
UCHWAŁA nr 1/2021 
X Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii  
Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu    

z dnia 21 listopada 2021 r. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Prezesa z działalności Rady  

Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu 
za okres sprawozdawczy oraz wykonania budżetu za rok 2020  

 

X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy 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 r. o zawodzie 
lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1140) uchwala, co 
następuje: 

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

Wrocławiu oraz z wykonania budżetu za rok 2020. 
2. Udziela się absolutorium Radzie Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu za okres 

sprawozdawczy. 
§   2 

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów w obecności ponad połowy delegatów 
obecnych na Zjeździe. 

§   3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA nr 2/2021 
X Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii  
Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu    

z dnia 21 listopada r. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020  

X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy 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 r. o 
zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1140) oraz 
§ 15 ust 3. Zasad gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych – stanowiących załącznik do Uchwały 
nr 96/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarki 
finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych uchwala, co następuje: 

§   1 

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2020 z działalności Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
we Wrocławiu. 

§   2 

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów w obecności ponad połowy delegatów 
obecnych na Zjeździe. 

§   3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
UCHWAŁA nr 3/2021 

X Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii  
Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu    

z dnia 21 października 2021 r. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z działalności Komisji Rewizyjnej 

 Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
we Wrocławiu za 2020 r. 



X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wrocławiu działając na podstawie art. 27 pkt 3) ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza 
weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1140) uchwala, co 
następuje: 

§   1 

Zatwierdza się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu 
za 2020 r. 

§   2 
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów w obecności ponad połowy delegatów 
obecnych na Zjeździe. 

§   3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
UCHWAŁA nr 4/2021 

X Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii  
Dolnośląskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej we Wrocławiu    

z dnia 21 listopada 2021 r. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu 
 za okres od 01.01.2020 r. do 15.10.2021 r.  

 

X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wrocławiu działając na podstawie art. 27 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii 
i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1140) uchwala, co następuje: 

§   1 
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Dolnośląskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu za okres od 01.01.2020 r. do 15.10.2021 r. 

§   2 
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów w obecności ponad połowy delegatów 
obecnych na Zjeździe. 

§   3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA nr 5/2021 
X Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii  
Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu    

z dnia 21 listopada 2021 r. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Sądu 

Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu  
w okresie sprawozdawczym  

 

X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wrocławiu działając na podstawie art. 27 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii 
i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1140) uchwala, co następuje: 

§   1 

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Sądu Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu w 
okresie sprawozdawczym. 

§   2 
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów w obecności ponad połowy delegatów 
obecnych na Zjeździe. 

§   3 



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA nr 6/2021 
X Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii  
Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu    

z dnia 21 listopada 2021 r. 
w sprawie wysokości miesięcznej składki członkowskiej obowiązującej w Dolnośląskiej Izbie Lekarsko-

Weterynaryjnej we Wrocławiu w 2022 roku 
 

X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu 
działając na podstawie art. 27 pkt 8 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach 
lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1140) – uchwala, co następuje: 

§   1 
Od dnia 1 stycznia 2022 roku wysokość miesięcznej składki członkowskiej dla lekarzy weterynarii wpisanych do 
rejestru członków Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu ustala się w następującej wysokości: 
1. dla lekarzy weterynarii wykonujących zawód na kwotę 50,00 zł. 
2. dla lekarzy weterynarii będących słuchaczami w szkole doktorskiej w dyscyplinie weterynaria, którzy pobierają 

stypendium na podstawie przepisów odrębnych oraz nie uzyskują dochodu z innych źródeł, na kwotę 25,00 zł.  
3. dla lekarzy weterynarii posiadających status bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o 

zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (t.j. Dz.U. 2003 nr 58, poz. 514 ze zm.) bez prawa do otrzymywania 
zasiłku na kwotę 25,00 zł.  

4. dla lekarzy weterynarii emerytów i rencistów nie wykonujących zawodu na kwotę 0,00 zł. 
§   2 

1. Warunkiem korzystania z preferencyjnej wysokości składki członkowskiej ustalonej w § 1 pkt 2. – 4. jest 
złożenie do Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej stosownego dokumentu poświadczającego 
posiadanie statusu słuchacza w szkole doktorskiej w dyscyplinie weterynaria i złożenie oświadczenia o nie 
uzyskiwaniu dochodu z innych źródeł, przedłożenie dokumentu poświadczającego uzyskanie statusu osoby 
bezrobotnej bez prawa do otrzymywania zasiłku w rozumieniu ustawy wskazanej w § 1 pkt 3., przedłożenie 
dokumentu poświadczającego uzyskanie statusu emeryta lub rencisty wraz z oświadczeniem o nie wykonywaniu 
zawodu lekarza weterynarii.  

