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Redakcja przygotowała 
kolejne, ostatnie w tej ka-
dencji wydanie Biuletynu 
Informacyjnego Śląskiej 
Izby Lekarsko-Weteryna-
ryjnej. Na łamach Biuletynu 
zamieszczamy wszelkie nie-
zbędne materiały w związku 
ze zwołanym w Katowicach 
w dniu 13 marca br. Sprawo-
zdawczo-Wyborczym Zjaz-
dem Lekarzy Weterynarii 
Śl.IL-W.

W czasie ostatnich 4 lat, 
co kwartał przekazywaliśmy ważne informacje samorządowe, 
uchwały, stanowiska oraz wszelkie inne materiały mogące wzbu-
dzić, naszym zdaniem - zaciekawienie i zainteresowanie. Biule-
tyn pełnił więc w pewnym zakresie funkcję organu prasowego 
Izby. Oczywiście ze względu na tryb wydawania Biuletynu, nie 
zawsze można było publikować materiały najbardziej aktual-
ne, czy z ostatniej chwili. Funkcję publikatora aktualności oraz 
podstawowych informacji o naszej Izbie pełni nieustannie stro-
na internetowa – tętniąca bieżącymi wydarzeniami. Koniecznym 
uzupełnieniem w przekazie informacji miała być poczta elektro-
niczna. Tutaj jednak, pomimo wielu starań, nie wszyscy lekarzy 
weterynarii  zdołali powiadomić biuro Izby o posiadanych adre-
sach poczty elektronicznej.

Rada Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zobowiązała 
Redakcję,  powołaną drogą specjalnej uchwały, do systematycz-
nego przekazywania co kwartał do rąk Koleżanek i Kolegów no-
wego wydania Biuletynu. Ten obowiązek wykonano, choć nie bez 
trudu i różnych problemów natury technicznej, przy ogromnym 
zaangażowaniu Redaktora Naczelnego, kol. Andrzeja Alweila, 
Sekretarza Redakcji, pani Magdaleny Górskiej oraz wielu innych 
osób, spośród których muszę jednak wymienić kol. Andrzeja  
Szlichtę. Nasz senior nieustannie dostarczał materiały do druku 
i mobilizował redakcję. Na pewno wszystkim osobom zaangażo-
wanym we współtworzenie Biuletynu należą się ogromne słowa 
podziękowania. Mamy nadzieję, ze nasza praca zostanie pozy-
tywnie oceniona.

Michał Konopa
Prezes Rady Śl.IL-W

Po raz pierwszy otrzymu-
jecie Państwo Biuletyn z dwu-
częściowym „wstępniakiem”, 
ale ze względu na wyjątko-
wość wydania jest to poniekąd 
uzasadnione. Dziękuję koledze 
Prezesowi za słowa uznania  
i przypomnę, że tylko przez 
swoją skromność nie wymienił 
samego siebie jako osoby bar-
dzo aktywnie uczestniczącej  
w wydawaniu Biuletynu. 

Oczywiście, że Biuletyn  
i praca w Radzie to nie pasmo 
samych sukcesów i zwycięstw. 

Przecież redakcja od samego początku miała liczniejsze grono,  
a i aktywność członków organów Izby z każdym wydaniem 
zmniejszała swój zapał i chęć przekazywania tą drogą ciekawo-
stek i aktualności ze swej działalności. 

Czy i w jakiej formie Biuletyn będzie wydawany, zależeć 
będzie od nowo wybranej Rady. Kto będzie redagował Biuletyn  
i jakie będzie miał aspiracje okaże się już latem. Swoją pracę  
w redakcji Biuletynu uważam za zakończoną. Uważam, że Biule-
tyn daje kolejną możliwość do wypowiadania swoich poglądów 
zawodowych, opinii, wspomnień, czy przekazywania ciekawo-
stek. Jak wyglądał Biuletyn na początku swojego istnienia, a jak 
wygląda teraz, wszyscy zainteresowani widzą. Czy będzie wola, 
potrzeba i chęć dalszego wydawania już niebawem zobaczymy. 

Dziękuję wszystkim, którzy Biuletyn zechcieli czytać, dzię-
kuje wszystkim, którzy przekazywali mi swoje uwagi (nie tylko 
pochwały) i życzę członkom przyszłej Rady sukcesów i konse-
kwencji w  ewentualnym wydawaniu kolejnych numerów naszego 
samorządowego pisma.

Andrzej Alweil

Drogie 
KoleżanKi i Koledzy
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Prowadzący obrady dr Michał Konopa przywitał obecnych 
członków Rady i przybyłych gości. 

Po jednej poprawce porządek obrad został przyjęty jednogłoś-
nie, natomiast nie głosowano przyjęcia protokołu z poprzedniego 
posiedzenia.

Część uchwałodawcza:
- w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii – 2 osoby
- w sprawie skreślenia z listy wobec przeniesienia do innych 

izb – 3 osoby
- w sprawie zmian w regulaminach ZLZ – podjęto 2 uchwały, 

trzy zmiany nie wymagały podjęcia uchwał
- w sprawie wpisu do rejestru upoważnionych do wystawiania 

paszportów – 3 uchwały
- w sprawie wykreślenia z ewidencji ZLZ (na wniosek)   

- 3 uchwały
- w sprawie wpisu do ewidencji ZLZ – wpisano 7 nowych 

zakładów leczniczych dla zwierząt
- w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia 

utraty prawa wykonywania zawodu w związku z zadłużeniem po-
nad 12-miesięcznym – podjęto 4 uchwały   

- w sprawie przesunięć w budżecie – 1 uchwała
- w sprawie przesunięcia odsetek z konta oszczędnościowego 

OKO na konto rozrachunkowe – 1 uchwała
- w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 
- w sprawie umorzenia składek członkowskich – rozpatrzono 

pozytywnie 3 wnioski, jak również przyznano dwie zapomogi  
w pełnej wysokości (wnioski pozytywnie zaopiniowane przez Ko-
misję Finansowo-Gospodarczą i Samopomocy Koleżeńskiej).

Prezes poinformował zebranych o rezygnacji dotychczasowej 
Pani księgowej ze świadczenia usług dla naszej Izby i konieczno-
ści znalezienia innej obsługi księgowej.

Przed przerwą kolega Andrzej Szlichta wspomniał o zmarłym 
doktorze Janie Szczerbaku, a po przerwie prezes złożył informa-
cję o przebiegu posiedzenia Krajowej Rady, na którym mowa była 
m.in. o złożeniu wniosku o odznaczenia państwowe, o ponownym 

StreSzczenie protokołu z XXXiX poSiedzenia 
rady ŚląSkiej izby lekarSko-Weterynaryjnej 

z 16.02.2008 r.
rozpatrzeniu wniosku o nieodpłatne przekazanie Fundacji „Se-
nior” ośrodka w Wiśle, o rozporządzeniach w sprawie wynagra-
dzania lekarzy weterynarii i opłatach pobieranych przez Inspekcję 
w kontekście zmiany ustawy o Inspekcji, o zmianach w sposobie 
informowania o praktykach lekarsko-weterynaryjnych, o zmia-
nie uchwały w sprawie wzoru pieczątki dla lekarza weterynarii, 
o ewentualnych lekarzach weterynarii z Ukrainy przysyłanych na 
staż do Polski. 

W związku z tym, iż Sąd Krajowy przysyła dużo spraw do 
rozpatrzenia m.in. do Sądu Śląskiej Izby, co powoduje zwiększe-
nie kosztów dla tych izb, prezes Sądu Krajowego przygotował 
uchwałę w sprawie naliczania tych kosztów dla izb, z których 
pochodzą owe sprawy. Niestety, Rada Krajowa tej uchwały nie 
podjęła. W związku z tym nadal będziemy notami obciążali owe 
izby, w imieniu których będziemy rozpatrywać sprawy sądowe. 

Dr M. Tomaszewski poinformował, że do tej pory, mimo zmia-
ny ustawy o Inspekcji, nie ma zmian w rozporządzeniu o opła-
tach i wynagrodzeniu, o dalszym braku obowiązku posiadania 
kas fiskalnych przez lekarzy weterynarii oraz o niezmienionym 
podatku VAT. Następnie prezes podał terminy posiedzeń Rady na 
3 miesiące nowego roku, po czym został omówiony przebieg do-
tychczasowych zebrań wyborczych: odbyło się 28 zebrań wybor-
czych, z czego tylko 14 skutecznych z wyborem 58 delegatów, nie 
wybrano 72 delegatów. Pozostało jeszcze 7 zebrań wyborczych  
w styczniu 2009 r., gdzie powinno zostać wybranych 23 delega-
tów. Po krótkiej dyskusji na ten temat ustalono, zgodnie z projek-
tem Prezydium, że każdy kto dostanie zaproszenie na ponowne 
spotkanie wyborcze, otrzyma też list, osobny dla obecnych i osob-
ny dla nieobecnych na pierwszym zebraniu, w celu mobilizacji do 
udziału w ponownych zebraniach wyborczych.

Na tym zakończyło się posiedzenie Rady.

Streszczenia na podstawie protokołu dostępnego w biurze Izby 
dokonała M. Górska, Katowice, 09.02.2009 r.                                          

                                             

uchWała nr 1750/iV/2008
rady Śląskiej izby lekarsko–weterynaryjnej

w katowicach
z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie przesunięć środków finansowych w poszczególnych 
działach budżetu Śl.il-w  

w 2008 r.

 Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekar-
sko–weterynaryjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 184, poz. 1567 z późniejszymi zmianami) i § 3 uchwały nr 9/2008 Sprawozdawczego 
Zjazdu Lekarzy Weterynarii Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach z dnia 15.03.2008 r. uchwala się, co nastę-
puje:

§ 1

 Dokonuje się zmian w budżecie Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w 2008 r. następująco:

Z PRAC RADY 
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uchWała nr 1751/iV/2008
rady Śląskiej izby lekarsko-weterynaryjnej

w katowicach
z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie przekazania odsetek z rachunku bankowego Śl.il-w „oko” w inG Banku Śląskim w 2008 r. na rzecz 
kosztów związanych z wydawaniem Biuletynu informacyjnego Śląskiej izby lekarsko-weterynaryjnej

Na podstawie art.10, ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-wetery-
naryjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Kwotę uzyskaną z odsetek lokaty złożonej przez Śl.IL-W na rachunku bankowym „OKO” w ING Banku Śląskim  
w 2008 r. przeznacza się w całości na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem Biuletynu Informacyjnego Śląskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej.

2. Kwota uzyskanych odsetek lokaty złożonej przez Śl.IL-W na rachunku bankowym „OKO” w ING Banku Śląskim  
w 2008 r. zostaje przypisana w budżecie Śl.IL-W na rok 2008 do pozycji dochodów i równocześnie w tej samej wysokości 
następuje zwiększenie kwoty przeznaczonej na wydawanie Biuletynu Informacyjnego Śl.IL-W.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
uzasaDnienie
Mając na względzie zapisy zawarte w cytowanych na wstępie przepisach prawa, mówiące o sposobie gospodarowania finan-

sami i majątkiem, izby należało postanowić, jak w sentencji niniejszej uchwały.

Podpisy obecnych członków rady

Z PRAC RADY 

zmniejsza się pozycje:
- wynagrodzenia ze stosunku pracy  2798,00
- pozostałe umowy - zlecenia  1000,00
- składki ZUS       238,00
- czynsze                                150,00
- działalność szkoleniowo-oświatowa     4427,00
- składki na rzecz Krajowej Izby Lek.-Wet.  7000,00

razem:    15613,00

zwiększa się pozycje:
- wynagrodzenia dla biegłych wykonujących ekspertyzy 
 na rzecz Sądu Okręgowego i Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej         1200,00
- wynagrodzenia urlopowe           113,00
- delegacje Sądu Okręgowego         2000,00
- dofinansowanie imprez 2000,00
- koszt wydania Biuletynu 2200,00
- zapomogi bezzwrotne 3500,00
- zakup materiałów i druków 1600,00
- delegacje członków Rady i Prezydium 3000,00
razem:  15613,00

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 uzasadnienie:
Powyższa uchwała nie powoduje dodatkowych skutków finansowych, natomiast spowoduje dostosowanie planu wydatków 

do faktycznych potrzeb w tym zakresie.
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Prowadzący obrady dr Michał Konopa przywitał obecnych 
członków Rady i przybyłego gościa, mec. Zenona Klatkę. 

Rada po dokonanych poprawkach przyjęła jednogłośnie po-
rządek obrad, jak również protokół z listopadowego posiedzenia.

Część uchwałodawcza:
- w sprawie skreślenia z listy wobec przeniesienia do innych 

izb – 2 osoby,
- w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii (przeniesie-

nie z innej izby) – 1 osoba,
- w sprawie wpisu do rejestru upoważnionych do wystawiania 

paszportów – 3 uchwały,
- w sprawie wykreślenia z ewidencji ZLZ (na wniosek)   

- 5 uchwał,
- w sprawie wpisu do ewidencji ZLZ – wpisano 5 nowych 

zakładów leczniczych dla zwierząt,
- w sprawie umorzenia postępowania w sprawie stwierdze-

nia utraty prawa wykonywania zawodu w związku z zadłużeniem  
z racji uregulowania zaległości – podjęto 2 uchwały,   

- w sprawie wygaśnięcia upoważnienia do wystawiania pasz-
portów, w związku z zaprzestaniem wykonywania zawodu w ZLZ 
-1 osoba, 

- w sprawie zmiany terminu wykonania uchwały naprawczej 
– 1 uchwała,

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji 
inwentaryzacyjnej, 

- w sprawie regulacji płac pracowników biura – 1 uchwała.
W dalszej części posiedzenia omawiano wniosek o zapomogę, 

z Xl poSiedzenia rady ŚląSkiej izby 
lekarSko-Weterynaryjnej z 13.01.2009 r.

ale ze względu, że wniosek złożył lekarz weterynarii niebędący 
członkiem Izby, wniosek został przekazany Fundacji „Senior”. 
Następnie omówiono zmianę ustawy o zakładach leczniczych 
dla zwierząt i wynikające z tej zmiany korzyści – wpisanie do 
ustawy o swobodzie działalności, działalność weterynaryjną jako 
regulowaną i obowiązki ciążące na właścicielach praktyk wetery-
naryjnych – konieczność wpisania ZLZ do ewidencji działalno-
ści gospodarczej w gminach i dostarczenia zaświadczeń do biura 
Izby (do 27 czerwca br.). Przekazano też zebranym informacje 
dotyczące tzw. różowych recept i  spotkania w Izbie Aptekarskiej 
ustalonego na 19.01.2009 r. 

W części dalszej posiedzenia został omówiony przebieg 
zebrań wyborczych oraz ustalono terminy  powtórnych zebrań  
w rejonach, których członkowie złożyli stosowny wniosek do 
Rady (Bytom - Grodzki 30.01, Katowice - Grodzki 30.01, Często-
chowa - Grodzki 04.02, Rybnik - Grodzki 27.01, Żory - Grodzki 
28.01, Będzin - Ziemski 29.01, Ruda Śl. - Grodzki 07.02). Z kolei 
przybyły na posiedzenie informatyk, pan Tomek, poinformował 
zebranych o trudnościach technicznych występujących w prowa-
dzeniu naszej strony internetowej. Będzie to skutkowało zmianą 
„silnika”, na którym ona pracuje (ta strona), a co za tym idzie 
zbieramy sugestie co do wizualnych i funkcjonalnych propozycji 
modyfikacji. Na koniec Rada ustaliła, że ostatnie w tej kadencji, 
pożegnalne posiedzenie Rady odbędzie się 06.03.2009 r. w ośrod-
ku w Wiśle. 

Na tym zakończyło się posiedzenie.
M. Górska, Katowice, 11.02.2009 r.                                                   

W okresie sprawozdawczym Rada Śląskiej Izby Lekarsko-We-
terynaryjnej w Katowicach działała w niezmienionym składzie. 
Podobnie funkcjonowały składy komisji Izby. W dniu 31grudnia 
2008 r. samorząd zawodowy lekarzy weterynarii Śląskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej liczył  932 osoby, w tym 30 lekarzy 
weterynarii emerytów lub rencistów niewykonujących zawodu.

W okresie sprawozdawczym dokonano wpisu do rejestru 
członków Izby Śląskiej dokładnie 50 absolwentów, którzy uzy-
skali prawo wykonywania zawodu oraz 14 osób, które przeniosły 
się z terenu innych izb. W tym samym okresie skreślono z rejestru 
Izby z powodu przeniesienia do innych izb 7 lekarzy weterynarii. 
Skreślono z rejestru również 6 lekarzy weterynarii w związku ze 
zmianą przynależności do innej izby w krajach Unii Europejskiej.  
Zrzekło się prawa wykonywania zawodu 8 osób, a  4 osoby skre-
ślono z powodu śmierci. Prawo wykonywania zawodu utraciło  
3 lekarzy weterynarii w związku z nieopłaceniem składek człon-
kowskich za okres dłuższy niż 12  miesięcy.

