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Szanowne Kole¿anki i Koledzy!

Up³yn¹³ czwarty rok dzia³alno�ci Okrêgowej Rady III kadencji. Chcia³bym zapoznaæ Pañstwa ze sprawami, wokó³ których koncentro-
wa³a siê dzia³alno�æ Rady w minionym okresie. Przedstawiê kilka podstawowych liczb, by zobrazowaæ stan posiadania i dzia³alno�æ
naszego samorz¹du.
Samorz¹d zawodowy lekarzy weterynarii Izby �l¹skiej liczy 807 cz³onków. W roku 2004 dokonano wpisu do rejestru cz³onków Izby
�l¹skiej 56 absolwentów oraz 7 lekarzy posiadaj¹cych prawo wykonywania zawodu przeniesionych z terenu innych izb. A w okresie ca³ej
III kadencji dokonano wpisu 175 absolwentów uczelni weterynaryjnych oraz wpisano do rejestru 26 lekarzy weterynarii  posiadaj¹cych
prawo wykonywania zawodu z przeniesienia z innych izb. W okresie sprawozdawczym skre�lono z rejestru �l¹skiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej 15 lekarzy w zwi¹zku z przeniesieniem na teren innych izb, 13 lekarzy w zwi¹zku ze zrzeczeniem siê prawa wykonywania
zawodu, 4 lekarzy w zwi¹zku ze �mierci¹. W ca³ej III kadencji skre�lono 53 lekarzy weterynarii z powodu przeniesienia na teren innych izb,
29 lekarzy w zwi¹zku ze zrzeczeniem siê prawa wykonywania zawodu, 9 lekarzy w zwi¹zku ze zgonem. Z ogólnej liczby 807 cz³onków
�l.IL-W.  tylko 440 z³o¿y³o ankiety osobowe, 170 lekarzy ze 115 zak³adów leczniczych dla zwierz¹t zosta³o wpisanych do rejestru lekarzy
weterynarii upowa¿nionych do wystawiania paszportów. Wystawili oni w okresie od 01.10.2004 r. do 31.12.2004 r. 2665 paszportów dla
zwierz¹t towarzysz¹cych.
W dniu 18.03.2004 r. odby³ siê Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, podobnie jak w tym
roku, w �Domu Lekarza� w Katowicach, ul. Gra¿yñskiego 49 a. Zgodnie z nowym regulaminem obrad zatwierdzonym przez Krajow¹
Radê Lekarsko-Weterynaryjn¹ wszelkie wnioski dotycz¹ce dzia³alno�ci samorz¹du zg³oszone przez uczestników Zjazdu zosta³y przyjête i
Zjazd podj¹³ 8 uchwa³:
- uchwa³ê  w sprawie przyjêcia i zatwierdzenia Regulaminu Zjazdu
- uchwa³ê w sprawie przyjêcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
- uchwa³ê w sprawie przyjêcia i zatwierdzenia sprawozdania Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialno�ci Zawodowej �l¹skiej Izby

Lekarsko-Weterynaryjnej
- uchwa³ê w sprawie przyjêcia i zatwierdzenia sprawozdania Okrêgowego S¹du Lekarsko-Weterynaryjnego �l¹skiej Izby Lekarsko-

-Weterynaryjnej
- uchwa³ê w sprawie przyjêcia i zatwierdzenia sprawozdania Okrêgowej Komisji Rewizyjnej �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
- uchwa³ê w sprawie przyjêcia i zatwierdzenia sprawozdañ Rady, Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialno�ci Zawodowej, Okrêgowe

go S¹du Lekarsko-Weterynaryjnego i Okrêgowej Komisji Rewizyjnej �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, czyli finansowego
sprawozdania za rok 2003 naszego samorz¹du, które by³o podstaw¹ do rozliczenia z Urzêdem Skarbowym
w Katowicach �CIT 8�

- uchwa³ê w sprawie wysoko�ci sk³adki cz³onkowskiej na rok 2004/2005
- uchwa³ê w sprawie bud¿etu �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2004

W okresie sprawozdawczym Rada �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej dzia³a³a w niezmienionym sk³adzie i tak:
1. dr Miros³aw Tomaszewski � prezes
2. lek. wet. Andrzej Alweil � wiceprezes
3. lek. wet. Andrzej Rawicz-Grotowski � sekretarz
4. lek. wet. Marek Wieniawa-Narkiewicz � skarbnik
5. lek. wet. Ewa Fidler-Kwiatek � cz³onek Prezydium
6. lek. wet. Anna Spyra � cz³onek Prezydium
7. dr Micha³ Konopa � cz³onek Prezydium
8. lek. wet. Marzena Borówka
9. lek. wet. Beata Fuliñska
10. lek. wet. Ewa Wtorek
11. dr Roman Aleksiewicz
12. lek. wet. Józef Gomó³a
13. lek. wet. Bogus³aw Kubica
14. lek. wet. Krzysztof Marsza³ek
15. lek. wet. Andrzej Szlichta
16. lek. wet. Jerzy Zieliñski
W okresie sprawozdawczym Rada odby³a 9 posiedzeñ, a jej Prezydium 7 posiedzeñ. Uczestnictwo cz³onków Rady i Prezydium na tych
posiedzeniach przedstawia  nastêpuj¹ce zestawienie:

SPRAWOZDANIE Z DZIA£ALNO�CI RADY
�L¥SKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

ZA OKRES 18.03.2004 r.-18.03.2005 r.
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Posiedzenia Rady

Lp. Imiê i Nazwisko 12.02.04 27.04.04 08.06.04 18.06.04 12.08.04 12.10.04 22.10.04 19.11.04 21.12.04
1 Roman Aleksiewicz o o o o o o o o o
2 Andrzej Alweil x x x x x x x o x
3 Marzena Borówka x x x x x x o o x
4 Ewa Fidler � Kwiatek x x o x x o x o x
5 Beata Fuliñska x x x x x x x x x
6 Józef Gomó³a x x x o x o o o x
7 Micha³ Konopa x x o x x x x x o
8 Bogus³aw Kubica o x x x x x o x x
9 Krzysztof Marsza³ek x x x x x x x o x

10 Andrzej Rawicz � Grotowski x o x x x x o x x
11 Anna Spyra x o o x x x x x x
12 Andrzej Szlichta x x x x x x x x x
13  Miros³aw Tomaszewski x x x x x x x o o
14 Marek Wieniawa�Narkiewicz x  o x o x x x x x
15 Ewa Wtorek o x x x o x o x x
16 Jerzy Zieliñski x x x x x o o x x

x � obecny
o � nieobecny

Posiedzenia Prezydium

 Lp. Imiê i Nazwisko 29.01.04 11.03.04 22.04.04 08.06.04 18.06.04 27.07.04 07.10.04
1 Andrzej Alweil x x x x x x x
2 Andrzej Rawicz � Grotowski x x x x x o o
3 Marek Wieniawa � Narkiewicz x x x x o x x
4 Micha³ Konopa x x x o x x o
5 Anna Spyra o o o o x x x
6 Ewa Fidler � Kwiatek x x x x x x x
7 Miros³aw Tomaszewski x x x x x o x

x� obecny
o- nieobecny

Rada w okresie sprawozdawczym podjê³a 139 uchwa³ z czego 105 by³y decyzjami administracyjnymi. Rada podejmowa³a dzia³ania, do
których zobowi¹zywa³y j¹ przepisy ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, jak i ustawy o zak³adach
leczniczych dla zwierz¹t. By³ to rok wej�cia naszego kraju do Unii Europejskiej, wiêc nie brakowa³o zadañ i problemów, z którymi
musieli�my zmierzyæ siê my, lekarze weterynarii. Wiele niezadowolenia w minionym roku wzbudzi³y wprowadzone zmiany w sposobie
wynagradzania za czynno�ci zlecone. Dotyczy³y one g³ównie zawierania umów na osobiste wykonywanie zadañ z wyznaczenia, jak
i wynagradzania lekarzy weterynarii wg stawek godzinowych w odniesieniu do ma³ych i du¿ych zak³adów lepiej lub gorzej wyposa¿onych,
lub ubijaj¹cych ró¿ne gatunki zwierz¹t. Od wielu lat nasz samorz¹d walczy o podniesienie stawek wynagrodzenia za czynno�ci wyznaczone
przez Organ Inspekcji Weterynaryjnej, p³atnej z bud¿etu pañstwa, to jest badañ w kierunku gru�licy, pobieranie krwi do badañ w kierunku
bia³aczki czy brucelozy. Stawki obecnie obowi¹zuj¹ce s¹ upokarzaj¹co niskie, a wielu lekarzy weterynarii twierdzi, ¿e wrêcz uw³aczaj¹
godno�ci lekarza � podzielam tê opiniê.