2. Prawo do opłacania preferencyjnej składki powstaje w miesiącu złożenia kompletu stosownych dokumentów 
wymaganych zgodnie z ust. 1.  

3. Wzory oświadczeń, o których mowa w ust. 1 stanowią załączniki do niniejszej uchwały. 
4. Warunkiem dalszego korzystania z możliwości opłacania preferencyjnej wysokości składki, o której mowa w § 1 

pkt 2. jest przedstawianie po zakończeniu każdego semestru zajęć w szkole doktorskiej w dyscyplinie 
weterynaria oświadczenia o nieuzyskiwaniu dochodu z innych źródeł niż stypendium oraz stosownego 
dokumentu poświadczającego posiadanie słuchacza w szkole doktorskiej w dyscyplinie weterynaria w terminie 
nie późniejszym niż do 31 października po zakończeniu semestru letniego zajęć i nie późniejszym niż do 
31 marca po zakończeniu semestru zajęć. 

5. Warunkiem ponownego korzystania z możliwości opłacania preferencyjnej wysokości składki, o której mowa w 
§ 1 pkt 3, jest złożenie nowego wniosku o obniżenie wysokości składki członkowskiej z uwagi na posiadanie 
statusu osoby bezrobotnej wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie takiego statusu. 

6. Lekarze weterynarii, w odniesieniu do których sytuacja uległa zmianie w ten sposób, że nie są już uprawnieni do 
uiszczania składki członkowskiej w preferencyjnej wysokości są zobowiązani do poinformowania o tym 
niezwłocznie Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Naruszenie niniejszego postanowienia może 
skutkować odpowiedzialnością zawodową lekarza weterynarii.   

§ 3 
 

1. Od dnia 1 stycznia 2022 r. dla lekarzy weterynarii, którym przyznano prawo wykonywania zawodu po raz 
pierwszy, ustala się pierwszą składkę członkowską w wysokości 90,00 zł.  

2. Od dnia 1 stycznia 2022 r. dla lekarzy weterynarii, którym ponownie przyznano prawo wykonywania zawodu po 
jego utracie na skutek nie opłacania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 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.  

    § 4 
1. Składki, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały płatne są do końca miesiąca, którego dotyczą.  
2. Składki, o których mowa w § 3 niniejszej uchwały płatne są do końca miesiąca, w którym dokonano wpisu do 

rejestru członków Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.  
 



    § 5 
1. Rada Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej jest upoważniona do podejmowania w drodze uchwały 

decyzji o czasowym obniżeniu lub zawieszeniu, rozłożeniu płatności zaległych składek członkowskich na raty, a 
także do umarzania zaległych składek członkowskich.  

2. Rada Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej może obniżyć wysokość lub zawiesić płatność składki 
członkowskiej na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy lekarzowi weterynarii, którego dotknął szczególny wypadek 
losowy lub który znalazł się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. 

3. Rada Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej może rozłożyć płatność zaległych składek członkowskich na 
raty lub umorzyć zaległe składki członkowskie lekarzowi weterynarii, którego dotknął szczególny przypadek 
losowy lub który znalazł się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.  

4. Obniżenie wysokości, zawieszenie płatności, rozłożenie płatności zaległych składek na raty oraz umorzenie 
zaległych składek członkowskich następuje na pisemny wniosek zainteresowanego lub Skarbnika złożony do 
Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, uzupełniony wymaganą dokumentacją.   

5. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2 niniejszej uchwały, w przypadku istnienia dalszych przesłanek do 
obniżenia wysokości lub zawieszenia płatności składek członkowskich dopuszczalne jest ponowne wystąpienie 
ze stosownym wnioskiem i przyznanie dalszych ulg.     

§ 6 
Odpis ze składki członkowskiej na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej zostaje ustalony w kwocie 5 zł od pełnej składki i 
2,50 zł od składki obniżonej do 50%.   

§ 7 
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów w obecności ponad połowy delegatów 
obecnych na Zjeździe. 