Ostatni Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Śląskiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach w dniu 15 marca 
2008 r.  podjął następujące uchwały:

- uchwała nr 1/2008 w sprawie przyjęcia  regulaminu zjazdu  
i zasad jego prowadzenia,

- uchwała nr 2/2008 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia spra-
wozdania Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,

- uchwała nr 3/2008 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia  spra-

 SpraWozdanie z działalnoŚci rady ŚląSkiej 
izby lekarSko-Weterynaryjnej  

za okreS od 15.03.2008 r. do 13.03.2009 r.
wozdania Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, 

- uchwała nr 4/2008 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia spra-
wozdania  Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego  Śląskiej Izby Lekar-
sko-Weterynaryjnej,

- uchwała nr 5/2008 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia spra-
wozdania Komisji Rewizyjnej, 

- uchwała nr 6/2008 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia spra-
wozdań wszystkich organów Śl.IL-W,

-  uchwała nr 7/2008 w sprawie składki członkowskiej w okre-
sie 2007/2008,

- uchwała nr 8/2008 w sprawie upoważnienia Rady  
Śl.IL-W do podpisania umowy w sprawie obligatoryjnego ubez-
pieczenia od odpowiedzialności cywilnej aktywnych zawodowo 
lekarzy weterynarii członków Śl.IL-W,

- uchwała nr 9/2008 w sprawie budżetu Śląskiej Izby Lekar-
sko-Weterynaryjnej na rok 2008,

- uchwała nr 10/2008 w sprawie obligatoryjnego ubezpiecze-
nia od odpowiedzialności cywilnej lekarzy weterynarii Śl.IL-W,

− uchwała nr 11/2008 w sprawie przyjęcia  regulaminu działa-
nia Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Śl.IL-W.

Ponadto zjazd przyjął dwa stanowiska:
-  w sprawie konieczności nowelizacji ustawy z dnia 18 grud-

nia 2003 r.o zakładach leczniczych dla zwierząt,
- w sprawie sytuacji kadrowej i finansowej w powiatowych 

inspektoratach weterynarii.   

Z PRAC RADY 
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Stanowiska Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii 
w Katowicach w dniu 15 marca 2008 r. przekazano natychmiast 
adresatom zgodnie z wolą uczestników zjazdu, a podjęte uchwały 
wymagające bieżącej realizacji stały się przedmiotem prac Rady. 
Jednym z najważniejszych zadań, które do wykonania wskazał 
zjazd, było ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej aktyw-
nych zawodowo lekarzy weterynarii, członków Śląskiej Izby. 

Prace ruszyły bardzo szybko i już od miesiąca maja 2008 r. 
jesteśmy ubezpieczeni na kwotę 40 tys. zł przy składce 2 zł mie-
sięcznie przekazywanej przez naszą Izbę z miesięcznej składki 
każdego ubezpieczonego członka samorządu.

W okresie od 1 stycznia 2008 r. do 10 lutego 2009 r. Rada 
Śl.IL-W odbyła 13 posiedzeń. Podobnie jak w poprzednich latach, 
ustalono stałe terminy posiedzeń tego organu samorządu, a ewen-
tualne zmiany natychmiast ogłaszano za pośrednictwem strony 
internetowej. Posiedzenia Rady odbywały się w każdym miesiącu 
z krótką przerwą wakacyjną.

W okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Rada 
Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej podjęła ogółem 344 
uchwały: styczeń – 42 uchwały, luty – 5 uchwał, marzec – 30 
uchwał, kwiecień – 31 uchwał, maj – 23 uchwały, czerwiec – 36 
uchwał, lipiec – 49 uchwał, wrzesień – 39 uchwał, październik 
– 33 uchwały, listopad – 26 uchwał i grudzień – 30 uchwał.

Uchwały w szczególności dotyczyły:
1. Wpisów do rejestru lekarzy weterynarii i stwierdzenia prawa 

wykonywania zawodu (absolwenci) – 50 uchwał.
2. Wpisów do rejestru lekarzy weterynarii (przeniesienie z in-

nych izb) – 14 uchwał.
3. Skreślenia z rejestru lekarzy weterynarii (przeniesienia do 

innych izb) – 7 uchwał.
4. Skreśleń z rejestru lekarzy weterynarii (zrzeczenie się prawa 

wykonywania zawodu) – 8 uchwał.
5. Skreśleń z rejestru lekarzy weterynarii (śmierć członka Izby) 

– 4 uchwały.
6. Skreśleń z rejestru lekarzy weterynarii (przeniesienie do 

izby w innym kraju Unii Europejskiej) – 6 uchwał.
7. Wszczęcia postępowań administracyjnych w związku z za-

dłużeniem w opłacie składek członkowskich przez okres dłuższy, 
niż 12 miesięcy – 15 uchwał.

8. Umorzenia postępowań administracyjnych w związku z za-
dłużeniem w opłacie składek członkowskich przez okres większy, 
niż 12 miesięcy – 9 uchwał.

9. Skreślenia z rejestru lekarzy weterynarii (w związku z bra-
kiem wpłat składki członkowskie przez okres ponad 12 miesięcy) 
– 3 uchwały.

10. Wpisów do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt 
– 41 uchwał.

11. Zmian w regulaminach zakładów leczniczych dla zwierząt 
– 53 uchwały.

12. Wykreślenia z ewidencji zakładów leczniczych dla zwie-
rząt (na wniosek właściciela) – 21 uchwał.

13. Wykreślenia z ewidencji zakładów leczniczych dla zwie-
rząt (z urzędu) – 3 uchwały.

14. Wyznaczenia terminów usunięcia uchybień w zakładach 
leczniczych dla zwierząt – 20 uchwał.

15. Wpisów do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do 
wystawiania paszportów – 34 uchwały.

16. Zmian w uchwałach upoważniających lekarzy weterynarii 
do wystawiania paszportów – 23 uchwały.

17. Wygaśnięcia uchwał upoważniających lekarzy weterynarii 
do wystawiania paszportów – 3 uchwały.

18. Innych spraw (m.in. dofinansowania imprez, umorzenia 
składek, przesunięcia w budżecie, zwołania zjazdu, odwoław-
czych itp.)  - 30 uchwał.

 W okresie sprawozdawczym  Rada zajmowała się wszelkimi 
bieżącymi sprawami istotnymi dla wszystkich członków samo-
rządu, jak i przynależnymi jej zagadnieniami administracyjnymi. 
Rada Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wyraziła stanowisko 
w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakła-
dach leczniczych dla zwierząt. Sejm RP przyjął ustawę z dnia 
21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zakładach leczniczych 
dla zwierząt ogłoszoną w Dzienniku Ustaw nr 220, poz. 1433. 
Z nowelizacji wynikają  nowe obowiązki dla podmiotów prowa-
dzących  zakłady, a także dla poszczególnych okręgowych izb 
lekarsko-weterynaryjnych. 

Rada rozpatrywała skargi dotyczące lekarzy weterynarii, kie-
rując je w zależności od ich charakteru do Komisji Etyki i Deon-
tologii lub Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. W czasie 
ostatniego okresu na bieżąco kontrolowano wykonanie budżetu 
przyjętego na 2008 r., dokonując odpowiednich korekt zgodnie 
z otrzymanymi od zjazdu kompetencjami. Ważną pozycją w bu-
dżecie były także wpływy za sprzedane upoważnionym lekarzom 
weterynarii paszporty. Nieustannie czuwano zarówno nad  dys-
trybucją paszportów, jak i prawidłowością ich wydawania. W tej 
sprawie podejmowano uchwały na wniosek lekarzy weterynarii 
lub z własnej inicjatywy. 

Rada wielokrotnie zajmowała się obrotem środkami leczniczy-
mi stosowanymi u zwierząt, w tym także środkami odurzającymi  
i substancjami psychotropowymi. O wszelkich istotnych zmia-
nach w zakładach leczniczych dla zwierząt, zgodnie ze wzajem-
nymi ustaleniami informowano Śląski Wojewódzki Inspektorat 
Nadzoru Farmaceutycznego. Wydawanie zezwoleń na zakup  
i stosowanie środków odurzających i substancji psychotropowych 
na okres 3 lat odbywa się w chwili obecnej także zgodnie z na-
szymi intencjami. Także ostatnio włączyliśmy się w wyjaśnienie 
zagadnienia prawidłowych zasad wypisywania recept na powyż-
sze środki. 

Rada promowała również najlepszych absolwentów  wydzia-
łów medycyny weterynaryjnej, pochodzących z terenu działania 
naszej Izby. Dla najlepszego absolwenta z  wydziału na Uniwer-
sytecie Przyrodniczym we Wrocławiu ufundowano nagrodę. Nie-
ustannie w pierwszej części ubiegłego roku zajmowano się też 
nazewnictwem zakładów leczniczych dla zwierząt, które często 
nie były zgodne z odpowiednimi uchwałami Krajowej Rady Le-
karsko-Weterynaryjnej.

Członkami Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej jest 
trzech naszych delegatów. Obok prezesa Rady Śl.IL-W są to 
także koledzy: Mirosław Tomaszewski i Jerzy Smogorzewski. 
Każdorazowo po posiedzeniu w Warszawie składano Radzie na-
szej Izby pełną informację, z której wynikały zadania do wyko-
nania lub konieczność zajęcia własnego stanowiska w zakresie 
różnych spraw. Ponadto prezes Rady na posiedzeniach KRL-W 
składał w imieniu Śląskiej Izby interpelacje dotyczące między in-
nymi konieczności ponownej nowelizacji instrukcji dla lekarzy 
weterynarii wydających paszporty dla zwierząt towarzyszących,  
w sprawie wyjaśnienia spraw podatkowych, a zwłaszcza zalicza-
nia w koszty działalności wszelkich opłat ponoszonych za szkole-
nia – co jest szczególnie istotne przy zamiarze wprowadzenia tzw. 
szkolenia ustawicznego na wzór obowiązującego lekarzy i apteka-
rzy, czy też w sprawie konieczności nowelizacji uchwały KRL-W 
nr 109/2005/III z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych 
zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o zakresie 
i  rodzajach świadczonych usług weterynaryjnych. Efektem na-
szych postulatów była nowelizacja ww. uchwały.

Zgodnie z przyjętym na zjeździe w dniu 18 marca 2005 r. re-
gulaminem organizacji organów Śląskiej Izby Lekarsko-Wetery-
naryjnej i trybu ich działania oraz zmianą dokonaną na  zjeździe  
w dniu 24 marca 2007 r. członkowie Prezydium Rady Śl.IL-W 
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kontynuowali przynależne im zadania, a Rada zajmowała się 
bieżącymi zadaniami i realizacją  kadencyjnego planu działa-
nia. Ostatnie 4 miesiące były dla Rady bardzo pracowite, także 
ze względu na konieczność organizacji rejonowych zebrań wy-
borczych i przygotowania Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu 
Lekarzy Weterynarii Śl.IL-W w Katowicach. Zorganizowano 
36 zebrań wyborczych w rejonach, a w 10 przypadkach zwoła-
no ponowne zebrania ze względu na niewystarczającą obecność 
członków danego rejonu wyborczego w czasie pierwszych wy-
borów. Wynikało to z chęci zgromadzenia na zjeździe jak naj-
większej ilości delegatów, często z determinacji członków Rady 
wyznaczonych i odpowiedzialnych za nadzór nad przebiegiem 
poszczególnych wyborów, jak i również, determinacji koleżanek 
i kolegów pragnących posiadać na zjeździe przedstawicieli z gło-
sem stanowiącym.

W czasie ostatniego roku odbyły się 2 kontrole zewnętrzne 
w naszym biurze. Jedna dotyczyła pracy Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej. Kontroli dokonał kol. Tomasz Grupiński 
– Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wraz z mec. 
Witoldem Preissem. Kolejnej kontroli dokonał Inspektorat ZUS  
w Chorzowie. Obie kontrole zakończyły się dla nas pozytywnie.

Od początku tej kadencji do dzisiaj realizowano wszystkie po-
lecenia  zjazdów. Nie udało się, niestety, także i w ostatnim roku 
nabyć lokalu na potrzeby biura Śl.IL-W, choć zgodnie z intencją 
uchwały zjazdu, nie wyznaczono Radzie terminu wykonania tego 
niezwykle trudnego zadania. Powołany przez Radę Śl.IL-W Ze-
spół  ds.  Biografii  Lekarzy  Weterynarii  Pracujących  na  Śląsku  
(woj. śląsko-dąbrowskie, katowickie, bielskie, częstochowskie  
i śląskie) w  latach 1945 – 2005 r.  w  składzie: przewodniczący – 
Andrzej  Szlichta, członkowie - Andrzej  Alweil, Krystian  Gajda, 
Michał  Konopa, Wiesław  Nowakowski,  Jan  Szczerbak i Daniel 
Wierzbinka zakończył działanie. Materiał w chwili sporządzania 
niniejszego sprawozdania znajduje się już w drukarni.

Prezydium Rady Śl.IL-W w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 
lutego 2008 r. zebrało się czternastokrotnie, przygotowując pro-
jekty uchwał i stanowisk Rady oraz wykonując wszelkie inne 
bieżące zadania samorządu. Niejednokrotnie zapraszano gości na 
posiedzenia Prezydium Rady, a wśród nich: przewodniczących 
komisji i Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 

Obecność w czasie posiedzeń Prezydium Rady i Rady w cza-
sie całego 2008 r. przedstawiała się, jak w poniższych zestawie-
niach:
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obecność na posiedzeniach rady Śl.il-w:

Lp  Imię i Nazwisko  15.01. 05.02. 04.03.  08.04.  06.05.  03.06.  08.07.  04.09.  07.10.  04.11.  16.12.  13.01.  10.02.
  08  08  08  08  08  08  08  08  08  08  08  09  09 

1  Michał Konopa  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
2  Andrzej Alweil  x  x  x  x  x  x  x  x  0  x  x  x  x 
3  Krzysztof Dąbrowski  0  x  0  0  x  0  0  0  x  0  0  0 0 
4  Zenon Dobija  x x x x x x 0 0  x  x  0  x  x 
5  Beata Fulińska  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  0  x  x 
6  Barbara Gruca  x  0  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  0 
7  Mariusz Grzesiczek  0  x  0  x  x  x  x  0  x  x  x  x  x 
8  Wojciech John  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
9  Bogusław Kubica  x  x  x  x  x  x  x  x  x  0  x  x  x 
10  Mirosław Lański  x  x  0  x  x  x  x  0  x  x  x  x  x 
11  Krzysztof Markiewicz  x  0  x  x  0  x  x  0  x  x  x  x  x 
12  Krzysztof Orlik  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
13  Adam Paszek  x  x  x  x  x  x  0  x  0  x  0  0  x 
14  Andrzej Szlichta  0  x  x  0  x  x  0  x  x  x  x  0  x 
15  Ewa Wtorek  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
16  Tomasz Wysocki  x  x  x  x  x  0  x  x  x  x  x  x  x  
x-obecny 
o - nieobecny

obecność na posiedzeniach Prezydium rady Śl.il-w:

Lp  Imię i Nazwisko  08.01.  29.01.  26.02.  01.04.  29.04.  27.05.  01.07.  22.08.  23.09.  28.10.  07.11.  05.12.  06.01.  27.01.
  08  08  08  08  08  08  08  08  08  08  08  08  09  09 

1  Michał Konopa  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
2  Andrzej Alweil  x  x  x  x  x  0  x  x  0  x  x  0  x  0 
3  Mariusz Grzesiczek  x  x  0  x  x  x  x  0  0  x  x  x  x  x 
4  Bogusław Kubica  x  x  x  x  x  x  0  x  x  0  0  x  x  x  
5  Krzysztof Orlik  x  x  x  0  x  x  x  x  0  x  x  x  x  x 
6  Adam Paszek  x  x  0  0  x  0  0  x  x  0  0  x  x  x 
x-obecny 
o - nieobecny
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Zgodnie z regulaminem organizacji organów Śląskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej i trybu ich działania funkcjonowały  
4 komisje stałe Śl.IL-W: Komisja ds. Lekarzy Weterynarii Wol-
nej Praktyki, przewodnicząca - kol. Beata Fulińska, Komisja ds. 
Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej - przewodnicząca 
- kol. Ewa Wtorek, Komisja Etyki, Deontologii i Historii Zawo-
du, przewodniczący - kol. Andrzej Szlichta i Komisja Finansowa 
i Samopomocy Koleżeńskiej, przewodniczący  - kol. Mirosław 
Lański. Ponadto działała Nadzwyczajna Komisja ds. Lekarzy We-
terynarii Emerytów i Rencistów. W skład tych komisji wchodzili 
członkowie Rady, a także i inni członkowie naszego samorządu. 
W miesiącu listopadzie 2007 r. skład Komisji Lekarzy Wetery-
narii Wolnej Praktyki  uzupełniono o 4 kolegów: Zenona Dobiję, 
Wojciecha Johna, Mirosława Lańskiego i Tomasza Wysockiego, 
zaś skład Komisji Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej 
o 2 kolegów: Jerzego Smogorzewskiego i Mirosława Tomaszew-
skiego. 