Krajowa Rada otrzyma³a w trybie pilnym do zaopiniowania projekty Rozporz¹dzeñ Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
warunków i wysoko�ci wynagrodzeñ za wykonywanie czynno�ci wyznaczonych lekarzy weterynarii, jak i projekty rozporz¹dzeñ w
sprawie op³at za te czynno�ci, lecz uwagi przekazywane przez samorz¹d nie by³y uwzglêdniane w stopniu satysfakcjonuj¹cym przez lekarzy
weterynarii. Uwagi do tych projektów sprecyzowali i przedstawiali równie¿ przedstawiciele naszego samorz¹du z komisji Lekarzy Wolnej
Praktyki, jak i Lekarzy Inspekcji Weterynaryjnej, po³¹czone z rzeczowymi argumentami. Nie by³y one jednak przekonuj¹ce dla minister-
stwa. Równie¿ kalkulacja 1 godziny pracy lekarza weterynarii przedstawiona przez samorz¹d w wysoko�ci 93 z³ nie znalaz³a uznania w
zapisanych rozporz¹dzeniach. W tej sprawie Lekarze Wolnej Praktyki podjêli protest, równie¿ z udzia³em lekarzy naszego samorz¹du.

Jedn¹ z wa¿niejszych, a mo¿e najwa¿niejsz¹ kwesti¹ jest ochrona rynku pracy dla polskich lekarzy weterynarii. Znowelizowana ustawa
o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych nak³ada na lekarzy weterynarii � cudzoziemców jedynie obowi¹zek
dobrej znajomo�ci jêzyka polskiego. Pozosta³e przepisy liberalnie odnios³y siê do prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii przez
cudzoziemców.

Równie¿ znowelizowana ustawa stwierdza utratê prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii miêdzy innymi w przypadku
nieuiszczenia sk³adki cz³onkowskiej przez okres d³u¿szy ni¿ jeden rok. W naszym samorz¹dzie 151 lekarzy weterynarii nie zap³aci³o
sk³adek cz³onkowskich za okres od 01.05.2004 do 09.02.2005 r. na kwotê 74.521,-z³otych  i s¹ oni zagro¿eni utrat¹ prawa wykonywania
zawodu, o ile nie dope³ni¹  swojego ustawowego obowi¹zku.
Ustawa o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t, jak i wydane do niej rozporz¹dzenia wykonawcze pozwoli³y na wpisanie do rejestru zak³adów
leczniczych dla zwierz¹t, prowadzonego przez nasz¹ Izbê w 2004 roku 6 gabinetów weterynaryjnych i 1 przychodniê weterynaryjn¹.
Natomiast w okresie do dnia sprawozdana 16 zak³adów, w tym 13 gabinetów, 2 przychodnie i 1 weterynaryjne laboratorium diagnostyczne.
Do zarejestrowania pozosta³o ponad 300 dzia³aj¹cych zak³adów leczniczych dla zwierz¹t z terenu �l¹ska.

Rada podejmowa³a dyskusje i dzia³ania na rzecz wzmocnienia finansowania Powiatowych Inspektorów Weterynarii, spraw p³acowych
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zatrudnionych tam lekarzy, s³abo wynagradzanych, a obci¹¿onych, szczególnie po wej�ciu Polski do Unii Europejskiej, ogromn¹ liczb¹
zadañ ustawowych, jak i przygotowanych przez sam¹ inspekcjê. Zatrudnieni w inspektoratach lekarze weterynarii s¹ przepracowani,
brakuje im czasu i �rodków na dokszta³canie, a nawet na przyzwoite utrzymanie swych rodzin. Taki stan rzeczy powoduje i rodzi konflikty
na linii lekarz inspekcji � lekarz wyznaczony, jak i w samym inspektoracie, co ma miejsce na terenie naszego województwa.

Bie¿¹ca praca Izby w ostatnim okresie zosta³a zdominowana przez prowadzenie i aktualizacje bazy danych lekarzy weterynarii, jak i
zak³adów leczniczych dla zwierz¹t. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami stwierdzamy prawo wykonywania zawodu lekarzy weterynarii,
biuro wydaje za�wiadczenia i legitymacje. Wprowadzili�my zwyczaj uroczystego wrêczania za�wiadczeñ o prawie wykonywania zawodu
absolwentom uczelni weterynaryjnych po raz pierwszy wstêpuj¹cych do naszej Izby. Do biura Izby wp³ywa wiele pism dotycz¹cych
indywidualnych spraw poszczególnych osób: wpisu do rejestru, skre�lenia, zrzeczenia siê prawa wykonywania zawodu, rezygnacji z
prowadzenia dzia³alno�ci lekarsko-weterynaryjnej, umorzenia czy roz³o¿enia na raty zad³u¿enia, udzielenia pomocy finansowej. Biuro
przyjmuje wp³aty sk³adek cz³onkowskich, sprzedaje druki paszportów dla zwierz¹t towarzysz¹cych, prowadzi rejestr wystawionych
paszportów oraz lekarzy upowa¿nionych do ich wystawiania, prowadzi wszelk¹ korespondencjê z innymi samorz¹dami oraz Krajow¹ Izb¹
Lekarsko-Weterynaryjn¹. Biuro �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w ostatniej kadencji zosta³o doposa¿one w potrzebny sprzêt
elektroniczny oraz inne wyposa¿enie, szczególnie po zmianie lokalu biura i przeniesienia na ul. Miko³owsk¹ 100.

Wci¹¿ du¿o uwagi po�wiêcamy nieop³acaniu sk³adek cz³onkowskich przez niektórych kolegów. Biuro wysy³a do nich upomnienia, a
w wypadku niewywi¹zywania siê ze swoich obowi¹zków podejmowane s¹ dzia³ania egzekucyjne. Obecnie 314 lekarzy weterynarii ma
zaleg³o�ci w p³aceniu sk³adek cz³onkowskich na ³¹czn¹ kwotê 100.521,-. W stosunku do 30 lekarzy weterynarii podjêto dzia³ania egzekucji
administracyjnej. Samorz¹d zawodowy w pe³ni zrealizowa³ uchwa³ê ostatniego Zjazdu Sprawozdawczego dotycz¹c¹ bud¿etu Izby i
gospodarki finansowej. Stan bud¿etu �l.IL-W. jest dobry. Przypomnê, ¿e w roku 2001 rozpoczêli�my III kadencjê z zad³u¿eniem 23 tys.
z³otych, obecnie przekazujemy nowym w³adzom bud¿et samorz¹du z nadwy¿k¹ ok. 45 tys. z³otych, co pozwala na trzeci rok z rzêdu na
niepodnoszenie sk³adki cz³onkowskiej.

Wyja�nienia wymaga decyzja Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Katowicach nak³adaj¹ca na nasz samorz¹d
karê za stosowanie zmowy cenowej przez Lekarzy Wolnej Praktyki w swoich zak³adach leczniczych dla zwierz¹t. Rada i prezes w tej
sprawie prowadzi³a wyja�nienia i sk³ada³a odpowiednie dokumenty ¿¹dane przez Delegaturê. Lecz decyzja UOKiK nie zosta³a uchylona,
w zwi¹zku z czym odwo³ali�my siê do S¹du Apelacyjnego w Warszawie. Odno�nie ww. problemu, ale tak¿e w sprawach dotycz¹cych
problematyki wykonywania zawodu, praktyk lekarsko-weterynaryjnych, pracy w nadzorze weterynaryjnym, ochrony i dobrostanu zwie-
rz¹t i innych odpowiadali�my na pisma,  publikacje prasowe, radiowe i telewizyjne.

W ramach pracy samorz¹du dzia³a³y sta³e i nadzwyczajne komisje:

Komisja ds. Inspekcji Weterynaryjnej � przew. lek. wet. Ewa Wtorek

Komisja w sk³adzie: Beata Fuliñska, Maria Heluszka, Józef Gomó³a, Bogus³aw Kubica , Krzysztof Marsza³ek, Andrzej Rawicz-Grotow-
ski, Jerzy Smogorzewski spotka³a siê kilkakrotnie w sprawie:
- opiniowania rozporz¹dzenia Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysoko�ci wynagrodzenia za wykonywanie

czynno�ci przez lekarza weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii
-  opiniowania rozporz¹dzenia Min. Rol. i Rozw. Wsi zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie wysoko�ci op³at za czynno�ci wykony

wane przez Inspekcjê Weterynaryjn¹, miejsc pobierania op³at oraz zakresu i sposobu przekazywania informacji Komisji Europejskiej
- opiniowania ustawy o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t oraz rozporz¹dzeñ Min. Rol. i Rozw. Wsi wydanych do tej ustawy
- opiniowania ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zaka�nych zwierz¹t oraz o zmianie

niektórych innych ustaw
- zorganizowania szkolenia lekarzy weterynarii wykonuj¹cych zadania w zakresie badania zwierz¹t rze�nych i miêsa. Szkolenie odby³o

siê 03.11.2004 r. , wyk³adowc¹ by³, zaproszony z inicjatywy ww. komisji, Pan prof. dr hab. Eryk Adamczyk, dr nauk wet., mgr praw,
kierownik Katedry Higieny ̄ ywno�ci i Ochrony Zdrowia Konsumenta Akademii Rolniczej we Wroc³awiu.