§ 8 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 
 
Załącznik nr 1 do uchwały nr 6 X Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu z dnia 21.11.2021 r.: Wniosek słuchacza w szkole doktorskiej 
 

…………………………………..                                              ….…………………………….. 
                 imię i nazwisko                                                                                                 miejscowość, data 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
             adres, telefon, e-mail 
 

Rada Dolnośląskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej 
we Wrocławiu 

 
Uprzejmie proszę o obniżenie wysokości składki członkowskiej do 50% w związku z posiadanie statusu 

słuchacza w szkole doktorskiej w dyscyplinie weterynaria. 
Świadomy/a odpowiedzialności prawnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że:  

1. nie uzyskuję żadnych innych dochodów poza stypendium przyznawanym na podstawie przepisów 
odrębnych, w szczególności nie uzyskuję dochodu z tytułu stosunku pracy, zlecenia oraz innej umowy 
cywilnoprawnej; 

2. zapoznałem/am się z Zasadami obniżenia wysokości miesięcznych składek członkowskich dla lekarzy 
weterynarii - słuchaczy studiów doktoranckich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu (załącznik do uchwały nr 830/2011/V Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej we Wrocławiu z dnia 21.09.2011 r.). 

 
Jednocześnie zobowiązuję się do poinformowania Rady o uzyskiwaniu zarobku w trakcie studiów. 
 

……………………………………….. 
                     podpis wnioskodawcy 

 
Załącznik: 
- aktualne zaświadczenie o posiadaniu statusu słuchacza w szkole doktorskiej w dyscyplinie weterynaria 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 6 X Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu z dnia 21.11.2021 r.: Oświadczenie słuchacza w szkole 
doktorskiej (dla słuchaczy w szkole doktorskiej, którzy korzystają już z obniżenia wysokości składki) 



…………………………………..                                              ….…………………………….. 
                 imię i nazwisko                                                                                                 miejscowość, data 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
             adres, telefon, e-mail 

Dolnośląska Izba  
Lekarsko-Weterynaryjna  
we Wrocławiu  

 

OŚWIADCZENIE SŁUCHACZA W SZKOLE DOKTORSKIEJ 
(dla słuchaczy w szkole doktorskiej, którzy korzystają już z obniżenia wysokości składki) 

 
Ja, niżej podpisany/a …………………………… świadomy/a odpowiedzialności prawnej za złożenie  

    (imię i nazwisko)  

fałszywego oświadczenia, niniejszym oświadczam, że jestem słuchaczem w szkole doktorskiej w dyscyplinie weterynaria oraz w 
związku z tym, w poprzednim semestrze nie osiągnąłem/nęłam oraz nadal nie osiągam dochodów z tytułu stosunku pracy, 
zlecenia oraz innej umowy cywilnoprawnej. 
Jednocześnie zobowiązuję się do poinformowania Rady o uzyskiwaniu zarobku w trakcie studiów. 
        ………………………………… 

               (podpis i data) 

Załącznik nr 3 do uchwały nr 6 X Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu z dnia 21.11.2021 r.: Wniosek o obniżenie wysokości składki 
członkowskiej 
 
…………………………………..                                              ….…………………………….. 
                 imię i nazwisko                                                                                                 miejscowość, data 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
             adres, telefon, e-mail 

Dolnośląska Izba  
Lekarsko-Weterynaryjna  
we Wrocławiu  

 
WNIOSEK O OBNIŻENIE WYSOKOŚCI SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ 

 
Uprzejmie proszę o obniżenie wysokości składki członkowskiej do 50% w związku z brakiem dochodu/ niskim dochodem* i 
trudną sytuacją finansową polegającą na …………………………………………………………… 
…………………………………………………………..…………………………….………………………………………………
…………………………………………………...  
Świadomy/ świadoma* odpowiedzialności prawnej za złożenie fałszywego oświadczenia, niniejszym oświadczam, że nie 
uzyskuję zarobku z żadnego źródła.  
Jednocześnie zobowiązuję się do poinformowania Rady o podjęciu pracy lub innej zmianie mojej sytuacji finansowej.  
                                                                          ………………………………… 
               (podpis i data) 

 
Załącznik: 
- aktualne dokumenty potwierdzające nie uzyskiwanie zarobku (np. zaświadczenie z Urzędu Pracy, zaświadczenie o przebywaniu 
na długoterminowym urlopie bezpłatnym, zeznania podatkowe lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie uzyskiwaniu 
dochodu)  
 

*  niepotrzebne skreślić 
 
Załącznik nr 4 do uchwały nr 6 X Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu z dnia 21.11.2021 r.: Oświadczenie emeryta lub rencisty 
 

…………………………………..                                              ….…………………………….. 
                 imię i nazwisko                                                                                                 miejscowość, data 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 



             adres, telefon, e-mail 

Dolnośląska Izba  
Lekarsko-Weterynaryjna  
we Wrocławiu  
 

OŚWIADCZENIE EMERYTA LUB RENCISTY 

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………… oświadczam, że posiadam  

      (imię i nazwisko)  

prawo do emerytury/renty* oraz nie wykonuję zawodu lekarza weterynarii.  

