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Opadły już emocje związane z ostatnim Sprawozdawczo-Wyborczym Zjazdem Lekarzy 
Weterynarii Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, który odbył się w Hotelu Qubus w Kato-
wicach. Powierzyliśmy w wyniku wyborów kierowanie samorządem zaufanym Koleżankom i 
Kolegom. A czy trafnie - to ocenimy po zakończeniu kadencji. Przed nami kolejny czteroletni 
okres wytężonej pracy. W Biuletynie Informacyjnym Śl.IL-W, który właśnie otrzymujemy do 
rąk, znajdziemy wszelkie informacje dotyczące ustaleń ostatniego Zjazdu, a także pierwsze 
uchwały podjęte przez Radę, które organizują prace Izby w najbliższej przyszłości. Znajdziemy 
także informacje dotyczące Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Sądu Lekarsko-Wete-
rynaryjnego i Komisji Rewizyjnej naszej Izby.

Rada dokonała wyboru nowego składu redakcji Biuletynu Informacyjnego Śl.IL-W, który 
przedstawia się następująco: Kol. Tadeusz Hapeta – redaktor naczelny, Andrzej Alweil, Michał 
Konopa, Bogusław Kubica i Konrad Kuczera - członkowie redakcji oraz Magdalena Górska 
– sekretarz redakcji. Skład redakcji zmienił się, ale w tym gronie pozostał Kol. Andrzej Alweil, 
którego zasługi w dotychczasowym prowadzeniu Biuletynu są ogromne i należy je bardzo 

wysoko ocenić.
Zapraszamy wszystkich do współpracy z Biuletynem. Jego łamy są otwarte dla wszystkich członków samorządu. Biuletyn daje 

możliwość zgłaszania istotnych problemów zawodowych i społecznych, pozwala na przedstawianie rzeczowej krytyki i polemiki, 
daje pod rozwagę nowe pomysły rozwiązywania wielu bieżących problemów. Wykorzystajmy także i tę szansę, by indywidualny 
głos każdego z nas miał większe znaczenie. 

Biuletyn pozostanie nadal oficjalnym publikatorem Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

                                                                     Michał Konopa
                                                                   Prezes Rady Śl.Il-W

KoleżanKi i Koledzy



�
Biuletyn    ŒlĄskiej izBy lekarsko-weterynaryjnej                                                                                         czerwiec  2009

zjazD

Otwarcia Zjazdu dokonał prezes Śl.IL-W dr Michał Konopa. 
Przywitał wszystkich obecnych 113 delegatów, gości, a szcze-
gólnie: kol. Janusza Związka - Głównego Lekarza Weterynarii, 
kol. Tadeusza Jakubowskiego - prezesa Krajowej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej, Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Tadeusza 
Sarnę (jednocześnie delegata), prezesów zaprzyjaźnionych izb 
lekarsko-weterynaryjnych: prezesa Izby Dolnośląskiej kol. Jana 
Dorobka oraz Izby Opolskiej kol. Tomasza Pięknika. Prezes Izby 
Śląskiej powitał również seniorów zawodu: Alinę Dulębę i kol. 
Zdzisława Sikorę oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii z Gli-
wic kol. Szczepana Błachuta, członków ustępujących organów 
Izby Śląskiej. Prezes Izby powitał również panią Agnieszkę Chu-
derę oraz Adama Albrechta - przedstawicieli firm „GEOTEC”, 
którym podziękował za pomoc w organizacji Zjazdu. Powitał 
też mecenasa Zenona Klatkę, który nieustannie wspomagał swą 
wiedzą Radę ustępującej kadencji. Poinformował, że Zjazd otrzy-
mał życzenia od samorządów zawodowych: Izby Małopolskiej, 
Świętokrzyskiej oraz życzenia od Śląskiego Wojewódzkiego 
Inspektoratu Farmaceutycznego, prezesa Śląskiej Izby Aptekar-
skiej. Prezes przekazał prośbę o usprawiedliwienie nieobecności 
Stanisława Dąbrowy - wicewojewody śląskiego. Przypomniał 
lekarzy weterynarii zmarłych w ostatnim roku: kol. Lesława Sit-
ka, Czesława Paleologa, Witolda Jemielity, Jana Szczerbaka oraz 
przyjaciela naszego zawodu kol. Jacka Gąsiorka. Uczczono ich 
pamięć chwilą ciszy.

Następnie prezes M. Konopa przypomniał, że wszelkie infor-
macje dotyczące działania Izby oraz materiały na bieżący Zjazd, 
w tym stanowiska i projekty uchwał, można przeczytać w Biule-
tynie i na stronie internetowej.

Przystąpiono do realizacji punktów Zjazdu. Prezes popro-
sił o przedstawienie kandydatur na przewodniczącego Zjazdu. 
Ponieważ zostały przedstawione dwie kandydatury: kol. Ewy 
Fidler-Kwiatek i kol. Beaty Fulińskiej,  kol Mariusz Grzesiczek 
złożył wniosek o utajnienie głosowania na przewodniczącego 
Zjazdu. Wniosek został przegłosowany w proporcji 59 za, 27 
przeciw, 7 głosów wstrzymujących. Podczas przygotowywa-
nia kart do głosowania wręczono odznaczenia Krajowej Rady 
Lekarsko - Weterynaryjnej - ,,Meritusy”. Z rąk prezesa Krajo-
wej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej otrzymały je – kol. Mi-
rosława Lewicka – Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
Śląskiej Izby Lek.-Wet. oraz członek Rady kol. Barbara Gru-
ca. Wybrano czteroosobową komisję skrutacyjną, przy jednym 
głosie wstrzymującym, do wyboru przewodniczącego Zjazdu  
(S. Samotij, W. Jadanowski, B. Lisak oraz M. Berdecki).

Przed głosowaniem głos zabrał prezes Krajowej Izby Le-
karsko-Weterynaryjnej, który podziękował za zaproszenie oraz 
przedstawił w formie prezentacji multimedialnej osiągnięcia i 
bolączki naszego samorządu w czasie trwania ostatniej kadencji, 
oraz życzył wszystkim owocnych wyborów. 

Wynik wyboru przewodniczącego Zjazdu: do głosowania 
uprawnionych było 102 kandydatów, oddano głosów 102, w tym 
głosów ważnych 100. Na przewodniczącą Zjazdu została wybrana 
kol. Beata Fulińska przy większości głosów 55 (do 45 dla kol. 
Ewy Fidler-Kwiatek). Kolejnym punktem były wybory prezy-
dium Zjazdu: dokonano wyboru 2 zastępców (J.Zawadzki i W. 
John) oraz 2 sekretarzy: B. Grucę i T. Wysockiego. 

Po wyborze Prezydium Zjazdu, jego przewodnicząca popro-

StreSzczenie protoKołu 
ze Sprawozdawczo-wyborczego zjazdu 

Śląskiej izby lekarsko-weterynaryjnej 
w katowicach w dn. 13.03.2009 r

siła o zabranie głosu Głównego Lekarza Weterynarii kol. Janusza 
Związka, który przedstawił aktualne problemy dotyczące wetery-
narii, a szczególnie dotyczące działań Inspekcji Weterynaryjnej, 
o której wyrażał się ze szczególną troską. Podziękował wszystkim 
lekarzom weterynarii Inspekcji oraz lekarzom wolnej praktyki za 
pomoc w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, dzięki którym 
nasz kraj uzyskuje statusy kraju wolnego od gruźlicy oraz białacz-
ki i będzie uznany za wolny od brucelozy. Na koniec podziękował 
za zaproszenie i życzył owocnych wyborów.

Z kolei głos zabrał prezes Dolnośląskiej Izby Lekarsko-We-
terynaryjnej, który podziękował za zaproszenie i podkreślił wza-
jemne więzi naszych śląskich Izb, życząc na koniec godnych i 
dobrych wyborów. W podobnym tonie przemawiał kol. Tomasz 
Pięknik - prezes Opolskiej Izby, szczególnie dziękując dr. Miro-
sławowi Tomaszewskiemu oraz prezesowi Michałowi Konopie 
za współpracę.

Następnie przewodnicząca Zjazdu poprosiła delegatów o 
przyjęcie regulaminu Zjazdu z poprawką dotyczącą utajnienia 
głosowania na przewodniczącego Zjazdu. Regulamin został przy-
jęty przy czterech głosach wstrzymujących. W dalszej kolejności 
Zjazd przyjął porządek obrad Zjazdu (przy jednym głosie wstrzy-
mującym).

Do komisji mandatowej zgłoszono kol. B. Lisaka i kol. J. 
Skrzypca. Skład taki przyjęto jednogłośnie. Do komisji uchwał 
i wniosków zgłoszono kol. B. Kubicę, kol. E. Wtorek i kol. M. 
Heluszkę - skład komisji przyjęto przy jednym głosie wstrzymu-
jącym. Do komisji regulaminowej zgłoszono kolegów: K. Orlika 
oraz Z. Krysztofiaka Ten skład komisji regulaminowej przyjęto 
jednogłośnie. Następnie dr Tadeusz Jakubowski oraz dr Michał 
Konopa wręczyli zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu 
oraz legitymację Śl.IL-W kol. Przemysławowi Markowi. 

Przystąpiono do realizacji porządku obrad – sprawozdania 

z prac organów Śląskiej Izby, które przedstawili kolejno: pre-
zes Rady Śl.IL-W M. Konopa, (po stwierdzeniu prawomocności 
przez komisję mandatową – wskaźnik 92,92% i przerwie kawo-
wej), skarbnik - kol. K. Orlik, Rzecznik Odpowiedzialności Za-
wodowej, kol. M. Lewicka, przewodniczący Sądu Śląskiej Izby 
lekarsko-Weterynaryjnej, kol. D. Wierzbinka oraz przewodni-
czący Komisji Rewizyjnej kol. Z. Krysztofiak, który przedstawił 
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następujące wnioski: komisja rewizyjna nie widzi konieczności 
podwyższenia wysokości składki na rok 2009 oraz - przy braku 
uchybień pod względem finansowym - komisja rewizyjna prosi 
Zjazd o udzielenie absolutorium (wszystkie ww. sprawozdania 
drukowane były w Biuletynie nr 59 - przyp.red.)

Po wysłuchaniu sprawozdań, do których nikt nie wniósł uwag 
Zjazd przystąpił do podejmowania uchwał:

- Uchwała 1/2009 Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu 
Lekarzy Weterynarii Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w 
Katowicach z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia i za-
twierdzenia sprawozdania Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Wetery-
naryjnej w Katowicach – przyjęto jednogłośnie. 

- Uchwała 2/2009 Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Le-
karzy Weterynarii Śląskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej w Ka-
towicach z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia i zatwier-
dzenia sprawozdania Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach – przyjęto 
przy jednym głosi wstrzymującym.

- Uchwała 3/2009 Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu 
Lekarzy Weterynarii Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w 
Katowicach z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia i za-
twierdzenia sprawozdania Sądu Śląskiej Izby Lekarsko-Wetery-
naryjnej w Katowicach – przyjęto jednogłośnie.

- Uchwała 4/2009 Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Le-
karzy Weterynarii Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Ka-
towicach z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia i zatwier-
dzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Śląskiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej w Katowicach – przyjęto jednogłośnie.

- Uchwała 5/2009 Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu 
Lekarzy Weterynarii Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w 
Katowicach z dnia 13 marca 2009 r. Sprawozdawczo-Wyborczy 
Zjazd Lekarzy Weterynarii Śląskiej Izby lekarsko-Weterynaryj-
nej zatwierdza pod względem  merytorycznym i finansowym, 
na wniosek komisji Rewizyjnej Śląskiej Izby Lekarsko-Wetery-
naryjnej, sprawozdanie roczne za 2008 rok Rady Śląskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej i udziela Radzie Śląskiej Izby Lekar-
sko-Weterynaryjnej absolutorium – przyjęto przy jednym głosie 
wstrzymującym. 

Po przyznaniu ustępującej Radzie absolutorium przystąpiono 
do wyboru komisji wyborczej. Zgłoszono kandydatury: kol. G. 
Tokarczyka, kol. W. Jadanowskiego, kol. K. Markiewicza - skład 
komisji przyjęto jednogłośnie. Następnie przystąpiono do zgłasza-
nia kandydatur na prezesa Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
oraz na Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Izby 
Lekarsko–Weterynaryjnej: kol. Wioletta Olender na stanowisko 
prezesa zgłosiła kandydaturę Michała Konopy, a kol. Joanna Ja-
kubowska kandydaturę kol. Jerzego Smogorzewskiego; na sta-

nowisko Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej kol. Maciej 
Witt zgłosił kandydaturę kol. Romana Fabisza, a kol. Mirosław 
Tomaszewski zgłosił kandydaturę kol. Mirosławy Lewickiej.

Przewodnicząca Zjazdu poprosiła o zabranie głosu poszcze-
gólnych kandydatów. Kol. M. Konopa opisał swe doświadczenie 
oraz sukcesy zawodowe, zwrócił uwagę na plany na przyszłość w 
działaniu Rady Śląskiej Izby oraz w skrócie omówił osiągnięcia 
ustępującej Rady. Zapewnił zebranych, że będzie kontynuował 
kierunek działań poprzedniej Rady. Kolejny kandydat, kol. J. 
Smogorzewski w sposób wyczerpujący przedstawił swój życiorys 
oraz osiągnięcia w różnych płaszczyznach swego życia. Przedsta-
wił się jako postępowy i niebojący się zmian społecznik o dużym 
doświadczeniu zawodowym i przygotowaniu merytorycznym. W 
podobnym tonie wystąpienia mieli kol. M. Lewicka oraz kol. Ro-
man Fabisz. W dalszej części ww. kandydaci udzielali odpowiedzi 
na pytania uczestników Zjazdu.

Następnie przystąpiono do wyboru komisji skrutacyjnej na 
potrzeby wyborów prezesa Rady Śl.IL-W oraz Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej. Zgłoszono następujących kolegów 
oraz koleżankę: K. Kuczera, J. Dziwisiński, M. Gryniuk, A. 
Sroka, J. Gomóła, M. Machoj, M. Berdecki, R. Pelon. Delegaci 
jednogłośnie przyjęli kandydatury do komisji skrutacyjnej. Prze-
wodnicząca Zjazdu kol. B. Fulińska oraz przewodniczący komisji 
wyborczej kol. K. Markiewicz przypomnieli wszystkim zasady 
głosowania. Z chwilą oddania kart do głosowania przewodnicząca 
Zjazdu ogłosiła przerwę obiadową.