Komisja ds. Lekarzy Wolnej Praktyki � przew. lek. wet. Barbara Mucha (do 20.09.2004 r.), lek. wet. Miros³awa Lewicka

Komisja w sk³adzie: Roman Kulpa, Beata Fuliñska, Beata Tuszyñska, Ewa Wtorek, Roman Aleksiewicz, Andrzej Alweil, Krzysztof
Czoga³a, Tadeusz Ha³aczkiewicz, Bogus³aw Kubica, Krzysztof Marsza³ek, Jerzy Zieliñski.
W dniu 08.01 po otrzymaniu opinii Komisji Etyki, Deontologii i Historii Zawodu dot niew³a�ciwego reklamowania us³ug przekazano
sprawê do Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialno�ci Zawodowej.

 W dniu 22.01. odby³o siê posiedzenie komisji, na którym okre�lono poni¿sze stanowisko:

�Komisja Lekarzy Wolnej Praktyki �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej stoi na stanowisku, ¿e przepisy wykonawcze Ministra
Rolnictwa do artyku³ów Nr 7, 8, 9, 10 i 11 Ustawy o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t nie powinny szczegó³owo okre�laæ rodzaju sprzêtu
i wyposa¿enia zak³adów leczniczych dla zwierz¹t poszczególnych kategorii.

Uzasadnienie
1. Ustalenie zbyt szczegó³owych standardów spowoduje podniesienie cen �wiadczonych us³ug, w zwi¹zku z tym ograniczenie mo¿liwo�ci
korzystania z us³ug przez posiadaczy zwierz¹t, a co za tym idzie uniemo¿liwi funkcjonowanie i rozwój dotychczas istniej¹cych praktyk.
Spowoduje to zwiêkszenie bezrobocia w�ród lekarzy weterynarii.
2. Us³ugi wysoce specjalistyczne stanowi¹ niewielk¹ czê�æ us³ug weterynaryjnych �wiadczonych klientom. Wysokie standardy, je¿eli
chodzi o wyposa¿enie w specjalistyczny sprzêt, stawia³yby na uprzywilejowanej pozycji lekarzy weterynarii o wysokim statucie material-
nym. Nie nale¿y d¹¿yæ do tego, aby wiedza medyczna by³a zastêpowana finansowymi mo¿liwo�ciami wyposa¿enia lecznicy. Spowoduje
to, ¿e o jako�ci us³ug bêdzie decydowaæ specjalistyczny sprzêt , a nie wiedza i umiejêtno�ci lekarza weterynarii.
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W dniu 17.06.2004 r. odby³o siê posiedzenie Komisji Lekarzy Wolnej Praktyki, na którym zajmowano siê g³ównie Kodeksem Dobrej
Praktyki okre�laj¹cym zasady europejskiej etyki weterynaryjnej, regu³ jej przestrzegania oraz wymagania dotycz¹ce systemu zarz¹dzania
jako�ci¹ we wszystkich placówkach weterynaryjnych. Komisja zaakceptowa³a kodeks w ca³o�ci bez zastrze¿eñ.

Pod przewodnictwem lek. wet. Miros³awy Lewickiej odby³o siê tylko jedno posiedzenie komisji, na którym rozpatrywano sprawê
przekazania skargi w³a�cicielki psa do Rzecznika Odpowiedzialno�ci Zawodowej. Skargê za³atwiono odmownie i odpowied� przekazano
skar¿¹cej.

Komisja Finansowo-Gospodarcza i Samopomocy Kole¿eñskiej � przew. lek. wet. Jerzy Zieliñski

Komisja w sk³adzie: Adam Paszek, Jaros³aw Pisulak, Marek Wieniawa-Narkiewicz.

W roku 2004 Komisja Finansowo-Gospodarcza i Samopomocy Kole¿eñskiej dzia³aj¹c w ramach przyznanych �rodków bud¿etowych:
- zaopiniowa³a pozytywnie do wyp³aty po 500,- osiem wniosków z pro�b¹ o przyznanie zapomóg bezzwrotnych dla lekarzy weterynarii

i ich rodzin � na ³¹czn¹ kwotê 4000,-
- przychyli³a siê do pro�by lekarza weterynarii innej izby chorego na stwardnienie rozsiane i zaaprobowa³a jednorazow¹ zapomogê w

wysoko�ci 200,-
- tradycyjnie przychyli³a siê do propozycji Rady, by przyznaæ 2 absolwentom z AR we Wroc³awiu i 1 z SGGW w Warszawie nagród

pieniê¿nych po 500,- razem na kwotê 1500,- oraz by dla 5 absolwentów z woj. �l¹skiego ufundowaæ nagrody ksi¹¿kowe ( na ³¹czn¹
kwotê 471,-)

- przeprowadzi³a konsultacje ze skarbnikiem i ksiêgow¹ Izby w sprawie zakupu �rodków trwa³ych, sprzêtu i materia³ów eksploatacyj-

nych
- bra³a udzia³ w przygotowaniu bud¿etu Izby na 2005 rok

Komisja Etyki, Deontologii i Historii Zawodu � przew. lek. wet. Andrzeja Szlichta
Sprawozdanie z dzia³alno�ci w latach 2001-2005

1. Komisja zosta³a powo³ana uchwa³¹ nr 3/2001/III Okrêgowej Rady z dn. 06.04.2001 roku. Sk³ad osobowy zosta³ powo³any przez Radê
Okrêgow¹ uchwa³¹ nr 12/2001/III z dn. 12.06.2001 roku. I tak: przewodnicz¹cym zosta³ Andrzej Szlichta, cz³onkowie: Andrzeja Gronow-
ski, Maria Heluszka, Miros³aw Ku�nicki, a od listopada 2001 równie¿ Janusz Gutmañski. W r. 2003 w zwi¹zku z rezygnacj¹ A.
Gronowskiego Rada powo³a³a na cz³onka komisji Mieczys³awa Cabana (uchwa³a nr 215/III/2003 z 24.10.2003 r.).
2. Na posiedzeniach komisja analizowa³a czy w skierowanych do niej sprawach nast¹pi³o naruszenie przez Kole¿anki i Kolegów zasad
etyki i deontologii weterynaryjnej i innych przepisów naszego samorz¹du. Na Kole¿anki i Kolegów wp³ywa³y skargi tak ze �rodowiska
weterynaryjnego, jak i w³a�cicieli leczonych zwierz¹t, itp. Skargi z regu³y dotyczy³y niew³a�ciwego leczenia, niew³a�ciwego postêpowania
ze zwierzêtami, niew³a�ciwego reklamowania lecznic i us³ug, cen za us³ugi itp. Dla zajêcia stanowiska czêsto komisja musia³a wykonywaæ
dodatkowe czynno�ci, np. sprawdzanie dokumentacji sprawy, rozmowy ze skar¿¹cymi siê osobami, uzyskiwaæ dodatkowych wyja�nieñ i
informacji. W minionej kadencji rozpatrywa³a sprawy 11 Kole¿anek i Kolegów. W 6 przypadkach uzna³a, i¿ zosta³y naruszone przepisy
Kodeksu etyki i deontologii, a tak¿e uchwa³ Krajowej Rady lekarsko-Weterynaryjnej czy Rady Okrêgowej, b¹d� ustawy o zawodzie lekarza
weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. W 5 przypadkach uzna³a, ¿e nie nast¹pi³o naruszenie zasad. W przypadku stwierdzenia
naruszenia przepisów i zasad komisja wnioskowa³a ( do Rady) o skierowanie spraw do Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialno�ci
Zawodowej o wszczêcie postêpowania.
3. Komisja dwukrotnie na ³amach Biuletynu Informacyjnego zwróci³a siê z apelem do wszystkich Kole¿anek i Kolegów o ponowne
zapoznanie siê z Kodeksem etyki i deontologii uchwalonym przez V Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii w Poznaniu (czerwiec 2001 roku)
i  o stosowanie siê do jego postanowieñ. W celu przybli¿enia zasad etyki i deontologii Komisja zaprosi³a prof. dr. hab. Jana Tropi³³o z
Warszawy do wyg³oszenia prelekcji na ten temat (07.06.2002 r. w Czêstochowie).
4. Komisja uzna³a za nieetyczne postêpowanie cz³onka Rady � R. Aleksiewicza, który nie w³¹czy³ siê w prace Rady, a tak¿e brak udzia³u
znacznej liczby delegatów w Zjazdach Okrêgowych. Komisja poruszy³a to na ³amach Biuletynu.
5. Komisja dokona³a analizy materia³ów (dokumentacji) wszystkich dotychczasowych Zjazdów naszej Izby � lata 1991-2004. Pozwoli³a
to na opracowanie materia³u pt.: �Z historii Izby� � drukowanych w naszym Biuletynie. Z inicjatywy komisji podczas ��wiêta Weterynarii�
w dn. 27.10.2001 r. w Wi�le z prelekcja na temat historii zawodu wyst¹pi³ prof. dr hab. Piotr Wyrost z Wroc³awia.
6. Dokumentacja dzia³alno�ci komisji znajduje siê w Biurze Izby.