                             ………………………………… 

               (podpis i data) 

Załącznik: 
- kopia decyzji o przyznaniu emerytury lub renty 

*  niepotrzebne skreślić 

 

UCHWAŁA nr 7/2021 
X Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii  
Dolnośląskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej we Wrocławiu    

z dnia 21 listopada 2021 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

 we Wrocławiu na rok 2021 

 
X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza 
weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1140) oraz § 9 ust. 2 Zasad 
gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych – stanowiących załącznik nr 1 do Uchwały nr 96/2016/VI 
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 14.12.2016 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej izb 
lekarsko-weterynaryjnych uchwala, co następuje: 

§   1 
Uchwala się budżet Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu na rok 2021 według 
przedstawionego załącznika. 

§   2 
Zjazd upoważnia Radę Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu do dokonywania przesunięć 
w ramach uchwalonego budżetu.  

§   3 
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów w obecności ponad połowy delegatów 
obecnych na Zjeździe. 

§   4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do zdarzeń powstałych od dnia 1 stycznia 2021 r.  
 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2021 X Zjazdu Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko–
Weterynaryjnej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Dolnośląskiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu na rok 2021. 
 

W
P

Ł
Y

W
Y

 Treść 
Wykonanie Plan 

2020 2021 

1.Stan środków na początku roku 643 410,95 918 108,23 
P r z y c h o d y:     
2.Wpływy  składek członkowskich 818 392,70 760 000,00 
3.Wpływy z dz. stat.- rejestracja zakł. leczniczn 19 650,00 18 000,00 
4.Zaległe składki 80 314,82 75 000,00 
5. dystrybucja paszportów 320 250,00 370 000,00 



6. Pozostałe przychody 21 049,94 2 500,00 
Razem przychody 1 259 657,46 1 225 500,00 

Razem przychody i środki  1 903 068,41 2 143 608,23 

  

W
Y

D
A

T
K

I 

Treść 
Wykonanie Plan 

2020 2021 

1.  Składki do Krajowej Izby Lek.-Wet. 208 116,00 230 000,00 
2.  Fundusz płac + narzuty na płace 207 318,31 250 000,00 
3.  Odpis na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej 103 594,00 110 000,00 

Działalność merytoryczno-statutowa 
4.  Dystrybucja paszportów dla zwierząt 141 240,00 200 000,00 
5.  Koszty wydawania biuletynu 36 456,30 20 000,00 
6.  Fundusz szkoleń 0,00 25 000,00 
7.  Działalność społeczna na rzecz członków Izby (w tym 
zawody sportowe, spotkania integracyjne spotkania koła 
seniorów) 9 425,99 30 000,00 
8.  Ubezpieczenie członków Izby (OC, NW) 94 812,67 110 000,00 
9.  Koszty organizacyjne zjazdów 3 454,76 70 000,00 
10. Koszty funkcjonowania organów 12 779,22 20 000,00 
11. Koszty delegacji, w tym: 21 299,37 50 000,00 

11.1 Rada 11 615,07 20 000,00 
11.2 Sąd Lekarsko-Weterynaryjny 639,96 5 000,00 
11.3 Rzecznik odpowiedzialności  zawodowej 1 616,16 5 000,00 
11.4 Kontrole ZLZ 4 909,97 10 000,00 
11.5 Pozostałe 2 518,21 10 000,00 

12. Koszty postępowań dyscyplinarnych i egzekucyjnych 12 809,16 15 000,00 
13. Pozostałe koszty statutowe 4 869,93 10 000,00 

Pozostałe koszty: 
14. Zakup materiałów biurowych i socjalnych 8 559,13 10 000,00 

15. Koszty utrzymania lokalu (koszty eksploatacyjne, remonty i 
naprawy, ubezpieczenia itp..) 13 647,53 20 000,00 
16. Usługi telekomunikacyjne i informatyczne 11 172,44 20 000,00 
17. Usługi pocztowe 11 965,20 20 000,00 
18. usługi bankowe 2 283,30 4 000,00 
19. naprawy sprzętu 0,00 5 000,00 
20. koszty obsługi prawnej i księgowej 84 064,20 100 000,00 
21. zakup wyposażenia 1 426,00 10 000,00 
22. zakup środków trwałych 8 580,00 20 000,00 
23. Fundusz reprezentacyjny i okolicznościowy 8 101,31 80 000,00 
24. pozostałe koszty administracyjne 2 519,82 5 000,00 
ogółem koszty 1 008 494,64 1 434 000,00 
25. Rezerwa Finansowa 894 573,77 709 608,23 