Kontynuowała trudną i niewdzięczna pracę  Komisja ds. Leka-
rzy Weterynarii Wolnej Praktyki, która  została powołana uchwa-
łą Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej nr 261/IV/2005 
r. z dnia 13 maja 2005 r.oraz uchwałą nr 1231/IV/2007 z dnia 
11 maja 2007 r. Komisja pracowała w składzie: przewodnicząca 
- Beata Fulińska, zastępca przewodniczącej – Barbara Gruca oraz 
członkowie: Andrzej Alweil, Marcin Bojarski, Krzysztof Czogała, 
Krzysztof Dąbrowski, Zenon Dobija,  Wojciech John, Mirosław 
Lański, Violetta Olender, Andrzej Szlichta, Mariusz Grzesiczek, 
Wiesław Jaranowski, Bogusław Kubica, Mirosława Lewicka, 
Krzysztof Markiewicz, Krzysztof Orlik, Marek Stroba, Oliwier 
Teodorowski, Ewa Wtorek, Alina Srokol i Tomasz Wysocki. 

Komisja wnioskowała o zmianę i opracowanie nowej wersji 
uchwały  KRL-W w sprawie szczegółowych zasad podawania do 
publicznej wiadomości informacji o zakresie i  rodzajach świad-
czonych usług weterynaryjnych. Komisja opiniowała również  
i wnioskowała o zmiany w ustawie o zakładach leczniczych dla 
zwierząt oraz wskazywała na konieczność zmian w instrukcji wy-
danej przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną dla lekarzy 
weterynarii upoważnionych do wystawiania paszportów

Członkowie komisji w imieniu Izby dokonywali również kon-
troli sprawdzających wykonanie zaleceń zawartych w stosownych 
uchwałach Rady w wyniku wcześniejszego stwierdzania uchybień 
w warunkach weterynaryjnych działania zakładów leczniczych 
dla zwierząt. Ogółem przedstawiciele komisji w zespołach co 
najmniej 2-osobowych dokonali 25 takich kontroli. Jednocześnie  
w 2008 r. komisja dokonała kontroli 89 zakładów już zarejestro-
wanych. Realizowano harmonogram kontroli i rekontroli zakła-
dów leczniczych dla zwierząt przyjęty jeszcze pod koniec 2007 r. 
Te prace muszą być nadal kontynuowane

Komisja ds. Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej 
działała w składzie: Ewa Wtorek – przewodnicząca oraz Zenon 
Dobija, Wojciech John, Bogusław Kubica, Mirosław Lański, Jo-
anna Pokorska, Andrzej Rawicz Grotowski, Jerzy Smogorzew-
ski, Mirosław Tomaszewski  i Tomasz Wysocki - członkowie. 
Komisja w 2008 r. zebrała się trzykrotnie w dniach 12 marca, 10 
czerwca oraz 9 września 2008 r. i zajmowała się m.in: opracowa-
niem stanowiska w sprawie sytuacji kadrowej i płacowej w po-
wiatowych inspektoratach weterynarii – wnioskowano o odejście 
od tzw. etatyzacji i umożliwienie większej swobody w zakresie 
polityki płacowej w realiach początku 2008 r., odnoszono się do 
wzorów formularzy tzw. SPIWet-00. Komisja zajmowała się też 
zagadnieniami dotyczącymi rozporządzeń Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi w sprawie opłat i zasad wynagradzania wyzna-

czonych przez powiatowych lekarzy weterynarii do wykonywa-
nia czynności w zakresie nadzorów, badania zwierząt rzeźnych  
i mięsa itd. Wszelkie materiały komisja przekazywała Radzie lub 
wiceprezesowi KRL-W kol. Mirosławowi Tomaszewskiemu do 
bezpośredniego załatwienia zgodnie z jego kompetencjami w ra-
mach KRL-W. 

Komisję Etyki, Deontologii i Historii Zawodu powołano 
uchwałą nr 2/IV/2005 z dnia 30.03.2005 r. Skład  komisji  od 
2005 r.  nie  zmienił  się: przewodniczący - Andrzej  Szlichta, 
sekretarz - Janusz  Gutmański, członkowie - Roman  Piotrow-
ski, Karol  Piwowarek i Jordan  Zawadzki. Komisja w 2008 r.  
w czasie swoich posiedzeń rozpatrzyła między innymi sześć spraw 
skierowanych przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
lub Prezydium Rady i wyraziła opinię odnośnie zgodności postę-
powania lekarzy weterynarii z obowiązującym Kodeksem Etyki  
i Deontologii. Jedno posiedzenie komisji dotyczyło uchwalone-
go na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Lekarzy Weterynarii  
w Warszawie zmienionego Kodeksu Etyki i Deontologii. Jedno-
cześnie komisja ponownie wnosiła do  Rady o kolejną interwen-
cję w sprawie konieczności nowelizacji uchwały nr 109/III/2005 
KRL-W. Członkowie tej komisji aktywnie uczestniczyli w pra-
cach nad słownikiem biograficznym lekarzy weterynarii.

Komisja Finansowo Gospodarcza i Samopomocy Koleżeńskiej 
Śląskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej działała w składzie: kol. 
Mirosław Lański – przewodniczący oraz Grażyna Księżopolska, 
Leszek Szczepańczyk i Jarosław Tomana - członkowie. W okresie 
sprawozdawczym komisja, obok spraw budżetowych rozpatrzyła 
cztery podania  o udzielenie zapomogi z Funduszu Samopomocy 
Koleżeńskiej  - trzy zaopiniowano pozytywnie i zawnioskowano 
o przyznanie zapomogi w pełnej wysokości. W jednym przypadku 
zaproponowano o zwrócenie się do Fundacji Lekarzy Weterynarii 
„Senior”. Rada i jej Prezydium we wszystkich wyżej wymienio-
nych przypadkach przychyliło się do ustaleń komisji i przedsta-
wionych uzasadnień.

Komisji ds.  Emerytów i Rencistów Lekarzy Weterynarii rów-
nież nie zmieniła składu osobowego w ostatnim roku (przewodni-
czący – Zdzisław Sikora, członkowie - Stanisław Pytlowany, Ka-
rol Piwowarek, Aleksander Pendzich, Andrzej Szlichta i Bogdan 
Witała). Komisja, jak poprzednio, podejmowała  próby  aktywiza-
cji środowiska emerytów i rencistów. W rejonie częstochowskim 
dalej prężnie działa  Klub Seniora. 

Redakcja Biuletynu Informacyjnego Śl.IL-W w składzie: An-
drzej Alweil – redaktor naczelny, Mariusz Grzesiczek i Michał 
Konopa - członkowie oraz Magdalena Górska - sekretarz  redakcji 
wywiązała się z obowiązku regularnego wydawania Biuletynu. 
W 2008 r. ukazały się cztery wydania Biuletynu, zawierające naj-
bardziej istotne informacje, uchwały i stanowiska. Biuletyn jest 
jednakże tylko kwartalnikiem, stad też wcześniej wystosowano 
apel o podanie adresów poczty elektronicznej zakładów leczni-
czych dla zwierząt. Do lekarzy weterynarii, którzy odpowiedzieli 
pozytywnie na ten apel, właśnie tą drogą kieruje się najważniejsze 
wiadomości. Strona internetowa Śląskiej Izby Lekarsko-Wetery-
naryjnej w nowej szacie graficznej od 2006 r. jest stale uaktualnia-
na i przeglądana regularnie przez znaczną ilość osób, jak wiemy 
nie tylko członków naszej Izby.

W ostatnim roku zrezygnowaliśmy z dobrowolnego  ubezpie-
czenia grupowego w Towarzystwie Ubezpieczeniowym „Inter 
Polska” SA na rzecz ubezpieczenia wszystkich aktywnych zawo-
dowo lekarzy weterynarii Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
zgodnie z wolą ostatniego zjazdu. Ponadto za pośrednictwem Izby 
możliwym jest dobrowolne ubezpieczenie się na życie.

Z PRAC RADY 
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Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna jest niezmiennie w czo-
łówce pod względem ilości rozprowadzanych paszportów dla 
zwierząt towarzyszących (obok Izby Warszawskiej). W latach 
2004, 2005, 2006, 2007 i 2008 w naszej Izbie lekarze weterynarii 
zakupili odpowiednio następujące ilości paszportów: 2675, 8034, 
4598, 5539 i 5147 sztuk. Dystrybucja paszportów to dalej dość 
uciążliwy obowiązek Izby. Jednakże rozwiązanie, które obowią-
zuje jest wygodne dla upoważnionych lekarzy weterynarii i nie da 
się ukryć, przynosi korzyści finansowe dla Izby. W chwili obec-
nej zakończono wpisywanie zaległych danych z kwestionariuszy 
zwrotnych do bazy danych paszportów wydawanych dla zwierząt 
towarzyszących. W miarę możliwości do bazy danych wpisuje się 
aktualnie spływające do biura Izby kwestionariusze.

Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna wywiązała się z obo-
wiązku utworzenia elektronicznej bazy danych lekarzy weteryna-
rii posiadających prawo wykonywania zawodu. Była to uciążli-
wa praca, wymagająca sporego nakładu czasu i cierpliwości. Nie 
wszystkim okręgowym izbom lekarsko-weterynaryjnym udało się 
jeszcze do dzisiaj wywiązać z tego zadania.

W 2007 r. zaproponowaliśmy pomoc koleżankom i kolegom 
w wywiązaniu się w zakładach leczniczych dla zwierząt z  obo-
wiązku dotyczącego konieczności posiadania dokumentów zwią-
zanych z oceną i analizą zagrożeń szkodliwymi czynnikami bio-
logicznymi. Nasza oferta w 2008 r. była dalej aktualna. 

Samorząd zawodowy zrealizował uchwały ostatniego zjazdu, 
zwłaszcza dotyczące realizacji budżetu Izby i gospodarki jej fi-
nansami. Izba w chwili obecnej nie ma zobowiązań finansowych 
ani zadłużeń. Szczegółowe dane zawiera sprawozdanie Skarbnika 
oraz sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej. Zalecenia i wnioski Ko-
misji Rewizyjnej wymagają starannej analizy pod kątem właści-
wego ich wykonania. Zdecydowanie poprawia się terminowość 
wpłacania składek członkowskich. W stosunku do największych 
dłużników stosowane jest nadal postępowanie egzekucyjne po 

wyczerpaniu innych form ściągnięcia składek. Ustawa o zawodzie 
lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych pozwala  
w przypadku niezapłacenia składek przez okres powyżej 12 mie-
sięcy  odebrać prawo wykonywania zawodu. Tak też uczyniliśmy 
w ostatnim okresie wobec 3 lekarzy weterynarii. Analiza wpły-
wów z tytułu składek członkowskich jest dzisiaj bardzo łatwa do 
wykonania dzięki sprawnie działającemu programowi kompute-
rowemu Na bieżąco analizowano wykonanie budżetu zarówno po 
stronie dochodów, jak i kosztów. Pozwalało to na odpowiednio 
wczesne reagowanie Rady zgodnie z jej kompetencjami określo-
nymi przez zjazd. 

Ważnymi wydarzeniem w naszym życiu samorządowym było 
zorganizowane w listopadzie ubiegłego roku Święto Weteryna-

rii w Wiśle w Hotelu „Almira”. Na wniosek Rady Śląskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej na podstawie uchwały Krajowej Rady 
Lekarsko-Weterynaryjnej wręczono przyznane Odznaki Hono-
rowe „Meritus”. W sposób uroczysty wręczono również prawa 
wykonywania zawodu naszym najmłodszym koleżankom i nie-
licznym kolegom. Wysłuchano bardzo ciekawego wykładu prof. 
dr hab. Barbary Tomaszewskiej z Uniwersytetu Przyrodnicze-
go we Wrocławiu, a w części nieoficjalnej święta spotkano się  
w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym KIL-W w Wiśle przy 
małym posiłku i pięknej góralskiej muzyce w ramach nieodzow-
nej integracji.

W dniu poprzedzającym nasze święto zdecydowana większość 
prezesów izb okręgowych przyjęła zaproszenie na posiedzenie 
Konwentu Prezesów, który bardzo pracowicie obradował również 
w ośrodku w Wiśle. Efektem tego spotkania była nie tylko wy-
miana doświadczeń w kierowaniu pracami samorządu, ale rów-
nież przyjęcie stanowiska w nawiązaniu do aktualnych poglądów 
niektórych polityków dążących do zmniejszenia roli samorządów 
zawodowych w naszym państwie.

Po raz kolejny Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna zaanga-

Z PRAC RADY 

zakupione przez upoważnionych lekarzy weterynarii paszporty w latach 2004 – 2009

 L.p.  zakup  zakup  zakup  zakup  zakup  zakup
  paszportów  paszportów  paszportów  paszportów  paszportów  paszportów
  przez lek. wet. w przez lek. wet. w przez lek. wet. w przez lek. wet. w przez lek. wet. w przez lek. wet. w
  poszczególnych  poszczególnych  poszczególnych  poszczególnych  poszczególnych  poszczególnych
  miesiącach  miesiącach  miesiącach  miesiącach  miesiącach  miesiącach
  w roku 2004  w roku 2005  w roku 2006  w roku 2007  w roku 2008  w roku 2009

 1   0  628  280  388  417  336 
 2   0  355  240  377  381 
 3   0  654  312  334  450  
 4  0  584  428  554  563  
 5   0  817  380  491  435  
 6   0  729  550  564  495  
 7   0  746  480  772  674  
 8   0  809  625  738  472  
 9   0  833  470  400  366  
 10  1127  691  394  371  430  
 11  1014  484  193  321  184  
12  534  705  245  243  280  
razem  2675  8035  4597  5553  5147  336
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żowała się w organizację Międzynarodowych Zawodów Leka-
rzy Weterynarii w Narciarstwie Alpejskim o Puchar Euroregionu 
Beskidy w Dolnym Kubiniu. Po rezygnacji z organizacji  tego 
typu narciarskiej imprezy przez Dolnośląską Izbę Lekarsko-We-
terynaryjną jesteśmy jedyną izbą wykazującą na tym polu aktyw-
ność w sezonie zimowym. Z naszej inicjatywy odbyła się również  
w dzień poprzedzający zawody, międzynarodowa konferencja 
dotycząca choroby niebieskiego języka i programów zwalczania 
salmonellozy w sąsiednich krajach, a także robocze spotkanie pre-
zesów izb ze Słowacji, Czech, Węgier i Polski.

Kończy się IV kadencja organów Śląskiej Izby Lek.-Wet. Bar-
dzo trudna, chociażby ze względu na konieczność realizacji od  
1 stycznia 2006 r. ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt. 
Był to ogromny wysiłek zarówno dla członków Rady i  Komisji  
ds. Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki, ale także dla biura Izby. 
Ten wysiłek musi być dalej kontynuowany także ze względu na 
postanowienia wynikające z nowelizacji ww. ustawy. 

W okresie ostatniego roku Rada podjęła 344 uchwały, a od po-
czątku kadencji do przedostatniego posiedzenia w marcu 2009 r. 
podjęto 1785 uchwał. Obrazuje to skalę poczynań administracyj-
nych, a mieć należy na uwadze także wszelkie inne merytoryczne 
inicjatywy i zadania wykonywane przez Radę na rzecz naszego 

środowiska zawodowego i społeczeństwa. Nie zawsze decyzje po-
dejmowane przez Radę w indywidualnych przypadkach członków 
samorządu były przyjmowane z entuzjazmem, Rada była zmuszo-
na egzekwować przepisy ustaw o zawodzie lekarza weterynarii 
i izbach lekarsko-weterynaryjnych, o zakładach leczniczych dla 
zwierząt, przepisy dotyczące zasad postępowania przy wydawa-
niu paszportów dla zwierząt towarzyszących itd. Staraliśmy się 
działać rozważnie i ze zrozumieniem we wszelkich przypadkach. 
Niestety zdarzało się, że zmuszeni byliśmy podejmować decyzje 
trudne i drastycznie, jak na przykład pozbawienie prawa wyko-
nywania zawodu. Staraliśmy się nadać pewną otwartość naszym 
działaniom, a dotychczasowe zjazdy sprawozdawcze w IV ka-
dencji miały formułę otwartą dla wszystkich członków Śląskiej  
Izby. Jednocześnie lista gości na dotychczasowych zjazdach była 
bardzo długa. Obecnie kończąca się kadencja to w bilansie na 
pewno wiele sukcesów, cennych inicjatyw i pozytywnie zakoń-
czonych spraw, ale i na pewno potknięć. Z tych doświadczeń będą 
czerpać następcy.

Prezes Rady Śl.IL-W

  dr Michał Konopa

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:
lek.wet. Zbigniew Krysztofiak – przewodniczący
lek. wet. Maria Heluszka – z-ca przewodniczącego
lek.wet. Bogdan Lisak – członek
lek.wet. Magdalena Hała-Stępień – członek

Komisja przeprowadziła w dniu 05.02.2009 r. ba-
dania całokształtu działania oraz sprawozdania finanso-
wego za okres 01.01.2008 r. - 31.12.2008 r. w obecno-
ści osób odpowiedzialnych za działalność merytoryczną  
i gospodarkę finansową: Władysława Garbień – księgowa.

członkowie izby. realizacja składek.

 Stan osobowy – 932 członków zgodnie z rejestrem 
komputerowym w programie Baza Wet. Po analizie programu 
komputerowego Baza Zadłużenie (dot. składek członkowskich) 
stwierdzono zaległości w opłacaniu składek za okres 12 miesięcy 
przez 20 członków. Wykonanie budżetu z tytułu składek bieżą-
cych to 83,92%. 

Budżet i jego realizacja.

