
Zarządzenie 6/VII/2020 
 

Prezesa Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
w Katowicach 

z dnia 04 listopada 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. 3 ust. 1 ustawy 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.), w celu przeciwdziałania COVID-19 (czyli w zakresie podjęcia przez pracodawcę wszelkich czynności związanych ze 
zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-
gospodarczych, choroby COVID-19), 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 09 listopada 2020 r. wprowadzam zmiany dotyczące funkcjonowania biura Śląskiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej: 

a) zawieszam bezpośrednie załatwianie spraw w biurze Izby do odwołania 
b) zobowiązuję pracownice biura do pracy zdalnej w miejscu zamieszkania 
c) zasady pracy zdalnej określam w regulaminie, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia 
d) w celu realizacji pdpk. b) udostępniam, na zasadach opisanych w regulaminie korzystania ze sprzętu 

przenośnego, laptopy oraz drukarki, będące własnością Śl.I.L-W. 
e) w celu sprawnego działania Izby, zobowiązuję, z zachowaniem wysoko zakrojonych środków 

bezpieczeństwa, do przebywania w siedzibie Izby jednej z pracownic, w dzień określony przez Kierownika 
biura z obsługa poczty, w celu odebrania poczty przychodzącej i wysłania koniecznej poczty (pisma, 
paszporty) – raz w tygodniu 

2. W przypadku konieczności dostarczenia do biura Izby dokumentów należy je: 
 zeskanować i przesłać do biura Izby drogą e-mail (lub ePUAP) w celu wstępnego sprawdzenia 
 sprawdzone wysłać pocztą tradycyjną lub wrzucić do skrzynki pocztowej zamieszczonej na ogrodzeniu 

siedziby, po wcześniejszym zabezpieczeniu przed ewentualnym zamoczeniem – poczta ze skrzynki będzie 
wyjmowana raz w tygodniu przez pracownika biura 

3. Zakup paszportów może odbywać się WYŁĄCZNIE za pośrednictwem poczty – zamówienia internetowe, opłata 
przelewem, wysyłka tylko raz w tygodniu. 

4. Z dniem 09 listopada 2020 r. zawieszam bezpośrednie wykonywanie czynności członkom organów Izby  
w siedzibie Izby. 

5. Czynności wymagające bezpośredniego kontaktu z osobami trzecimi (przesłuchanie świadków) przez ROZ i jego 
zastępców mogą być wykonywane przy specjalnie utworzonym stanowisku w biurze Izby, z zachowaniem wysoko 
zakrojonych środków bezpieczeństwa. Proszę Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej o wydanie stosownego 
zarządzenia co do sposobu i zasad organizacji pracy rzeczników w okresie od 09 listopada 2020 r. do odwołania. 

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

§ 2 

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

2. Traci moc zarządzenie nr 2/VII/2020 i 4/VII/2020. 

§ 3 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Prezes Rady 

Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
                                                                                                      lek. wet. Krzysztof Orlik 