 RAZEM: 1 903 068,41 2 143 608,23 

 

UCHWAŁA nr 8/2021 
Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii  

Dolnośląskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej we Wrocławiu    
z dnia 21 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia liczby członków organów Dolnośląskiej Izby  
Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu  

oraz zastępców Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
 
X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wrocławiu działając na podstawie art. 27 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii 
i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1140) uchwala, co następuje: 



§   1 
 
Ustala się liczbę członków organów Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu i zastępców 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w następujący sposób:  

a) Rada Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej                               - …. osób 
b) zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej               - .… osób 
c) Sąd Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej                 - .… osób 
d) Komisja Rewizyjna                  - …. osób 

§  2 
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów w obecności ponad połowy delegatów 

obecnych na Zjeździe. 

§   3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA nr 9/2021 
X Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii  
Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu    

z dnia 21 listopada 2021 r. 
w sprawie wyboru Prezesa Rady VIII kadencji Dolnośląskiej Izby 

Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu 
 

X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wrocławiu działając na podstawie art. 27 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii 
i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1140) uchwala, co następuje: 

§   1 
 
Na stanowisko Prezesa Rady VIII kadencji Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu 
wybiera się ………………………………….. 

§  2 
 

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów w obecności ponad połowy delegatów 
obecnych na Zjeździe. 

§   3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
UCHWAŁA nr 10/2021 

X Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii  
Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu    

z dnia 21 listopada 2021 r. 
w sprawie wyboru Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej  

VIII kadencji Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu 
 

X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wrocławiu działając na podstawie art. 27 pkt 6 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii 
i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1140) uchwala, co następuje: 

§   1 
 
Na stanowisko Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej VIII kadencji Dolnośląskiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej we Wrocławiu wybiera się ……………………………….. 

§  2 
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów w obecności ponad połowy delegatów 
obecnych na Zjeździe. 

§   3 



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA nr 11/2021 
X Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii 
Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu 

z dnia 21 listopada 2021 r. 
w sprawie wyboru zastępców Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

 Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu 
 

X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wrocławiu działając na podstawie art. 27 pkt 7 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii 
i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1140) uchwala, co następuje: 

§   1 
 

Wybiera się na zastępców Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Dolnośląskiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej we Wrocławiu następujących lekarzy weterynarii: 

1. ……………… 
2. ……………… 
3. ……………… 
4. ……………… 
5. ……………… 
6. ……………… 
7. ……………… 
8. ……………… 

§  2 
 
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów w obecności ponad połowy delegatów 
obecnych na Zjeździe. 

§   3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA nr 12/2021 
X Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii 
Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu 

z dnia 21 listopada 2021 r. 
w sprawie wyboru członków Rady  

Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu 
 

X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wrocławiu działając na podstawie art. 27 pkt 6 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii 
i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1140) uchwala, co następuje: 

§   1 
Wybiera się na członków Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu następujących 
lekarzy weterynarii: 

1. ……………. 
2. ……………. 
3. …………….. 
4. …………….. 
5. ……………. 
6. ……………. 
7. ……………. 
8. …………….  
9. ……………. 
10. ……………. 
11. ……………. 
12. ……………. 



13. ……………. 
14. ……………. 
15. ……………. 
16. ……………. 

 
§  2 

 
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów w obecności ponad połowy delegatów 
obecnych na Zjeździe. 

§   3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA nr 13/2021 
X Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii 
Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu 

z dnia 21 listopada r. 
w sprawie wyboru członków Sądu Dolnośląskiej Izby 

Lekarsko -Weterynaryjnej we Wrocławiu 
 

X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wrocławiu działając na podstawie art. 27 pkt 6 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii 
i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1140) uchwala, co następuje: 

§   1 
 
Wybiera się na członków Sądu Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu następujących 
lekarzy weterynarii: 
 

1. ……………….. 
2. ……………….. 
3. ……………….. 
4. ……………….. 
5. ……………….. 
6. ……………….. 
7. ……………….. 
8. ……………….. 
9. ……………….. 
10. ……………….. 
11. ……………….. 
12. ……………….. 

 
§  2 

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów w obecności ponad połowy delegatów 

obecnych na Zjeździe. 

§   3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA nr 14/2021 
X Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii 
Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu 

z dnia 21 listopada r. 
w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej  

Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu 
 

X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wrocławiu działając na podstawie art. 27 pkt 6 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii 
i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1140) uchwala, co następuje: 



§   1 
Wybiera się na członków Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu 
następujących lekarzy weterynarii: 
 

1. ………………. 
2. ………………. 
3. ………………. 
4. ………………. 
5. ………………. 