Po przerwie odczytano protokół komisji skrutacyjnej. Upraw-
nionych do głosowania było 106 delegatów, oddano 106 głosów, 
w tym jeden nieważny. Na prezesa Śląskiej Izby Lekarsko-Wete-
rynaryjnej został wybrany kol. Michał Konopa otrzymując 74 gło-
sy; na kol. J. Smogorzewskiego oddano 31 głosów. Do głosowania 
na Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej uprawnionych było 
106 delegatów; oddano 106 ważnych głosów. Wybrano kol. M. 
Lewicką 62 głosami. Na kol. R. Fabisza oddano 44 głosy. Doktor 
Michał Konopa podziękował za wybór, również kol. Mirosława 
Lewicka podziękowała za okazane zaufanie.

Po ogłoszeniu wyników głos zabrał prezes Krajowej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej Tadeusz Jakubowski i w krótkim wy-
stąpieniu złożył gratulacje nowo wybranemu prezesowi Śl.IL-W 
i Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej. 

Następnie przegłosowano zamianę kolejności w porządku 
obrad (przesunięcie pkt. 20 - Dyskusja i zapytania, zgłaszanie 
uchwał zjazdowych), którą przyjęto przy 1 głosie sprzeciwu.

Zgodnie z kolejnym punktem obrad nastąpiło zgłaszanie kan-
dydatów na członków Rady Śl.IL-W. I tak zgłoszeni zostali: kol. J. 
Banaś, kol. J. Gąsiorczyk-Jamrozy, kol. E. Fidler-Kwiatek, kol. A. 
Paszek, kol. T. Hapeta, kol. Z. Mazur, kol. J. Smogorzewski, kol. 
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K. Kuczera, kol. J. Pokorska, kol. W. John, kol. K. Stachura, kol. 
J. Gutmański; kol. B. Kubica, kol. K. Markiewicz; kol. Z. Krysz-
tofiak, kol. J. Zawadzki, kol. B. Fulińska, kol. B. Gruca, kol. K. 
Orlik, kol. M. Grzesiczek, kol. M. Stefanek. Kol. G. Ramisz, kol. 
J. Dziwisiński, kol. L. Szczepańczyk, kol. A. Wardęga. Kol. D. 
Wierzbinka, kol. E. Wtorek i kol. K. Szwarc nie wyrazili zgody na 
kandydowanie. Pozostałe ww. osoby taką wolę wyraziły. Kolega 
Z. Krysztofiak zgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatów 
- wniosek przyjęto przy jednym głosie sprzeciwu. Lista kandyda-
tów została zatwierdzona jednogłośnie.

Następnie zgłoszono kandydatury na zastępców Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej: kol. A. Tabacki, kol. P. Ścigała, 
kol. J. Musialik, kol. E. Wtorek, kol. K. Szwarc wyrazili zgodę 
na kandydowanie natomiast kol. R. Fabisz, i kol. D. Sysoł–Sornat  
zgody nie wyrazili. Lista została zamknięta i przyjęta jednogłoś-
nie. Następnie zgłoszono kandydatury do Sądu Śl.IL-W: kol. T. 
Hałaczkiewicz, kol. I. Gewald, kol. Z. Blimke, kol. V. Olender, 
kol. G. Tokarczyk, kol. R. Fabisz, kol. J. Skrzypiec, kol. J. Go-
móła, kol. A. Janikowski – wszyscy wyrazili zgodę, kol. R. Wilk 
odmówił. Lista została zamknięta przy jednym głosie sprzeciwu.

Zgłoszenia kandydatur do Komisji Rewizyjnej: kol. A. For-
nal, kol. S. Samotij, kol. B. Lisak, kol. M. Heluszka, kol. W. Ja-
danowski. Lista została zamknięta przy jednym głosie wstrzymu-
jącym się.

Zgłoszenia kandydatur na delegatów na Krajowy Zjazd Leka-
rzy Weterynarii (w kolejności zgłaszania): kol. J. Pokorska, kol. 
K. Kuczera, kol. A. Paszek, kol. Z. Mazur, kol. T. Hapeta, kol. M. 
Witt, kol. R. Wilk, kol. I. Antonkiewicz, kol. E. Fidler–Kwiatek, 
kol. Z. Krysztofiak, kol. J. Zawadzki, kol. E. Wtorek, kol. Z. Do-
bija; kol. M.  Tomaszewski, kol. T. Sarna, kol. B. Kubica, kol. J. 
Gomóła, kol. B. Lisak, kol. A. Miernik, kol. J. Brząkalik, kol. J. 
Smogorzewski, kol. J. Banaś, kol. J. Gąsiorczyk-Jamrozy, kol. R. 
Fabisz, kol. J. Dziwisiński, kol. M. Stefanek, kol. V.Olender, kol. 
K. Stachura, kol. K. Orlika, kol. Z. Blimke, kol. M. Konopa, kol. 
M. Grzesiczek, kol. L. Szczepańczyk – wszyscy wyrazili zgodę na 
kandydowanie. Kol. A. Porębska, B. Fulińska, kol. W. Kalinowski 
i kol. A. Szlichta nie wyrazili zgody na kandydowanie. Lista zo-
stała zamknięta przy dwóch osobach wstrzymujących się.

Kolejnym punktem porządku obrad był wybór Komisji Skru-
tacyjnej. Do komisji wybrani zostali: kol. J. Kraus, kol. P. Gajos, 
kol. M. Gryniuk, kol. K. Biś, kol. M. Wierzbowska, kol. Ł. Ciu-
pek, kol. D. Sysoł-Sornat, kol. J. Szczekała, kol. M. Szendzielorz, 
kol. K. Mura, kol. R. Pelon, kol. D. Kotela, kol. B. Mucha, kol. D. 
Łazarek-Tabor. Kolega S. Samotij zgłosił wniosek o zamknięcie 
listy, wniosek przyjęto jednogłośnie. Kandydaci wyrazili zgodę. 
Lista została zamknięta. Nastąpiło także głosowanie zmiany w 
regulaminie dotyczącej zwiększenia ilości osób w Komisji Skru-
tacyjnej do czternstu. Zmianę przyjęto jednogłośnie.

W czasie przygotowywania przez Komisję Skrutacyjną kart 
do głosowania wrócono do pkt. 20 porządku obrad. 

Skarbnik Śl.IL-W kol. Krzysztof Orlik przedstawił projekt 
uchwały w sprawie budżetu Śl.IL-W zwracając uwagę na po-
prawkę dotyczącą wydania słownika biograficznego - projekt 
został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się. Następnie 
kol. K. Orlik przedstawił projekt uchwały w sprawie wysokości 
miesięcznej składki członkowskiej na okres 2009/2010 - skład-
ka pozostaje niezmieniona - projekt przyjęto przy jednym głosie 
wstrzymującym się.

Kol. Mirosława Lewicka przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie upoważnienia Rady Śl.IL-W do przygotowania, przy 
współpracy z Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej, re-
gulaminu sekretariatu Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
- wyjaśniając, że zmiany są spowodowane ustawą o informacjach 
niejawnych i że dalsze prace nad tym regulaminem zostaną prze-

kazane nowej Radzie Śl.IL-W. Projekt został przyjęty przy jed-
nym głosie sprzeciwu i jednym wstrzymującym się.

Kol. Wojciech John odczytał stanowisko Sprawozdawczo- 
Wyborczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Śl.IL-W w sprawie 
wystąpienia do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o do-
konanie zmian w dotychczas obowiązującej procedurze wyboru 
delegatów w rejonach wyborczych na okręgowe zjazdy lekarzy 
weterynarii. Głos zabrał doktor Michał Konopa wyjaśniając, że 
obowiązujące przepisy są zbyt restrykcyjne i utrudniają wybór 
delegatów na zjazd. Kol. Roman Fabisz stwierdził, że próg 20% 
jest zdecydowanie za niski i zaproponował 30-40%. M. Konopa 
zaproponował użycie zwrotu „obniżenie progu” z 50%. Poprawka 
została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym się. Następ-
nie przegłosowano stanowisko, które zostało przyjęte przy jed-
nym głosie wstrzymującym się.

W czasie przeznaczonym na zapytania do zgłoszonych kan-
dydatów do poszczególnych organów Izby głos zabrali: kol. Ro-
man Fabisz (w sprawach kworum na zebraniach wyborczych oraz 
przeprowadzaniu kontroli zakładów leczniczych dla zwierząt), 
kol. Michał Konopa (jako riposta), kol. Andrzej Szlichta (w spra-
wie słownika biograficznego).

Po zebraniu wypełnionych kart do głosowania ogłoszono 
przerwę, a po niej przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków 
- Bogusław Kubica ogłosił, że Zjazd przyjął wszystkie wcześniej 
głosowane uchwały i wnioski.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół do-
tyczący wyboru członków Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Wetery-
naryjnej - Zjazd dokonał wyboru: Bogusław Kubica (69 głosów), 
Krzysztof Orlik ( 57 gł.), Mariusz Grzesiczek (56 gł.), Konrad 
Kuczera (56 gł.), Adam Paszek (56 gł.), Ewa Fidler-Kwiatek (48 
gł.), Jordan Zawadzki (47 gł.),Wojciech John (46 gł.), Agnieszka 
Wardęga (46 gł.), Beata Fulińska (45 gł.), Jadwiga Banaś (43 gł.), 
Barbara Gruca (40 gł.), Zbigniew Krysztofiak (38 gł.),Tadeusz 
Hapeta (35 gł.), Katarzyna Stachura (33 gł.).

Przew. Kom. Skrutacyjnej odczytał protokół dot. wyboru 
Członków Komisji Rewizyjnej ŚLIL-W - Zjazd dokonał wyboru: 
Sławomir Samotij, Bogdan Lisak, Maria Heluszka, Wiesław Ja-
danowski, Adam Fornal.

Przew. Kom. Skrutacyjnej odczytał protokół dotyczący wybo-
ru zastępców ROZ Śl.IL-W - Zjazd dokonał wyboru: Jacek Mu-
sialik (59 gł.), Krzysztof Szwarc (73 gł.), Piotr Ścigała (67gł.), 
Aleksander Tabacki (76 gł.).

Przew. Kom. Skrutacyjnej odczytał protokół dotyczący wy-
boru członków Sądu Śl.IL-W - Zjazd dokonał wyboru: Zbigniew 
Blimke, Roman Fabisz, Ireneusz Gewald, Józef Gomóła, Tadeusz 
Hałaczkiewicz, Andrzej Janikowski, Violetta Olender, Jan Skrzy-
piec, Grzegorz Tokarczyk.

Kol. Maria Gryniuk (członek Kom. Skrutacyjnej) odczytała 
protokół dotyczący wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Lekar-
sko-Weterynaryjny - Zjazd dokonał wyboru:

Michał Konopa (66gł.), Zbigniew Blimke (57 gł.), Zbigniew 
Krysztofiak (55 gł.), Bogusław Kubica (51 gł.), Mariusz Grzesi-
czek (50 gł.), Konrad Kuczera (49 gł.), Mirosław Tomaszewski 
(48 gł.), Zenon Dobija (45 gł.), Roman Fabisz (45 gł.), Krzysztof 
Orlik (45 gł.), Józef Gomóła (43 gł.), Ewa Fidler-Kwiatek (41 
gł.), Violetta Olender (41 gł.), Adam Paszek (41 gł.), Maciej Witt 
(40 gł.), Jadwiga Banaś (39 gł.), Tadeusz Sarna (38 gł.). Kole-
dzy Joanna Pokorska, Ewa Wtorek i Zbigniew Mazur otrzymali 
ex equo 35 głosów. Kol. Ewa Wtorek zrezygnowała z udziału w 
wyborach.

Przewodnicząca Zjazdu podziękowała wszystkim za udział w 
Zjeździe i ogłosiła jego zakończenie.

Na podstawie protokołu sporządzonego przez sekretarzy Zjazdu 
skrótu dokonała M. Górska, Katowice, 08.06.2009 r.
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ucHwała nr 6/2009
sprawozdawczo-wyborczego zjazdu lekarzy weterynarii

Śląskiej izby lekarsko-weterynaryjnej
w katowicach

z dnia 13 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdań rady Śląskiej izby lekarsko-weterynaryjnej, rzecznika odpowie-
dzialności zawodowej Śląskiej izby lekarsko-weterynaryjnej, sądu Śląskiej izby lekarsko-weterynaryjnej i komisji 
rewizyjnej Śląskiej izby lekarsko-weterynaryjnej.

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych ( 
tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 187, poz. 1567 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1
Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach, obradujący 

w dniu 13 marca 2009r. przyjmuje i zatwierdza sprawozdania Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Sądu Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i Komisji 
Rewizyjnej Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za okres od ostatniego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Śl.I.L-W 15 marca 
2008r.

§ 2
Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zatwierdza pod względem 

merytorycznym i finansowym na wniosek Komisji Rewizyjnej Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej sprawozdanie roczne 
za 2008r. Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach i udziela Radzie Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
absolutorium.

§3     
Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia

Przewodniczący  Zjazdu  Beata Fulińska

z-ca przewodniczącego  Zjazdu Wojciech John

z-ca przewodniczącego  Zjazdu Jordan Zawadzki

sekretarz Zjazdu Barbara Gruca

sekretarz  Zjazdu Tomasz Wysocki



�
Biuletyn    ŒlĄskiej izBy lekarsko-weterynaryjnej                                                                                         czerwiec  2009

zjazD

 Katowice dnia, 13.03.2009 r.

protoKół
komisji skrutacyjnej działającej na sprawozdawczo-wyborczym zjeździe lekarzy weterynarii                          

Śląskiej izby lekarsko-weterynaryjnej w katowicach w dniu 13 marca 2009 r.

powołanej w celu wyboru prezesa rady Śląskiej izby lekarsko-weterynaryjnej.