Głównym źródłem dochodu Izby są wpływy ze składek 
członkowskich, dystrybucji paszportów oraz  rejestracji zakła-
dów leczniczych dla zwierząt. Wpływy i wydatki realizowane  
w obrocie gotówkowym ujmowane są na bieżąco w raporcie ka-
sowym. Natomiast bezgotówkowe w wyciągach bankowych spo-

protokół z przeproWadzonej kontroli 
działalnoŚci ŚląSkiej izby 

lekarSko-Weterynaryjnej W katoWicach 
za okreS 01.01.2008 r. – 31.12.2008 r.

rządzonych przez ING Bank Śląski w Katowicach. W okresie od 
01.01.2008 r. – 31.12.2008 r. Izba osiągnęła dochody statutowe 
w kwocie: 523.206,86 (słownie: pięćset dwadzieścia trzy tysiące 
dwieście sześć złotych 86/100) z następujących tytułów:

- składki członkowskie  335.390,02
- dystrybucja paszportów  108.024,00
- rejestracja ZLZ   9.900,00
- zaległe składki  57.897,00
- pozostałe wpływy  11.995,16

Na koszty związane z funkcjonowaniem w okresie sprawo-
zdawczym wydatkowano 520.427,17 zł (słownie: pięćset dwa-
dzieścia tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych 17/100)  
i przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia  84.111,00
- składki ZUS i inne  14.575,49 
- koszty utrzymania biura  107.480,89
- delegacje  48.516,59
- koszty organizacji zjazdu  7.084,50
- składka na rzecz KILW  149.548,00
- dofinansowanie imprez i sympozjów  4.648,00
- koszty wydawania Biuletynu  29.734,42
- pozostałe koszty  74.725,28

Dochody i wydatki Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
w stosunku do planowanych w budżecie na rok 2008 przedstawia 
poniższa tabela:

z DziaŁalnoŚci izBy 
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i DocHoDy
Dochody  Plan  wykonanie  % wykonania 
1) Składki członkowskie  399.648,00  335.390,02  83,92% 
2) Dystrybucja paszportów  105.000,00  108.024,00  102,88% 
3) Wpływy z opłat z tytułu rejestracji praktyk  12.800,00  9.900,00  77,34% 
4) Pozostałe wpływy  9.000,00  11.995,16  179,94% 
5) Zaległe składki  64.000,00  57.897,68  90,46% 
razeM  590.448,00  523.206,86  88,66%

i koszty
koszty  Plan  wykonanie  % wykonania 
1)wynagrodzenia:  85.402,00  84.111,00  98,49% 
1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy i z tytułu umowy-zlecenia  73.202,00  72.950,00  99,65% 
2. Wynagrodzenia dla biegłych wykonujących ekspertyzy 
na rzecz sądu i ROZ  7.200,00  6.299,00  87,48% 
3. Pozostałe umowy–zlecenia wykładowców  5.000,00  4.862,00  97,24% 
2) składki zus i inne  14.575,00  14.575,49  100,00% 
1. Składki ZUS  12.762,00  12.762,27  100,00% 
2. Wynagrodzenia urlopowe  1.813,00  1.813,22  100,00% 
3) koszty utrzymania biura  128.450,00  107.480,89  83,68% 
1. Zakup druków, materiałów biurowych, środków czystości, 
materiałów do kopiarki i komputera, kawa, herbata, cukier, 
doposażenie biura Izby  31.600,00  14.172,19  44,84% 
2. Usługi obce: opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci, 
naprawy, konserwacje, opłaty bankowe, pozostałe usługi  54.000,00 5 0.639,39  93,77% 
3. Czynsze  42.850,00  42.669,31  99,58% 
4) Delegacje  83.000,00  48.516,59  58,45% 
1. Członków Rady i Prezydium (dyżury)  41.000,00  27.547,11  67,18% 
2. Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej  6.000,00  3.428,77  57,15% 
3. Sądu Śląskiej Izby Lek.-Wet.  7.000,00  5.111,65  73,02% 
4. Komisji Rewizyjnej  3.000,00  1.154,20  38,47% 
5. Członków komisji stałych i nadzwyczajnych  11.000,00  4.313,24  39,21% 
6. Kontrolujących ZLZ (zgodnie z ustawą)  11.000,00  6.329,76  57,54% 
7. Pozostałe delegacje  4.000,00  591,86  14,79% 
5) koszty organizacji zjazdu  9.000,00  7.084,50  78,71% 
6) składki na rzecz krajowej izby lekarsko-weterynaryjnej  139.700,00  149.548,00  107,05% 
7) Dofinansowanie imprez i sympozjów organizowanych 
przy udziale i pod patronatem Śl.il-w  9.000,00  4.648,00  51,64% 
8) koszty wydawania Biuletynu  32.200,00  29.734,42  92,34% 
9) Pozostałe koszty  89.121,00  74.725,28  83,84% 
1. Zapomogi bezzwrotne  10.500,00  10.500,00  100,00% 
2. Nagrody dla absolwentów  2.000,00  1.000,00  50,00% 
3. Działalność szkoleniowo-oświatowa  4.121,00  1.543,40  35,27% 
4. Za dystrybucję paszportów  50.000,00  42.263,60  90,52% 
5. Podatek od kosztów niestanowiących kosztów uzyskania 
przychodów oraz koszty niestanowiące kosztów 
uzyskania przychodów  1.500,00  350,28  23,35% 
oGÓŁeM  590.448,00  520.427,17  88,14%

Z realizacji budżetu wynika, że planowane wydatki wykonane 
zostały w 88,14%.

rozrachunki.
Na kontach zobowiązań figurują zgodnie z obowiązującymi 

przepisami zaliczone w koszty, a niezapłacone wydatki z tytułu:
1.  Koszty delegacji za 2008 r. w łącznej kwocie 1578,74 zł, 

których wypłata nastąpi w 2009 r. (konto 234), 
2.  Faktury za usługi wykonane na rzecz tut. Izby w 2008 r.,  

z terminem płatności styczeń 2009 r. w kwocie 9210,20, 
3.  Kwota 42 zł wpłacona w m-cu grudniu 2008 r. przez  

p. A. Rosnera na ubezpieczenie za m-c styczeń 2009 r.
Księgowość  prowadzona jest komputerowo. Dokumentacja 

księgowa przechowywana jest w segregatorach z podziałem na 
kasową i bankową.

Kontrola dokumentacji finansowo-księgowej wykazała:
- stan konta bankowego na 01.01.2008 r. wg wyciągu nr 1 

wynosił 23.304,92 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzysta 
cztery złote 92/100);

- stan konta bankowego „OKO” na 01.01.2008 r. wg wyciągu 
nr 1 wynosił 186.668,50 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć ty-
sięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 50/100);

- stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2008 r. „0” zgodnie  
z raportem kasowym z dnia 31.12.2008 r.;

- stan konta bankowego wg wyciągu nr 287 z dnia 31.12.2008 
r. wynosił 29.202,26 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy 
dwieście dwa złote 26/100);

- stan konta bankowego „OKO” wg wyciągu nr 12 z dnia 
31.12.2008 r. wynosił 187.026,16 zł (słownie: sto osiemdziesiąt 
siedem tysięcy dwadzieścia sześć złotych 16/100).

z DziaŁalnoŚci izBy 
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Kontrolę kasy przeprowadzono w obecności pani Magdaleny 
Górskiej, referenta biura i  pani Władysławy Garbień, księgowej.
Książka druków ścisłego zarachowania prowadzona jest zgodnie 
z zasadami finansowymi.

Książeczka czeków rozrachunkowych – nie korzystano.  
Na stanie Izby na dzień 31.12.2008 r. znajdowało się 96 sztuk 
druków paszportów. Stan zgodny z ewidencją druków ścisłego 
zarachowania.

Praca izby.
 W kontrolowanym okresie odbyło się 12 posiedzeń protoko-

larnych Prezydium i 11 posiedzeń Rady Izby. W okresie sprawo-
zdawczym podjęto 344 uchwały Rady Izby.

Na dzień 05.02.2009 r. wg Bazy Wet. lista członków wyno-
si: 932 osoby, w tym 30 emerytów lek. wet. niewykonujących 
zawodu.

Od dnia 01.01.2008 do 31.12.2008 r.:
- 50 lek. wet. otrzymało prawo do wykonywania zawodu
- 14 lek. wet. przeniosło się z innych Izb do Śląskiej Izby
- 7 lek. wet. zostało skreślonych z powodu przejścia do innej 

Izby

- 4 lek. wet. zostało skreślonych z powodu śmierci
- 8 lek. wet.  zrzekło się praw do wykonywania zawodu
- 6 lek. wet. zostało skreślonych w związku z wyjazdem za 

granicę
- 3 lek. wet. - stwierdzono utratę prawa wykonywania zawo-

du i skreślono z rejestru lekarzy weterynarii Śl.IL-W w związku  
z zadłużeniem ponad 12 -miesięcznym.

wnioski:
1. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień w gospo-

darce finansowej Izby, w związku z powyższym wnosi o udziele-
nie Radzie Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej absolutorium.

2. W związku ze stabilną sytuacją finansową Śląskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej Komisja Rewizyjna nie widzi potrzeby 
zmiany wysokości składki członkowskiej na rok 2009.

Podpisy
lek. wet. zbigniew krysztofiak 
lek. wet. Maria Heluszka 
lek. wet. Bogdan lisak 
lek. wet. Magdalena Hała-stępień 

z DziaŁalnoŚci izBy 

W 2008 r. do ROZ wpłynęły 22 nowe skargi oraz kończono  
5 z poprzedniego roku. Dziesięć spraw dotyczyło błędów w sztuce 
lekarskiej, pięć spraw dotyczyło nieprawidłowej reklamy ZLZ, 
trzy sprawy dotyczyły braku nadzoru lekarza nad pracą techników 
weterynarii, jedna sprawa dotyczyła organizacji akcji bezpłatnych 
badań kardiologicznych i onkologicznych, jedna - nieprawidło-
wego przygotowania psa do wyjazdu do Wielkiej Brytanii, jed-
na - obrotu przeterminowanym lekiem, jedna - nieprawidłowo-
ści w organizacji akcji szczepienia psów przeciw wściekliźnie.  
W większości spraw przedmiotem postępowania było kilka nie-
prawidłowości.

Umorzono 8 postępowań wyjaśniających, 13 wniosków  
o ukaranie skierowano do sądu, dwa postępowania zawieszono do 
czasu uzyskania wyroku w sądzie powszechnym, cztery postępo-
wania trwają do dzisiaj.

Na poprzednim zjeździe w marcu 2008 r. przyjęto nowy regu-
lamin ROZ i określono nowe warunki obsługi przez Biuro Rady, 

SpraWozdanie rzecznika odpoWiedzialnoŚci 
zaWodoWej  

ŚląSkiej izby lekarSko-Weterynaryjnej

co bardzo ułatwiło pracę rzeczników, ale też przysporzyło dodat-
kowego ogromu pracy.

W październiku 2008 r. miała miejsce dwudniowa kontrola 
ROZ, przeprowadzona przez Rzecznika Krajowego, która miała 
na celu kontrolę dokumentacji postępowań terminowości pro-
wadzonych spraw sposobu ich rejestracji i ogólnych zasad pro-
wadzenia działalności ROZ. Kontrola wypadła korzystnie i nie 
stwierdzono większych nieprawidłowości, w przypadku uchybień 
wskazano na czym ma polegać właściwe postępowanie.

W 2008 r. ROZ M. Lewicka prowadziła 5 nowych spraw, z-ca 
ROZ P. Ścigała prowadził 6 nowych spraw, a z-ca ROZ A.Tabacki 
prowadził 11 nowych spraw. Zastępcy ROZ D. Kostka i J. Dziwi-
siński byli rezerwowymi i reprezentowali ROZ przed sądem. 

Kolejny, ostatni już rok pracy rzeczników rozpoczął się na-
pływem kolejnych skarg nie pozwalając się nudzić i przysparzając 
nam mnóstwo pracy na końcówce tej kadencji.

Z poważaniem: ROZ M. Lewicka

oFerty Pracy

informujemy, że oferty pracy są zamieszczone i stale aktualizowane (w momencie zgła-
szania aktualizacji przez zainteresowanych lekarzy weterynarii) na naszej stronie inter-
netowej w zakładce Oferty pracy.

(red.)
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W okresie sprawozdawczym Sąd Śląskiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej odbył 35 posiedzeń (dot. 32 osób) i wydał 22 
prawomocne wyroki. W 8 przypadkach złożono odwołania do 
Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego, w tym 2 wyroki 
zostały podtrzymane, w jednym przypadku zwrócono sprawę do 
ponownego rozpatrzenia. Pozostałe 5 przypadków jest w trakcie 
rozpatrywania prze Sąd Krajowy. 7-krotnie odraczano sprawy do 
ponownego rozpatrzenia (nieobecność obwinionych, bądź świad-
ków). 

W trzech przypadkach Sąd Śląskiej Izby Lekarsko-Weteryna-
ryjnej umorzył sprawę (wszystkie 3 przypadki dotyczyły reklamy 
zakładu leczniczego). W 1 przypadku zostało złożone odwołanie 
do Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego. Dwie sprawy 
były rozpatrzone, które zlecił  Krajowy Sąd Lekarsko-Wetery-
naryjny. Sześć kolejnych rozpraw zostało rozpisane na miesiąc 
luty 2009 r.

Na 22 prawomocne wyroki Sąd Śląskiej Izby Lekarsko-We-
terynaryjnej wydał następujące werdykty: 

- w 15 sprawach orzeczono upomnienie,
- w 1 przypadku udzielono nagany,
- w 6 sprawach wydano wyroki uniewinniające.

SpraWozdanie  
z działalnoŚci Sądu ŚląSkiej izby 

lekarSko-Weterynaryjnej W katoWicach 
za okreS 01.02.2008 r. do 05.02.2009 r.

Rozpatrywane i orzeczone uprawomocnione sprawy dotyczyły: 
 - w 10 przypadkach – nieprzestrzegania prawa farmaceutycz-
nego,

- w 5 przypadkach – nieprawidłowo prowadzonej dokumen-
tacji 

weterynaryjnej,
- w 4 przypadkach – błędów w sztuce lekarskiej
- w 4 przypadkach – reklamy zakładu leczniczego
- w 3 przypadkach – braku rejestracji zakładu leczniczego
- w 1 przypadku – nieetycznego zachowania.
Z niepokojem należy stwierdzić, że z roku na rok wzrasta licz-

ba spraw kierowanych i rozpatrywanych przez Sąd Śląskiej Izby 
Lekarsko-Weterynarynej, i tak w 2005 r.- 4 sprawy, w 2006 r.  
- 7 spraw, w 2007 r. - 21 spraw, w 2008 r. - 30 spraw.

Ponieważ Sąd Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjne IV ka-
dencji kończy swoją pracę pragnę wszystkim, z którymi Sąd Ślą-
skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej miał do czynienia, podzięko-
wać za zrozumienie i współpracę oraz niejednokrotnie okazywane 
wyrazy sympatii.

Przewodniczący Sądu Śl.IL-W 
Daniel Wierzbinka

z DziaŁalnoŚci izBy 

SpraWozdanie Skarbnika ŚląSkiej izby 
lekarSko-Weterynaryjnej za 2008 rok

Skarbnik (jak każde dziecko wie z opowiadanych mu bajek), 
to ktoś, kto pilnuje skarbów. Nasze skarby to nasze składki oraz 
wpływy z opłat rejestracyjnych oraz paszportów. Składki stano-
wią bez mała 70% wpływów do kasy. Dlatego, jak mi się wydaje, 
skarbnik musi pilnować regularnych wpływów składek do kasy. 
W ubiegłym roku, jak Państwo wiecie, zjazd sprawozdawczy pod-
niósł wysokość składki o 3 złote, a faktycznie o złotówkę, gdyż 

2 złote to ubezpieczenie OC, jakie udało nam się korzystnie 
zawrzeć. Wysokość składki miesięcznej to 38 zł wraz z owym 
ubezpieczeniem, co stanowi niecałą godzinę pracy lekarza we-
terynarii, zgodnie z przyjętym wyliczeniem Krajowej Izby,  
a przyjętym przez Inspekcję Weterynaryjną. W ubiegłym roku 
ściągalność składek była na tym samym poziomie co w roku po-
przednim, czyli prawie 84%. Doliczając ściągnięte zaległe skład-
ki z poprzedniego roku mamy już 98,41% wykonania. Myślę, że 
lepszy wynik będzie trudny do uzyskania.

Aby składki regularnie wpływały do kasy trzeba wysłać 143 
monity, upomnienia, wezwania oraz wykonać szereg telefonów 
do koleżanek i kolegów, co w zdecydowanym stopniu przynosi 
efekt (w ubiegłym roku podjęliśmy 3 uchwały o skreśleniu z reje-
stru lekarzy wet. w związku z zadłużeniem). 