§  2 
 
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów w obecności ponad połowy delegatów 

obecnych na Zjeździe. 

§   3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA nr 15/2021 
X Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii  
Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu    

z dnia 21 listopada 2021 r. 
w sprawie wyboru członków Zarządu Funduszu Pomocy Koleżeńskiej 

Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu 
 

X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wrocławiu działając na podstawie art. 27 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii 
i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1140) oraz na podstawie Regulaminu 
Zasad Funkcjonowania oraz Przyznawania Pomocy Finansowej z Funduszu Pomocy Koleżeńskiej, działającego 
przy Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej uchwala, co następuje: 

§   1 
Wybiera się na członków Zarządu Funduszu Pomocy Koleżeńskiej Dolnośląskiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej we Wrocławiu następujących lekarzy weterynarii: 
 

1. ……………….. 
2. ……………….. 
3. ……………….. 
4. ……………….. 
5. ……………….. 

§  2 
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów w obecności ponad połowy delegatów 
obecnych na Zjeździe. 

§   3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

UCHWAŁA nr 16/2021 
X Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii 
Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu 

z dnia 21 listopada r. 
w sprawie wyboru Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu na Krajowy 

Zjazd Lekarzy Weterynarii 
 

X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wrocławiu działając na podstawie art. 27 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii 
i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1140) uchwala, co następuje: 



§   1 
Wybiera się na Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd 
Lekarzy Weterynarii następujących lekarzy weterynarii: 
 
 

1. …………………..   13. …………………….. 

2. …………………..   14. …………………….. 

3. …………………..   15. …………………….. 

4. …………………..   16. …………………….. 

5. …………………..   17. …………………….. 

6. …………………..   18. …………………….. 

7. …………………..   19. …………………….. 

8. …………………..   20. …………………….. 

9. …………………..   21. …………………….. 

10. …………………..   22. …………………….. 

11. …………………...   23. ……………………. 

12. …………………..   24. ……………………. 

 
§  2 

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów w obecności ponad połowy delegatów 

obecnych na Zjeździe. 

§   3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA nr 17/2021 
X Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii  
Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu    

z dnia 21 listopada 2021 r. 
w sprawie ustalenia stałych komisji Rady 

 Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu 
 

X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wrocławiu działając na podstawie art. 27 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii 
i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1140) uchwala, co następuje: 

§   1 
1. Powołuje się następujące stałe komisje działające przy Radzie Dolnośląskiej Izby Lekarsko-

Weterynaryjnej we Wrocławiu: 
a) Komisja Prawno-Regulaminowa 
b) Komisja ds. Etyki, Deontologii i Historii Zawodu 
c) Komisja Finansowo-Gospodarcza 
d) Komisja ds. Szkoleń i Nauki Zawodu 
e) Komisja ds. Prywatnej Praktyki Lek-Wet. i Diagnostyki Laboratoryjnej 
f) Komisja ds. Urzędowego Nadzoru Weterynaryjnego 
g) Komisja ds. Współpracy z Zagranicą i innymi instytucjami i organizacjami 
h) Komisja ds. Integracji Środowiska Lekarzy Weterynarii 
i) Komisja Młodych Lekarzy Weterynarii  

2. Każda komisja składa się z co najmniej trzech osób. 
3. Przewodniczącym komisji może być tylko członek Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. 
4. Członkami komisji mogą być inni członkowie Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, 

w szczególności delegaci na Zjazd Okręgowy. 
§  2 

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów w obecności ponad połowy delegatów 
obecnych na Zjeździe. 

§   3 



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

UCHWAŁA nr 18/2021 
X Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii  
Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu    

z dnia 21 listopada r. 
w sprawie zmiany Regulaminu zasad funkcjonowania i przyznawania pomocy finansowej  

z Funduszu Pomocy Koleżeńskiej (FPK) działającym przy Dolnośląskiej Izbie Lekarsko- Weterynaryjnej 
przyjętego Uchwałą nr 2 VIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Dolnośląskiej Izby Lekarsko-

Weterynaryjnej we Wrocławiu z dnia 16 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu zasad 
funkcjonowania oraz przyznawania pomocy finansowej z Funduszu Pomocy Koleżeńskiej działającego 

przy Dolnośląskiej Izbie  
Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu 

 
X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wrocławiu działając na podstawie art. 27 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii 
i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1140) uchwala, co następuje: 

§   1 
W Regulaminie zasad funkcjonowania i przyznawania pomocy finansowej z Funduszu Pomocy Koleżeńskiej 
(FPK) działającym przy Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wprowadza się następujące zmiany: 
 
 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 
„8. Wysokość zapomogi określa zarząd Fundusz Pomocy Koleżeńskiej, przy czym: 

a) wysokość jednorazowej zapomogi nie może być wyższa niż 4 000,- zł (słownie złotych: cztery tysiące); 
b) jeżeli zapomoga jest przyznawana jest w ratach to wysokość jednaj raty płatnej miesięcznie nie może 

być wyższa niż 1 000,- zł (słownie złotych: jeden tysiąc). 
§   2 

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów w obecności ponad połowy delegatów 
obecnych na Zjeździe. 