Komisja skrutacyjna w składzie:
1. Konrad Kuczera – przewodniczący
2. Jarosław Dziwisiński – członek
3. Maria Gryniuk – członek
4. Adam Sroka – członek
5. Józef Gomóła – członek
6. Marcin Machoj – członek
7. Marek Berdecki – członek
8. Robert Pelon - członek

Stwierdziła, że uprawnionych do głosowania było 106.
Głosów oddano 106.
w tym:  głosów ważnych: 105
	 			głosów nieważnych: 1

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
1. Konopa Michał  74
2. Smogorzewski Jerzy  31

W związku z powyższym Zjazd dokonał wyboru:
1. konopy Michała

Podpisy członków Komisji:
K. Kuczera

J. Dziwisiński
M. Gryniuk

A. Sroka
J. Gomóła

M. Machoj
M. Berdecki

R. Pelon

apelujemy

Ponownie apelujemy o przekazywanie do biura Śląskiej izby lekarsko-
weterynaryjnej w katowicach aktualnych adresów poczty elektronicznej 
zakładów leczniczych dla zwierząt  w celu umożliwienia przekazywania w 

szybki sposób wszystkich istotnych wiadomości izbowych.

                                                                                    (Redakcja)
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ucHwała nr 7/2009
sprawozdawczo-wyborczego zjazdu lekarzy weterynarii

Śląskiej izby lekarsko-weterynaryjnej
w katowicach z dnia 13 marca 2009 r.

w sprawie wysokości miesięcznej składki członkowskiej na okres 2009/2010.

Na podstawie art. 27 pkt 8 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryj-
nych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczną składkę członkowską w wysokości 38 złotych od każdego członka Śląskiej Izby Lekarsko-Wetery-
naryjnej.

§ 2

Ustala się miesięczną składkę członkowską w wysokości 5 złotych od emeryta lub rencisty członka Śląskiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej niewykonującego zawodu lekarza weterynarii.

§ 3

Wpłata składki członkowskiej za dany miesiąc winna być dokonana do dnia 10. następnego miesiąca.

§ 4

Upoważnia się Radę Śl.IL-W do czasowego obniżenia lub zawieszenia płatności składki członkowskiej w szczególnych 
przypadkach losowych członków Izby.

§ 5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia  
1 kwietnia 2009 roku.

Przewodniczący  Zjazdu  Beata Fulińska

Z-ca przewodniczącego  Zjazdu Wojciech John

Z-ca przewodniczącego  Zjazdu Jordan Zawadzki

Sekretarz Zjazdu Barbara Gruca

Sekretarz  Zjazdu Tomasz Wysocki

oferty pracy

Informujemy, że oferty pracy są zamieszczone i stale aktualizowane (w mo-
mencie zgłaszania aktualizacji przez zainteresowanych lekarzy weterynarii) na 

naszej stronie internetowej w zakładce	oferty pracy.
(red.)
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ucHwała nr 8/2009
sprawozdawczo-wyborczego zjazdu lekarzy weterynarii

Śląskiej izby lekarsko-weterynaryjnej

w katowicach z dnia 13 marca 2009 r.

w sprawie budżetu Śląskiej izby lekarsko-weterynaryjnej na 2009 r.

Na podstawie art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryj-
nych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1
wPŁywy

1. Składki członkowskie   439.600,00 
2. Dystrybucja paszportów  110.000,00 
3. Wpływy z opłat z rejestracji praktyk   9.000,00 
4. Pozostałe wpływy  12.000,00 
5. Zaległe składki  63.900,00 
6. Wpływy ze zmian w regulaminach ZLZ  8.000,00 
ogółem wpływy:  642.500,00

§ 2
koszty

1. wynagrodzenia  99.000,00 
1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy. Wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenia  86.000,00 
2. Wynagrodzenia dla biegłych wykonujących ekspertyzy 
na rzecz Sądu Okręgowego i Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej i protokolantów  8.000,00 
3. Pozostałe umowy–zlecenia wykładowców itp  5.000,00 
2. składki zus i inne  14.000,00 
1. Składki ZUS  12.000,00 
2. Wynagrodzenie urlopowe  2.000,00 
3. koszty utrzymania biura  138.000,00 
1. Doposażenie biura Izby, zakup druków, materiałów biurowych, 
materiałów do kopiarek, komputerów, środków czystości, 
drobnego poczęstunku  30.000,00 
w tym: usługi obce  108.000,00 
1. Usługi obce: opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, 
naprawy i konserwacje środków trwałych, opłaty bankowe 
i pozostałe usługi  65.000,00 
2. Czynsze  43.000,00 
4. Delegacje  75.000,00 
1. Członków Rady i Prezydium (dyżury)  36.000,00 
2. Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej  8.000,00 
3. Sądu Okręgowego  8.000,00 
4. Komisji Rewizyjnej  2.500,00 
5. Członków komisji stałych i nadzwyczajnych  8.000,00 
6. Delegacje kontrolujących lecznice (zgodnie z ustawą)  6.500,00 
7. Pozostałe delegacje  3.000,00 
5. koszt organizacji zjazdu  16.000,00 
6. składka na rzecz krajowej izby lekarsko-weterynaryjnej  161.300,00 
7. Dofinansowanie imprez i sympozjów organizowanych 
przy udziale i pod patronatem Śl.il-w  7.660,00 
8. koszty wydawania Biuletynu i słownika biograficznego  35.000,00 
9. Pozostałe koszty  99.540,00 
1. Zapomogi bezzwrotne  15.000,00 

zjazD
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 z Prac raDy

2. Nagrody dla absolwentów  2.000,00 
3. Działalność szkoleniowo-oświatowa  8.000,00 
4. Za dystrybucję paszportów do Krajowej Izby Lek.-Wet.  50.000,00 
5. Ubezpieczenia  23.040,00 
6. Podatek od kosztów niestanowiących kosztów uzyskania 
przychodu oraz koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu  1.500,00 
ogółem koszty (wydatki)  642.500,00

§ 3
Zjazd Lekarzy Weterynarii Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej upoważnia Radę tejże Izby do przesunięcia środków w 

poszczególnych paragrafach i działach w przypadkach uzasadnionych potrzeb.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Niniejszy budżet Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej równoważy planowane dochody  

i przewidywane koszty z możliwością dokonywania w trakcie roku odpowiednich korekt. Budżet przyjęto na podstawie uchwały 
Zjazdu o wysokości składki członkowskiej oraz planowanych wpływach z dystrybucji paszportów, opłat rejestracyjnych po-
bieranych przy wpisie do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt oraz opłat za dokonanie zmian we wpisie. Jednocześnie 
w kosztach uwzględniono wzrost kosztów utrzymania i prowadzenia lokal, wzrost kosztów delegacji (stawki za przejazd sa-
mochodem) itd.

Przewodniczący  Zjazdu  Beata Fulińska

Z-ca przewodniczącego  Zjazdu Wojciech John

Z-ca przewodniczącego  Zjazdu Jordan Zawadzki

Sekretarz Zjazdu Barbara Gruca

Sekretarz  Zjazdu Tomasz Wysocki

Nowo wybrany prezes – dr Michał Konopa dokonał otwarcia 
I posiedzenia Rady V kadencji Śl.IL-W i powitał przybyłych na 
posiedzenie członków Rady, Sąd Śl.IL-W, Komisję Rewizyjną i 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. W posiedzeniu Rady 
udział wzięło 16 członków Rady - uzyskano zatem kworum nie-
zbędne do podejmowania uchwał. Rada jednogłośnie przyjęła 
porządek obrad (ze zmianami) – 16 głosów za.

Część uchwałodawcza:
- uchwała w sprawie wyboru Prezydium Rady Ślą-

skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz wyborów  
w pozostałych organach Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
– 1/V/2009

- uchwała w sprawie zakresu obowiązków poszczególnych 
członków Prezydium – 2/V/2009

- uchwała nr 3/V/2009  w sprawie powołania człon-
ków Rady Śl.IL-W do organizacji stałych komisji: Ko-
misja ds. Lekarzy Wolnej Praktyki – kol. Beata Fulińska, 
Komisja ds. Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej – kol. 
Konrad Kuczera Komisja  Etyki Deontologii i Historii Zawodu 
– kol. Jordan Zawadzki Komisja  Finansowo-Gospodarcza i Sa-
mopomocy Koleżeńskiej  – kol. Zbigniew Krysztofiak

- uchwała nr 4/V/2009  w sprawie podpisywania dokumentów 
dotyczących zobowiązań majątkowych Rady  Śl.IL-W

- uchwała nr 5/V/2009  w sprawie kontynuacji wydawania Biu-

StreSzczenie protoKołu z i poSiedzenia rady V 
Kadencji Śl.il-w w KatowicacH 

z dnia 26.03.2009 r
letynu Informacyjnego Śl.IL-W w ilości minimum 2 wydań w roku. 
Następnie powołano zespół ds. opracowania uwag Śl.IL-W  do 
ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt. W skład zespołu 
weszli: Barbara Gruca - przewodnicząca, Beata Fulińska i Bogu-
sław Kubica (członkowie zespołu). Zespół w swej działalności 
będzie miał  za zadanie przeanalizować propozycje zespołu po-
przedniej kadencji, przedstawić swoje i przelać wszystkie uwagi 
na papier w terminie do następnego Posiedzenia Rady.

- uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków Śl.IL-W oraz 
stwierdzenia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii (2 
absolwentów)

- uchwała w sprawie wpisu do rejestru lek. wet. członków Śl.IL-
W– przeniesienie z Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
Z powodu braków w dokumentacji nie podjęto uchwały  w spra-
wie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie utraty 
prawa wykonywania zawodu i skreślenia z listy lekarzy wetery-
narii.

- uchwały w sprawie umorzenia zaległych składek członkow-
skich – pozytywnie rozpatrzono trzy wnioski

- uchwały w sprawie wpisu do rejestru upoważnionych do 
wystawiania paszportów (4 kompletne wnioski)

- uchwała w sprawie wykreślenia ZLZ z ewidencji (na wnio-
sek właściciela)

- uchwała w sprawie wpisu do ewidencji ZLZ
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- uchwała w sprawie zmiany uchwały „paszportowej” w 
związku ze zmianą nazwy zakładu leczniczego 

- uchwały w sprawie zmian w regulaminach ZLZ (zmienio-
no regulaminy w dwóch zakładach leczniczych dla zwierząt)  
Odrzucono wniosek Kolegi (absolwenta SGGW) o dofinansowa-
nie kwotą 1000,00 PLN zjazdu absolwentów Jego rocznika. 

Sprawy różne:
ustalone zostały terminy następnych posiedzeń Rady w 2009 

r. - 05 maja, 02 czerwca, ruchomy termin przełom lipca/sierpnia, 
01 września, 06 października, 03 listopada, 15 grudnia;

Następnie zostały radzie przedstawione wyniki wyborów:
1) Przewodniczącego  i wiceprzewodniczącego Sądu Lekar-

sko-Weterynaryjnego Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej:
- na przewodniczącego Sądu Śl.IL-W  został wybrany kol. 

Józef Gomóła (9 głosów)
- na wiceprzewodniczącego Sądu Śl.IL-W   - kol. Zbigniew 

Blimke (jednogłośnie w głosowaniu jawnym)
2) I zastępcę Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – jed-

nogłośnie wybrano kol. Jacka Musialika.
3) Komisja Rewizyjna Śl.IL-W dokonała przez aklamację 

wyboru:
- kol. Bogdana Lisaka na przewodniczącego Komisji Rewi-

zyjnej Śl.IL-W  
- kol. Marii Heluszki na zastępcę Przewodniczącego Śl.IL-

W.
Na tym posiedzenie zakończono.

Streszczenia na podstawie protokołu dostępnego w biurze Izby dokona-
ła M. Górska, Katowice, 09.06.2009 r. 

ucHwała nr 1/V/2009 
rady ŚląSKiej izby leKarSKo-weterynaryjnej

w katowicach z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie wyboru Prezydium rady Śląskiej izby lekarsko-weterynaryjnej oraz wyborów w pozostałych organach 
Śląskiej izby lekarsko-weterynaryjnej.

Na podstawie art. 27  pkt 4, 5, 6 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-
weterynaryjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 z późn. zm.), § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 
Gospodarki Żywnościowej z 29 lipca 1993 r. w sprawie postępowania dotyczącego odpowiedzialności zawodowej lekarzy wete-
rynarii (Dz.U. nr 79, poz. 371), § 35, ust. 1 w związku z § 33, ust. 1, 2 i 3 uchwały 78/00/II Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej  
z dnia 9 grudnia 2000 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania 
członków tych organów oraz § 5 uchwały nr 9/2005 Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Śląskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie przyjęcia regulaminu organizacji organów Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i trybu 
ich działania uchwala się, co następuje:

§ 1
 
Powołuje się w skład Prezydium Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej następujące osoby:
1. lek. wet. Mariusza Grzesiczka na funkcję wiceprezesa
2. lek. wet. Katarzynę Stachurę na funkcję sekretarza
3. lek. wet.  Krzysztofa Orlika na funkcję skarbnika
4. lek. wet. Bogusława Kubicę na funkcję członka Prezydium
5. lek. wet. Konrada Kuczerę na funkcję członka Prezydium

§ 2
 
Przyjmuje się do wiadomości wybór, dokonany wśród zastępców Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, na I zastępcę 

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w osobie lek. wet. Jacka Musialika.

§ 3

1. Przyjmuje się do wiadomości wybór, dokonany wśród członków Sądu Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, na 
przewodniczącego Sądu Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w osobie lek. wet. Józefa Gomóły.

2. Przyjmuje się do wiadomości wybór, dokonany wśród członków Sądu Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, na 
wiceprzewodniczącego Sądu Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w osobie dr. Zbigniewa Blimke.

§ 4

1. Przyjmuje się do wiadomości wybór, dokonany wśród członków Komisji Rewizyjnej Śląskiej Izby Lekarsko-We-
terynaryjnej, na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w osobie lek. wet. Bogdana 
Lisaka.
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2. Przyjmuje się do wiadomości wybór, dokonany wśród członków Komisji Rewizyjnej Śląskiej Izby Lekarsko-We-
terynaryjnej, na wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w osobie lek. wet. Marii 
Heluszka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasaDnienie:
Podjęcie niniejszej uchwały wynika z konieczności realizacji aktów prawnych regulujących działalność organów okrę-

gowych izb lekarsko-weterynaryjnych, w tym w szczególności Regulaminu zasad i trybu działania organów Śląskiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przyjętego uchwałą 9/2005 Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii  
w Katowicach w dniu 18 marca 2005 r.