Komisja ds. Szkoleñ i Specjalizacji Zawodowej � przew. dr Roman Fabisz

W roku sprawozdawczym komisja nie podjê³a ¿adnych dzia³añ.

Komisja Nadzwyczajna ds. Emerytów i Rencistów � przew. dr Zdzis³aw Sikora

Komisja Nadzwyczajna ds. Emerytów i Rencistów zosta³a powo³ana uchwa³¹ 236/III/04 Okrêgowej Rady z dn. 12.02.2004r. . Dzia³a³a w
sk³adzie: przewodnicz¹cy dr n. wet. Zdzis³aw Sikora, cz³onkowie: lek. wet. Mieczys³aw Caban, lek. wet. Karol Piwowarek, lek. wet.
Czes³aw Paleolog, lek. wet. Jerzy Szczepaniec, lek. wet. Andrzej Szlichta.
Zgodnie z za³o¿eniem i planem dzia³ania komisja by³a wspó³organizatorem spotkañ Kole¿anek i Kolegów lekarzy weterynarii emerytów z
terenu by³ego woj. bielskiego (29.05.04 r.) w Wi�le i dla Kole¿anek i Kolegów z terenu by³ego woj. katowickiego w Katowicach (05.08.04
r.). Spotkania te mia³y na celu integracjê �rodowiska emeryckiego, pobudzenie do aktywniejszego dzia³ania, organizacji spotkañ �rodowi-
skowych � podobnych do dzia³añ Klubu Seniora w Czêstochowie. Mimo wstêpnych obietnic, Kole¿anki i Koledzy z regionu bielskiego i
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katowickiego nie podjêli dzia³añ.
W dn. 02.10.2004 r. staraniem komisji odby³y siê w Katowicach spotkanie Kole¿anek i Kolegów emerytów z terenu woj. �l¹skiego. By³a
to kontynuacja inicjatywy Klubu Seniora z ubieg³ego roku.

1. Klub Seniora dzia³a od pa�dziernika 1999 r. Cz³onkostwo jest dobrowolne. W spotkaniach uczestnicz¹ Kole¿anki i Koledzy z powia-
tów: czêstochowskigo, k³obuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego, zawierciañskiego i tarnogórskiego.
2. W omawianym okresie odby³o siê 37 spotkañ towarzyskich klubu. Tradycj¹ sta³y siê spotkania �op³atkowe� z okazji �wi¹t Bo¿ego
Narodzenia i wielkanocnego �jajeczka�. Nie zapominamy o imieninach, urodzinach Kole¿anek i Kolegów. W uroczystych spotkaniach brali
udzia³: prezes �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Czêstochowie, Koledzy lekarze weterynarii
pe³ni¹cy funkcje samorz¹dowe. Spotkania mia³y charakter towarzyski, ale nie zabrak³o w rozmowach tematów zwi¹zanych z zawodem,
Izb¹, itp.
3. Na spotkaniach klubu go�cili �p. prof. dr hab. W³adys³aw Lutyñski i prof. dr hab. Piotr Wyrost (Wroc³aw).
4. Z inicjatywy klubu odby³y siê trzy zebrania szkoleniowe dla wszystkich lekarzy weterynarii (byli�my wspó³organizatorami) z udzia³em
prof. dr. hab. Jana Tropi³³o (Warszawa), prof. dr hab. Jerzego Kity (Warszawa), prof. dr. hab. Zdis³awa Boryczko (Warszawa).
5. Spotkania klubu dziêki uprzejmo�ci Powiatowego Lekarza Weterynarii w Czêstochowie odbywa³y siê w pomieszczeniach PIW. Przy
szczególnych okazjach spotykali�my siê w prywatnych domach naszych Kolegów, np. w Kroczycach, Czêstochowie.
6. Tradycj¹ sta³o siê odwiedzanie mogi³ naszych Kolegów w okresie Wszystkich �wiêtych. Równie¿ tradycyjnie 8 maja odwiedzamy
grób naszego Kolegi, Przyjaciela i dyrektora WZWet w Czêstochowie, �p. Stanis³awa �liwy (tak¿e dzia³acza ZliTW i Izby).
7. Cz³onkowie klubu aktywnie uczestnicz¹ w tradycyjnych obchodach ��wiêta Weterynarii� i spotkaniach emerytów organizowanych
przez Izbê.
8. Aktywnie uczestniczymy w pracach Izby � cz³onkami Okrêgowej Rady jest lek. wet. Andrzej Szlichta, Okrêgowego S¹du Lekarsko-
Weterynaryjnego lek. wet. Karol Piwowarek, przewodnicz¹cym Komisji Nadzwyczajnej ds. Emerytów i Rencistów jest dr Zdzis³aw Sikora
a cz³onkami: lek. wet. Mieczys³aw Caban i Karol Piwowarek. Cz³onkami Komisji Etyki, Deontologii i Historii Zawodu s¹: Andrzej Szlichta
(przewodnicz¹cy), Mieczys³aw Caban, Maria Heluszka, Miros³aw Ku�nicki. Zastêpc¹ Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialno�ci Zawo-
dowej jest lek. wet. Maria Heluszka. Wiele Kole¿anek i Kolegów dzia³a równie¿ w innych organizacjach poza zawodem w swoich
�rodowiskach.
9. Staramy siê pomagaæ potrzebuj¹cym. W odpowiedzi na apele og³aszane w �¯yciu Weterynaryjnym� przekazali�my pewne kwoty
pieniêdzy na operacje dwóch Kole¿anek lek. wet. i studentki wydzia³u weterynaryjnego. Zorganizowali�my wysy³kê ¿ywno�ci, leków i
�rodków czysto�ci dla Polaków zamieszka³ych na by³ych Kresach II Rzeczypospolitej Polskiej (dostali�my pisemne podziêkowania od
dzieci z Domu Polskiego w Smoleñsku � opiekuj¹ siê grobami polskich oficerów w Katyniu). Ka¿dego roku przekazujemy pieni¹dze
Towarzystwu Mi³o�ników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich, organizuj¹cemu pomoc naszym rodakom na Ukrainie. Przekaza-
li�my równie¿ pieni¹dze na budowê pomnika Orl¹t Lwowskich w Czêstochowie.
10. Odpowiedzieli�my na ankietê �¯ycia Weterynaryjnego� w sprawie sposobu jego redagowania. By³y to równie¿ uwagi krytyczne (mo¿e
dlatego nasze materia³y od 1,5 roku nie s¹ drukowane?). Na ³amach �¯ycia Weterynaryjnego� wyst¹pili�my w obronie naszej Kole¿anki,
niezbyt elegancko zaatakowanej przez prof. Prosta.
11. Cz³onkowie klubu (M.Ku�nicki, A.Brzózka, L.Fabrowski, A.Szlichta) przekazuj¹ wiele materia³u do naszego Biuletynu Informacyj-
nego.
12. Uznali�my za konieczne wyst¹piæ do Wojewody �l¹skiego w sprawie lokalu Izby na ul. Brynowskiej w Katowicach (zabrany przez
WIW). Wyst¹pili�my z listem protestacyjnym do G³ównego Lekarza Weterynarii dr. Piotra Ko³odzieja w zwi¹zku z jego krzywdz¹cymi
zawód wypowiedziami w �rodkach masowego przekazu. Kolegom lekarzom weterynarii, którzy w wyborach samorz¹dowych zostali
wybrani radnymi, b¹d� objêli stanowiska samorz¹dowe, przekazali�my listy gratulacyjne.
13. Pod has³em �Znaszli ten kraj� organizujemy wyjazdy kilkudniowe (turystyczno-krajoznawcze). Byli�my m.in. na Mazurach i Suwalsz-
czy�nie, odwiedzili�my Muzeum Weterynarii w Ciechanowcu, byli�my w Górach �wiêtokrzyskich. Planujemy kolejne wyjazdy.
14. Cz³onkowie klubu chêtnie uczestnicz¹ w spotkaniach klubu. Uwa¿aj¹, ¿e jest to dobra forma integrowania naszego �rodowiska.
¯a³ujemy, ¿e inne regiony (Bielsko, Katowice) nie podchwyci³y naszych propozycji organizacji podobnych klubów (kó³).