§   3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA nr 19/2021 
X Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii  
Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu    

z dnia 21 listopada r. 
 w sprawie upoważnienia osób pełniących funkcję Prezesa Rady  

Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu w poprzednich kadencjach 
do udziału w posiedzeniach Prezydium oraz Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 

Wrocławiu z głosem doradczym 
 

 
 
X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wrocławiu działając na podstawie art. 27 pkt 1 oraz pkt 4 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza 
weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1140) uchwala, co 
następuje: 

§   1 
1. Upoważnia się osoby pełniące funkcję Prezesów Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 

Wrocławiu w poprzednich kadencjach do udziału w posiedzeniach Prezydium oraz Rady Dolnośląskiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu z głosem doradczym. 

2. Zobowiązuje się Biuro do każdorazowego zawiadamiania osób wskazanych w ust. 1 o terminach posiedzeń 
Prezydium oraz Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu. 



3. Osobom pełniącym funkcję Prezesów Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu w 
poprzednich kadencjach biorącym udział w posiedzeniach Prezydium oraz Rady Dolnośląskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu przysługuje zwrot poniesionych kosztów dojazdu oraz zwrot 
utraconych zarobków w związku z wykonywaniem zadań na rzecz Dolnośląskiej Rady Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej na zasadach określonych Uchwałą Rady DIL-Wet. nr 1215/2019/VII z dnia 06.06.2019 r. w 
sprawie zasad i trybu zwrotu kosztów podróży oraz innych uzasadnionych wydatków i strat poniesionych 
przez członków samorządu w związku z wykonywaniem czynności na rzecz Dolnośląskiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej we Wrocławiu. 

4. Koszty związane z udziałem osób wskazanych w ust. 1 w posiedzeniach Prezydium oraz Rady 
Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu pokrywane są z budżetu Dolnośląskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej. 

§   2 
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów w obecności ponad połowy delegatów 
obecnych na Zjeździe. 

§   3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

UCHWAŁA nr 20/2021 
X Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii  
Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu    

z dnia 21 listopada r. 
 w sprawie upoważnienia Rady  

Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu 
do zmiany siedziby Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu 

 
X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wrocławiu działając na podstawie art. 27 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii 
i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1140) uchwala, co następuje: 

PREAMBUŁA 
 

Zważywszy, że: 
1. Rynek usług weterynaryjnych dynamicznie się rozwija, co przekłada się na wzrastającą liczbę absolwentów 

wydziałów weterynaryjnych w Polsce i co znajduje również bezpośrednie przełożenie na wzrost liczby 
członków samorządu lekarsko-weterynaryjnego. 

2. Wrocław i województwo dolnośląskie to jeden z najprężniej rozwijających się regionów w Polsce, co 
znajduje również bezpośrednie przełożenie na wzrost liczby członków Dolnośląskiej Izby Lekarsko- 
Weterynaryjnej. 

3. Dotychczasowy lokal, w którym znajduje się siedziba Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
kupowany był w czasach, gdy liczba członków Izby była dwukrotnie niższa, co powoduje, że obecnie nie 
zaspokaja on potrzeb związanych z zapewnieniem sprawnej obsługi członków Izby oraz jej organów. 

4. Zaistniała konieczność podjęcia działań zmierzających do sprzedaży lokalu, będącego obecnie siedzibą 
Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i zakupu nowego lokalu projektowanego już z myślą o 
aktualnych potrzebach członków Izby oraz jej organów. 

§   1 
Upoważnia się Radę Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu do: 
a) sprzedaży lokalu usługowego znajdującego się we Wrocławiu przy ul. Sopockiej 21/2, 50–344 Wrocław, 

KW nr 145423, w którym znajduje się obecna siedziba Dolnośląskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej 
b) zakupu nowego lokalu usługowego na terenie Wrocławia, do którego zostanie przeniesiona siedziba 

Dolnośląskiej Izby Lekarsko–Weterynaryjnej. 
§   2 

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów w obecności ponad połowy delegatów 
obecnych na Zjeździe. 