Podpisy 

 1. Banaś Jadwiga  9. Krysztofiak Zbigniew 

 2. Fidler-Kwiatek Ewa  10. Kubica Bogusław 

 3. Fulińska Beata  11. Kuczera Konrad 

 4. Gruca Barbara  12. Orlik Krzysztof 

 5. Grzesiczek Mariusz  13. Paszek Adam 
            
 6. Hapeta Tadeusz  14. Stachura Katarzyna 

Sekretarz Rady Śl.IL-W

 7. John Wojciech  15. Wardęga Agnieszka 

 8. Konopa Michał   16. Zawadzki Jordan 
     Prezes Rady Śl.IL-W.                                           

ucHwała nr 2/V/2009 
rady ŚląSKiej izby leKarSKo-weterynaryjnej

w KatowicacH
z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie ustalenia zakresu czynności dla członków Prezydium rady Śląskiej izby lekarsko-weterynaryjnej w V 
kadencji działania organów Śl.il-w

Na podstawie art. 27, pkt 4) i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekar-
sko-weterynaryjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 z późn. zm), oraz § 5 pkt. 1 uchwały nr 9/2005 Spra-
wozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie przyjęcia regulaminu 
organizacji organów Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i trybu ich działania uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się zakresy czynności dla członków Prezydium Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w V kadencji działania 
organów ŚlIL-W, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE:
Podjęcie niniejszej uchwały wynika z konieczności realizacji aktów prawnych regulujących działalność organów okrę-

gowych izb lekarsko-weterynaryjnych, w tym w szczególności Regulaminu zasad i trybu działania organów Śląskiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przyjętego uchwałą 9/2005 Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii  
w Katowicach w dniu 18 marca 2005r.

Podpisy członków Rady

załącznik  do uchwały rady Śl.il-w nr 2/V/2009
z dnia 26 marca 2009r.

zaKreSy czynnoŚci 
członKów prezydium rady Śl.il-w

 

ii. zakres czynności sekretarza rady Śl.il-w – lek. wet. katarzyny stachura

1. Sekretarz Rady Śl.IL-W  nadzoruje wykonanie uchwał Rady Śl.IL-W i jej Prezydium.
2. Do jego obowiązków należy ponadto:
−	 nadzorowanie i czuwanie nad sprawozdawczością Rady Śl.IL-W i jej Prezydium 
−	 redagowanie protokołów z posiedzeń Rady Śl.IL-W i jej Prezydium 
−	 udzielanie informacji o pracach Prezydium organom i członkom Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i redakcji  

„Życia Weterynaryjnego” lub innym czasopismom o profilu weterynaryjnym
−	 opracowanie projektów uchwał Rady Śl.IL-W lub Prezydium Rady ŚlIL-W
−	 sprawowanie nadzoru nad pracą biura Rady Śl.IL-W i zgłaszanie Prezydium odpowiednich wniosków personal-

nych,
−	 analizowanie odwołań od uchwał Rady Śl.IL-W
−	 analizowanie skarg i wniosków i przygotowywanie wniosków dla potrzeb Rady Śl.IL-W
−	 dokonanie przeglądu uchwał podjętych w I, II ,III i IV kadencji władz Śl.IL-W w celu ich aktualizacji
−	 przygotowanie i zgłaszanie Prezydium wniosków dotyczących ewentualnych korekt zakresów czynności i odpowie-

dzialności pracowników etatowych biura Śl.IL-W
3. Pełnienie dyżurów w biurze Śl.IL-W zgodnie z harmonogramem. 
4. Potwierdzanie danych zawartych w ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt oraz w rejestrze lekarzy weterynarii 

Śl.IL-W z upoważnienia prezesa Rady Śl.IL-W.
5. Wykonywanie ściśle określonych zadań powierzonych przez Radę Śl.ILW lub jej Prezydium.

załącznik  do uchwały rady Śl.il-w nr 2/V/2009
z dnia 26 marca 2009 r.

zaKreSy czynnoŚci 
członKów prezydium rady Śl.il-w

 

iii. zakres czynności skarbnika rady Śl.il-w – lek. wet. krzysztofa orlika

1. Skarbnik Rady Śl.IL-W odpowiada za gospodarkę finansową  Śl.IL-W, a w szczególności:
−	 przygotowuje projekty preliminarzy budżetowych
−	 współdziała z komisją finansową i samopomocy koleżeńskiej w sprawie opracowania analiz z zakresu działalności 

finansowo-gospodarczej  Śl.IL-W
−	 przygotowuje sprawozdania z wykonania budżetu i referuje je na Posiedzeniach Prezydium Rady Śl.IL-W
−	 nadzoruje księgowość i sprawozdawczość finansową  Śl.IL-W oraz przygotowuje projekty dokumentów określają-

cych obieg dokumentów księgowych, szczegółowe zasady postępowania z gotówką itd. 
−	 kieruje egzekwowaniem wierzytelności, zgłasza wnioski o ich umorzenie
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−	 kontroluje działalność gospodarczą, w tym inwestycyjną i remontową Rady Śl.IL-W
2. Skarbnik w swej pracy może korzystać z opinii biegłych i rzeczoznawców.
3. Pełnienie dyżurów w biurze Śl.IL-W zgodnie z harmonogramem. 
4. Potwierdzanie danych zawartych w ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt oraz w rejestrze lekarzy weterynarii 

Śl.IL-W z upoważnienia prezesa Rady Śl.IL-W.
5. Wykonywanie ściśle określonych zadań powierzonych przez Radę Śl.ILW lub jej Prezydium

załącznik  do uchwały rady Śl.il-w nr 2/V/2009
z dnia 26 marca 2009 r.

zaKreSy czynnoŚci 
członKów prezydium rady Śl.il-w

 

iV. zakres czynności członka Prezydium rady Śl.il-w – lek. wet. konrada kuczery

1. Podejmowanie wszelkich niezbędnych działań w celu zgromadzenia bazy danych lekarzy weterynarii, członków 
Śl.IL-W w oparciu o ankiety osobowe	

2. Utrzymywanie łączności pomiędzy Prezydium Rady Śl.I-W a Komisją Etyki, Deontologii i Historii Zawodu,
3. Zastępowanie sekretarza Rady Śl.IL-W w czasie jego nieobecności
4. Pełnienie dyżurów w biurze Śl.IL-W zgodnie z harmonogramem 
5. Potwierdzanie danych zawartych w ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt oraz w rejestrze lekarzy weterynarii 

Śl.IL-W z upoważnienia prezesa Rady Śl.IL-W
6. Wykonywanie ściśle określonych zadań powierzonych przez Radę Śl.ILW lub jej Prezydium.

załącznik  do uchwały rady Śl.il-w nr 2/V/2009
z dnia 26 marca 2009 r.

zaKreSy czynnoŚci 
członKów prezydium rady Śl.il-w

 

V. zakres czynności członka Prezydium rady Śl.il-w – lek. wet. Bogusława kubicy

1. Sprawowanie nadzoru w Śl.IL-W nad przyjmowaniem i dystrybucją  paszportów dla zwierząt  towarzyszących
2. Analiza i ocena postępowania lekarzy weterynarii upoważnionych do wystawiania paszportów dla zwierząt, przygo-

towywanie w tym zakresie wniosków do Rady Śl.IL-W i jej Prezydium,
3. Utrzymywanie łączności pomiędzy Prezydium Rady Śl.I-W, a Komisją Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryj-

nej
4. Pełnienie dyżurów w biurze Śl.IL-W zgodnie z harmonogramem 
5. Potwierdzanie danych zawartych w ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt oraz w rejestrze lekarzy weterynarii 

Śl.IL-W z upoważnienia prezesa Rady Śl.IL-W
6. Wykonywanie ściśle określonych zadań powierzonych przez Radę Śl.ILW lub jej Prezydium.
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ucHwała nr 3/V/2009 
rady ŚląSKiej izby leKarSKo-weterynaryjnej

w KatowicacH
z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie powołania członków rady Śląskiej izby lekarsko-weterynaryjnej do organizacji komisji stałych Śląskiej 
izby lekarsko-weterynaryjnej oraz uchylenia niektórych uchwał.

Na podstawie art. 10, ust. 1  pkt 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-
weterynaryjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567z późn. zm.), oraz w § 9 uchwały nr 9/2005 Sprawozdawczo-
Wyborczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie przyjęcia regulaminu organizacji 
organów Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i trybu ich działania uchwala się, co następuje:

§ 1
 

Powołuje się następujące osoby odpowiedzialne za utworzenie i przygotowanie propozycji składów osobowych komisji 
stałych Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej:

1. Komisja ds. Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki - lek. wet. Beata Fulińska
2. Komisja ds. Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej -  lek. wet. Konrad Kuczera 
3. Komisja Etyki, Deontologii i Historii Zawodu - lek. wet. Jordan Zawadzki  
4. Komisja Finansowo-Gospodarcza i Samopomocy Koleżeńskiej - lek. wet. Zbigniew Krysztofiak

§ 2
 

Zadaniem osób wymienionych w § 1 niniejszej uchwały jest przygotowanie propozycji składów osobowych komisji oraz 
opracowanie projektu ich kadencyjnego programu działania.

§ 3

Uchyla się następujące uchwały dotyczące komisji stałych działających w IV kadencji organów Śl.IL-W:
1. 261/IV/2005 z 13 maja 2005 r.
2. 342/IV/2005 z 30 sierpnia 2005 r.
3. 735/IV/2006 z 24 stycznia 2006 r.
4. 736/IV/2006 z 24 stycznia 2006 r.
5. 831/IV/2006 z 04 kwietnia 2006 r.
6. 1231/IV/2007 z 11 maja 2007 r.
7. 1279/IV/2007 z 05 czerwca 2007 r.
8. 1403/IV/2007 z 07 grudnia 2007 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasaDnienie:
Konieczność wyznaczenia osób odpowiedzialnych za utworzenie komisji stałych Śl.IL-W oraz uchylenia uchwał wymie-

nionych w § 3 niniejszej uchwały wynika z realizacji uchwały Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii 
Śl.IL-W w Katowicach z dnia 18 marca 2005 r. nr 9/2005 w sprawie przyjęcia regulaminu organizacji organów Śl.IL-W  
i trybu ich działania.

Podpisy członków rady
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Prezes – dr Michał Konopa dokonał otwarcia II posiedzenia 
Rady V kadencji Śl.IL-W. Powitał przybyłych na posiedzenie 
członków Rady, przewodniczącego Sądu Lekarsko-Weterynaryj-
ny, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  i mec. Zenona Klatkę. 
W posiedzeniu Rady udział wzięło 14 członków Rady - uzyskano 
zatem kworum niezbędne do podejmowania uchwał. Rada jedno-
głośnie przyjęła porządek obrad wraz ze zgłoszonymi poprawka-
mi oraz protokół z poprzedniego posiedzenia. 

Część uchwałodawcza:
Osoby odpowiedzialne za powołanie poszczególnych komisji 

stałych Śl.IL-W przedstawiły składy: 
• Komisja Etyki Deontologii i Historii Zawodu: przewod-

niczący - Jordan Zawadzki. 
Skład: Andrzej Szlichta, Karol Piwowarek, Janusz Gutmań-

ski, Roman Piotrowski. 
• Komisja Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej: 

przewodniczący – Konrad Kuczera.
Skład: Ewa Fidler-Kwiatek, Agnieszka Wardęga, Bogusław 

Kubica, Adam Paszek, Tadeusz Sarna, Tomasz Wysocki, Kata-
rzyna Stachura.

• Komisja Lekarzy Wolnej Praktyki: przewodniczący  - 
Beata Fulińska.

Skład: Barbara Gruca, Mariusz Grzesiczek, Andrzej Alweil, 
Bogusław Kubica, Wojciech John, Krzysztof Orlik, Jordan Za-
wadzki, Zbigniew Krysztofiak, Mirosława Lewicka, Wiesław Ja-
danowski, Alina  Srokol, Mariusz Stefanek, Dariusz Dubiel.

• Komisja Finansowo-Gospodarcza i Samopomocy Ko-
leżeńskiej przewodniczący – Zbigniew Krysztofiak.

Skład: Sylwia Tokarska, Jordan Zawadzki.
• Komisja Nadzwyczajna  Lekarzy Weterynarii Emery-

tów – będzie działać nadal w dotychczasowym składzie.
Podjęto: 
- uchwałę w sprawie zatwierdzenia składów osobowych ko-

misji Śl.IL-W; 
- uchwałę w sprawie planu kadencyjnego na najbliższe 4 

lata;
- uchwałę w sprawie składu redakcyjnego  Biuletynu Infor-

macyjnego Śl.IL-W: redaktor naczelny – Tadeusz Hapeta, człon-
kowie Redakcji: Konrad Kuczera, Tadeusz Hapeta, Michał Ko-
nopa, Andrzej Alweil, Bogusław Kubica, sekretarz – Magdalena 
Górska;

- uchwały w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
(6 absolwentów);

- uchwały w sprawie skreślenia z listy członków Śl.IL-W (3 
lekarzy przeniosło się, 3 zrzekło prawa wykonywania zawodu);

- uchwały w sprawie formalnego wykreślenia z rejestru człon-
ków Śl.IL-W ze względu na zgon (2 lekarzy weterynarii: Andrzeja 
Góralczyka i Konrada Szymańczyka); 

- uchwałę w sprawie umorzenia postępowania w sprawie 
stwierdzenia utraty prawa wykonywania zawodu w związku ze 
spłatą części zadłużenia;

- uchwały w sprawie wykreślenia ZLZ z ewidencji (6 na wnio-
sek, 1 w związku ze zgonem lek. wet. będącego właścicielem i 

StreSzczenie protokołu z ii poSiedzenia 
rady V kadencji Śl.iL-W W katoWicach, 

dnia 05.05.2009 r.
kierownikiem ZLZ);

- uchwały w sprawie umorzenia zaległych składek członkow-
skich (rozpatrywano dwa wnioski, jeden pozytywnie, drugi – do 
dalszej korespondencji). Przy tej okazji przyznano zapomogę jed-
nej koleżance (w związku z wypadkiem losowym) oraz wdowie 
po zmarłym lekarzu weterynarii; 

- uchwałę w sprawie przyznania nagrody pieniężnej w wyso-
kości 1000 PLN oraz albumu książkowego o wartości do 150 PLN 
dla najlepszego absolwenta rocznika 2009  wrocławskiego wy-
działu medycyny weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego; 

- uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania administracyj-
nego w sprawie skreślenia z listy członków Śl.IL-W i stwierdzenia 
utraty prawa wykonywania zawodu z powodu zadłużenia; 

- uchwały w sprawie zmian w regulaminach ZLZ – kompletne 
wnioski, podjęto jednogłośnie 3;

-  uchwały w sprawie wpisu do ewidencji ZLZ – wpisano 2 
zakłady; 

- uchwałę w sprawie przyznania premii uznaniowych za 
pierwszy kwartał 2009 r. dla etatowych pracowników biura. 