W III kadencji, na wniosek naszego samorz¹du, Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna przyzna³a odznaki honorowe i dyplomy
�MERITUS� � Zas³u¿ony dla Samorz¹du Lekarsko-Weterynaryjnego nastêpuj¹cym cz³onkom naszego samorz¹du:
w styczniu 2001 roku
lek. wet. Beacie Fuliñskiej
lek. wet. Andrzejowi Rawicz-Grotowskiemu
lek. wet. Andrzejowi Szlichcie
lek. wet. Jerzemu Zieliñskiemu
w lutym 2004 roku
dr. Bogdanowi Witale
w lutym 2005 roku
lek. wet. Annie Spyrze
lek. wet. Zbigniewowi Krysztofiakowi
dr. Miros³awowi Ku�nickiemu
dr. Miros³awowi Tomaszewskiemu
lek. wet. Markowi Wieniawa-Narkiewiczowi
lek. wet. Danielowi Wierzbince

Podsumowuj¹c pracê samorz¹du III kadencji, nale¿y stwierdziæ, ¿e liczba podejmowanych problemów (uchwalono a¿ 386 uchwa³) nak³ada
na grupê osób podejmuj¹cych siê pracy na rzecz samorz¹du lekarzy weterynarii, pracy spo³ecznej, szczególne obowi¹zki. I musz¹ byæ one
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wykonane w okre�lonych krótkich terminach czasowych.
Now¹ Radê czeka wiêc bardzo du¿o pracy, gdy¿ samorz¹d bêdzie nadal czynnie uczestniczy³ w opiniowaniu wydawanych aktów

prawnych: ustaw i rozporz¹dzeñ, dokumentów przygotowywanych przez Inspekcjê i inne instytucje, wystêpowa³ o wzmocnienie kadrowe
i finansowe Inspektoratów Weterynarii, jak i spraw p³acowych zatrudnionych tam lekarzy weterynarii. Izba bêdzie musia³a pomóc Leka-
rzom Wolnej Praktyki w przystosowaniu siê do zmian w zakresie wyznaczeñ, formy umowy, proponowanych stawek op³at i wynagrodzeñ
za wykonywane czynno�ci, wizytacji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t w zwi¹zku z ich rejestracj¹. Konieczne jest tak¿e wzmocnienie
obs³ugi prawnej.

Wszystkim wyró¿nionym gratulujê przyznanego odznaczenia, a wszystkim cz³onkom naszego samorz¹du, którzy wnie�li
wk³ad i po�wiêcili czas na pracê na rzecz tego �rodowiska serdecznie dziêkujê! Nowej Radzie IV kadencji ¿yczê powodzenia i
owocnej pracy!

Prezes
dr Miros³aw Tomaszewski

Kontrolê przeprowadzi³a Komisja Rewizyjna w sk³adzie:
1. lek. wet. Zbigniew Krysztofiak � przewodnicz¹cy
2. lek. wet. Wies³aw Jadanowski � cz³onek
3. lek. wet. Adam Paszek � cz³onek
4. lek. wet. Zbigniew Bernacki � cz³onek
5. lek. wet. Mieczys³aw H³awiczka � cz³onek

Komisja przeprowadzi³a w dniu 08.02.2005 r. badania ca³okszta³tu dzia³ania oraz sprawozdania finansowego za okres 01.01.2004 r.-
31.12.2004 r. w obecno�ci osób odpowiedzialnych za dzia³alno�æ merytoryczn¹ i gospodarkê finansow¹:
1. dr Miros³aw Tomaszewski � prezes
2. W³adys³awa Garbieñ � ksiêgowa

Cz³onkowie Izby. Realizacja sk³adek

Stan osobowy � 807 cz³onków zgodnie z rejestrem komputerowym w programie Izba Weterynaryjna.
Po analizie kartotek stwierdzono zaleg³o�ci w op³acaniu sk³adek przez pewn¹ grupê cz³onków.
Wykonanie bud¿etu z tytu³u sk³adek bie¿¹cych to 75,32%, natomiast egzekucja sk³adek zaleg³ych wynios³a 252,87% planowanej kwoty.
�wiadczy to o skuteczno�ci �ci¹gania sk³adek.

Bud¿et i jego realizacja

G³ównym �ród³em dochodu izby s¹ wp³ywy ze sk³adek cz³onkowskich i wpisowego do izby, które s¹ ewidencjonowane analitycznie
na imiennych kartotekach cz³onkowskich na bie¿¹co oraz i rejestracji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t. Wp³ywy i wydatki realizowane w
obrocie gotówkowym ujmowane s¹ na bie¿¹co w raporcie kasowym. Natomiast bezgotówkowe w wyci¹gach bankowych sporz¹dzonych
przez Bank �l¹ski w Katowicach. W okresie od 01.01.2004 r. � 31.12.2004 r. Izba osi¹gnê³a dochody statutowe w kwocie: 322.693,-
(s³ownie: trzysta piêædziesi¹t jeden tysiêcy dziewiêæset osiemdziesi¹t z³otych) z nastêpuj¹cych tytu³ów:

- sk³adki cz³onkowskie 241.773,-
- wpisowe 460,-
- rejestracja ZLZ 2.700,-
- zaleg³e sk³adki 75.862,-
- pozosta³e 1.898,-

Na koszty zwi¹zane z funkcjonowaniem w okresie sprawozdawczym wydatkowano 309.664,00 (s³ownie: trzysta dziewiêæ tysiêcy
sze�æset sze�ædziesi¹t cztery z³otych) i przedstawia³y siê nastêpuj¹co:

PROTOKÓ£ Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI
DZIA£ALNO�CI �L¥SKIEJ IZBY
LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

W KATOWICACH
ZA OKRES 01.01.2004  R. � 31.12.2004 R.
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- wynagrodzenia 46.195,-
- sk³adki ZUS i inne  6.943,-
- koszty utrzymania biura 74.700,-
- delegacje 37.848,-
- pozosta³e koszty 143.978,-

Dochody i wydatki �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w stosunku do planowanych w bud¿ecie na rok 2004 przedstawia poni¿sza
tabela:

I DOCHODY

Dochody Plan Wykonanie % wykonania
1)  sk³adki cz³onkowskie 321.000,00 241.773,00 75,32%
2) pozosta³e przychody statutowe 1898,00
3) wpisowe 300,00 460,00 153,33%
4) wp³ywy z rejestracji praktyk, darow. 4.500,00 2.700,00 60,00%
5) zaleg³e sk³adki 30.000,00 75.862,00 252,87%
Ogó³em wp³ywy: 355.800,00 322.693,00 91,00%
Stan �rodków na rachunku bankowym
na pocz¹tek roku: 29,287,00 29,287,00
Planowane �rodki: 385.087,00 351,980,00

II KOSZTY

Koszty Plan Wykonanie % wykonania
1) Wynagrodzenia: 49.079,00 46.195,00 94,12%
- wynagrodzenia ze stosunku pracy i tytu³u
umowy-zlecenia 42.365,00 42.365,00 100%
- wynagrodzenia dla bieg³ych wykonuj¹cych
ekspertyzy na rzecz S¹du Okrêgowego
i Rzecznika Odpowiedzialno�ci Zawodowej 4.940,00 2.180,00 44,13%
- pozosta³e umowy-zlecenia 1.774,00 1.650,00 93,01%
2) Sk³adki ZUS i inne: 6.947,00  6.943,00 99,94%
- sk³adki ZUS 6.247,00 6.247,00 100%
- wynagrodzenia urlopowe 700,00 696,00 99,42%
3) Koszty utrzymania biura: 75.731,00 74.700,00  98,64%
- zakup druków, materia³ów biurowych,
�rodków czysto�ci, materia³ów do kopiarki
i komputera, kawa, herbata, cukier 7.378,00 7.378,00 100%
- doposa¿enie biura Izby 11.500,00 11.422,00 99,32%
- us³ugi obce: 56.853,00 55.900,00 98,35%
op³aty pocztowe, telekomunikacyjne,
wywóz �mieci, naprawy, konserwacje,
op³aty bankowe, pozosta³e us³ugi 31.300,00 31.197,00 99,67%
czynsze 25.553,00 24.703,00 96,67%