§   3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 
 

APEL nr 1 
X Zjazdu Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu 

z dnia 21 listopada 2021 r. 
 do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o podjęcie działań zmierzających do nowelizacji 

ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-
weterynaryjnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1140 ze zm.) w zakresie zmiany art. 26 ust. 3 

 
  Apelujemy do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o podjęcie działań zmierzających do 
nowelizacji art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-
weterynaryjnych. Zgodnie z treścią przywołanego artykułu, co do zasady wybory delegatów na okręgowy 
zjazd lekarzy weterynarii są przeprowadzane w rejonach wyborczych pokrywających się z powiatami (z 
zastrzeżeniem ust. 4 przywołanego artykułu). Zgodnie natomiast z ust. 6 art. 26 w rejonowym zebraniu 
wyborczym bierze udział co najmniej 1/2 członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej wykonujących 
zawód na terenie rejonu wyborczego. Ten przepis pozostaje aktualny nawet jeżeli wybory odbywają się 
korespondencyjnie lub przy wykorzystaniu urn. 
 W tym zakresie należy w sposób jednoznaczny stwierdzić, że tak rygorystyczna regulacja quorum 
prowadzi do praktycznego wykluczenia z możliwości działania w samorządzie zawodowym lekarzy weterynarii 
z rejonów wyborczych obejmujących duże aglomeracje, takie jak Warszawa, Wrocław, Katowice, etc., z 
możliwości czynnego uczestniczenia w organach okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych. W ciągu ostatnich 
lat nastąpiła istotna przebudowa środowiska lekarzy weterynarii. Zwiększyła się liczba absolwentów wydziałów 
medycyny weterynaryjnej, a co za tym liczba lekarzy wykonujących zawód na terenie rejonu wyborczego. Przy 
czym nie wszyscy członkowie okręgowych izb w równym stopniu, co należy z przykrością stwierdzić, 
zainteresowani są życiem samorządu zawodowego. Spora część, a niekiedy większość, członkostwo w 
okręgowej izbie traktuje jako obowiązek, która ogranicza się do minimum, tj. płacenia składki członkowskiej. W 
efekcie w dużych rejonach wyborczych osiągnięcie wymaganego przepisami prawa quorum jest bardzo trudne, a 
wielu przypadkach niemożliwe. W efekcie lekarze weterynarii, który chcieliby się aktywnie zaangażować w 
działalność w samorządzie z przyczyn obiektywnych są tego pozbawieni, a my tracimy wielu cennych 
potencjalnych członków organów. Prowadzi to do sytuacji, gdy większość - działając wbrew zasadom etyki i 
deontologii weterynaryjnej -pozbawia mniejszość możliwości aktywnego działania w strukturach samorządu, a 
samorząd zawodowy traci wielu zaangażowanych członków swojej społeczności, którzy z uwagi na wymogi 
formalne pozostają na uboczu. Warto przy tym wskazać, że w przypadku innych samorządów zawodowych, 
tytułem przykładu można wskazać radców prawnych i adwokatów, brak analogicznych obostrzeń na poziomie 
ustawy. Takie zagadnienia regulowane są na poziomie uchwał organów centralnych. W przypadku radców 
prawnych zgodnie z § 11 ust. 1 uchwały nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 
2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organu samorządu radców prawnych wybory w trakcie 
zebrań rejonowych są ważne, jeżeli zostały przeprowadzone w obecności co najmniej połowy liczby radców 
prawnych, którym przysługuje prawo wybierania w danych wyborach. Jest to jednak łagodzone przez ust. 2 
przywołanego przepisu, który wskazuje, że regulacji tej nie stosuje się do wyborów odbywających się podczas 
zebrań rejonowych zwołanych w drugim lub kolejnych terminach. Zawiadamiając o zwołaniu zebrań 
rejonowych od razu wyznaczane są dwa terminy zebrań rejonowych zaraz po sobie. W przypadku natomiast 
lekarzy i lekarzy dentystów w § 7 Regulamin wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach 
i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów 
komisji wyborczych przyjęto, że kworum wyborcze w przypadku rejonu wyborczego stanowi co najmniej 20% 
ogólnej liczby członków tego zgromadzenia wyborczego. Wydaje się, że analogiczne mechanizmy (niezależnie 
od przyjętego rozwiązania) powinny zostać wdrożone również w naszym samorządzie. Jeżeli pozostaniemy 
bierni, to przez kolejną czteroletnią kadencję z aktywnego uczestnictwa w życiu samorządu zostaną wykluczeni 
lekarze weterynarii z dużych ośrodków. 

 

 

 