Sprawy bieżące i organizacyjne: 
Prezes poinformował, że na stronie internetowej Śl.IL-W 

znajdują się informacje ogodzinach i dniach dyżurów poszcze-
gólnych członków Prezydium Rady Śl.IL-W. Poprosił także prze-
wodniczących poszczególnych komisji, by na następne posiedze-
nie Rady przygotowali programy działania swoich komisji. Prezes 
poinformował, że następne posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 
09.06.2009 r. w sali konferencyjnej WIW wraz z udziałem dele-
gatów na Krajowy Zjazd. Zespół ds. uwag do ustawy o zawodzie 
lekarza weterynarii został zobligowany do przesłania  projektu 
uwag  drogą mailową. 

Następnie prezes poinformował, że Krajowa Rada chce do-
konać analizy cen usług weterynaryjnych na terenie kraju. W tym 
celu przygotowała ankietę, w której dobrowolni uczestnicy mie-
liby podać wyszczególnione zabiegi prowadzone w ramach ich 
ZLZ oraz ceny obowiązujące za te usługi. Zdaniem goszczącego 
na posiedzeniu dr. Mirosława Tomaszewskiego, przedmiotowa 
ankieta ma na celu uzyskanie przez Krajową Izbę informacji o 
średnich dla całego kraju kosztach zabiegów i usług weteryna-
ryjnych.

Kwestia organizacji Święta Lekarzy Weterynarii przypada-
jącego na 16-18 października 2009 r. Sprawą znalezienia odpo-
wiedniego obiektu, zajął się kol. Mariusz Grzesiczek. W najbliż-
szym czasie kolega rozpozna szczegółowo oferty poszczególnych 
ośrodków. Kolejne sprawy, którymi należy się zająć to znalezienie 
sponsorów i wykładowcy, który mógłby uświetnić uroczystość.

Informacje dotyczące Krajowego Zjazdu - data Zjazdu Krajo-
wego 25-26 czerwca 2009 r. w Warszawie w budynkach SGGW, 
koszty zjazdu ponosi Krajowa Izba, zaś koszty dojazdu ponoszą 
izby okręgowe.

Na tym posiedzenie zakończono.

Streszczenia na podstawie protokołu dostępnego w biurze Izby 
dokonała M. Górska, Katowice, 09.06.2009 r.
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        ucHwała nr 22/V/2009
rady ŚląSKiej izby leKarSKo-weterynaryjnej

w KatowicacH
z dnia 5 maja 2009 r.

w sprawie przyjęcia kadencyjnego planu działania rady Śląskiej izby lekarsko-weterynaryjnej na lata 2009-
2013.

Na postawie art. 2 ust. 1 i 2, art. 5, art. 6 ust. 1 i 2, art.10 ust. 1 i 2, art. 17 ust. 2, art. 18 i art. 29 ustawy z dnia 21 grudnia 
1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 
z późniejszymi. zmianami); art. 16 ust. 2, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 23 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o 
zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95), art. 24d ust. 1, 4, 5, 6 i 7, art. 24e ust.1, 4, 5 i 6 ustawy 
z dnia 7 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz o 
zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2005 r. nr 23, poz. 188), uchwały nr 9/2005 Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu 
Lekarzy Weterynarii w Katowicach z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacji organów Śląskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnego i trybu jej działania oraz uchwały nr 10/2005 w sprawie zmiany uchwały nr 4/92 Sprawozdawcze-
go Zjazdu Lekarzy Weterynarii Śl.IL-W z dnia 13.11.1992 r. w sprawie zasad działania Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej  
uchwala się, co następuje:

§ 1
Przyjmuje się następujący kadencyjny plan działania Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na lata 2009 – 2013:
1. W zakresie spraw administracyjnych:
1) Wybór Prezydium Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej - Śl.IL-W oraz dokonanie przydzielenia zadań jego 

członkom.
2) Powołanie stałych komisji Śl.IL-W i przyjęcie programów ich działania.
3) Ciągła analiza stanu zatrudnienia w Biurze Śl.IL-W odnośnie stanowisk pracy i wynagrodzeń osobowych.
4) Przygotowywanie w kolejnych latach, najpóźniej do dnia 31 marca projektów budżetu Śl.IL-W.
5) Organizacja w 2010, 2011 i 2012 sprawozdawczych zjazdów, a w 2013 r. sprawozdawczo-wyborczego zjazdu lekarzy 

weterynarii.
6) Przyznawanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii obywatelom Polski, członkom Unii Europejskiej 

oraz obywatelom krajów spoza UE spełniającym odpowiednie warunki, a wyrażających wolę wykonywania zawodu lekarza 
weterynarii na obszarze działania Śl.IL-W.

7) Zebranie danych dotyczących lekarzy weterynarii, członków Śl.Il-W umożliwiających prowadzenie rejestru tychże 
za pomocą programu komputerowego Baza Wet.

8) Prowadzenie rejestru lekarzy weterynarii członków Śl.IL-W zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami.
9) Dokonywanie skreśleń z rejestru lekarzy weterynarii Śl.IL-W oraz stwierdzanie utraty prawa wykonywania zawodu 

lekarza weterynarii.
10) Ustalenie zasad odbycia przeszkolenia uzupełniającego lekarza weterynarii, u którego stwierdzono niedostateczne 

przygotowanie zawodowe i zobowiązywanie w uzasadnionych przypadkach do odbycia takiego przeszkolenia.
11) Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących rejestracji zakładów leczniczych dla zwierząt. 
12) Dokonywanie lustracji i kontroli zakładów leczniczych dla zwierząt w związku z procesem ich rejestracji.
13) Prowadzenie ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt.
14) Ustalanie na danym terenie w razie potrzeby godzin pracy zakładów leczniczych w niedziele i święta.
15) Przyjmowanie wniosków i nadawanie uprawnień do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących orasz 

pobierania próbek w celu określania miana przeciwciał dla wirusa wścieklizny.
16) Cofanie uprawnień do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących oraz pobierania próbek w celu określania 

miana przeciwciał dla wirusa wścieklizny.
17) Prowadzenie rejestru wystawionych paszportów dla zwierząt towarzyszących.
18) Dokonywanie kontroli lekarzy weterynarii uprawnionych do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących 

orasz pobierania próbek w celu określania miana przeciwciał dla wirusa wścieklizny.
19) Wystawianie niezbędnych lekarzom weterynarii zaświadczeń, w tym również dla lekarzy weterynarii zamierzającym 

podejmować pracę poza granicami RP.
20) Udzielanie pomocy finansowej w ramach Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej lekarzom weterynarii i ich najbliższej 

rodzinie w szczególnych wypadkach losowych.
21) Stała egzekucja składek członkowskich.
22) Wydawanie Biuletynu Informacyjnego Śl.IL-W z częstotliwością w ilości  minimum 2 numery w roku. Większa ilość 

numerów wydawana będzie tylko w razie konieczności, na wniosek Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
23) Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków, w zakresie kompetencji Rady Śl.IL-W, od lekarzy weterynarii, 

instytucji i osób trzecich.
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2. W zakresie spraw ogólnych:
1) Opiniowanie projektów ustaw i innych aktów prawnych dotyczących wykonywania zawodu lekarza weterynarii i 

nadzoru weterynaryjnego.
2) Współdziałanie z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego w sprawach profilaktyki i 

lecznictwa weterynaryjnego oraz nadzoru weterynaryjnego, zaś w szczególności z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii i 
Powiatowymi Inspektoratami Weterynarii.

3) Propagowanie zdobyczy nauk weterynaryjnych wśród lekarzy weterynarii oraz udzielanie pomocy w podnoszeniu 
kwalifikacji zawodowych lekarzy weterynarii.

4) Organizowanie szkoleń dla urzędowych lejkarzy weterynarii oraz dla lekarzy weterynarii wolnej praktyki, w liczbie, 
co najmniej czterech rocznie.

5) Opiniowanie kandydatów na stanowiska w Inspekcji Weterynaryjnej woj. śląskiego oraz ewentualne uczestniczenie 
w komisjach konkursowych na kierownicze stanowiska ww. Inspekcji.

6) Zebranie materiałów z zakresu historii Śl.IL-W oraz przygotowywanie materiałów dotyczących zmian w Kodeksie 
Etyki i Deontologii Weterynaryjnej.

7) Podejmowanie działań mających na celu integrację różnych środowisk lekarzy w tym absolwentów wydziałów me-
dycyny weterynaryjnej, wolno praktykujących lekarzy weterynarii i zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej, or-
ganizowanie spotkań i paneli dyskusyjnych oraz coroczne organizowanie tradycyjnego święta lekarzy weterynarii.

8) Kontynuowanie starań w celu  zakupu lokalu na własność.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków rady.

ucHwała nr 23/V/2009 
rady ŚląSKiej izby leKarSKo-weterynaryjnej

w KatowicacH
z dnia 05 maja 2009 r.

w sprawie ustalenia kolegium redakcyjnego Biuletynu informacyjnego Śląskiej izby lekarsko-weterynaryjnej.

 Na podstawie art. 10, ust. 1,  pkt 1, 3, 4 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach 
lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1
 
Ustala się następujący skład Kolegium redakcyjnego Biuletynu Informacyjnego Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej:
1. Lek. wet. Tadeusz Hapeta – redaktor naczelny
2. Lek. wet. Konrad Kuczera – członek Redakcji
3. Dr Michał Konopa – członek Redakcji
4. Lek. wet. Andrzej Alweil – członek Redakcji
5. Lek. wet. Bogusław Kubica – członek Redakcji
6. Magdalena Górska – sekretarz Redakcji 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zjazd Lekarzy Weterynarii Śląskiej Izby Lekarsko-Wetery-
naryjnej w 2006 r. podjął decyzję o wydaniu słownika biograficz-
nego lekarzy weterynarii na Śląsku w latach 1945 – 2005. Prace 
podjęła Rada Izby i powołała Zespół ds. opracowania słownika, 
w skład którego weszli Koledzy: Andrzej Szlichta – przewod-
niczący oraz Andrzej Alweil, Krystian Gajda, Michał Konopa, 
Wiesław Nowakowski, Aleksander Pendzich, Jan Szczerbak i Da-
niel Wierzbinka. Szczególne zaangażowanie i nieustępliwość w 
pracy przy tworzeniu słownika wykazał  kolega Andrzej Szlichta. 
To Jego pasja w pierwszej kolejności przyczyniła się do wydania 
naszego dzieła. Podziękowania należą się jednakże całemu zespo-
łowi za wiele godzin pracy, ogromne zaangażowanie i liczne przy 
tej okazji wyrzeczenia.

W słowniku znajdziemy sylwetki lekarzy weterynarii, którzy 
pomimo upływu wielu lat wciąż znajdują ważne miejsce w pa-
mięci wielu koleżanek i kolegów, a także sylwetki osób dla więk-
szości z nas zupełnie nieznane. Na innych stronicach słownika nie 
będzie jednak żadnego zaskoczenia. Tam odczytamy biografie ak-
tywnych aktualnie lekarzy weterynarii,  niejednokrotnie całkiem 

SłowniK biograficzny 
„leKarze weterynarii na ŚląSKu w latacH 1945 - 2005”

wydany!
niedawnych absolwentów Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej 
w Lublinie, Olsztynie, Warszawie i Wrocławiu. 

Obecnie Rada Śl.IL-W podejmie decyzje dotyczące dystrybu-
cji Słownika. Opracowano erratę, gdyż niestety, jak to bywa przy 
tak ogromnym i złożonym materiale, nie udało się nam uniknąć 
pewnych błędów. Na pewno przy tej okazji muszę przeprosić za 
błąd w słowniku lekarza weterynarii Grzegorza Koźlika, życząc 
koledze dużo zdrowia i jeszcze wielu, wielu lat szczęśliwego ży-
cia.

Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjnej, dzięki dużemu zaanga-
żowaniu Kolegów z powołanego zespołu wykonała zadanie wska-
zane przez najwyższy organ samorządu, jakim jest Zjazd Lekarzy 
Weterynarii. Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania 
Słownika biograficznego lekarzy weterynarii pracujących na te-
renie Śląska w latach 1945 – 2005 bardzo dziękuję za olbrzymi 
trud i wysiłek. Mam nadzieję, że nasz słownik znajdzie uznanie 
w oczach koleżanek i kolegów.

Dr Michał Konopa
    Prezes Rady

                                         Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Pieniądze rządzą światem, jak ktoś słusznie zauważył, o pie-
niądzach śpiewały takie sławy estrady jak Liza Minelli w filmie 
Kabaret czy słynny zespół ABBA .

Czym w życiu są pieniądze, w jaki sposób ludzie je zdobywają 
i jak szybko można je stracić widzimy na co dzień .

Bez pieniędzy również działalność Izby Lekarsko-Weteryna-
ryjnej byłaby niemożliwa. Niektórzy twierdzą, że mieliby wtedy 
lepiej. Sytuacja prawna na dzień dzisiejszy jest taka, że samorządy 
działają i chyba będą działać. Jak Państwo wiecie działalność Izby 
opiera się tylko na naszych składkach i tylko od nas zależy jak 
nasze pieniądze są wydawane .