W swoim sprawozdaniu nie będę przytaczał dokładnie rea-
lizacji budżetu w 2008 roku, gdyż macie to Państwo dokładnie 
wyliczone i przedstawione w protokole Komisji Rewizyjnej, 
chciałbym tylko zwrócić uwagę na kilka punktów w tym proto-
kole. Głównie proszę przyjrzeć się kosztom, jakie ponieśliśmy 
w ubiegłym roku, a w szczególności procentom ich wykonania. 
Prawie 100% wykonania planu mamy w działach niezależnych od 
nas, tzn. w wynagrodzeniach, składkach ZUS-owskich, składce 
do Krajowej Izby, zapomogach bezzwrotnych czy usługach ban-
kowych, pocztowych i innych. Z drugiej strony mamy delegacje 
członków Rady, rzeczników i Sądu oraz zakupy dla biura. Tutaj 
mamy wykonanie około 60%, a w pewnych punktach nawet po-
niżej 40%. Pokazuje to dobitnie, że nasza działalność jest bardzo 
oszczędna i godna zauważenia w dobie kryzysu. Proszę również 
porównać procent wykonania dochodów (88,66) z procentem wy-
konania kosztów (88,14). Nie ma tutaj żadnej dziury budżetowej 
ani przeszacowanych dochodów. 

Na koniec chciałbym podziękować Paniom pracującym w biu-
rze oraz Pani księgowej za prowadzenie buchalterii, jak również 
wszystkim członkom Rady, rzecznikom, Sądowi oraz komisjom 
za oszczędne wykonywanie swojej pracy. 

K. Orlik
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1. Zespół działał w składzie powołanym przez Radę  
w 2005 r., a mianowicie: A. Szlichta – przewodniczący, członkowie 
– A. Alweil, K. Gajda, M. Konopa, W. Nowakowski, A. Pendzich,  
J. Szczerbak (zmarł 10.12.2008 r.), D. Wierzbinka. W niektórych 
przypadkach pomagali koledzy z Komisji Etyki, Deontologii  
i Historii Zawodu.

2. Zakończono zbieranie materiału i opracowano na podstawie 
uzyskanych dokumentów 721 biografii. Odszukano 1574 nazwi-
ska lekarzy wet. pracujących na terenie Śląska w l. 1945 – 2005.

3. Opracowany materiał, po podpisaniu odpowiedniej umowy 
przez Izbę, został przekazany wydawnictwu do druku. Obecnie 
tym zagadnieniem zajmuje się A. Alweil.

zeSpół dS. bioGraFii
inFormacja z działalnoŚci W 2008 r.

4. Członkowie Zespołu w okresie ponad trzech lat pracowali 
społecznie i poświęcili dużo czasu tej żmudnej pracy. Szczególnie 
dotyczy to śp. Jana Szczerbaka, a także A. Alweila, K. Gajdy, 
A. Pendzicha i A. Szlichty. Jako przewodniczący Zespołu jestem 
zaskoczony postawą niektórych członków Rady, którzy odrzucili 
propozycję przyznania dwóch odznak „Meritus” - Krystianowi 
Gajdzie i Aleksandrowi Pendzichowi. Mam nadzieję, że Pan Pre-
zes w imieniu niewdzięcznej Rady znajdzie jakąś godną formę 
podziękowania Zespołowi za włożony trud. 

Przewodniczący Zespołu
Andrzej Szlichta

Z dniem 27 grudnia 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 
listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla 
zwierząt (Dz.U. Nr 220 poz. 1433 z 2008 r.).

Oto kilka zasadniczych zmian i regulacji, jakie wprowadziła ta 
ustawa w stosunku do reguł obowiązujących dotychczas w zakre-
sie prowadzenia i ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt. 

1. Prowadzenie zakładu leczniczego dla zwierząt jest obec-
nie działalnością gospodarczą podlegającą przepisom ustawy  
o swobodzie działalności gospodarczej, a zatem podmiot (osoba 
fizyczna lub prawna), który zamierza utworzyć i prowadzić za-
kład leczniczy dla zwierząt musi uprzednio zgłosić tę działalność 
do ewidencji działalności gospodarczej we właściwym urzędzie 
gminy lub do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). 

2. Okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne (OIL-W) będą na-
dal prowadziły ewidencję zakładów leczniczych dla zwierząt, ale 
wpis ten musi być poprzedzony wpisem do ewidencji działalno-
ści gospodarczej lub KRS, bez czego OIL-W nie będzie mogła 
wpisać ZLZ do swojej ewidencji, a zatem i ZLZ nie będzie mógł 
podjąć legalnej działalności. 

3. Podmioty (osoby fizyczne lub prawne), które przed dniem 
wejścia w życie ustawy (27 grudnia 2008 r.) utworzyły i wpisały 

komunikat
krajoWej izby lekarSko-Weterynaryjnej 

z dnia 22 Stycznia 2009 r. dotyczący:  
zmiany uStaWy o zakładach leczniczych 

dla zWierząt
zakłady lecznicze dla zwierząt do ewidencji prowadzonej przez 
OIL-W, muszą w ciągu 6 miesięcy, a więc w terminie do dnia 
27 czerwca 2009 r., złożyć w OIL-W zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS i uzupełnić 
go o inne dokumenty wymagane omawianą ustawą, pod rygorem 
wykreślenia z urzędu ZLZ przez OIL-W ze swojej ewidencji. 

Uzupełniająco informuję, że Główny Lekarz Weterynarii 
w swoim piśmie, datowanym na 9 stycznia 2009 r., skierowa-

nym do wojewódzkich lekarzy weterynarii polecił, aby przy za-
wieraniu umów „z wyznaczenia”, żądać od podmiotów zawiera-
jących tego rodzaju umowy z powiatowymi lekarzami weterynarii 
- zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
lub wypisu z KRS. Wynika z tego, że wprawdzie na uzupełnienie 
ewidencji w OIL-W jest czas do dnia 27 czerwca 2009 r., ale brak 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
lub wypisu z KRS już obecnie może być przeszkodą dla zawarcia 
umowy „z wyznaczenia”. 

Dr n. wet. Tadeusz Jakubowski 
Prezes Krajowej Rady 

Lekarsko-Weterynaryjnej

z DziaŁalnoŚci izBy 

Dz.u.08.220.1433

ustawa

z dnia 21 listopada 2008 r.

o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt

(Dz.u. z dnia 12 grudnia 2008 r.

art. 1. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95) wpro-
wadza się następujące zmiany:
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z DziaŁalnoŚci izBy 

1)   w art. 1 uchyla się ust. 3;

2)   w art. 16 ust. 1-5 otrzymują brzmienie:

„1.  Prowadzenie zakładu leczniczego dla zwierząt jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm. 1).

2.   Zakład leczniczy dla zwierząt świadczy usługi weterynaryjne po uzyskaniu wpisu do ewidencji zakładów leczniczych 
dla zwierząt, zwanej dalej „ewidencją”. Ewidencja jest rejestrem działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy,  
o której mowa w ust. 1.

3.   Ewidencję prowadzi właściwa ze względu na siedzibę zakładu leczniczego dla zwierząt okręgowa rada lekarsko-we-
terynaryjna.

4.   Ewidencja jest jawna i zawiera:

1)   imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego zakład leczniczy dla zwierząt oraz jego adres miejsca zamieszkania 
albo siedziby;

2)   nazwę zakładu leczniczego dla zwierząt oraz jego adres i numer telefonu;

3)   imię i nazwisko kierownika zakładu;

4)   informację o liczbie pracowników, w tym lekarzy weterynarii i personelu pomocniczego.

5.   Za wpis do ewidencji oraz zmianę tego wpisu okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna pobiera opłatę, która stanowi jej 
przychód. Opłata za zmianę wpisu wynosi 50 % opłaty za wpis.”;

  3)   art. 17 otrzymuje brzmienie:

„Art. 17. 1.  Podmiot ubiegający się o wpis do ewidencji powinien spełniać wymogi określone w art. 5-11, a także posiadać 
wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego.

2.   Podstawą podjęcia przez okręgową radę lekarsko-weterynaryjną uchwały w sprawie wpisu zakładu leczniczego dla 
zwierząt do ewidencji jest wniosek podmiotu prowadzącego zakład.

3.   Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1)   imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego zakład leczniczy dla zwierząt oraz jego adres miejsca zamieszkania 

albo siedziby;

2)   nazwę zakładu leczniczego dla zwierząt oraz jego adres i numer telefonu;

3)   regulamin zakładu leczniczego dla zwierząt;

4)   informację o rodzaju i zakresie świadczonych usług weterynaryjnych;

5)   imię i nazwisko kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt;

6)   informację o liczbie pracowników, w tym lekarzy weterynarii i personelu pomocniczego;

7)   numer w ewidencji działalności gospodarczej albo numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

4.   Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, podmiot prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt dołącza zaświadczenie  
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo do Krajowego Rejestru Sądowego oraz oświadczenie następującej tre-
ści:

„Oświadczam, że:

1)   dane zawarte we wniosku o wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt są kompletne i zgodne z prawdą;

2)   znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia zakładu leczniczego 
dla zwierząt określone w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 
95 oraz z 2008 r. Nr 220, poz. 1433)”.

5.   Oświadczenie powinno również zawierać:
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1)   imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego zakład leczniczy dla zwierząt oraz jego adres miejsca zamieszkania 
albo siedziby;

2)   oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3)   podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu prowadzącego zakład leczniczy dla zwierząt, ze wskazaniem 
imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

6.   Organ prowadzący ewidencję, w terminie 50 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, oraz oświadcze-
nia, o którym mowa w ust. 4, po sprawdzeniu tych dokumentów dokonuje wpisu do ewidencji oraz wydaje wnioskodawcy 
zaświadczenie o wpisie.

7.   Jeżeli organ prowadzący ewidencję nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 6, a od dnia wpływu wniosku 
o wpis do tego organu upłynęło 60 dni, wnioskodawca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym na 
piśmie organu, który nie dokonał wpisu. Nie dotyczy to przypadku, w którym organ wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia 
wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takim przypadku termin, o którym mowa  
w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

8.   Do zmiany wpisu do ewidencji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wpisu do ewidencji.;

  4)   w art. 19:

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  W przypadku stwierdzenia, że zakład leczniczy dla zwierząt przestał spełniać wymogi określone odpowiednio w art. 
5-11 lub narusza inne przepisy ustawy albo zostało stwierdzone naruszenie przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o za-
wodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567, z późn. zm. 2)), okręgowa 
izba lekarsko-weterynaryjna wyznacza termin do usunięcia uchybień, a po jego bezskutecznym upływie może podjąć uchwałę 
o skreśleniu zakładu z ewidencji.”,

b)  uchyla się ust. 7;

  5)   w art. 20 uchyla się ust. 2;

  6)   art. 22 otrzymuje brzmienie:

„Art. 22.  Do postępowania w sprawie wpisu, odmowy wpisu, zmiany wpisu i skreślenia z ewidencji stosuje się odpowiednio 
przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.”.

 
Art. 2. 1. Podmioty wpisane do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt prowadzonej przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy uznaje się za wpisane do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt w rozumieniu przepisów ustawy zmie-
nianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. W ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy podmioty, o których mowa w ust. 1, mają obowiązek 
przedstawić okręgowej radzie lekarsko-weterynaryjnej, która dokonała wpisu takiego podmiotu do ewidencji zakładów lecz-
niczych dla zwierząt:

  1)   zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego;

  2)   oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. Podmioty prowadzące zakłady lecznicze dla zwierząt, które nie dopełnią obowiązku, o którym mowa w ust. 2, właściwa 
okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna skreśla z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. 
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367.

2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2052, z 2003 r.  
Nr 59, poz. 532 i Nr 208, poz. 2018, z 2004 r. Nr 11, poz. 95 oraz z 2008 r. Nr 43, poz. 258.

z DziaŁalnoŚci izBy 
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uchWała nr 115/2008/iV
krajowej rady lekarsko-weterynaryjnej

z dnia 12 grudnia 2008 r.

w sprawie wzoru pieczątki lekarza weterynarii 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryj-
nych (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 208, poz. 2018, z 2004 r. Nr 11, poz. 95 i z 2008 r. 
Nr 43, poz. 258) uchwala się, co następuje: 

§l

1. Ustala się jednolity wzór pieczątki lekarza weterynarii, który obowiązani są stosować wszyscy członkowie izb lekarsko-
weterynaryjnych. 

 2. Dokumenty (świadectwa zdrowia, opinie, zaświadczenia, ekspertyzy, recepty itp.) wystawiane przez wykonującego 
zawód lekarza weterynarii powinny być podpisane i zaopatrzone pieczątką sporządzoną według wzoru określonego uchwałą. 

§2

Pieczątka, o której mowa w § l, powinna mieć kształt prostokąta o wymiarach nieprzekraczających: wysokości 25 mm  
i szerokości 60 mm oraz zawierać: 

1. Tekst poziomy: 
a. imię i nazwisko, przed którym mogą być zamieszczone posiadane stopnie i tytuły naukowe uzyskane wyłącznie  

w dziedzinie nauk weterynaryjnych, 
b. LEKARZ WETERYNARII - pisane wersalikami, bez skrótów, 
c. ew. tytuł specjalisty przyznany na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 28 

listopada 1994 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii (Dz.U. Nr 
131, poz. 667 z późn. zm.), 

d. miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu oraz telefon/fax, miejsce wykonywania zawodu przez lekarza lub 
miejsce jego zamieszkania, bądź też oba te adresy i telefony, według wyboru lekarza, przeznaczone dla korespondencji i kontaktu 
(tel./fax) z lekarzem weterynarii. 

2. Tekst pionowy 
Numer prawa wykonywania zawodu - w prostokątnej ramce, z prawej strony, pionowo, drukiem pogrubionym. Cyfry 

powinny być ustawione prostopadle do pozostałej treści pieczątki, a ich wielkość i rozmieszczenie powinny zapewniać dobrą 
czytelność numeru prawa wykonywania zawodu, po odciśnięciu pieczątki na dokumencie. 

§3

Uchwała nie dotyczy pieczątek urzędowych lekarzy weterynarii, których wzór określają odrębne przepisy. 

§4

Pieczątki lekarza weterynarii niespełniające wymogów uchwały można stosować do dnia 30 czerwca 2009 r. 

§5

Traci moc uchwała Nr 24/97/II Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 29 listopada 1997 r. w sprawie ustalenia 
wzoru pieczątki lekarza weterynarii zmieniona uchwałą 68/07/2007 z dnia 12 marca 2007 r. 

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

sekretarz         Prezes 
krajowej rady        krajowej rady 
lekarsko-weterynaryjnej       lekarsko-weterynaryjnej 

z DziaŁalnoŚci izBy 
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uchWała nr 116/2008/iV
krajowej rady lekarsko-weterynaryjnej

z dnia 12 grudnia 2008 r.

w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji  
o zakresie i rodzajach świadczonych usług weterynaryjnych, godzinach otwarcia 

oraz adresie zakładu leczniczego dla zwierząt 
Na podstawie art. 29 ust.2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz.U. z 2004 r. Nr 11 

poz. 95) uchwala się, co następuje: 

§1
Uchwała określa formę i treść informacji o zakresie i rodzaju świadczonych usług weterynaryjnych, godzinach otwarcia 

oraz adresie zakładu leczniczego dla zwierząt, zwanej dalej „informacją publiczną”. 

§2
Informacja publiczna może zawierać następujące dane: 
1. Rodzaj zakładu zgodnie z wpisem do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt; 
2. Nazwę zakładu; 
3. Adres siedziby zakładu; 
4. Adres e–mail; 
5. Nazwę własnej strony internetowej www; 
6. Numery telefonów; 
7. Godziny przyjęć; 
8. Określenie zakresu świadczenia usług w stosunku do niektórych gatunków zwierząt, układów, narządów lub ich 

rodzaju; 
9. Nazwiska lekarzy weterynarii wykonujących usługi z ewentualnym podaniem: 
a. stopnia lub tytułu naukowego w dziedzinie nauk weterynaryjnych, 
b. tytułu posiadanej specjalizacji, tytuł specjalizacji powinien być zgodny z nazwą określoną w rozporządzeniu Mini-

stra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 28 listopada 1994 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskiwania tytułu 
specjalisty przez lekarza weterynarii (Dz.U. Nr 131, poz. 667, z późn. zmianami), 

c. innych kwalifikacji po uzgodnieniu z właściwą okręgową radą lekarsko-weterynaryjną. 

§3
Informacja publiczna nie może: 
1/ nosić cech reklamy; 
2/ zawierać informacji cenowych. 

§4
Informacje określone w § 2 lub ich wybrane fragmenty można zamieszczać: 
1. Nie więcej niż na dwóch tablicach informacyjnych przy drogach dojazdowych do zakładu leczniczego umieszczo-

nych w promieniu do 500 metrów od siedziby zakładu. W przypadkach spornych dotyczących miejsca usytuowania tablic, spór 
rozstrzyga okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna. 

2. Na tablicy informacyjnej zewnątrz i wewnątrz obiektu zakładu leczniczego. 
3. W książkach telefonicznych w dziale dotyczącym usług weterynaryjnych. 
4. W informatorach gospodarczych. 
5. Na stronach internetowych. 
6. Na wizytówkach. 
7. W broszurach informacyjnych zakładu leczniczego, 
8. W prasie w rubrykach dotyczących usług weterynaryjnych. 
9. Na samochodach używanych przez zakład leczniczy dla zwierząt, właściciela i kierownika zakładu leczniczego dla 

zwierząt. 