4) Delegacje: 53.796,00 37.348,00 69,45%
- cz³onków Rady 15.000,00 14.536,00 96,91%
- cz³onków Prezydium 15.000,00 14.289,00 95,26%
- Rzecznika Odpowiedzialno�ci Zawodowej 3.000,00 2.309,00 76,97%
- cz³onków s¹du 1900,00 1.893,00 99,63%
- cz³onków komisji rewizyjnej 1000,00 436,00 43,60%
- cz³onków komisji sta³ych i nadzwyczajnych 3.000,00 1.980,00 66,00%
- kontroluj¹cych lecznice (zgodnie z ustaw¹) 9.896,00 221,00 2,23%
 - pozosta³e delegacje 5.000,00 1.684,00 33,68%
5) Koszt organizacji Zjazdu 3.047,00 3.047,00 100%
6) Sk³adka na rzecz KIL-W 136.100,00 106.050,00 77,92%
7) Koszty wydawania  Biuletynu 24.500,00 24.410,00 99,63%
5) Pozosta³e koszty: 20.000,00 10.971,00 54,85%
- zapomogi bezzwrotne 3.000,00 4.200,00 32,30%
- nagrody dla absolwentów 2.000,00 1.971,00 98,55%
- dzia³alno�æ szkoleniowo-o�wiatowa 5.000,00 4.800,00 96,00%
OGÓ£EM 369.200,00 309.664,00 83,87%
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W okresie sprawozdawczym 2004/2005 do biura Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialno�ci Zawodowej �l¹skiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej w Katowicach wp³ynê³o ³¹cznie 24 skargi. Okrêgowy Rzecznik - Krzysztof Szwarc i jego zastêpcy: Mariusz Grzesiczek,
Maria Heluszka, Wojciech Kaczmarek i Miros³aw Lañski podjêli nastêpuj¹ce decyzje:
A. W piêciu sprawach skierowano do Okrêgowego S¹du Lek.-Wet. wnioski o ukaranie. Sprawy dotyczy³y:

1. nieprawid³owego prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej,
2. prowadzenia obrotu �rodkami odurzaj¹cymi i psychotropowymi bez stosownego zezwolenia jak i braku prowadzenia rozchodu

tych �rodków,
3. wystawiania paszportów dla zwierz¹t towarzysz¹cych przez lekarza niewpisanego do rejestru lekarzy weterynarii upowa¿nio-

nych do wystawiania paszportów,
4. nieprawid³owo�ci w badaniu zwierz¹t rze�nych i miêsa,
5. prowadzenia reklamy firmy w formie niezgodnej z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

B. W o�miu przypadkach postêpowanie umorzono. Sprawy dotyczy³y:
1. skargi na lekarza wet., który wg w³a�ciciela dokona³ w trakcie badania przebicia b³ony bêbenkowej ucha u kota - postêpowanie

umorzono, na umorzenie wp³ynê³o za¿alenie, Krajowy Rzecznik nie przychyli³ siê do za¿alenia i umorzone postêpowanie uzna³ za zasadne,
2. skargi na lekarza wet., który wg skar¿¹cego dokona³ z³ego rozpoznania, w efekcie czego wykonano zabieg laparotomii diagno-

stycznej, dokonano eutanazji zwierzêcia, pobrano próbki do badañ HP, a ich wyniki by³y rozbie¿ne,

SPRAWOZDANIE OKRÊGOWEGO RZECZNIKA
ODPOWIEDZIALNO�CI ZAWODOWEJ

Z realizacji bud¿etu wynika, ¿e planowane wydatki wykonane zosta³y w 83,87%. Nadmienia siê, ¿e w okresie sprawozdawczym
dokonano odpisów amortyzacyjnych komputera w kwocie 1200,-.
Nale¿y  podkre�liæ, ¿e gospodarka wydatków by³a przemy�lana i oszczêdna.

Rozrachunki

Na koncie 201 �Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami�  widnieje kwota 2.018,76 z³, dotyczy ona Izby �wiêtokrzyskiej w
Kielcach.

Ksiêgowo�æ  nadal prowadzona jest komputerowo. Dokumentacja ksiêgowa przechowywana jest w segregatorach, z podzia³em na
kasow¹ i bankow¹.

Kontrola dokumentacji finansowo-ksiêgowej wykaza³a:
- stan gotówki w kasie na dzieñ 31.12.2004 r. �0� zgodnie z raportem kasowym z dnia 31.12.2004 r.
- stan konta bankowego wg wyci¹gu nr 269 z dnia 31.12.2004 r. wynosi³ 44.602,68 z³ (s³ownie: czterdzie�ci cztery tysi¹ce sze�æset dwa
z³ote 68/100).

Kontrolê kasy przeprowadzono w obecno�ci pani Magdaleny Górskiej, referenta biura i  pani W³adys³awy Garbieñ, ksiêgowej.
Ksi¹¿ka druków �cis³ego zarachowania prowadzona jest zgodnie z zasadami finansowymi.
Ksi¹¿eczki czeków gotówkowych �  od nr CB 4460062- CB 4460064 w dniu 30.06.2004 r. zniszczono komisyjnie ze wzglêdu na

zmianê numeru konta. W dniu 03.06.2004 r. przyjêto ksi¹¿eczkê czekow¹ o numerze 1728881- 17288890, z czego wydano jeden czek o
numerze 1728881

Ksi¹¿eczka czeków rozrachunkowych � nie korzystano.

Praca Izby

W kontrolowanym okresie odby³o siê 7  posiedzeñ protokolarnych Prezydium i 9 posiedzeñ Rady  Izby. W okresie sprawozdawczym
podjêto 140 uchwa³ Rady Izby.
Na dzieñ 08.02.2005 r. wg bazy �Izba Wet.� lista cz³onków wynosi: 808 osoby, w tym 30 emerytów lek. wet. nie wykonuj¹cych
zawodu.

Od dnia 01.01.2004 do 31.12.2004 r.:

-  56  lek. wet. otrzyma³o prawo do wykonywania zawodu
-  7  lek. wet. przenios³o siê z innych izb do �l¹skiej Izby
- 15  lek. wet. zosta³o skre�lonych z powodu przej�cia do innej izby
- 17 lek. wet. zosta³o skre�lonych z powodu �mierci i zrzeczenia siê praw do wykonywania zawodu
Wnioski:
      Komisja podsumowuj¹c czteroletni okres pracy Rady stwierdza, ¿e gospodarka finansowa by³a przemy�lana i oszczêdna. Zauwa¿ono
wzrost wydatków na doposa¿enie biura wynikaj¹cy z wiêkszej liczby na³o¿onych prac administracyjnych na Biuro Izby, co wi¹¿e siê z
now¹ organizacj¹ jego pracy, doposa¿eniem i modernizacj¹. Zwraca uwagê wysoki procent �ci¹galno�ci sk³adek zaleg³ych, wynikaj¹cy z
zaanga¿owanej pracy skarbnika i Biura Izby.

Podpisy
lek. wet. Zbigniew Krysztofiak
lek. wet. Wies³aw Jadanowski

lek. wet. Adam Paszek
lek. wet. Zbigniew Bernacki

lek. wet. Mieczys³aw H³awiczka
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3. skargi na lekarza wet., który wg w³a�ciciela stosowa³ z³e leki, co doprowadzi³o do �mierci zwierzêcia - w tej sprawie powo³ano
bieg³ego i na podstawie jego opinii � brak jednoznacznych przeciwwskazañ - postanowiono umorzyæ postêpowanie,

4. skargi TOZ na lekarza wet. - sprawê umorzono na podstawie wycofania zarzutów,
5. skargi lekarza wet. na technika wet. - umorzono na podstawie: - braku mo¿liwo�ci sankcji wobec osoby niebêd¹cej cz³onkiem

korporacji; - wycofania skargi przez stronê skar¿¹c¹,
6. skargi w³a�ciciela zwierzêcia na postêpowanie lekarza wet., które w wyniku postêpowania diagnostyczno-terapeutycznego

(czyszczenie zêbów) mia³o doprowadziæ w konsekwencji do skrêtu ¿o³¹dka u psa,
7. skargi na lekarza wet. nieop³acaj¹cego sk³adek cz³onkowskich,
8. skargi na nieetyczne postêpowanie lekarza wet., który rzekomo odmówi³ eutanazji psa,

C. Na umorzenia postêpowania wp³ynê³y dwa za¿alenia:
- w jednej sprawie Krajowy Rzecznik Odpowiedzialno�ci Zawodowej nie przychyli³ siê do z³o¿onego za¿alenia i zaskar¿one

postanowienie utrzyma³ w mocy.
D. W sze�ciu sprawach odmówiono wszczêcia postêpowania: Sprawy dotyczy³y:

- skargi na Powiatowego Lekarza Weterynarii - wyznaczania do terenu szczepieñ
- braku prowadzenia dokumentacji, co skutkowaæ mo¿e szczepienie w tzw. �szarej strefie�
- sprawy dotycz¹ce wadliwego prowadzenia dokumentacji
- skargi na niew³a�ciwe ciêcie ogonków
- skargi na odmowê podjêcia siê leczenia zwierz¹t
- reklamowania siê przez lek. wet. w formie i miejscu niezgodnym z przepisami.