Do Rady ŚILW wpływają wnioski o zapomogi bądź wnioski 
o umorzenie składek członkowskich. Trzeba przyznać, że po-
wody jakie zmuszają nasze koleżanki i kolegów do prośby, są 
bardzo różne. Są to najczęściej sprawy związane ze zdrowiem 
– wypadki, choroby (często nieuleczalne). Myślę, że większość z 
nas (nie posiadam takich danych) jest prywatnie praktykującymi 
lekarzami weterynarii, dlatego kilku czy kilkunasto tygodniowe 
wyłączenie z pracy oraz dodatkowe wydatki na lekarstwa, to duże 
obciążenie. Również dla rencisty czy emeryta niepracującego i 
schorowanego choroba jest poważnym problemem. Rada często 
stoi przed dylematem: czy pomóc finansowo zwracającemu się 
czy odmówić. Nie ma problemu gdy wniosek o zapomogę, czy 
obniżenie składek członkowskich zawiera udokumentowane po-
wody jakie spowodowały sytuację trudną dla naszych koleżanek 
czy kolegów.

Mamy wnioski zawierające wypisy szpitalne, PITy itp. Nie-
które sytuację znane są członkom Rady osobiście, i w tym przy-
padku też nie mamy problemów z pozytywnym ich rozpatrze-
niem. Są jednak wnioski napisane przez zwracającego się, bez 
podania żadnych szczegółów. W takich wypadkach zwracamy się 
o uzupełnienie wniosku .

Każda sprawa jest indywidualna i wymaga pochylenia się nad 
nią. Czasami wzbudza nasze rozterki wewnętrzne i to różnego 
rodzaju. Co sądzić np.: o koledze, któremu przyznaliśmy zapo-
mogę, a za kilka miesięcy, przy innej okazji telefonując do biura 
narzeka, jacy to nie jesteśmy, i że nawet zapomogi mu nie przy-

pieniĄdze, pieniĄdze, pieniĄdze ....
znaliśmy. Rzeczywistość była jednak inna. Zapomogę przyznali-
śmy pół roku wcześniej, która zresztą wpłynęła na kolegi konto, 
a on nawet tego nie zauważył. Takiego typu dylematy stają przed 
każdym z nas w momencie głosowania, za czy przeciw, wszak 
decydujemy o pieniądzach koleżanek i kolegów .

Innego rodzaju wnioski wpływają od rencistów czy emery-
tów. Jak wiemy emeryt niepracujący płaci miesięczną składkę w 
wysokości 5 złotych. Emeryt pracujący płaci natomiast składkę 
jak każdy inny członek naszego samorządu. Zdarzają się sytuacje, 
kiedy emeryt zalega z płatnością jakichś czas, kwota zaległości 
urosła i wtedy zwraca się do nas o przeliczenie składek, nie rzadko 
o kilka lat do tyłu, ponieważ został emerytem 2-3 lata wcześniej, 
a nie powiadomił o tym Izby. Przyjęliśmy zasadę, której prze-
strzegamy, otóż przeliczamy składki w roku, w którym emeryt 
zwraca się do nas z wnioskiem. Nie możemy robić tego 2-3 lata 
do tyłu, gdyż są to już okresy zamknięte finansowo i rozliczone 
z fiskusem .

Jeżeli chodzi o emerytów, to jest jeszcze grupa (myślę nie-
wielka) kolegów i koleżanek, którzy pracują (np.: będąc kie-
rownikami hurtowni czy mając prace zlecone) a płacą składki 
jak emeryci niepracujący. Jest to nieuczciwe, chociażby wobec 
koleżanek i kolegów stażystów, płacących „normalne” składki, a 
będących na pensji Urzędu Miasta wynoszącej 600-700 PLN. My-
ślę, że koledzy sami się zreflektują i zwrócą się do nas z pismem 
o naliczenie składek zgodnych z uchwałą składkową. Obiecuję 
wystąpić do Rady o nie egzekwowanie zaległości wobec emery-
tów pracujących w momencie kiedy Ci zwrócą się sami. Będzie to 
swego rodzaju amnestia składkowa dla nieświadomych emerytów 
pracujących .

Na koniec zwracam się do koleżanek i kolegów o regularne 
opłacanie składek, gdyż wysyłanie upomnień czy wezwań do za-
płaty nie należy do rzeczy przyjemnych, zwłaszcza kiedy to doty-
czy moich przyjaciół czy znajomych, a poza tym są to dodatkowe 
koszty związane z wysyłką pocztową. Nie dajmy więc zarabiać 
poczcie naszym kosztem .

Pozdrawiam
Krzysztof Orlik
skarbnik ŚILW
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W dniu 23 maja br. o godz. 11.00 w Auli Leopoldyna Uniwer-
sytetu Wrocławskiego rozpoczęła się uroczystość absolutoryjna 
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodnicze-
go we Wrocławiu rocznika 2003 – 2009. Otwarcia uroczystości 
dokonał dziekan wydziału – prof. dr hab. Jan Twardoń. 

Następnie, po dokonaniu promocji doktorów nauk weteryna-

abSolutorium we wrocławiu

ryjnych i wręczeniu odznaczeń - Medali „Zasłużony 
dla Wydziału”, absolwenci złożyli przyrzeczenie le-
karskie, a potem odebrali upragniony dyplom lekarza 
weterynarii.

Oczywiście, jak co roku najlepszym absolwentom 
wręczono nagrody. Także i nasza Izba tradycyjnie 
ufundowała nagrodę – album książkowy oraz nagrodę 
pieniężną w wysokości 1 tys. zł dla najlepszego ab-
solwenta pochodzącego z województwa katowickiego. 
Nagrodę wręczoną przez prezesa Rady Śląskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej otrzymała lek. wet. Mag-
dalena Podkowik z Bielska-Białej. Nasza koleżanka 
otrzymała dyplom lekarza weterynarii z wyróżnieniem, 
osiągając najwyższą średnią ocen w toku nauczania 
spośród całego rocznika. Stąd też nagroda Śląskiej Izby 
była jednym z wielu wyróżnień, a koleżanka odwie-
dzała proscenium Auli Leopoldyna wielokrotnie. I w 
tym miejscu należy również złożyć koleżance Magda-
lenie Podkowik serdeczne gratulacje.

Absolwenci zaprosili do wygłoszenia ostatniego 
wykładu Prof. dr hab. Bożenę Obmińską Mrukowicz. 
Pani profesor interesująco i ciekawie rozwinęła temat 

„Układ odpornościowy a...życie studenckie”.
A potem już tylko birety wyleciały pod sufit auli i tak kolej-

na grupa naszych najmłodszych koleżanek i kolegów wkroczyła 
marszowym krokiem w dorosłe życie zawodowe.

Michał Konopa
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 nasze sPrawy

Miałem przyjemność uczestniczenia we wszystkich dziewięt-
nastu dotychczasowych zjazdach naszej Izby i siedmiu dotychcza-
sowych Zjazdach Krajowych. W związku z powyższym wydaje 
mi się, że mogę wyrazić kilka moich refleksji.

Otóż bywały zjazdy różne – pełne życia, polemiki w dyskusji, 
wyborczej walki i były ciche, bez angażowania się uczestników w 
dyskusję, niemal „nieme”. Dyskusje zjazdowe zwykle toczyły się 
wokół budżetu, a więc wysokości miesięcznej składki. I to jest dla 
mnie zrozumiałe. Natomiast prawie wcale nie mówiło się o błę-
dach w pracy Rady, co powinna Rada robić w bieżącej kadencji. 
Wprawdzie krytyczne głosy dało się słyszeć w kuluarach i przy 
innych okazjach, ale jakoś na zjazdach nikt nie chciał wychylać 
się. Brak odwagi czy „tumiwisizm”? Myślę, że to drugie, bo prze-
cież: „Izba nic nie robi, tylko ściąga składki” - słyszało się czasem 
głosy o niedoinformowaniu członków. 

Ale prawda leży gdzie indziej, bo sam znam takie osoby, które 
nie czytają ani Biuletynu, ani Życia Weterynaryjnego, a przecież 
jest jeszcze strona internetowa Izby. Bardzo rzadko słyszało się 
na zjeździe, po wygłoszonych sprawozdaniach organów Izby, 
aby uczestnicy zjazdów zaproponowali kierunki działania Rady. 
A więc „róbta co chceta”. Jest to bardzo wygodne, bo można do 
woli krytykować władze Izby, ale już jest gorzej, jeżeli pyta się 
niezadowolonych o konkretne zarzuty. A przecież wszystko robi 
się z myślą o członkach, choć oni widzą tylko własne podwórko. 
Przecież trzeba również mieć na względzie dobro całego naszego 
zawodu i wtedy trzeba wybierać między małymi partykularnymi 
interesami, a dobrem całej korporacji. O tym powinniśmy wszy-
scy pamiętać, choć jest to niepopularne. 

Przez wiele lat byłem członkiem Rady Śląskiej Izby. W po-
szczególnych kadencjach jej skład w jakimś stopniu zmieniał się, 
ale jej trzon pozostawał, nabierał doświadczenia, choć niektórzy 
członkowie Rady po euforii wyborów tracili zapał i chęć dzia-
łania. Były to osoby wybierane „z łapanki” – zgłoszę cię, co ci 
zależy! Podejście wysoce niepoważne i nielojalne w stosunku do 
wyborców. A przecież były takie przypadki. Dając się wybrać, 
trzeba ponosić odpowiedzialność wspólnie z innymi i podejmo-
wać trud działania, bo nie zawsze jest wszystko „różowe”. 

O składzie wybieranych władz decydują delegaci wybierani 

w rejonach wyborczych. I tam powinny się kształtować poglądy 
na potrzebne kierunki działania i oczekiwania członków Izby. Ale 
różnie na zebraniach wyborczych bywało, bo to i problem z fre-
kwencją, i każdy śpieszy się do swoich zajęć. W konsekwencji 
wybrany delegat jest, ale nie bardzo wie o co „w tej zabawie cho-
dzi”. Ogromna większość delegatów w ciągu czterech lat kadencji  
nie zabrała nigdy głosu, ale na następną kadencję również zostali 
wybrani. Cóż, wola wyborców, tylko powstaje pytanie, dlaczego 
to robimy? Spychologia ? Po co ja, niech będzie on! Nie tędy 
droga do prawidłowego działania i osiągania wyników zadawa-
lających wszystkich.

A nasz ostatni (13.03.2009 r.) Zjazd Sprawozdawczo-Wybor-
czy? Trwał długo, jak zawsze w tego typu zjazdach. Nadspodzie-
wanie dopisała frekwencja, bodajże zabrakło tylko pięciu dele-
gatów (na 113)! Dlaczego? W moim odczuciu zadecydowały o 
tym wybory do wszystkich organów Izby i to, że po czteroletniej 
przerwie dokonano wyboru delegatów w Katowicach i nastąpiła 
mobilizacja Inspekcji Wet. (z myślą o wyborach). Od początku 
dało się wyczuć pewnego rodzaju podniecenie przedwyborcze. 
Potwierdziły to późniejsze głosowania, a także zgłaszanie kandy-
datów do organów Izby. Jeden z przedstawicieli Inspekcji zgłosił 
bodajże dziesięciu kandydatów do Okręgowej Rady. Wyglądało 
to na z góry zaplanowaną akcję i obawę, aby ktoś nie  zgłosił zbyt 
wcześnie wniosku formalnego o zamknięcie listy zgłoszeń. 

Nie pamiętam ilu z w ten sposób zgłoszonych kandydatów 
zostało wybranych do Rady. Faktem jest, że w nowej Radzie 
znalazło się po raz pierwszy 5 osób pracujących w Inspekcji: 
(J. Banaś, T. Hapeta, K. Stachura, K. Kuczera i A. Wardęga), 
a także dwie osoby, które już wcześniej zasiadały w organach 
Izby – E. Fidler-Kwiatek (była już wcześniej członkiem Rady) i 
J. Zawadzki – (członek Okręgowego Sądu Lekarsko-Weteryna-
ryjnego). Pozostałe 8 osób to członkowie uprzedniej Rady – M. 
Konopa, B. Fulińska, B. Gruca, M. Grzesiczek, W. John, B. Kubi-
ca, K. Orlik, A. Paszek, a Zb. Krysztofiak przez dwie kadencje był 
przew. Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Mam nadzieję, że nowi 
(po raz pierwszy wybrani) włączą się całym sercem w społeczną 
działalność. Również mam nadzieję, że nowa rada będzie mia-
ła więcej czasu na różne kierunki działania (nie tylko rejestracja 

moje refleKSje pozjazdowe

Prowadzenie zakładów leczniczych dla zwierząt zostało 
zakwalifikowane jako prowadzenie działalności gospodarczej 
objętej przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej. Nowelizacja tej ustawy wprowa-
dziła obowiązek, który należy spełnić najpóźniej do dnia 
27 czerwca 2009 r. Dotyczy to zarejestrowania działalności 
(dotychczas podlegającej wpisowi jedynie do ewidencji pro-
wadzonej przez właściwą terytorialnie radę okręgowej izby 
lekarsko-weterynaryjnej) także do ewidencji działalności go-
spodarczej w odpowiednim urzędzie miasta lub gminy lub do 
KRS.

Zakład leczniczy dla zwierząt w określonym wyżej ter-

bardzo ważne oStrzeżenie
dla zaKładów leczniczycH dla zwiereząt
przed zaniedbaniem ważnego obowiązKu

minie ma również obowiązek  przekazania do izby zaświad-
czenia o wpisie do ewidencji gospodarczej lub do KRS wraz 
z oświadczeniem o spełnieniu określonych przepisami  wy-
mogów dla danego zakładu. Konsekwencje braku dopełnienia 
powyższego obowiązku są bardzo poważne. Niosą skutki tak-
że w zakresie podatkowym oraz ubezpieczeń społecznych.

Do dzisiaj wiele zakładów leczniczych dla zwierząt nie 
przedłożyło w biurze Izby stosownych dokumentów. Ape-
luję, by we własnym interesie wywiązać się z ustawowego 
obowiązku.

                                                                           
Michał Konopa  

                                                                      Prezes Rady Śl.IL-W
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nasze sPrawy

Miało być tak pięknie – a było...jak zwykle...
Miałam nadzieje, że na naszym zjeździe będzie godnie – bo 

na taki prestiż zasługuje i okoliczność i nasz zawód, bez tej „jazdy 
po bandzie”, którą kształtuje się u nas opinię publiczną rządną 
sensacji.

Problemy z nagłośnieniem sprawiły, że tylko delegaci siedzą-
cy z przodu mogli czuć napięcie towarzyszące wyborom. 

