
 
Sprawozdanie Skarbnika 
Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
 
         Poniższe sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie dokumentacji księgowej, dokumentacja za 
rok 2020 została zatwierdzona przez Komisję Rewizyjną DILW, na jej posiedzeniu w dniu 25.02.2021r. 
Z powodu pandemii, która uniemożliwiła przeprowadzenie zjazdu DILW w planowanym terminie, w 
sprawozdaniu podaję również wykonanie budżetu na dzień 30 września 2021, czyli za trzy kwartały br.  
 
Podstawowym źródłem przychodów Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej są składki członkowskie, 
istotną kwotę stanowią także wpływy z dystrybucji paszportów. 
W roku 2020 wpływy wyniosły 1 259 657,46 zł, (trzy kwartały br. to 997 128,60zł) 
W tym: 

1. Wpływy ze składek członkowskich w roku 2020 wyniosły 818 392,70 zł (za trzy kwartały br. 571 090, 
19) 
w poprzednich latach mijającej kadencji wynosiły odpowiednio: w roku 2019 - 760 699,38, w 2018 – 
716 538,31, w 2017 - 672 102,61  
Przychody te obrazują wzrost ilości członków naszego samorządu. 

2. Wpływy z rejestracji zakładów leczniczych wyniosły w roku 2020 19 650,00zł (za trzy kwartały 2021 
wpłynęło 17 100,00zł) 
W latach poprzednich wynosiły odpowiednio: 2019 - 18 600,00; w 2018 - 19 500,00; 2017 - 16 200,00, 
a w roku 2016 - 15 300,00 zł)  

3. Wpływy ze ściągnięcia zaległych składek w roku 2020 wyniosły 80 314,82 (za trzy kwartały 2021 -
75 809,31 zł) 
W poprzednich latach także konieczne było egzekwowanie należności, co dało przychody: w 2019 - 
88 933,82; 2018 – 118,996,97; 2017 - 124 842,99; w roku 2016 - 95 552,17 zł)  
Kwota zaległych składek na koniec roku 2020 wynosiła 84 314, 82 zł i była niższa od zaległości na 
koniec roku 2019, kiedy była to suma 91 803, 11. Różnica to 7 500zł. Zaległe składki na dzień 30 
września 2021r to kwota 75 809, 31zł 

4. Wpływy z dystrybucji paszportów w roku 2020 zasiliły budżet DILW w kwocie 320 250,00 przy 
kosztach 141 240,00.  Trzy kwartały 2021r. dały wpływy w wyskokości 320 840, 00.  
W latach poprzednich były to kwoty: w 2019 - 289 800,00, w 2018 - 277 920,00) 

5. W pozycji „pozostałe przychody” wpływy wynoszą 21 049,94 przy planie 5 000. To efekt umorzenia 
składek ZUS uzyskany z „I tarczy covidowej”. Za trzy kwartały 2021r jest to kwota zaledwie 2 289,10. 

 
Wydatki Dolnośląskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej ujęte zostały w trzech grupach:  
W pierwszej grupie ujęto składki na rzecz KILW, fundusz płac pracowników biura wraz z narzutami na płace 
oraz odpis na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej 
W drugiej grupie ujęte są wydatki na działalność merytoryczno-statutową, w trzeciej pozostałe koszty 
obejmujące utrzymanie i wyposażenie lokalu, usługi księgowe, prawne, pocztowe, bankowe, informatyczne 
itp. 
Po stronie wydatków w roku 2020 zaksięgowano kwotę 1008 494,64. (trzy kwartały 2021 to koszty w 
wysokości 843 966,52) Analogiczne pozycje w latach poprzednich to: w 2019 - 1 172 047,48; w 2018 - 
971 057,46; w 2017 - 938 116,77, a w 2016 - 924 162,60 zł. Zmniejszone wydatki w roku 2020 spowodowane 
były znacznym ograniczeniem aktywności organów Izby z powodu pandemii Covid-19. 
 
Znaczącą kwotą w zestawieniu wydatków są składki odprowadzane do Krajowej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej, zamykające się w roku 2020 sumą 208 116,00. (za trzy kwartały 2021 wpłaciliśmy do KILW 
161 184, 00. Ta kwota jest bezpośrednio związana z ilością członków DILW i systematycznie rośnie, na co 
wskazuje analiza wydatków z lat poprzednich. W 2019 roku  odprowadziliśmy 202 404,00, w roku 2018 - 
200 500,00, a w roku 2017 - 194 220,00 zł. Istotnymi pozycjami są także koszty związane z funkcjonowaniem  
biura DIL-W. Wynagrodzenia pracowników biura wraz z narzutami na płace to w roku 2020 suma 207 318,31.  
( w ciągu trzech kwartałów 2021 był to koszt w wysokości 175 831,50zł ) w  2019 to kwota 198 915,88, w 
roku 2018 było to 168 117,84; w 2017 roku było to 142 361,53 zł. Wzrost wydatków związanych z 
wynagrodzeniami pracowników biura spowodowany jest ciągle rosnącą ilością obowiązków wynikających ze 
stale zwiększającej się liczby członków DILW. Praca ta obejmuje przygotowywanie uchwał dotyczących 
wpisów i skreśleń członków, rejestracji nowo otwieranych zakładów leczniczych dla zwierząt, dokonywaniem 
zmian wpisów, obsługą istniejących ZLZ, obsługą dystrybucji paszportów itp.  Z ilości lekarzy weterynarii 
wykonujących zawód na Dolnym Śląsku wynikają bezpośrednio także zwiększone wydatki na grupowe 