E. Zawieszono postêpowanie w dwóch sprawach: - brak odbierania korespondencji w miejscu zamieszkania.
F. W toku trzy sprawy :

- skarga PIW na nieuczciwe postêpowanie lekarza
- sprawa, któr¹ zajmuje siê Komisja Etyki, Deontologii i Historii Zawodu.
- doniesienie �l¹skiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o przewinieniu pope³nionym przez kierownika hurtowni wet. �

oczekiwanie na zakoñczenie sprawy przez prokuraturê

Okrêgowy Rzecznik Odpowiedzialno�ci Zawodowej
Lek. wet. Krzysztof Szwarc

SPRAWOZDANIE
Z DZIA£ALNO�CI OKRÊGOWEGO S¥DU

LEKARSKO-WETERYNARYJNEGO
�L¥SKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

W KATOWICACH
ZA OKRES III KADENCJI (06.04.2001 � 20.02.2005)

Okrêgowy S¹d Lekarsko-Weterynaryjny w minionej kadencji sk³ada³ siê z 9 cz³onków i funkcjonowa³ w trzech zespo³ach:
1. Jerzy Dorenda, Jan Skrzypiec, Jordan Zawadzki
2. Henryk Mach, Karol Piwowarek, Jaros³aw Pisulak
3. Daniel Wierzbinka, Zbigniew Blimke, Halina Ko³acz
W okresie sprawozdawczym do s¹du wp³ynê³o 18 spraw z zakresu przewinienia zawodowego lekarzy weterynarii. S¹d rozpozna³ 14 spraw
na 16 posiedzeniach s¹du (w tym 2 posiedzenia niejawne), cztery sprawy s¹ w trakcie rozpoznania, rozprawy zosta³y wyznaczone na I
po³owê marca br.
W 12 przypadkach s¹d wyda³ prawomocne orzeczenia skazuj¹ce (3 nagany i 9 upomnieñ) dotycz¹ce:
· W 5 przypadkach - nieprowadzenie lub niew³a�ciwe prowadzenie dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej, w tym przychodu i rozchodu
leków (dwukrotnie s¹dzono tego samego obwinionego)
· W 2 przypadkach - sprawa dotyczy³a reklamy us³ug weterynaryjnych
· W 5 przypadkach - pope³nienie b³êdów w diagnozie lub leczeniu zwierz¹t
W 1 przypadku s¹d uniewinni³ obwinionego � sprawa dotyczy³a ochrony zwierz¹t i niehumanitarnego uboju.
W 1 przypadku sprawa w ramach nadzoru zosta³a przekazana do S¹du Krajowego w celu uchylenia wyroku za b³êdy proceduralne.
W przypadku uznania winy s¹d obci¹¿a³ kosztami postêpowania obwinionego.
S¹d odby³ równie¿ 4 posiedzenia  tzw. polubowne (dot. niep³acenia sk³adek cz³onkowskich). Po jednym posiedzeniu s¹du odby³o siê w
Bielsku-Bia³ej i Czêstochowie oraz 2 posiedzenia w Katowicach. £¹cznie wezwano na rozprawy polubowne 117 osób. Na rozprawy
stawi³y siê 62 osoby, z którymi przeprowadzono rozmowy, z tego 43 osoby uregulowa³y zaleg³e sk³adki, z 19 osobami spisano stosowne
porozumienie i roz³o¿ono sk³adki na raty. 55 osób nie stawi³o siê na wezwanie s¹du.
Dla porównania, s¹d II kadencji (1995-2001) rozpozna³ 6 spraw, w tym 2 sprawy skierowane przez Krajowy S¹d Lekarsko-Weterynaryjny.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w obecnej kadencji niepokoj¹co- trzykrotnie- wzros³a liczba spraw skierowanych do rozpoznania s¹du korporacyjne-
go.
Na pocz¹tku listopada 2004r. z funkcji w-ce przewodnicz¹cego i cz³onka S¹du zrezygnowa³ Kolega Jerzy Dorenda.
Na zakoñczenie chcê podziêkowaæ tym wszystkim, którzy mieli do czynienia z S¹dem Lekarsko-Weterynaryjnym naszej Izby za pomoc,
wspó³pracê i wyrozumia³o�æ oraz ¿yczyæ wszystkim pozosta³ym, aby nie dawali powodów do pracy s¹dowi przysz³ej kadencji.

Przewodnicz¹cy OSL-W Daniel Wierzbinka
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1. Informacja o bud¿ecie �l.IL-W. za rok 2004

Bud¿et w roku 2004 zosta³ zrealizowany w 83,87 %. Oszczêdne dysponowanie �rodkami finansowymi zosta³o podyktowane
miern¹ �ci¹galno�ci¹ bie¿¹cych sk³adek cz³onkowskich, których procent wykonania za rok 2004 wyniós³ 75,32 %. Ogó³em ze sk³adkami
na rzecz Izby zalega 315 osób na ogóln¹ kwotê 100.626,70 (s³ownie: sto tysiêcy sze�æset dwadzie�cia sze�æ z³otych 70/100 groszy), w
tym 74.521,70 (s³ownie: siedemdziesi¹t cztery tysi¹ce piêæset dwadzie�cia jeden z³otych 70/100 groszy) za rok 2004, reszta lata
poprzednie. Nie wszystkie egzekucje zaleg³ych sk³adek przynios³y oczekiwane rezultaty. Wielu kolegów nadal z³o�liwie uchyla siê od
p³acenia sk³adek, co ju¿ nied³ugim czasie zaowocuje skre�leniem z listy cz³onków  i pozbawieniem prawa wykonywania zawodu.
Znikomy procent wykonania za³o¿onych  wydatków to koszty delegacji kontroluj¹cych zak³ady lecznicze dla zwierz¹t � wykonanie
2,23 %, delegacje cz³onków komisji sta³ych i nadzwyczajnych � do 40 % oraz pozosta³ych delegacji � 35,68 %. Równie¿ w temacie
zapomogi bezzwrotne wykonanie wynios³o 28,46 %. W pozosta³ych pozycjach wydatkowanych kwot, zgodnie z protoko³em Komisji
Rewizyjnej, która podsumowa³a dzia³alno�æ finansow¹ roku ubieg³ego, nie stwierdzono uchybieñ w dysponowanie pieniêdzmi Izby.
Stan konta na dzieñ 31.12.2004 r. wyniós³ 44.602,68 (s³ownie: czterdzie�ci cztery tysi¹ce sze�æset dwa z³ote 68/100 groszy), brak by³o
jakichkolwiek zad³u¿eñ, w tym równie¿ na rzecz Krajowej Izby lekarsko-Weterynaryjnej.

2.Orientacyjny prelimina¿ bud¿etu na rok 2005.

Planowane wp³ywy ogó³em 456.340,- (s³ownie: czterysta piêædziesi¹t sze�æ tysiêcy trzysta czterdzie�ci z³otych).
Planowane koszty:

Wynagrodzenia 101.080,-
Sk³adki ZUS i inne  15.220,-
Koszty utrzymania Biura  67.000,-
Delegacje  71.500,-
Sk³adki na KIL-W  75.540,-
Koszty organizacji Zjazdu    8.000,-
Koszty wydawania Biuletynu 25.000,-
Pozosta³e koszty  49.000,-
RAZEM 412.340,-

Rezerwa bud¿etowa � 44.000,-

3.Komunikat skarbnika.

Przypominam Kole¿ankom i Kolegom, ¿e zgodnie z art. 6a, pkt. 5 Ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-
weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 187, poz. 1567 z pó�n. zmianami) - �Okrêgowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna stwierdza utratê
prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii w przypadku nieuiszczenia sk³adki cz³onkowskiej przez okres d³u¿szy ni¿ 1 rok�,
jak równie¿ zgodnie z  art. 18, ust.1, pkt. 5 tej¿e ustawy �Okrêgowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna skre�la lekarza weterynarii z
rejestru cz³onków Okrêgowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w przypadku nieuiszczenia sk³adki cz³onkowskiej przez okres d³u¿szy
ni¿ 1 rok�. Oba przepisy bêd¹ mia³y zastosowanie  od dnia 1 maja 2005 roku.

