło to w sposób 
ewidentny powagę organu stanowiącego, jakim jest Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna. 

• rezygnacji z dopuszczenia do udziału w organizacji protestu lekarzy weterynarii Związków 
Zawodowych i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki 
„Medicus Veterinarius”. Decyzja ta spowodowała niezadowolenie środowiska lekarzy 
weterynarii, wywołała poczucie nie liczenia się z reprezentacją całego środowiska 
zawodowego oraz przyczyniła się w sposób jednoznaczny do niepowodzenia działań 
zmierzających do zmian legislacyjnych, w tym dotyczących wynagrodzeń lekarzy 
wyznaczonych oraz projektów łączenia Inspekcji Weterynaryjnej z innymi inspekcjami w 
ramach resortu rolnictwa. 

• przyczyn przedwczesnego, tj. juŜ w dniu 24 lutego 2011 r. wydania przez Krajową Radę 
opinii do projektu „rozporządzenia o opłatach i wynagrodzeniach”, mimo iŜ termin nadsyłania 
uwag  upływał dopiero w dniu  25 lutego 2011 r ? 
 

Wszystkie te działania w opinii Zjazdu Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przyczyniły się 
do duŜego zantagonizowania środowiska zawodowego, uniemoŜliwiły osiągnięcie załoŜonych celów 
leŜących u podłoŜa protestu i podwaŜyły zaufanie do samorządu lekarsko-weterynaryjnego. Zjazd 
uznając takie postępowanie za niedopuszczalne i mogące mieć bardzo niekorzystne następstwa dla 
naszego zawodu, Ŝąda wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do członków Krajowej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej, bezpośrednio odpowiedzialnych za niepowodzenie protestu i spowodowanie utraty 
zaufania środowiska dla prestiŜu organów Izby Lekarsko- Weterynaryjnej.   
 
V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii DIL-Wet. wzywa Krajową Radę Lekarsko-
Weterynaryjną do niezwłocznego, nie później niŜ w terminie do 30.04.2011r. zwołania 
Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z porządkiem obrad zaproponowanym w 
uchwale nr 638/2011/V  Rady DIL-Wet. 
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