UCHWAŁA nr 8/2020
XXI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii
Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu
z dnia 26 września 2020 r.
w sprawie wysokości miesięcznej składki członkowskiej obowiązującej
w Dolnośląskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu w 2021 roku
XXI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy 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 2019r., poz. 1140) w zw. w zw.
z art. 14 h ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) uchwala, co następuje:
§ 1

Od dnia 1 stycznia 2021 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 studiów doktoranckich, 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 studiów doktoranckich 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 studiów
doktoranckich oświadczenia o nieuzyskiwaniu dochodu z innych źródeł niż stypendium
doktoranckie oraz stosownego dokumentu poświadczającego posiadanie statusu doktoranta w
terminie nie późniejszym niż do 31 października po zakończeniu semestru letniego studiów
doktoranckich i nie późniejszym niż do 31 marca po zakończeniu semestru zimowego studiów
doktoranckich.
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
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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 2021 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 2021 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 dnia, 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,
Prezesa lub Skarbnika złożony do Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,
uzupełniony wymaganą dokumentacją.
5. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2, 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
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów w obecności ponad połowy
delegatów obecnych na Zjeździe.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Zjazdu – Wojciech Hildebrand
Sekretarz Zjazdu – Małgorzata Sitnik
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Załącznik nr 1
Wniosek słuchacza w szkole doktorskiej

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

….……………………………..
miejscowość, data

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 LekarskoWeterynaryjnej we Wrocławiu z dnia 21.09.2011 r.).
Jednocześnie zobowiązuję się do poinformowania Rady o uzyskiwaniu zarobku w trakcie studiów.
………………………………………..
podpis wnioskodawcy
Załącznik do wniosku:
- aktualne zaświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich
Załącznik nr 2

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

Rada Dolnośląskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
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
(imię i nazwisko)

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

…………………………………
(podpis i data)

Załącznik nr 3

Wniosek o obniżenie wysokości składki członkowskiej
…………………………………..
imię i nazwisko
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
adres, telefon, e-mail

….……………………………..
miejscowość, data

Rada Dolnośląskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
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 karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 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
Oświadczenie emeryta lub rencisty

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

….……………………………..
miejscowość, data

Rada Dolnośląskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
we Wrocławiu
OŚWIADCZENIE EMERYTA LUB RENCISTY
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Ja, niżej podpisany/a ……………………………………… oświadczam, że posiadam
(imię i nazwisko)

prawo do emerytury/renty* oraz od dnia ……………… nie wykonuję (nie będę wykonywał) zawodu lekarza weterynarii.
…………………………………
(podpis i data)

Załącznik:
- kopia decyzji o przyznaniu emerytury lub renty (kwoty powinny być zanonimizowane, daty czytelne)
* niepotrzebne skreślić
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