
Zarządzenie 2/VII/2020 
 

Prezesa Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
w Katowicach 

z dnia 15 maja 2020 r. 
 
zmieniające zarządzenie 1/VII/2020 z 12 marca 2020 r. w sprawie środków bezpieczeństwa mających na celu 

zapobieganie rozprzestrzeniania się  
COVID-19 

 
Na podstawie art. 21 ust. 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 § 14, pkt. 1) i 3), § 16, pkt. 2, ppkt. 5) załącznika 
do uchwały nr 9/2005 z dnia 18 marca 2005r. Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Śl.I.L-W 
w sprawie przyjęcia regulaminu organizacji organów Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i trybu ich działania, 
zarządza się co następuje: 

 
§ 1 

 
Dotychczasowe zalecenia określone w § 1, ust. 1, pkt. c) i d) zarządzenia nr 1/VII/2020 zmieniam następująco: 
 

1. Z dniem 18 maja 2020 r. wprowadzam zmiany dotyczące funkcjonowania biura Śląskiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej: 

a) załatwianie spraw w biurze Izby w formie kontaktu bezpośredniego odbywać się będą we wtorki  
i czwartki w godz. 9.oo-13.oo, WYŁĄCZNIE po telefonicznym umówieniu się 

b) sprawy należy ograniczyć do: 
 przekazania dokumentów i wniosków (bez ich wypełniania czy sprawdzania na miejscu),  
 odbiór wcześniej zamówionych (za pomocą formularza, dopiskiem odbiór osobisty)  

i zapłaconych paszportów (przelewem), 
 zakup paszportów zamówionych telefonicznie, płatność wyłącznie kartą, 

c) sprawy w biurze mogą być załatwiane przy specjalnie przygotowanym stanowisku, 
zabezpieczonym osłoną z plexi, dezynfekowanym każdorazowo po wizycie interesanta; 

d) bezpośrednie załatwianie spraw w biurze mogą być wyłącznie przez osoby zdrowe (nie mające 
objawów infekcji typu katar, kaszel, gorączka), zabezpieczone maseczką na twarzy (lub przyłbicą)  
i w rękawiczkach; w wyjątkowych przypadkach biuro zapewnia środki ochrony osobistej; 

e) zalecam stosowanie przez pracowników biura Izby środków dezynfekcyjnych, maseczek  
i rękawiczek oraz zachowanie daleko posuniętej ostrożności; zalecam dezynfekowanie stanowiska 
przyjmowania interesantów; 

f) pozostałe czynności biurowe mają być wykonywane w normalnych, dotychczasowych godzinach 
pracy w biurze (lub zdalnie, jeżeli jest to konieczne) z zachowaniem, tak jak dotąd, środków 
ostrożności; 

2. Z dniem 18 maja 2020 r. zezwalam na przebywanie i wykonywanie czynności członkom organów Izby 
(ROZ) lub komisji, z zachowaniem środków ochrony osobistej, wyłącznie osobom zdrowym w dniach  
i godzinach ustalonych z Kierownikiem biura. 

3. Czynności wymagające bezpośredniego kontaktu z osobami trzecimi (przesłuchanie świadków, przyjęcie 
dowodów i dokumentów) ROZ i jego zastępcy mogą wykonywać przy specjalnie utworzonym stanowisku 
w poniedziałki, środy lub piątki w ustalonych godzinach, we wtorki i czwartki – po godzinach 
przyjmowania petentów przez biuro Izby. 

4. Za przestrzeganie powyższych rygorów odpowiada Kierownik biura Śl.I.L-W. 
 

§ 2 

Pozostałe zalecenia z zarządzenia nr 1/VII/2020 pozostają bez zmian. 

 

§ 3 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Prezes Rady 
Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

                                                                                                      lek. wet. Krzysztof Orlik 