§5
1. Informacja prasowa i informacja w książce telefonicznej nie może przekraczać powierzchni 1800 mm kwadrato-

wych. 
2. Niedozwolona jest wszelka aktywna forma informacji o zakładzie leczniczym dla zwierząt w formie: 
a. rozdawania ulotek, wizytówek, broszur lub innych materiałów reklamowych poza siedzibą zakładu leczniczego dla 

zwierząt; 
b. wysyłania ogłoszeń pocztą, internetowych i SMS-owych; 
c. artykułów na zamówienie w mediach; 
d. artykułów sponsorowanych w mediach; 
e. plakatów, z wyjątkiem ogłoszeń o obowiązkowych szczepieniach, 

Z PRAC RADY 
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f. informacji wielkoformatowej przekraczającej 4 metry kwadratowe, 
g. informacji na samochodach, autobusach lub innych środkach komunikacji z wyjątkiem samochodu używanego przez 

zakład leczniczy dla zwierząt, właściciela i kierownika tego zakładu; 
h. tworzenia w celach reklamowania usług: prezentacji, filmów z przeprowadzanych zabiegów, stosowanego leczenia, 

dostępnych powszechnie (np. strony internetowe); 
i. umieszczania informacji na przystankach komunikacji publicznej. 
3. Niedopuszczalne jest zamawianie lub sponsorowanie audycji i publikacji w mediach na temat zakładu leczniczego dla 

zwierząt. 

§6

 Lekarz weterynarii prowadzący praktykę w zakładzie leczniczym dla zwierząt odpowiada za treść publikacji praso-
wych, radiowych i telewizyjnych z jego udziałem. Podawana przy tej okazji informacja może zawierać jego nazwisko, stopień 
lub tytuł naukowy wyłącznie w dziedzinie nauk weterynaryjnych i specjalizację określoną w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej z 28 listopada 1994 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskiwania tytułu specjalisty przez 
lekarza weterynarii (Dz.U. Nr 131, poz. 667 z późn. zm.) oraz miejscowość, w której prowadzona jest praktyka. 

§7

Za realizację postanowień niniejszej uchwały odpowiedzialny jest kierownik zakładu leczniczego dla zwierząt. 
§8

Zakłady lecznicze dla zwierząt wpisane do ewidencji prowadzonej przez okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne obowiązane 
są dostosować dotychczas stosowane formy informacji publicznej do przepisów uchwały do dnia 30 czerwca 2009 roku. 

§9
 
Traci moc uchwała Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Nr 109/2005/IV z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zasad 

informowania o wykonywaniu praktyk lekarsko-weterynaryjnych, zmieniona uchwałą 82/2007/IV z dnia 6 września 2007 r. 

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

sekretarz         Prezes 
krajowej rady        krajowej rady 
lekarsko-weterynaryjnej       lekarsko-weterynaryjnej 

Marek Mastalerek        tadeusz jakubowski

Z PRAC RADY 

apelujemy

Nadal apelujemy o przekazywanie do biura Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Ka-
towicach aktualnych adresów poczty elektronicznej zakładów leczniczych dla zwierząt  w celu 
umożliwienia przekazywania w szybki sposób wszystkich istotnych wiadomości izbowych.

                                                                                    (Redakcja)
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Dobra pogoda, piękne widoki, wspaniała sportowa atmosfera 
i  cenne nagrody towarzyszyły kolejnej już, III edycji Między-
narodowych Zawodów w Narciarstwie Alpejskim Lekarzy We-
terynarii, które miały miejsce w dniu 30.01.2009 r. na stokach 
Kubińskiej Holi na Słowacji.

 Organizatorem tej jedynej   w Europie międzynarodowej im-
prezy w narciarstwie alpejskim dla lekarzy weterynarii są Izby 
Weterynaryjne Polski (Krajowa i Śląska), Słowacji, Czech oraz 
Słowacka Inspekcja Weterynaryjna.

Zawody, jak co roku, cieszyły się sporą popularnością wśród 
zainteresowanych. W bieżącym roku wzięło udział 79 uczestni-
ków, w tym 19 kobiet (11 Słowaczek,  7 Polek, 1 Czeszka) oraz 
60 mężczyzn (31 Słowaków, 25 Polaków, 3 Czechów, 1 Kanadyj-
czyk polskiego pochodzenia).

Rangi splendoru, jak i znaczenia przysporzyli honorowi go-
ście tej imprezy: 

dr Janusz Związek, Główny Lekarz Weterynarii Polski
dr Jan Pleszowski, Główny Lekarz Weterynarii Słowacji
dr Tadeusz Jakubowski, prezes Krajowej Izby Lekarsko-We-

terynaryjnej (również zawodnik)
dr Ladyslav Stodola, prezes Słowackiej Izby Weterynaryjnej
dr Jan Bernardy, prezes Czeskiej Izby Weterynaryjnej
dr Zoltan Pinter, prezes Węgierskiej Izby Weterynaryjnej
dr Michał Konopa, prezes Śląskiej Izby Lekarsko-Weteryna-

ryjnej
doc. dr Maria Kantikova, dyrektor Departamentu Higieny 

Środków Spożywczych w Ministerstwie Rolnictwa Słowacji
prof. dr Józef Sokol, emerytowany Główny Lekarz Wetery-

narii Słowacji.
 w poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
- kobiety do 35 lat:     

 I miejsce - Katarina Centesowa ze Słowacji, II miejsce - zajęła 
nasza koleżanka z Warszawy, sympatyczna Ania Pyrka (szkoda, 
że nie prowadzimy klasyfikacji na najpiękniejszą zawodniczkę), 
III miejsce – Eva Vierikova, Slowaczka;

- kobiety powyżej 35 lat - startowało 13 osób:   
I miejsce – Barbara Krizova-Zapletalova z Czech, II i III miejsce 
zajęły kolejno: Katarina Gaskova i Adriana Novackova ze Sło-
wacji, na V pozycji uplasowała się Katarzyna Janeczko z Wroc-
ławia. 

Klasą dla siebie w tej kategorii była Czeszka, która - gdyby 
prowadzić klasyfikację „open” (wspólną dla kobiet i mężczyzn) 
– zajęłaby siódmą pozycję (czyli 53 mężczyzn pozostałoby pod 
kreską). W rozmowie z sympatyczną Czeszką dowiedziałem się, 
że od 16 lat jeździ na nartach w klubie. Otrzymała ona    również 
w nagrodę puchar ufundowany przez Prezesa Śląskiej Izby Lekar-
sko-Weterynaryjnej, dr. Michała Konopę.

 W męskiej grupie działo się sporo więcej, bo konkuren-
cja  była zdecydowanie większa. W rankingach przed zawodami 
głośno mówiło się i wskazywało kilku faworytów w klasyfikacji 
ogólnej, jak Tadeusz Dziubek – znana postać w narciarstwie al-
pejskim - nie tylko w gronie lekarzy weterynarii; Paweł Golonka, 
ubiegłoroczny zwycięzca klasyfikacji ogólnej oraz Waldemar 
Urzędowski, Kanadyjczyk polskiego pochodzenia (pracował 
dawno temu w Bielsku-Białej). Wiedziałem, że jest dobry, wy-
grywa Igrzyska Polonijne, ale nie wiadomo było na co go stać  
w konkurencji z takimi asami, jak Dziubek czy Golonka. Wal-

iii edycja międzynarodoWeGo narciarSkieGo 
pucharu euroreGionu beSkidy 

dla lekarzy Weterynarii
dek w prawdzie powiedział głośno tak, aby konkurenci słyszeli,  
że przyleciał, by wygrać. 

I ku wielkiemu zaskoczeniu, czarnym koniem zawodów oka-
zał się 33-letni Czech Stanisław Cienciała z Orłowej (żona Polka 
– lekarz weterynarii), który uzyskał najlepszy czas dwóch prze-
jazdów i tym samym wygrał klasyfikację ogólną, i to on zdobył 
puchar ufundowany przez Prezesa Krajowej Izby Lekarsko-Wete-
rynaryjnej, dr. Tadeusza Jakubowskiego. Wyjątkowo sympatycz-
ny, oficjalnie Czech, pochodzący z polskiej rodziny z Zaolzia. 
Kolejne miejsca zdobyli: Łukasz Rożek z Sosnowca oraz Adam 
Opalski z Krakowa - zwycięzca dwóch poprzednich edycji w tej 
kategorii).

W kategorii 35-50 lat kolejny rok tytuł obronił wspomniany 
Paweł Golonka z Gliwic. II miejsce przypadło Józefowi Suraba 
ze Słowacji, a III pozycję zajął Durmon Jiri z Czech, IV zaś był 
Tomasz Wisła z Prudnika. Bardzo dobre VI miejsce zajął Piotr 
Demicki z Torunia, a VII Paweł Kania z Żywca.

Najsilniej obsadzona kategoria to przedział wiekowy 50-60 
lat. Króluje   tutaj (bo tak to trzeba nazwać) Tadeusz Dziubek  
z Makowa Podhalańskiego. To kolejne, trzecie już zwycięstwo  
i gdyby nie „siedzący mu na plecach” Waldemar Urzędowski, któ-
ry był drugi, to dystans czasowy do następnych zawodników, de-
likatnie mówiąc, pozostałby spory. III pozycja przypadła Bolkowi 
Łachowi z Bolesławca Śląskiego (wierny uczestnik wszystkich 
edycji).  V był Adam Iskała z Raciborza, a VI Janusz Ćwik z Ja-
worzna. VIII, IX i X pozycję zajęli kolejno również Polacy: Piotr 
Tomiczek z Wisły, Wacław Ocharski oraz Wiesław Olechowicz. 

Najwyższy uczestnik zawodów, sympatyczny Zbigniew 
Blimke był nieco słabszy, ale tuż przed jednym z honorowych 
gości i organizatorów, Ladislavem Stodola, prezesem Słowackiej 
Izby Weterynaryjnej.

Inny honorowy gość, prezes Czeskiej Izby Weterynaryjnej, 
Jan Bernardy, został wyżej sklasyfikowany, bo na XI miejscu 
(startowało w tej kategorii 23 zawodników). Kategorię tę można 
by nazwać kategorią prezesów, bo i prezes Polskiej Izby Lekar-
sko-Weterynaryjnej, Tadeusz Jakubowski, startował, i to z powo-
dzeniem, i gdyby nie przypadkowo „złapana” tyczka w drugim 
przejeździe, mógłby zostać najskuteczniej jeżdżącym prezesem.

W kategorii „old boya”, w której startuję, poprzednie 2 lata 
wygrywał Martin Krajci, Słowak z Liptowskiego Mikulasza. Za-
znaczę, o czym pisałem już rok temu, że ubiegłoroczny slalom 
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został ustawiony na dosyć trudnej trasie (by wspomnieć Kasię 
Stachurę, opuszczającą zawody w toboganie...), bo tak po cichu 
liczyłem, że może ten najlepszy senior popełni jakiś błąd. Co się 
nie stało w ubiegłym roku, spełniło się w trakcie tej edycji. Martin 

startował przede mną i na kolejnej tyczce upadł i wypadł z trasy. 
Powiedziałem do siebie:  „ojciec, takiej szansy nie możesz zmar-
nować”, i jako już doświadczony stary narciarz i człowiek, wyko-
rzystałem tę szansę. II miejsce zajął Zdzisław Lach z Bolesławca 
Śląskiego, którego szczerze podziwiam i któremu ufundowałem 
statuetkę dla najstarszego zawodnika, III był Peter Zemencik ze 
Słowacji. 

Na uwagę zasługuje również fakt spotkania prezesów izb le-
karsko-weterynaryjnych Polski, Słowacji, Czech i Węgier, które 
miało miejsce w dniu poprzedzającym zawody tj. 30.01.2009 r.  
w Instytucie Weterynaryjnym w Dolnym Kubiniu oraz między-
narodowe seminarium poświęcone chorobom zakaźnym zwierząt, 
jak choroba niebieskiego języka oraz salmonellozy. Z polskiej 
strony interesujące referaty przedstawili dr Tadeusz Jakubowski 
oraz dr Krzysztof Janeczko. 

Impreza była wielce udana. Ukłony i podziękowania należy 
złożyć organizatorom i sponsorom, tj. Polskiej (Krajowej i Ślą-
skiej), Słowackiej i Czeskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej oraz 
Słowackiej Inspekcji Weterynaryjnej na czele z jej przywódca-
mi.

Daniel Wierzbinka

Dokonaliśmy wyboru delegatów na sprawozdawczo–wybor-
czy zjazd. Spośród nowych delegatów zostaną wybrani członko-
wie rady, organów izby (sąd, rzecznicy), członkowie poszcze-
gólnych komisji, no i oczywiście prezes. Sam przebieg wyborów  
w mojej ocenie był, nie po raz pierwszy, bardzo mało emocjonu-
jący i wykazał słabiutką aktywność lekarzy weterynarii w naszym 
środowisku. Jeszcze raz wyrażam swój pogląd, że tzw. kampa-
nia przedwyborcza jest słabo przygotowana i mało mobilizująca. 
Oprócz działań czysto administracyjnych, należy szukać takich 
rozwiązań, które zachęcą do wzięcia udziału w decydowaniu  
o samostanowieniu zawodu. Złym obyczajem staje się trakto-
wanie naszego zawodu, zawodu zaufania publicznego, na równi  
z (nie ubliżając nikomu) handlem, czy usługami rzemieślniczy-
mi albo działaniem restrykcyjno–policyjnym (dotyczy inspekcji 
wet.). I o dziwo, to nie ktoś spoza zawodu, to my sami tworzymy 
tę atmosferę. 

Uważam nadal, że najprostszym sposobem jest organizowa-
nie zebrań wyborczych przy współudziale powiatowych lekarzy 
weterynarii. Tylko w nielicznych wypadkach spotykałem się  
z odmową takiej współpracy lub niechęcią do współuczestnicze-
nia we wspólnych spotkaniach. Poza tym coraz częściej PIW–y  
i lekarze wolnej praktyki  nie utrzymują ze sobą żadnych kontak-
tów poza pracami zleconymi. Byłby to dobry powód, aby zapoznać 
się wzajemnie i wiedzieć przynajmniej jak wygląda powiatowy 
lekarz weterynarii na terenie pracy indywidualnie wykonujących 
zawód lekarzy weterynarii. Ale to tylko taka dygresja. 

Obecne wybory delegatów zaowocowały spektakularnymi 
posunięciami tych osób, którym bardzo zależało na tym, by zo-
stać wybranym. Ot, chociażby wykorzystanie ponoć dopuszczal-
nej możliwości przeniesienia się z listy w obwodzie grodzkim, 
na listę w obwodzie ziemskim przez pewnego lekarza inspekcji. 
Czyżby aż takim brakiem zaufania i szacunku „cieszy” się ów 
człowiek, że nie odważył się wystąpić w towarzystwie swoich 
współpracowników i musiał się uciec do środowiska tych, którzy 
otrzymują od niego prace zlecone? I cóż z niego będzie za repre-
zentant „swojego” środowiska?  Niedoskonałości regulaminowe 
o mały włos nie zniweczyły także starań pewnej kandydatki, która 
nie zadbała o to, by zebranie przebiegło w sposób niebudzący 
wątpliwości. 

Wybory - jakie były, jakie moGły być
W jednym z okręgów wyborczych postanowiono demokrację 

posunąć na tak wysublimowany poziom, że nie tylko ewentualni 
kandydaci mogli na piśmie złożyć swoją zgodę na kandydowa-
nie, ale też oddawanie  głosu nieobecnego lekarza miało odbyć 
się jakoby in blanco, tzn. poprzez upoważnienie innego lekarza 
do oddania głosu w imieniu nieobecnego! Na szczęście aż tak 
daleko nie posunęła się jeszcze wyrozumiałość Rady i tak prze-
prowadzone wybory unieważniono, dając chętnym możliwość ich 
powtórzenia. 

Nadal nagminnym jest brak możliwości sporządzenia listy 
wyborczej w 100% zgodnej ze stanem faktycznym, a to z powodu 
niewywiązywania się lekarzy z ustawowego obowiązku zawia-
damiania biura Izby o  aktualnym miejscu pracy i zamieszkania. 
Stąd przypadki zdziwienia, oburzenia lub niezrozumienia swoich 
praw i obowiązków. Dosyć często emerytowani lekarze „dora-
biają” sobie pracami zleconymi. Ba, są tacy, którym nawet z tego 
powodu opłaca się zawiesić emeryturę. Ale by sprawy ZUS–ow-
skie nie obciążały zleceniodawcy (PIW), emeryci ci muszą mieć 
zatrudnienie. Wielu z nich ma podpisane umowy na cząstkowe 
etaty z właścicielami zakładów leczniczych dla zwierząt. Nie ma 
w tym nic niezgodnego z przepisami, pod warunkiem, że w re-
gulaminie takiego zakładu osoby te są wymienione. Często oso-
by takie nie są zgłoszone w regulaminie zakładu, w którym są 
zatrudnione (czyżby fikcja?) i nadal płacą składki jak emeryci 
niepracujący, stąd na listach wyborczych zostali zakwalifikowani 
jako osoby niewpływające na kworum na zebraniu wyborczym 
(dosłowne interpretowanie ustawy). Pomijając etyczne odczucie 
takiego postępowania uważam, że w tym przypadku aktywność 
(trzeba przyznać, że wysoka i istotna) emerytów została biurokra-
tycznie ograniczona. 