Jazdą po bandzie były wg mnie złośliwe docinki – gdy kontr-
kandydat starego prezesa, dr Smogorzewski mówił, że czas na 
zmiany – ktoś rzucił uwagę: np. fryzury. No cóż – nie każdy z pa-
nów w tym wieku może się pochwalić tak mocnym owłosieniem 
głowy. Gdy dr Smogorzewski – przedstawiając się mówił o swo-
jej działalności zawodowej i społecznej – słyszałam komentarze: 
chwalipięta. No tak – bo w Polsce od dziecka wpaja nam się, że 
„nie wypada się chwalić” – nasze zasługi mają być naszą wstyd-
liwie skrywaną tajemnicą – bo jak nie – to spotkają się z „chorą 
dla mnie” zjadliwą krytyką i podejrzliwością o kłamstwo. Kiedy 
dr Smogorzewski mówił o swojej przynależności i działalności w 
Rotary Klub – widziałam na twarzach – dezaprobatę

A wystarczyło posłuchać uważnie i zapytać, żeby dowiedzieć 
się, że Rotary International (RI) jest stowarzyszeniem klubów 
Rotary na świecie, wyznającym oficjalne credo „Służba na rzecz 
innych ponad własną korzyść” (ang.: Service Above Self). Naj-
krótsza zaś definicja tej organizacji brzmi: „Rotary jest stowa-
rzyszeniem przedsiębiorców i ludzi różnych zawodów z całego 
świata, które świadczy pomoc humanitarną, promuje wysokie 
normy etyczne w każdym zawodzie i pomaga budować dobrą 
wolę i pokój na świecie”.

„Jazdą po bandzie” było dla mnie też wystąpienie Mirosława 
Tomaszewskiego – który uzurpując sobie do tego prawo – przed 
głosowaniem ocenił wystąpienia obu kandydatów i tym samym 
„strzelił w stopę” (nie mogłam sobie odmówić tego modnego 
zwrotu) popieranemu przez siebie dr. Smogorzewskiemu.

„Jazdą po bandzie” było też dla mnie kłamstwo dr. Fabisza, 
który w czasie wystąpienia powiedział, że kandyduje na stano-
wisko Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – ponieważ za 
kadencji poprzedniego nasze województwo miało w Sądzie Kra-
jowym najwięcej spraw. Dr Lewicka ad vocem podała faktyczne 
– łatwe do sprawdzenia dane, z których wynikało jasno, że tak 
nie jest. R. Fabisza nie było stać na pogratulowanie zwycięstwa 
dr Lewickiej, tak jak zrobił to dr Smogorzewski po ogłoszeniu 
wyników jego przegranej. No cóż - honorowe obyczaje są dla 
niektórych zbyt wielkim wyzwaniem.

Byłam też ciekawa czy nasza zawodowa społeczność dojrzała 
do tego, żeby prezesem naszej Izby była kobieta. Nie dojrzała. 
Jak widać - jeszcze nie czas na zmiany - doktorze Smogorzewski 
– a kiedy będzie???? Może długo po tym, jak my odejdziemy na 
stypendium, o którym mówił, rezygnując z działalności w Sądzie 
dr Wierzbinka?

Wygrał „stary” prezes – doświadczony mówca – mój były 
wykładowca – jak zwykle – zgodnie z konwenansami – okrągłymi 
słowami mówiąc dużo powiedział niewiele. Na pytanie dr. Or-
lika, powtórzone potem przeze mnie – co zrobi w tej sprawie: 
działanie w Izbie koliduje z godzinami pracy – w związku z czym 
pracodawca ma prawo nie zapłacić za ten czas lub domagać się 
jego odpracowania – stąd, moim zdaniem, brak delegatów z dwu-
nastu okręgów wyborczych. W odpowiedzi usłyszałam, że obaj 
z kontrkandydatem wiedzą, że takie jest prawo, którego przecież 
łamać nie zamierzają. Niechętnie – tak to odebrałam - wspomniał 
o jednym przypadku – kiedy zapłaciła Izba na pisemny wniosek 
zainteresowanego. 

Moim zdaniem będzie po staremu – Prezes będzie się uprzej-
mie uśmiechał, a robotę – jak zwykle, wykonają inni, zbierając też 
przy okazji, za niego cięgi .

Chciałabym się mylić Panie Prezesie i oczywiście gratuluję 
Panu wyboru, pozostając w nadziei na zmiany.

Barbara Mucha

wyborcza „jazda po bandzie” 

zakładów leczniczych). Marzą mi się wspólne działania Izby i 
Inspekcji (WIW, PIW-y) dla dobra zawodu, kwestie integracji i 
tradycji środowiska, sprawy młodych i emerytów, wzajemnego 
szacunku i zrozumienia lekarzy wolnej praktyki i inspekcji, itp. 
Zobaczymy jak to będzie wyglądało w nowej kadencji. 

Wybory do Rady były emocjonujące ze względu na duża ilość 
kandydatów, a tylko 15 miejsc. Również lista kandydatów na de-
legatów na Krajowy Zjazd była długa (ciekawe jak chętnie jedzie 
się mimo dotychczasowego braku zainteresowania i chęci działa-
nia?), a tylko 19 mandatów. Należy wspomnieć, że wcześniejsze 
wybory prezesa oraz Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
przebiegły zgodnie z oczekiwaniem – prezesem został M. Konopa, 
a rzecznikiem M. Lewicka. Wybory do Okręgowej Komisji Re-
wizyjnej (5 osób) i Okręgowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego 
(9 os.) przebiegały z „oporami”, bo trudno było zebrać choćby 
wymaganą ilość kandydatów, ale w końcu dobrze się skończyło 
– wybraliśmy. Ano, nie wszędzie chcemy „działać”.

Wracając do zjazdu, zastanawiający był brak dyskusji na 
temat złożonych sprawozdań kadencyjnych. W zasadzie tylko 
jeden delegat zabrał głos nieco krytyczny pod adresem Rady i 
obowiązujących przepisów. Trudno nazwać za głosy w dyskusji 
wystąpienia zaproszonych gości, czy też uzupełniające wypowie-
dzi prezesa czy rzecznika. Wygląda na to, że wszyscy są nawet 
bardzo zadowoleni z dotychczasowej Rady. Cieszę się z tego, bo 
przecież byłem jej członkiem. Wydaje mi się, że jest to po prostu 
małe zaangażowanie członków naszego samorządu. A szkoda, bo 

przecież głosy krytyczne mają duże znaczenie dla wyciągania pra-
widłowych wniosków i poprawy działania. Rada wykonuje swoje 
prace dla nas i z naszego upoważnienia. Gdyby nie wybory, które 
ożywiły delegatów i kawka oraz obiad, można by powiedzieć, że 
znowu było nudnie.

Szkoda, że podczas Zjazdu nie było przedstawicieli mediów, 
bo przecież dziennikarze chętnie wychwytują wszelkie nasze błę-
dy, może tym razem dowiedzieliby się coś innego i przekazali 
opinii publicznej informacje pozytywne o nas. Może należało 
Zjazd wykorzystać do poprawy naszego wizerunku. Nie jesteśmy 
tacy źli.

Tyle moich pozjazdowych refleksji na gorąco. Po prawie 
czterdziestu latach pracy społecznej (ZLiTW, Izba), postanowi-
łem już nie kandydować do władz Izby. Czas na odpoczynek i na 
ustąpienie miejsca młodszym.

Nie wiem czy ten materiał ukaże się w Biuletynie, gdyż doszły 
mnie słuchy o ograniczeniach w wydawaniu Biuletynu.  Myślę, 
że Biuletyn powinien ukazywać się w trybie dotychczasowym, 
gdyż jest to dokument utrwalający działania Izby, strona inter-
netowa to nie to samo. Świadczą o tym stare roczniki Biuletynu 
Weterynaryjnego czy Życia Weterynaryjnego, w których możemy 
odszukać historię naszego zawodu na przestrzeni kilkudziesięciu 
lat. Trudności zawsze były. Trzeba je przezwyciężać.

Częstochowa, marzec 2009 r.
Andrzej Szlichta
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Tradycji stało się zadość. Tak jak w latach ubiegłych, odbyło 
się świąteczne spotkanie Klubu Seniora w Częstochowie. Z wy-
przedzeniem kilkudniowym składaliśmy sobie życzenia z okazji 
Świąt Wielkanocnych. Spotkanie, również tradycyjnie, odbyło się 
„Pod Trybunami”. Przybyli członkowie klubu z osobami towa-
rzyszącymi, a także Hania Pompa-Utracka z Zawiercia – po raz 
pierwszy, ale mamy nadzieję, że nie ostatni. Obecny był również 
nasz wieloletni sympatyk – Andrzej Alweil z osobą towarzyszącą, 
a także Jerzy Smogorzewski – Pow. Lek. Wet. w Częstochowie.

Prezes klubu A. Szlichta powitał zebranych, złożył obecnym 
świąteczne  życzenia, a także wręczył uczestnikom symboliczne 

wielkanocne palmy (skromne i po jednej na parę, zarobili na tym 
„singliści”, bo każda osoba dostała). Z kolei Andrzej Brzózka od-
czytał bardzo refleksyjny wiersz Phila Bosmansa pt. „Błogosła-
wieństwa starego człowieka”, wiersz, który treścią bardzo pasował 
zarówno do Świąt Wielkanocnych, a także do seniorów. Zmuszał 
do refleksji. Po tym poważnym wstępie nastąpiło składanie sobie 
życzeń „przy jajeczku”. Konsumpcja  tradycyjnych potraw świą-
tecznych trwała dość długo, przeplatana różnymi opowieściami, 
czy to z lat dawnych, czy też związanych z obecnymi czasami. 
Nieskromnie muszę powiedzieć, że nie obyło się bez kilku toa-
stów. Szczególnie przypadł mi do gustu jeden, wygłoszony przez 
Alinę Dulębową, a były to słowa uznania pod adresem organiza-
torów spotkania. Przyznam, że było miło to słyszeć. 

Spotkanie upływało w serdecznej i ciepłej (nie tylko ze wzglę-
du na bardzo przychylną aurę) atmosferze. Miło jest spędzić nieco 
czasu w przyjacielskiej atmosferze, zapomnieć o różnych dolegli-
wościach i przeciwnościach w życiu. Naszym klubowym celem 
jest stwarzanie właśnie takich warunków uczestnikom naszych 
spotkań, nie tylko świątecznych. Czas nieubłaganie upływał i trze-
ba było rozstać się. Na pożegnanie wśród serdecznych uścisków 
przebijała się obietnica – do zobaczenia za miesiąc. Mamy nadzie-
ję, że znów spotkamy się w pełnym składzie, że los nie przyniesie 
nam smutnej niespodzianki. Lata 2006 – 2008 były szczęśliwe dla 
naszego klubu, nikt nie pozostawił nas w smutku, a zyskaliśmy 
nowe twarze, choć dobrze nam znane. Cóż, kiedyś trzeba zostać 

wielKanocne SpotKanie Seniorów

Jeszcze w ostatniej chwili przed oddaniem do wydawnictwa 
materiału do Biuletynu upewniłem się, czy list ten ma być tam 
publikowany. Bo oczywiście był czytany przez wiele osób przed 
jego złożeniem w biurze Izby lub być może równolegle. Jak się 
domyślam ze stylu tej wypowiedzi, jej celem miała być pewna, 
dość kąśliwa ocena i beletrystyczna opowieść o tym, co zdarzyło 
się na naszym ostatnim Zjeździe w Katowicach. 

Być może, jak to w życiu bywa, kiedy jest się osobą pub-
liczną, to narażenie na zasadną, jak również bezmyślną krytykę 
jest zdecydowanie większe. I do tego należy się przyzwyczaić. W 
tym jednakże przypadku ocenę listu pozostawię także czytelni-
kom Biuletynu. Z natury rzeczy znajdą się osoby niezwykle zado-
wolone z dołożenia temu, czy innemu bohaterowi, z wypowiedzi 
Koleżanki. Potrzebna jest jednak chwila refleksji. Czytając list w 
pierwszej chwili ogarnęło mnie niezbyt pozytywne dla jego autora 
uczucie, i to dla własnego usprawiedliwienia, dość normalne, tak 
po ludzku rzecz ujmując. 

Później już tylko towarzyszyła mi zaduma nad nieznajomoś-
cią przez autorkę wielu spraw związanych z samorządem i tym, co 
dzieje się dookoła nas. Czy nasza zawodowa społeczność dojrzała 
do tego, by kierowała nim kobieta? Odpowiadam - już bardzo 
dawno. Samorząd jednakże to nie organizacja feministek lub też 
antyfeministów. Trudno zrozumieć tego typu rozterki autorki li-
stu. Pytanie o to, czy to już czas na zmiany, jest również dla mnie 
niezrozumiałe. Zwłaszcza, że dyskusja zjazdowa, niczym nieskrę-
powana (a już na pewno nie brakiem czasu w trakcie wyborów) 
nie była zbyt twórcza. Jedyne merytoryczne stanowiska zostały 
przygotowane do dyskusji przez ustępującą Radę (dla ciekawości 
- to bardzo łatwo sprawdzić od lat naszą izbową aktywność w 
porównaniu z innymi ). 

Z aktywności autorki w czasie Zjazdu udało mi się znaleźć 
jedynie pytanie o zasady rekompensowania utraconych zarobków 
przez Izbę w związku z wykonywaniem zadań na rzecz samorzą-
du (oczywiście obiektywnie rzecz ujmując Koleżanka wykony-

wała także trudną pracę w komisji skrutacyjnej w czasie Zjazdu). 
Co mógł na to odpowiedzieć którykolwiek z delegatów na Zjazd, 
jeśli jasne wyjaśnienie znajduje się w zapisach naszej ustawy? A 
wszelkie inne rozwiązania dotychczas stosowane w Śląskiej Izbie 
Lekarsko-Weterynaryjnej za zgodą pracowników i pracodawców 
były korzystne dla samorządu, także finansowo. No chyba, że 
podwyższymy składki, a pracownicy, na przykład Zakładu Higie-
ny Weterynaryjnej z tego powodu bardzo się ucieszą. Ta sprawa 
ma zresztą także inne tło, i to dość zaskakujące dla autorki listu. 
Do tak płytkiej analizy naszego niepowodzenia wyborczego w 
czasie dwunastu zebrań w rejonach wyborczych nie odniosę się 
w żaden sposób. 