ubezpieczenie członków DILW od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, 
koszty usług pocztowych, koszty dystrybucji paszportów oraz składki odprowadzane do KILW.   Rosną także 
koszty postępowań Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Sądu, z powodu coraz większej zawiłości 
spraw, przeciągających się postępowań oraz konieczności korzystania z pomocy prawnej i ekspertyz.  
Szczegółowe dane dotyczące finansów Izby można przeanalizować w załączonych do niniejszego 
sprawozdania tabelach.                                                      

            Systematyczność w opłacaniu składek przez nasze koleżanki i kolegów znacznie się w ciągu 
ostatnich lat poprawiła. Staramy się także skutecznie egzekwować ich spłatę przez osoby nierzetelne lub 
niesystematyczne. Zamykając rok 2020 oraz przygotowując się do zamknięcia czteroletniej (później 
przedłużonej przez Covid 19) kadencji Rady DILW, więc także skarbnika tej kadencji, przygotowaliśmy pisma 
informacyjne o stanie konta każdego z członków. Informacje te należy zawsze utożsamiać z „uzgadnianiem 
sald” praktykowanym przez wszystkie współpracujące ze sobą w zakresie finansowym firmy.  Zawierały one 
zarówno informacje o stanie zadłużenia, jak i o nadpłatach i miały zadanie wyłącznie porządkujące 
rozliczenia lekarzy weterynarii i Izby. Niektóre z nich informowały o bardzo niewielkich kwotach zadłużeń lub 
nadpłat, niemniej zasadność ich wysyłania podyktowana była prawem każdego z członków do wiedzy o 
stanie swojego konta i dała możliwość wyrównania drobnych nadpłat lub niedopłat.  Taka wiedza daje 
również możliwość wyjaśnienia ewentualnych pomyłek i nieporozumień. Nieopłacanie składek regularnie i w 
przewidzianych prawem terminach rodzi prawny obowiązek wysyłania upomnień oraz egzekucji zaległych 
należności na drodze administracyjnej, co także jest przyczyną dodatkowych kosztów po stronie biura DILW. 
W skrajnych przypadkach, tzn. nieopłacania składek przez okres dłuższy niż 1 rok prawo nakazuje wszczęcie 
postępowania w sprawie stwierdzenia utraty prawa wykonywania zawodu. W roku 2020 i do 31.10.2021r.  
wszczęto 79 takich postępowań. Podjęto 4 uchwały w sprawie utraty prawa wykonywania zawodu z powodu 
nieopłacania składek przez okres dłuższy niż 1 rok.  

W roku sprawozdawczym wszczęto także wiele postępowań w sprawie nieopłacania składek w urzędowo 
obowiązującym terminie. Brak spłaty zobowiązań po wysłaniu upomnienia i uchwały o wysokości zaległej 
składki skutkował obowiązkiem wystawienia tytułów wykonawczych i przekazaniem egzekucji należności 
właściwym organom.  Spośród tych postępowań wiele umorzono z powodu uregulowania zobowiązań po 
upomnieniu.  Dłużnikom, którzy nie zareagowali na upomnienie wystawiono 72 tytuły wykonawcze 
przekazując tym samym egzekucję do właściwych urzędów skarbowych. 

W sprawie umorzenia składek członkowskich wszczęto 15 postępowań. Zaległe składki umarzane były z 
powodu ciężkiej choroby, śmierci lub niemożności ustalenia miejsca pobytu dłużnika. Po rekomendacji 
Komisji Finansowej uchwałą Rady DILW obniżono wysokość składki członkowskiej w 10 przypadkach, w 
jednym przypadku rozłożono na raty. 4 uchwały dotyczyły zawieszenia składek członkowskich. 

Dzięki podjętym działaniom w celu ściągania składek od wszystkich członków, hołdując zasadzie 
sprawiedliwości oraz równości wobec prawa, ale przede wszystkim dzięki oszczędnemu gospodarowaniu 
przez Prezesa i Radę DILW finansowymi zasobami Izby udało się przez ostatnie 2 kadencje (9 lat) 
utrzymać składkę członkowską w niezmienionej wysokości 50,00zł, mimo inflacji. 

Tak przedstawiają się główne wydatki związane z działalnością organów Dolnośląskiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej. Szczegółowa analiza wykonania budżetu jak i planowanych wydatków ujęte są w 
załącznikach do niniejszego sprawozdania. Należy podkreślić, że działalność finansowa organów 
Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej jest systematycznie kontrolowana przez Komisję Rewizyjną 
DILW.  

 
Skarbnik Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
lek. wet. Danuta Pawicka-Stefanko 

 

Załączniki: 
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za rok 2020. 
 
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
    na dzień 30.09.2021r. wraz z prognozą wykonania na dzień 31.12.2021r.  
 