Jak więc widać, wybory pomimo słabej aktywności miały 
swój koloryt. Należą się słowa uznania wszystkim tym osobom, 
które dzięki aktywności i szacunkowi w swoim środowisku do-
prowadzały wręcz w ostatniej chwili do odbycia się zebrania, 
„organizując”wymagane kworum poprzez przywożenie, telefo-
nowanie i odwoływanie się do sumień lekarzy z danego okręgu. 
Moją pracę w samorządzie, ze względów osobistych i zawodo-
wych, postanowiłem zakończyć, stąd też po raz pierwszy od kilku 
kadencji nikogo nie namawiałem, nie prosiłem, nie telefonowa-
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łem. Efekt przeszedł moje najdalej idące przewidywania. W moim 
okręgu wyborczym, na zebraniu, gdzie miało prawo być ponad 
dwadzieścia osób, byłem sam. Z pokorą przyjąłem ten fakt, jako 
wyraz dezaprobaty dla mojego reprezentowania tego środowiska  
na zjeździe i tym bardziej zostałem utwierdzony w przekonaniu, 
że najwyższy czas, by dać możliwość innym do okazania swej 
aktywności, nie tylko słownej, ale i czynnej. 

Przeprowadzenie wyborów to duża praca, zarówno dla człon-
ków Rady, jak i dla biura Izby. W pracy tej jest wiele możli-

Dzień 18 grudnia 2008 r. Zdawałoby się, że to dzień jak każdy 
inny. Ale nie dla wszystkich, bo dla członków Klubu Seniora to 
dzień uroczysty. Już tradycją stały się coroczne spotkania opłat-
kowe. Dziś w gronie koleżanek i kolegów, a także ich bliskich  
i przyjaciół spędzamy kilka godzin.

Przybyłych do lokalu „Pod Trybunami” w Hali „Polonia” 
przywitał prezes klubu A. Szlichta, szczególnie serdecznie osoby 
towarzyszące naszym członkom klubu, a także gości w osobach 
Mirka Tomaszewskiego (bądź co bądź to wiceprezes Krajowej 
Rady), który stał się pełnoprawnym członkiem naszego Klubu 
(muszę przyznać, że godnie się wkupił). Mamy nadzieję, że Mirek 
w miarę swoich rozlicznych społecznych obowiązków znajdzie 
czas na spotkania z nami. Drugim gościem był Jurek Smogorzew-
ski, który od 10 lat udostępnia pomieszczenie w PIWie na nasze 
spotkania. 

Po oficjalnym powitaniu nastąpiło łamanie się opłatkiem 
i składanie świątecznych i noworocznych życzeń. A życzenia 
bardzo proste – zdrowia, pomyślności w domach, jak na eme-
rytów przystało - podwyżek emerytur, no i dalszych spotkań  
w niezmniejszającym się składzie. Aby wszystko pomyślnie re-
alizowało, się trzeba to było „zatwierdzić” lampką szampana.  
W dalszej części spotkania nastąpiła degustacja serwowanych 
dań wigilijnych – barszczu czerwonego z krokietami, pierogów 
z kapustą i grzybami, smażonych ryb, śledzi, itd. Byłbym nie-
uczciwy, gdybym powiedział, że nie było żadnego toastu – otóż 
były, ale stosowne do seniorskiego wieku i środków lokomocji. 
Skorzystaliśmy z tego, że Jurek przyszedł z gitarą - kolędy lepiej 

opłatkoWe Spotkanie
nam wychodziły. 

Jak zawsze w przypadku spotkań naszej braci weterynaryjnej, 
nie mogło zabraknąć tematów związanych z naszym zawodem. 
Wydaje się, że obecnie przeżywa trudne chwile, a brak zgody 
i jednolitego frontu działania nie pomaga naszej korporacji. Pa-
trzenie tylko na własne podwórko przez niektórych działaczy 
(czy pseudodziałaczy) nie rokuje sukcesów zawodowi. Młode 
pokolenia mają szansę zaistnienia, nasz czas twórczego działania 
minął.

Ale nie tylko poważne (bo weterynaryjne) tematy domino-
wały. Były również ciekawe wspomnienia z przeszłości, i to za-
równo z okresu pracy zawodowej, jak i życia prywatnego. Prezes 
przypomniał zebranym, że wkroczyliśmy w dziesiąty rok naszego 
działania. W tym okresie spotkaliśmy się ponad 90 razy, uczest-
niczyliśmy w różnych imprezach organizowanych przez Izbę, 
gościliśmy profesorów i kolegów. 

Cóż, życie toczy się dalej, choć z nami na zawsze rozstali 
się nasi przyjaciele. Musimy pomyśleć o jubileuszu klubu, bo  
o jubileuszach i innych rocznicach naszych członków pamiętamy. 
Czas płynął w przyjacielskiej atmosferze, osłodzony wypiekami 
Aliny, lampką wina i owocami „popołudniowymi”. Kiedyś trze-
ba się rozstać. Czynimy to i my, obiecując sobie spotkanie już  
w styczniu 2009 roku. Ważne, że nasza chęć do klubowych spot-
kań nie słabnie. Cieszą nas te spotkania i chętnie bierzemy w nich 
udział choć czasami zdrowie nam przypomina o pewnych faktach. 
Cóż, taka jest kolej losu wszystkich pokoleń.

Częstochowa, grudzień 2008
Andrzej Szlichta

 

wości usprawnień i ulepszeń. Jedne wymagają tylko dobrej woli 
i zapoznania się z obowiązującym regulaminem wyborów, inne 
wymagają zmian w uchwałach Krajowej Rady, a nawet  zmian  
w ustawach. Jeżeli następna Rada zechce od samego początku 
swej pracy zająć się usprawnieniem wyborów i przedstawić swoje 
stanowisko na Zjeździe Krajowym, to jest nadzieja, że za cztery 
lata okręgowe wybory odbędą się sprawniej, czego wszystkim 
życzę.

Andrzej Alweil
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  O działalności tej organizacji społeczno-zawodowej na 
terenie województwa częstochowskiego chciałbym przypomnieć 
koleżankom i kolegom – tym starszym, a przybliżyć młodemu 
pokoleniu naszej korporacji zawodowej, które ze Zrzeszeniem nie 
miało styczności.

Pozwolę sobie przypomnieć, że Zrzeszenie Lekarzy Wete-
rynarii RP powstało w 1930 roku. Wojna i okupacja niemiecka 
przerwała działalność tej organizacji. Po wojnie przez krótki okres 
czasu (1946 – 1954) działały izby lekarsko-weterynaryjne. Po ich 
likwidacji istniała Sekcja Weterynaryjna w Stowarzyszeniu In-
żynierów i Techników Rolnictwa, wchodzącym w skład Naczel-
nej Organizacji Technicznej. W r. 1956 zostało reaktywowane 
Zrzeszenie Lekarzy Weterynaryjnych, które w r. 1968 przyjęło 
w swoje szeregi techników wet. i przyjęło nazwę Zrzeszenie Le-
karzy i Techników Weterynarii. Ta nasza organizacja przetrwała 
do 5 kwietnia 1991 r., kiedy to Nadzwyczajny Zjazd Delegatów 
uchwalił samorozwiązanie Zrzeszenia, ustępując pola powstałej 
Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej (w II RP zawód nie dobił się włas-
nej izby). 

Zrzeszenie działało w zupełnie odmiennych warunkach 
geopolitycznych i ekonomicznych. Podstawę prawną stanowiły 
przepisy dot. wszystkich organizacji i stowarzyszeń zawodowych. 
To nie to samo co ustawa. A cele? Miały większy zakres niż ma 
obecna Izba, choć w wielu przypadkach pokrywały się. Dochodzi-
ły zagadnienia socjalno-bytowe i rekreacyjne (siatka płac, środki 
transportu, BHP, choroby zawodowe, wypoczynek i rekreacja, 
spotkania jubileuszowe, itp.). Podobnie jak w izbach, pozostawa-
ły sprawy szkoleń, integracji środowiska, etyki i deontologii. Tak 
wyglądały cele Zrzeszenia, które starało się realizować je w miarę 
istniejących warunków. Trzeba również pamiętać, że Zrzeszenie 
było stowarzyszeniem, do którego przynależność była dobrowol-
na (do izb obligatoryjna)

A jak wyglądała działalność ZLiTW na terenie woj. często-
chowskiego? Zaczęło się wszystko w 1975 r., kiedy to nastąpiła 
reforma administracyjna kraju. Powstały nowe województwa, 
w tym częstochowskie, obejmujące powiaty Częstochowa, Kło-
buck, Lubliniec, Myszków, część powiatów włoszczowskiego, 
radomszczańskiego, pajęczańskiego, wieluńskiego, oleskiego. 
Utworzono WZWet. w Częstochowie, oddziały terenowe WZWet. 
w Częstochowie, Kłobucku, Koniecpolu, Lublińcu, Myszkowie  
i Oleśnie – grupowały one 49 PZLZ-tów i dwa ZWIS oraz WLW. 
Musiały również ulec zmianie struktury organizacyjne Zrzeszenia 
– powstały nowe oddziały wojewódzkie.

We wrześniu 1975 r. w WZWet. powstaje „grupa inicjatyw-
na”, złożona w przeważającej części z działaczy istniejących kół 
powiatowych ZLiTW w Kłobucku, Lublińcu i Oleśnie. Byli to 
koledzy, lekarze wet.: Antoni Biliński, Andrzej Brzózka, Józef 
Grząś, Lech Krzyczkowski, Stefan Motyl, Andrzej Szlichta, Zyg-
munt Szura, Stanisław Śliwa (Woj. Lek. Wet. – pełnomocnik 
ZG ZLiTW). Przystąpiono do działań organizacyjnych. Zarząd 
Główny Zrzeszenia 20 października 1975 r. podjął uchwałę o po-
wołaniu Oddziału Wojewódzkiego w Częstochowie. W wyniku 
powyższego w dniu 29 listopada 1975 r. odbyło się I Walne Zgro-
madzenie oddziału, które nakreśliło kierunki działania i wybrało 
władze częstochowskiego oddziału na I kadencję 1976 – 1979.

A oto nasi  „wybrańcy”: Zarząd oddziału:  prezes - lek. wet. 
Zygmunt Szura; wiceprezes - lek. wet. Antoni Biliński; sekretarz 
- lek. wet. Andrzej Szlichta; skarbnik - tech. wet. Regina Olczyk; 

zrzeSzenie lekarzy i technikóW Weterynarii
oddział wojewódzki w częstochowie w latach 1975 – 1991

(część i)

członkowie Zarządu: lek. wet. Lech Krzyczkowski, lek. wet. Ta-
deusz Sawicki, tech. wet. Zenon Sekret; zastępcy czł. Zarz.: lek. 
wet. Alina Dulęba, lek. wet. Józef Kanclerz. Komisja Rewizyjna 
oddziału: przewodniczący - lek. wet. Mieczysław Caban, człon-
kowie – lek. wet. Ryszard Toczyłowski, lek. wet. Maksymilian 
Cyprys. Sąd Koleżeński oddziału: przewodniczący - lek. wet. Eli-
giusz Bender, członkowie – lek. wet. Tadeusz Pierzgalski, lek. wet. 
Bogusław Woźniak. Delegaci na XIV Walny Zjazd Delegatów  
w Warszawie: lek. wet. Andrzej Brzózka, lek. wet. Stanisław Śli-
wa, lek. wet. Alfred Świtalski, tech. wet. Edward Zduńkowski.

Wybrano również władze Funduszu Samopomocy Koleżeń-
skiej w składzie: przewodniczący - lek. wet. Józef Grząś, z-ca 
przew. - lek. wet. Barbara Brzezina, lek. wet. Jerzy Burdziński, 
lek. wet. Leon Fabrowski, tech. wet. Jan Motłoch.

i kadencja (1976-1979)
Nowo wybrane władze z zapałem zabrały się do działania. 

A tak wyglądała nasza działalność w tej kadencji. Sprawy orga-
nizacyjne – stan liczby członków na koniec 1975 r. wynosił 142 
osoby, a na koniec 1979 – 189 osób, w tym 127 lek. wet i 62 tech. 
wet. Na terenie woj. częstochowskiego wszyscy lek. wet. i tech-
nicy wet. (z wyjątkiem jednego lek. wet i jednego tech. wet. pra-
cujących poza strukturami weterynaryjnymi) należeli do Zrzesze-
nia (również stażyści i laboranci). W okresie tej kadencji zmarli: 
lek. wet. Mirosław Mirkiewicz, lek. wet. Euzebiusz Augustyniak  
i tech. wet. Edward Gąsior. 

Koła terenowe (uprzednia nazwa powiatowe) działały  
w Kłobucku (przewodniczący koła lek. wet. Leon Fabrowski, czł. 
Zarz.: lek. wet. Wiesława Chynowska i Janusz Słowik), Lublińcu 
(przew. Antoni Biliński, czł. Zarz.: lek. wet. Stanisław Szczot-
kowski i Janusz Gutmański), Oleśnie (przew. lek. wet. Mirosław 
Kuźnicki, czł. Zarz.: lek. wet. Lech Krzyczkowski i tech. wet. 
Franciszek Włóczyk). Szczególną aktywnością odznaczało się 
koło w Lublińcu, organizując dużą ilość spotkań towarzyskich 
(„andrzejki”, zabawy karnawałowe, spotkania z okazji jubileuszy 
pracy itp.). Koło w Oleśnie słynęło nie tylko w naszym wojewódz-
twie z karnawałowych „bali kopytkowych”. Koło w Kłobucku 
jakoś nie mogło zmobilizować się i w konsekwencji w styczniu 
1980 r. zostało rozwiązane.

W I kadencji Zarząd odbył 18 posiedzeń, a Prezydium 22. 
Ważną działalnością Zrzeszenia była organizacja zebrań szkole-
niowych. W okresie czterech lat odbyło się ich 18. Prelegenta-
mi byli pracownicy naukowi polskich uczelni weterynaryjnych, 
ZHW, Inst. Wet. w Puławach, a także gościliśmy przedstawicieli 
różnych firm zagranicznych prod. leki. Nie podaję tytułów pre-
lekcji, ale wymienię nazwiska prelegentów, a byli to profesoro-
wie, docenci, doktorzy n. wet., a także lekarze wet.: Z. Wachnik,  
J. Mazurczak, A. Modrakowski, E. Żarnowski, A. Żebracki, St. 
Wołoszyn, Z. Cygan, B. Wojtoń, H. Lis, Zb. Samborski, T. Ku-
biński, M. Kuźnicki, T. Pierzgalski, A. Brzózka, a także osoby 
niezwiązane z naszym zawodem – przedstawiciele władz poli-
tycznych (co było nieuchronne) i administracyjnych naszego wo-
jewództwa. Spotkania cieszyły się dużą frekwencją. 

Działalność socjalno-bytowa. Działalność ta była ograniczo-
na brakiem odpowiednich funduszy. Poprzez Fundusz Samopo-
mocy Koleżeńskiej staraliśmy się pomóc w przypadkach loso-
wych udzielając bezzwrotnych zapomóg i pożyczki. Innym dzia-
łaniem było występowanie do władz politycznych (KW PZPR) 
i administracyjnych (wojewoda i wicewojewoda resortowy),  
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a także władz centralnych (min. rol.) w sprawie przydziału samo-
chodów dla lek. wet.

Działania rekreacyjno-wypoczynkowe, rozrywkowe.  
W naszym posiadaniu był jeden dwuosobowy domek campingo-
wy w Ośrodku Wypoczynkowym ZLiTW w Międzyzdrojach –  
w sezonie letnim korzystali z niego nasi członkowie. Zarząd pod-
jął decyzję o budowie domku 4-osobowego. Inna forma rekreacji 
to spotkania rodzinne sobotnio-niedzielne, kulig dla dzieci, rajd 
samochodowy, pieczenie ziemniaków i inne spotkania towarzy-
skie. To było domeną koła lublinieckiego przy wsparciu Zarzą-
du i grupy związkowej (finanse). Wspólnie z Radą Zakładową 
Zw. Zaw. przy WZWet. organizowaliśmy wycieczki autokarowe  
w Bieszczady, do Zakopanego, Gniezna, Warszawy, Kotliny 
Kłodzkiej, a także do Budapesztu. Wspólnie z dyrekcją WZWet. 
i Radą Zakładową organizowaliśmy współzawodnictwo pracy 
między lecznicami. 

Zwycięskie zakłady otrzymywały nagrody na oficjalnym 
podsumowaniu z licznym udziałem koleżanek i kolegów z terenu 
całego województwa, a głównym organizatorem tej uroczystości 
była zwycięska lecznica i oczywiście OI WZWet. przy współ-
udziale koła terenowego Zrzeszenia. W omawianej kadencji  
w pierwszych trójkach plasowały się: w 1976 r. 1. PZLZ Olesno, 
2. Kłobuck, 3. Lubliniec, a w grupie przychodni wet.: 1. Boro-
nów, 2. Truskolasy, 3. Olsztyn. W r. 1977 – 1. PZLZ Lubliniec, 
2. Radłów, 3. Gorzów Śl., a w grupie przych. wet. kolejność jak 
w roku ubiegłym. Rok 1978 – 1. PZLZ Przystajń, 2. Lubliniec, 
3. Radłów. Inną formą spotkań były spotkania z okazji jubileuszy 
25, 30 i 35-lecia pracy zawodowej. Były również coroczne spot-
kania emerytów i rencistów.