Skarbnik �l.IL-W.
Lek. wet. Marek Wieniawa-Narkiewicz

SPRAWOZDANIE SKARBNIKA
�L¥SKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

ZA ROK 2004.
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Alweil Andrzej Nr mandatu   1 Nr rejonu 35
Blimke Zbigniew Nr mandatu  2 Nr rejonu 3
Brz¹kalik Jerzy Nr mandatu  3 Nr rejonu 30
Buzek Tadeusz Nr mandatu 4 Nr rejonu 3
Chynowski Marcin Nr mandatu 5 Nr rejonu 6
Cymer Pawe³ Nr mandatu 6 Nr rejonu 7
D¹browski Krzysztof Nr mandatu 7 Nr rejonu 17
Dobija Zenon Nr mandatu 8 Nr rejonu 18
Dziwisiñski Jaros³aw Nr mandatu 9 Nr rejonu 9
Federowicz Krzysztof Nr mandatu 10 Nr rejonu 1
Fuliñska Beata Nr mandatu 11 Nr rejonu 21
G¹sior Krystyna Nr mandatu 12 Nr rejonu 3
Gewald Ireneusz Nr mandatu 13 Nr rejonu 16
Gruca Barbara Nr mandatu 14 Nr rejonu 13
Gryniuk Maria Nr mandatu 15 Nr rejonu 13
Grzesiczek Mariusz Nr mandatu 16 Nr rejonu 12
Grzeszczuk Bogus³aw Nr mandatu 17 Nr rejonu 34
Ha³aczkiewicz Tadeusz Nr mandatu 18 Nr rejonu 4
Ha³a-Stêpieñ Magdalena Nr mandatu 19 Nr rejonu 11
Hapeta Tadeusz Nr mandatu 20 Nr rejonu 34
Heluszka Maria Nr mandatu 21 Nr rejonu 21
Hosz Andrzej Nr mandatu 22 Nr rejonu 35
Iska³a Adam Nr mandatu 23 Nr rejonu 11
Jadanowski Wies³aw Nr mandatu 24 Nr rejonu 34
John Wojciech Nr mandatu 25 Nr rejonu 21
Ka³u¿a Marek Nr mandatu 26 Nr rejonu 30
Karpisz Bo¿ena Nr mandatu 27 Nr rejonu 11
Kirsz Andrzej Nr mandatu 28 Nr rejonu 13
Ko³acz Halina Nr mandatu 29 Nr rejonu 16
Konopa Micha³ Nr mandatu 30 Nr rejonu 2
Kostka Dorota Nr mandatu 31 Nr rejonu 3
Kraus Janusz Nr mandatu 32 Nr rejonu 18
Krysztofiak Zbigniew Nr mandatu 33 Nr rejonu 16
Kubica Bogus³aw Nr mandatu 34 Nr rejonu 3
Kucia Stanis³aw Nr mandatu 35 Nr rejonu 4
Kulpiñski Dariusz Nr mandatu 36 Nr rejonu 18
Lañski Miros³aw Nr mandatu 37 Nr rejonu 10
Lewicka Miros³awa Nr mandatu 38 Nr rejonu 8
Lisak Bogdan Nr mandatu 39 Nr rejonu 2
Mach Henryk Nr mandatu 40 Nr rejonu 6
Machoj Marcin Nr mandatu 41 Nr rejonu 13
Markiewicz Krzysztof Nr mandatu 42 Nr rejonu 5
Marsza³ek Stanis³aw Nr mandatu 43 Nr rejonu 5
Ma�ka Wojciech Nr mandatu 44 Nr rejonu 18
Matusz Gra¿yna Nr mandatu 45 Nr rejonu 1

DELEGACI NA ZJAZD

Wybory odbywa³y siê w okresie od 02.12.2004 do 25.02.2005 r. Przeprowadzone by³y w 36 rejonach wyborczych. Do g³osowania
uprawnionych by³o 793 lekarzy weterynarii. Do wybrania by³o 132 delegatów. Niestety zebrania wyborcze odby³y siê w 25 rejonach
wyborczych i zosta³o wybranych 90 delegatów.
Ka¿da kadencja w³adz samorz¹du zawodowego posiada swoj¹ specyfikê, zale¿n¹ przede wszystkim od stanu prawnego naszego zawodu,
jak i od zaanga¿owania i aktywno�ci delegatów, a w konsekwencji od wybranej Rady i prezesa. Jak wykaza³y wybory delegatów, nie
jeste�my zbyt mocno zaanga¿owani w chêæ kreowania naszego zawodu. Szkoda.
Tak Izba mo¿e dbaæ o interesy lekarzy weterynarii, jak¹ bêdzie posiada³a reprezentacjê. Zbli¿aj¹ca siê kadencja to po raz pierwszy obowi¹zek
prowadzenia rejestru, zarówno lekarzy, jak i praktyk. Rejestracja praktyk to jedyna forma rejestracji dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie
us³ug lekarsko�weterynaryjnych. W ci¹gu najbli¿szych czterech lat oka¿e siê ile jeste�my warci sami dla siebie.

 (red.)

Musialik Jacek Nr mandatu 46 Nr rejonu 1
Olender Violetta Nr mandatu 47 Nr rejonu 34
Orlik Krzysztof Nr mandatu 48 Nr rejonu 2
Pajda Andrzej Nr mandatu 49 Nr rejonu 2
Paszek Adam Nr mandatu 50 Nr rejonu 10
Pelon Robert Nr mandatu 51 Nr rejonu 16
Pe³ka Andrzej Nr mandatu 52 Nr rejonu 9
Piega Artur Nr mandatu 53 Nr rejonu 21
Piotrowski Olgierd Nr mandatu 54 Nr rejonu 21
Piotrowski Roman Nr mandatu 55 Nr rejonu 4
Pniak Renata Nr mandatu 56 Nr rejonu 2
Podlejski Grzegorz Nr mandatu 57 Nr rejonu 19
Sitek Les³aw Nr mandatu 58 Nr rejonu 1
Skrzypiec Jan Nr mandatu 59 Nr rejonu 15
Smogorzewski Jerzy Nr mandatu 60 Nr rejonu 21
Spyra Maciej Nr mandatu 61 Nr rejonu 1
Stachura Katarzyna Nr mandatu 62 Nr rejonu 18
Su³kowska Beata Nr mandatu 63 Nr rejonu 24
Surowiec Tomasz Nr mandatu 64 Nr rejonu 7
Synowiec Jaros³aw Nr mandatu 65 Nr rejonu 9
Szczepañczyk Leszek Nr mandatu 66 Nr rejonu 10
Szendzielorz Marian Nr mandatu 67 Nr rejonu 36
Szlichta Andrzej Nr mandatu 68 Nr rejonu 21
Szura Zygmunt Nr mandatu 69 Nr rejonu 6
�ciga³a Piotr Nr mandatu 70 Nr rejonu 28
�wierat Henryk Nr mandatu 71 Nr rejonu 21
Tabacki Aleksander Nr mandatu 72 Nr rejonu 8
Tokarczyk Grzegorz Nr mandatu 73 Nr rejonu 18
Tomana Jaros³aw Nr mandatu 74 Nr rejonu 10
Tomaszewski Miros³aw Nr mandatu 75 Nr rejonu 16
Wa³ach Jan Nr mandatu 76 Nr rejonu 3
Wawrzyniak Roman Nr mandatu 77 Nr rejonu 6
W¹troba Arkadiusz Nr mandatu 78 Nr rejonu 18
Wierzbinka Daniel Nr mandatu 79 Nr rejonu 18
Wilk Piotr Nr mandatu 80 Nr rejonu 7
Wilk Ryszard Nr mandatu 81 Nr rejonu 30
Witt Maciej Nr mandatu 82 Nr rejonu 15
Wtorek Ewa Nr mandatu 83 Nr rejonu 19
Wysocki Tomasz Nr mandatu 84 Nr rejonu 15
Zaj¹c Ma³gorzata Nr mandatu 85 Nr rejonu 17
Zawadzki Jordan Nr mandatu 86 Nr rejonu 16
Zieliñski Bogdan Nr mandatu 87 Nr rejonu 21
Zupok Andrzej Nr mandatu 88 Nr rejonu 7
¯ó³ciñski Jaros³aw Nr mandatu 89 Nr rejonu 17
¯urawski Marcin Nr mandatu 90 Nr rejonu 21
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