Począwszy od 1976 r. Zarząd corocznie organizował bale 
karnawałowe, które cieszyły się dużym uznaniem i powodze-
niem stu, czy też studziesięciu par. Bal to nie tylko tańce, ale  
i różnego rodzaju występy zawodowych kabaretów, striptizerek, 
piosenkarek, konkursy, loterie itp. Wymagało to dużego wysiłku, 
ale dawało zadowolenie (i nie było deficytu). Tradycją stały się 
również spotkania z koleżankami z okazji Święta Kobiet. Tego 
typu działania miały na celu również integrowanie środowiska  
i chyba udawało się to nam.

W XIV Walnym Zjeździe  Delegatów, który odbył się  
w 1976 r. w Warszawie uczestniczyli nasi wybrani przedstawicie-
le, a także prezes Z. Szura z urzędu i goście: Ą. Dulęba, A Szlich-
ta, A. Biliński, L. Krzyczkowski. Nasz delegat A. Brzózka został 
wybrany do Głównego Sądu Koleżeńskiego. Należy wspomnieć  
o bardzo pozytywnej współpracy z dyrekcją WZWet. (wspólne 
opiniowanie aktów prawnych dot. weterynarii, siatki płac, roz-
działu samochodów, itp.). Także pozytywna współpraca istniała 
z Radą Zakładową Zw. Zaw. Działalność Zarządu była kontrolo-
wana nie tylko przez Komisję Rewizyjną oddziału, ale także przez 
Wydział Finansowy i Wydział Spraw Wewnętrznych Urzędu Wo-
jewódzkiego. Obyło się bez kłopotów.

Działalność oddziału była wysoko oceniana przez Zarząd 
Główny Zrzeszenia. Kol. Z. Szura i A. Szlichta otrzymali Srebrne 
Krzyże Zasługi, a także Złote Odznaki Honorowe ZLiTW (Srebr-
ne uzyskali w 1974 r.), a Srebrne Odznaki Honorowe - lekarze 
wet. A. Biliński, A. Brzózka, J. Grząś, J. Kanclerz i tech. wet. 
R. Olczyk. Na wniosek Zrzeszenia Min. Rol. przyznał odznakę 
„Za Wzorową Pracę w Służbie Weterynaryjnej” lek. wet. B. Woź-
niakowi i tech. wet. E. Zduńkowskiemu. Tak w dużym skrócie 
wyglądały działania oddziału w I kadencji.

ii kadencja  (1980 – 1983 )
W dniu 1 marca 1980 r. odbyło się II Walne Zgromadzenie 

Sprawozdawczo-Wyborcze oddziału. Podsumowano ubiegłą 
kadencję i dokonano wyboru władz na lata 1980 – 1983. Nowe 
władze to Zarząd oddziału: Andrzej Szlichta – prezes, A. Biliński 

– wiceprezes (ponownie), sekretarz – tech. wet. Regina Olczyk, 
skarbnik – tech. wet. Z. Sekret, członkowie – lek. wet. Zbigniew 
Grabowski, lek. wet. Zygfryd Imiołek, lek. wet. Józef Kanclerz, 
lek. wet. Władysław Lipczak, z-cy czł. Zarz. - tech. wet. Kazimierz 
Seweryn, lek. wet. Z. Szura. Komisja Rewizyjna oddziału: prze-
wodniczący - M. Caban (powtórnie), członkowie - R. Toczyłowsk 
(ponownie) i T. Sawicki. Sąd Koleżeński oddziału – przewodni-
czący E. Bender (po raz drugi), członkowie - A. Dulęba, J. Grząś, 
B. Woźniak (drugi raz), lek. wet. Stanisław Szczotkowski.

Delegatami na XV Walny Zjazd Delegatów zostali wybrani: 
A. Biliński, A. Brzózka, J. Grząś, Z. Imiołek, tech. wet. R. Ol-
czyk, tech. wet. Z. Sekret, A. Szlichta, Z. Szura, St. Śliwa. Zarząd 
Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej – przewodniczący J. Grząś 
(ponownie), członkowie – B. Brzezina (ponownie), tech. wet. Cz. 
Banaś, tech. wet. A. Klama, lek. wet. Anna Szlichta.

Praca w tej kadencji była o wiele trudniejsza niż w poprzed-
niej. Wszak początek przypadł na r. 1980, a więc rok niepokoju 
społecznego, strajki, powstanie „Solidarności”, a potem stan wo-
jenny. Początkowo mieliśmy zakaz działania, ale po kilku tygo-
dniach stanu wojennego zezwolono na naszą działalność, choć na 
zebrania szkoleniowe itp. musieliśmy mieć zgodę Wydz. Spraw 
Wewnętrznych Urzędu Wojewódzkiego. W ograniczonym stop-
niu robiliśmy swoje.

Sprawy organizacyjne – ilość członków na koniec kadencji  
w 1983 r. wynosiła 211 osób (w tym 17 kobiet!!). W okresie ka-
dencji zmarli lekarze wet.: Zygmunt Sowiński, Erazm Steckie-
wicz, Roman Grabara i Rudolf Osiecimski. Działały dwa koła 
terenowe - w Lublińcu (przew. Andrzej Zupok – zmienił Józefa 
Kanclerza, a aktyw koła stanowili: lek. wet. Jordan Zawadzki 
i tech. wet. Ewald Zajonc) i Oleśnie (przew. lek. wet. Zygfryd 
Imiołek, a do aktywu wybrano lek. wet. Martę Kejnę i tech. wet. 
Fr. Włóczyka i Zdzisława Citaka), które w początkowym okresie 
prowadziły aktywną działalność rekreacyjno-rozrywkowo–towa-
rzyską: Lubliniec - kulig dla dzieci, „andrzejki”, karnawałowy 
„Bal z Kociakiem”, pieczonki; Olesno - bal karnawałowy, spot-
kania z okazji jubileuszy wieloletniej pracy itp. Ze względu na 
późniejszą sytuację społeczno-polityczną i gospodarczą pewne 
działania uległy zahamowaniu.

Działania społeczno-zawodowe i socjalno-bytowe. W naszej 
weterynaryjnej korporacji toczyły się gorące dyskusje nad pro-
jektami  reorganizacji służby wet. Też dyskutowaliśmy i skła-
daliśmy nasze wnioski. Również w grę wchodziły sprawy siatki 
płac, cennika usług, środków transportu, BHP, a także projektów 
ustaw dot. zawodu lekarza wet. i izb lekarskich  (tak, już wtedy 
mówiło się o tych sprawach). Trzeba oddać sprawiedliwość, że 
wiele dyskusji i opracowań robiliśmy z przedstawicielami dyrek-
cji WZWet. i Rady Zakładowej Zw. Zaw. (przew. lek. wet. Stefan 
Motyl). Wspólnie z tymi organizacjami wydaliśmy apel do Kol. 
Kol. w sprawie przestrzegania zasad etyki i deontologii, gdyż dało 
się zauważyć niezbyt właściwe postawy. W sprawach socjalno-
bytowych wspomagaliśmy naszym skromnym funduszem z FSK 
tych, którzy tego najbardziej potrzebowali, bądź też występowa-
liśmy do dyrekcji czy zw. zaw. Przekazaliśmy pewną kwotę na 
fundusz pomocy dla powodzian.

Zarząd podjął, inicjatywę przebadania wszystkich pracowni-
ków fachowych w kierunku chorób odzwierzęcych i w tym celu 
lek. wet. Anna Szlichta została skierowana na przeszkolenie do 
warszawskiej Kliniki Chorób Odzwierzęcych i Tropikalnych  
(u dr. A. Horbana – obecnie prof. i dyr. kliniki). Akcję zaplano-
wano na r. 1984, a więc już w następnej kadencji.

W ramach wypoczynku i rekreacji kierowaliśmy chętnych 
do naszych domków campingowych w Międzyzdrojach (wzbo-
gaciliśmy się o drugi, tym razem 4-osobowy domek „Kmicic”, 
no i oczywiście był jeszcze 2-osobowy „Pieron”- odziedziczony 

z Historii zawoDu 



��
Biuletyn    ŒlĄskiej izBy lekarsko-weterynaryjnej                                                                                         Marzec  2009

z Katowic). Zarząd w r. 1980 zorganizował „Bal karnawałowy” 
– tradycyjnie udany. Następne lata nie sprzyjały organizacji balu  
z różnych powodów. Warto tu wspomnieć o 2-dniowym spotka-
niu sobotnio-niedzielnym w Gwoździanach k. Lublińca, spotka-
nie „rodzinne”, zorganizowane wspólnie z dyrekcją WZWet i zw. 
zaw. przy dużym zaangażowaniu kol. kol. z koła w Lublińcu. Za-
rząd współuczestniczył w spotkaniach, które stały się już tradycją 
z koleżankami z okazji Święta Kobiet, a także z okazji jubileuszy 
pracy zawodowej kol. kol., czy też z emerytami. 

Oczywiście organizowaliśmy zebrania szkoleniowe. Było ich 
18, a prelegentami byli profesorowie: A. Ślebodziński, T. Janiak, 
M. Żakiewicz, P. Wyrost, R. Kostecki, St. Tereszczuk, A. Ramisz, 
C. Żórawski, docenci – K. Marcinkowski, A. Grzegorzak, Roma-
niuk, dr med. Andrzej Horban, dr Herbert Zinzten (Austria), dr H. 
Móll (Dep. Wet.), dr J. Kozłowski (prezes ZG ZliTW), ppł. dr Z. 
Łyjak (MON), dr n. wet. R. Bochdalek, J. Szczerbak, M. Toma-
szewski, F. Cogiel, lekarze wet. z naszego WZWet. – A. Brzózka, 
J. Grząś, M. Kopyciak, a także czł. Prezydium ZG ZLiTW - tech. 
wet. Ryszard Gałka oraz poseł na Sejm p. Kuć. Tematy prelekcji 
były bardzo urozmaicone. Z przytoczonych nazwisk wynika, że 
mieliśmy kontakt z licznymi weterynaryjnymi placówkami nauko-
wymi. Trzeba wspomnieć, że członkowie Zarządu uczestniczyli 
również w pracach różnych komisji i zespołów Zarz. Głównego, 
dotyczących naszego zawodu (A. Brzózka, A. Biliński, R. Ol-
czyk, Z. Sekret, A. Szlichta). Również aktywnie uczestniczyliśmy 

w różnych komisjach WZWet-u (ds regulacji płac, kar i nagród, 
rozdziału samochodów, współzawodnictwa między lecznicami, 
oceny pracy i odznaczeń).

Powyżej przedstawiłem nieco informacji o naszej działalno-
ści, na szczegóły nie ma miejsca. Praca naszego oddziału była 
pozytywnie oceniana w ZG i innych jednostkach, tym bardziej, 
że członkowie Zrzeszenia działali aktywnie również w swoich 
środowiskach (miejscu zamieszkania i pracy). Zarząd Główny 
przyznał odznaki honorowe: Złote otrzymali lekarze wet.: A. Bi-
liński, A. Brzózka, J. Grząś, J. Kanclerz, a Srebrne lek. wet.: E. 
Bender, B. Brzezina, M. Caban, Z. Imiołek, St. Śliwa, R. Toczy-
łowski i tech. wet. Z. Sekret. Na wniosek Zrzeszenia odznaki „Za 
Wzorową Pracę w Służbie Weterynaryjnej” otrzymali: Z. Imiołek, 
J. Kanclerz, T. Sawicki, a odznakę „Zasłużony Pracownik Rolni-
ctwa” – A. Biliński i R. Olczyk. Jak z powyższego widać, wkład 
pracy społecznej w Zrzeszeniu był doceniany.

Trudna kadencja minęła bez większych zgrzytów, choć były 
i ciężkie chwile. Najważniejsze, że w ramach naszej korporacji 
mogliśmy działać i współpraca z istniejącymi wówczas wetery-
naryjnymi organizacjami społeczno-zawodowymi i administracją 
weterynaryjną układały się w naszym przypadku wręcz bardzo 
dobrze.

c.d.n. w II części.
Andrzej Szlichta

Częstochowa, grudzień 2008 r.

Dr Jan Szczerbak, syn Tomasza urodził się 22 sierpnia 1922 r. w Wiktorowie, pow. Międzychód, 
woj. poznańskie. Przed wybuchem wojny w 1939 r. uczęszczał do szkoły powszechnej, a nast. roz-
począł naukę w gimnazjum. 

W dniu 12 grudnia 1939 r. został aresztowany przez hitlerowców i wraz z rodzicami i rodzeń-
stwem wywieziony bydlęcymi wagonami do obozu przejściowego w Szymanowie w woj. warszaw-
skim. Z kolei 27 lutego 1940 r. przy trzaskającym mrozie okupanci załadowali na furmanki dwie 
rodziny i w tych warunkach przewieźli kilkadziesiąt kilometrów do Kuklówki, gdzie zakwaterowano 
ich w nieogrzewanych, pustych pomieszczeniach dworku malarza Józefa Chełmońskiego. Tu podjął 
pracę jako pomocnik młynarski, a nast. w gospodarstwie rolnym w miejscowości Grzmiąca, gm. 

Skuły. Podczas okupacji rodzice Kolegi Jana z narażeniem życia przechowywali przejściowo ukrywających się przed Niemcami 
obywateli pochodzenia żydowskiego przez różne okresy czasu, a także - przez sześć miesięcy - dwóch zbiegłych z niewoli nie-
mieckiej jeńców radzieckich. 

 Po zakończeniu wojny podjął naukę w Kościanie, gdzie w r. 1945 ukończył szkołę średnią. Po maturze podjął stu-
dia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Dyplom lekarza weterynarii otrzymał 
29.11.1950 r. W trakcie pracy zawodowej podnosi swoje kwalifikacje uzyskując w r. 1978 na Wydz. Med. Wet. Akademii Rol-
niczo-Technicznej w Olsztynie tytuł doktora nauk weterynaryjnych. 

Pracę zawodową rozpoczął w 1951 r. jako kierownik Państwowego Zakładu Leczniczego dla Zwierząt w Mikołowie. Na 
tym stanowisku pracował nieprzerwanie przez 36 lat, do przejścia na emeryturę 12.05.1987 r. Jako lekarz i kierownik zyskał 
opinię znakomitego lekarza wet., dobrego organizatora i opiekuna młodych pokoleń lekarzy wet., którzy pracowali pod Jego 
kierownictwem. Cieszył się również szacunkiem i uznaniem środowiska, w którym pracował. W dowód uznania został przez 
społeczeństwo wybrany na członka Powiatowej Rady Narodowej w Tychach, gdzie w latach 1962 – 1965 był członkiem Komi-
sji Rolnej. Również aktywnie działał w Mikołowie, gdzie od r. 1965 nieprzerwanie do 1984 r. był radnym MRN. Działanie na 
rzecz społeczności lokalnej to nie koniec olbrzymiego zaangażowania w społeczne działanie. Intensywnie sam dokształcał się, 
ale także prowadził szkolenia, prelekcje, odczyty dla lekarzy wet. i rolników. Aktywnie działał w Polskim Towarzystwie Nauk 
Weterynaryjnych (oddział w Krakowie, a nast. w Katowicach).

Publikował wiele artykułów z zakresu chorób zwierząt gospodarskich. Był autorem licznych patentów, wzorów użytkowych 
i usprawnień (aparatura diagnostyczna, narzędzia i sprzęt wet.). Był działaczem Zrzeszenia Lekarzy i Techników Weterynarii.  
W r. 1956, jako delegat Służby Weterynaryjnej woj. katowickiego, uczestniczył w opracowywaniu projektu reformy Służby Wete-
rynaryjnej. Od 2005 r. do śmierci był bardzo aktywnym członkiem Zespołu ds. Opracowania Biografii Lekarzy Wet. Pracujących 
na Śląsku w latach 1945-2005, powołanego przez Śląską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną. Niestety, nie doczekał wydania drukiem 
tego opracowania. Działał również w organizacjach pozaweterynaryjnych – w Polskim Związku Pszczelarskim (za tę działalność 
otrzymał Złotą Odznakę Związku i Medal ks. dr. Jana Dzierżona). 

 Za całokształt pracy zawodowej i społecznej był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Zło-
tym Krzyżem Zasługi, Medalem 40-lecia PRL, Złotą i Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Województwa Katowickiego”, Odznaką 
„Za Wzorową Pracę w Służbie Weterynaryjnej”, Złotą Odznaką Honorową Zrzeszenia Lekarzy i Techników Weterynarii, Złotą 
Odznaką NOT.
Dr n. wet. Jan Szczerbak zmarł 9 grudnia 2008 r. po długiej i ciężkiej chorobie.

W dniu 13 grudnia 2008 r. na cmentarzu w Mikołowie żegnała Go Rodzina, Przyjaciele, Znajomi, Koleżanki i Koledzy lekarze 
wet. oraz licznie zgromadzone  społeczeństwo Mikołowa.

Andrzej Szlichta 
Śląska Izba Lekarsko-Wet. 

jan Szczerbak
Doktor nauk weterynaryjnych, lekarz weterynarii
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