Można mieć własne zdanie i opinię w każdej sprawie. To zro-
zumiałe. Trzeba jednakże mieć wiedzę dotyczącą tematu, którego 
dotyczy wypowiedź. Ta wiedza o tym, co dzieje się w Izbie jest 
dzisiaj dość szeroko dostępna w przeróżnych samorządowych (i 
nie tylko) publikatorach. Mając tę wiedzę można dyskutować. 
Także o tym, na jakich obecnie zasadach funkcjonuje samorząd, 
jakie zadania zostały wykonane, o czym zapomniano, kto praco-
wał na rzecz samorządu, a kto był tylko figurantem uprzejmie wy-
branym w czasie zjazdu do organu Izby lub do komisji izbowej.

I na koniec to, co mnie dotknęło osobiście: „Będzie po stare-
mu - prezes będzie się uprzejmie uśmiechał, a robotę – jak zwykle 
wykonają inni, zbierając też przy okazji za niego cięgi” - oczywi-
ście dosłowny cytat. To dla mnie słowa obraźliwe. Na szczęście to 
nie słowa, ale czyny świadczą o ludziach. Cyceron zaś stwierdził, 
że czyny są trudniejsze od słów. Nie pozostaje nic innego, jak za-
niechać komentarza. Będzie tylko zagadka: z inicjatywy między 
innymi członka Prezydium Rady i pewnej komisji opracowano 
harmonogram szkoleń; szkoleń zaplanowano dziesięć, a za orga-
nizację każdego odpowiedzialna była wyznaczona osoba, w tym 
członek Prezydium Rady za trzy szkolenia. Pytanie: które jedyne 
trzy szkolenia odbyły się i kto był członkiem Prezydium?

Michał Konopa

Szanowna pani doKtor



��
czerwiec  2009 Biuletyn    ŒlĄskiej izBy lekarsko-weterynaryjnej

z Historii zawoDu

iii kadencja – (1984 – 1987)
Tak jak w każdym tego typu przypadku, rozpoczęła się od już 

III Walnego Zgromadzenia oddziału, które odbyło się w dniu 2 
marca 1984 r. Zostały wybrane władze oddziału w następującym 
składzie:

Zarząd oddziału :prezes A. Szlichta (po raz drugi), wicepre-
zes A. Biliński (po raz trzeci), sekretarz R. Olczyk (drugi raz), 
skarbnik Z. Sekret (drugi raz), członkowie – lekarze wet. Andrzej 
Biernacki, Zbigniew Grabowski, Roman Piotrowski, Z. Szura, 
z-cy członków Zarz. - tech. wet. Zbigniew Dereń, lek. wet. T. 
Sawicki. Do Komisji Rewizyjnej oddziału zostali wybrani lek. 
wet. M. Caban - przew. (po raz drugi), Janusz Borowski, Marian 
Kopyciak. 

W skład Sądu Koleżeńskiego oddziału weszli: E. Bender – 
przew. po raz trzeci, członkowie - lek. wet. A. Dulęba (sekretarz), 
Zbigniew Bernacki, Zygmunt Morawski, Andrzej Muchowicz.

Delegatami na XVI Walny Zjazd Delegatów zostali: E. Ben-
der, A. Brzózka, A. Dulęba, M. Kopyciak, R. Olczyk, Z. Sekret, 
A. Szlichta, St. Śliwa. Wybrany został równiezr Zarząd Funduszu 
Samopomocy Koleżeńskiej w składzie: przew. J. Grząś (po raz 
trzeci), z-ca przew. lek. wet. Kamila Drożyńska-Sekret, B. Brze-
zina, lek. wet. Anna Szlichta, lek. wet. Leszek Zoła.

Działania Zarządu w tej kadencji wyglądały następująco:
Sprawy organizacyjne – stan członków na dzień 31.12.1983 

r. wynosił 211 osób, a na dzień 31.12.1987 r. – 230, w tym tylko 
28 kobiet. W okresie kadencji zmarli lekarze wet.: Józef Kubisa, 
Tadeusz Pierzgalski, Tadeusz Sadliński, Jan Ślusarek i technicy 
wet. Kazimierz Ziemniak, i Krzysztof Świerczyński. Na terenie 
oddziału działały w dalszym ciągu dwa koła terenowe – w Lub-
lińcu (przew. - ponownie A. Zupok, aktyw Koła to J. Ostrowski, 
J. Zawadzki, E. Zajonc) i w Oleśnie (przew. lek. wet. W. Noga, 
aktyw to Fr. Włóczyk, M. Kejna), które prowadziły podobną dzia-
łalność jak w poprzednich kadencjach.

Podczas XVI Walnego Zjazdu w 1984 r. nasi delegaci byli 
aktywnymi uczestnikami wydarzeń – St. Śliwa był przewodniczą-
cym obrad, R. Olczyk była członkiem Komisji Matka, A. Brzózka 
został członkiem Komisji Uchwał Zjazdu. W wyniku wyborów w 
skład Prezydium Zarządu Głównego wszedł St. Śliwa, do Głów-
nej Komisji Rewizyjnej R. Olczyk, a do Głównego Sądu Koleżeń-
skiego A. Brzózka (po raz drugi).

Nowo wybrane Prezydium ZG powołało na przewodniczące-
go Komisji Społeczno-Zawodowej i Spraw Socjalnych Andrzeja 
Szlichtę, wiceprzewodniczącym został A. Brzózka, a członkiem 
R. Olczyk. W skład Komisji Organizacyjnej ZG powołany został 
A. Biliński, a do Komisji ds. Podnoszenia Kwalifikacji Zawodo-
wych i Wdrażania Postępu Z. Sekret.

Lata 1984-88 były bogate w opracowania różnych propozycji 
dotyczących zarówno struktury organizacyjnej Służby Weteryna-
ryjnej, jak i zakresu i sposobu jej działania, wyposażenia technicz-
nego itp. Jednak to nie tylko te problemy nurtowały naszą grupę 
zawodową, ale również uznanie niektórych stanowisk pracy za 
wykonywaną w szczególnych warunkach (dawna I kategoria za-

trudnienia), sprawy specjalizacji, siatki płac, środków transportu, 
BHP, ustanowienia Dnia Pracownika Służby Wet. i wiele zagad-
nień związanych z zawodem. Działania tego typu podjął Zarząd 
Główny Zrzeszenia wspólnie z Federacją Zw. Zaw. Pracowników 
Weterynarii i administracją weterynaryjną. Wymagało to ciągłych 
dyskusji, spotkań, zgłaszania uwag i własnych propozycji itd

Jako oddział nie staliśmy na uboczu, braliśmy aktywny udział 
w pracach dotyczących naszego zawodu. Nasi przedstawiciele 
uczestniczyli w spotkaniach na szczeblu centralnym. Wymienię 
tylko niektóre: w Departamencie Warunków Pracy Min. Rol. - na 
temat nowelizacji norm odzieży ochronnej i sprzętu uczestniczył 
A. Szlichta, w rozmowach w Min. Rol., Min. Finansów i w Min. 
Pracy, Płacy i Spraw Socjalnych - w rozmowach na temat siatki 
płac, środków transportu dla lek. wet. uczestniczyli A. Brzózka, R. 
Olczyk i A. Szlichta. To tylko dwa przykłady, a przecież spotkań 
na te tematy i również inne, nas interesujące, było sporo, Dodać 
należy m.in. liczne spotkania w Dep. Wet. z kolegami z Federacji 
Zw. Zaw. Prac. Wet. dla opracowania wspólnych stanowisk.

Prócz tego Zarząd wspólnie ze Zw. Zaw. skierował wystąpie-
nia na piśmie do Min. Rol. i Gosp. Żyw. w sprawie struktury or-
ganizacyjnej służby wet. (niestety, władze centralne podjęły inne 
kierunki działania i w 1987 r. zlikwidowano m.in. Departament 
Weterynarii w Min. Rol., a powstały Główny Inspektorat Wete-
rynarii i nastąpiły inne zmiany). Wystąpiliśmy do Woj. Zespo-
łu Poselskiego w sprawie środków transportu, tu w rozmowach 
uczestniczyli A. Brzózka (WZWet.) A. Szlichta (ZLiTW) oraz 
Beata Fulińska i Roman Hyla (Zw. Zaw.) – poseł Czyż wystąpił 
z interpelacją w Sejmie.

Jako Zrzeszenie wystąpiliśmy do Naczelnego Komitetu ZSL 
o powołanie w skład tworzonej przy NK ZSL Sekcji Weterynaryj-
nej (kol. E. Bender – został szefem tej sekcji). Działań ze strony 
Zrzeszenia i Federacji było dużo, ale efekt różny (podobnie jak 
w obecnych czasach). Faktem jest, że zawsze coś zyskiwaliśmy, 
choć nie zaspokajało to naszych ambicji. Poprawiły się nieco spra-
wy płacowe i zaopatrzenie w środki transportu. Znowelizowano 
przepisy BHP dot. weterynaryjnej odzieży ochronnej. Niektóre 
stanowiska pracy wet. zostały uznane za wykonywane w szcze-
gólnych warunkach (efekt ,to możliwość przejścia na wcześniej-
szą emeryturę). Min. Rol. ustanowił pierwszą niedzielę po 16 paź-
dziernika jako Dzień Pracownika Weterynarii (jako 26 branża w 
kraju) – z tej okazji w 1986 r. nasze organizacje społ.-zaw., przy 
wsparciu administracji wet., zorganizowały w Słupsku I Ogól-
nopolskie Święto Weterynarii. Województwa, choć nie wszyst-
kie, przysłały swoje delegacje. W naszej delegacji znaleźli się: 
St. Śliwa (Woj. Lek. Wet.), przedstawiciele ZLiTW- A. Biliński, 
Z. Imiołek, R. Olczyk, A. Szlichta, a Zw. Zaw. reprezentowali 
– R. Hyla, B. Fulińska, Anna Szlichta. Uroczystości były bardzo 
udane, zarówno część oficjalna (kol. Z. Imiołek otrzymał Srebr-
ny Krzyż Zasługi, a kol. B. Fulińska Brązowy Krzyż Zasługi), 
jak i towarzyska. Była to, niestety, jedyna tego typu uroczystość, 
następna nie doszła już do skutku (zgodnie z przepisami uroczy-
stości ogólnokrajowe mogą być organizowane co pięć lat). Klimat 

zrzeSzenie leKarzy i tecHniKów weterynarii
oddział wojewódzki w częstochowie w latach 1975 – 1991	

(część ii)

emerytem. Na to niema mocnych.
Może „nowi” do nas dołączą? Na razie w bieżącym 2009 r. bę-

dziemy obchodzili dziesięciolecie naszego „istnienia” (na jesieni), 
pewnie zorganizujemy uroczyste spotkanie. Ale, nim to nastąpi, 
mamy w planie wyjazdy „w Polskę”. Tym razem na horyzoncie 
Łopuszne k. Nowego Targu i Kudowa na Dolnym Śląsku. Zoba-

czymy co uda się zrealizować.
Niezależnie od czasu zapraszamy chętnych emerytów na nasze 

spotkania. Ta przynależność jest dobrowolna i uczestnictwo w 
spotkaniach w miarę wolnego czasu i stanu zdrowia. Do zoba-
czenia.

Częstochowa, kwiecień 2009 r.
Andrzej Szlichta
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nie sprzyjał, natomiast w warunkach lokalnych uroczyste spotka-
nia na terenie WZWetów organizowano co roku. U nas też.

Omówione wyżej zagadnienia wymagały licznych spotkań, 
dlatego Prezydium w tej kadencji odbyło aż 37 posiedzeń. W cią-
gu kadencji odbyło się także 18 zebrań referatowych, na których 
występowało po kilku prelegentów. Gośćmi na naszych szkole-
niach byli koledzy i koleżaniki z woj. katowickiego, opolskie-
go, kieleckiego, sieradzkiego, zielonogórskiego, wrocławskiego 
i piotrkowskiego. Szkolenia wzbudzały duże zainteresowanie, 
a wykładowcami byli: profesorzy: A. Ramisz (dwukrotnie), J. 
Zwierzchowski, Zb. Szynkiewicz, Zb. Samborski, docenci E. 
Adamczyk, W. Nowakowski, K. Romaniuk, K. Dziąba, dr n. wet. 
A. Wasiak, B. Witała, W. Bieniek, J. Mazurek (Dyr. Dep. Wet.), 
J. Kalinowski i dr inż. W. Maksymiuk, T, Jakubowski, poseł na 
Sejm lek. wet. A. Langner, ppł. St. Słopiecki, dr med. wet. Janos 
Kovats (Węgry), M. Kernbach (RFN Hoechst), dr David Burch 
(W. Bryt.- Squibb), dr M. Bohn (Hoechst), dr G. Rosin (Hoechst), 
a także cała grupa przedstawicieli „Chemicpol-Spofa” CSRS – V. 
Lorenc. F. Demel, J. Krall, B. Macura, J. Caslavka. Ważne dla 
nas było, iż firmy sponsorowały spotkania, co również było dużą 
atrakcją w ówczesnych czasach. Występowali także nasi koledzy 
lek. wet. z krótkimi fachowymi doniesieniami.

A oto inne ważniejsze działania Zarządu.
W l. 1984/85 przeprowadziliśmy badanie wszystkich pracow-

ników fachowych w kierunku brucelozy, leptospirozy i toksopla-
zmozy oraz ustalenie grup krwi. W wyniku tych badań kilkunastu 
kolegów zostało skierowanych na dodatkowe badania do klinik w 
Warszawie i Łodzi i w efekcie uzyskało renty i odszkodowania z 
tyt. stwierdzenia choroby zawodowej.

W r. 1984 na apel dziekana Wydz. Med. Wet. AR we Wrocła-
wiu rozprowadziliśmy wśród absolwentów tej uczelni (nie tylko) 
cegiełki na budowę pamiątkowej tablicy z okazji 100-lecia lwow-
sko-wrocławskiej weterynarii. Zebraliśmy 41.400 zł. W wyniku 
tej ogólnokrajowej akcji ufundowano pamiątkową tablicę (jest w 
holu gmachu głównego Wydz. Wet.) i sztandar wydziału.

Na apel Oddz. ZLiTW w Słupsku w 1985 r. podjęliśmy zbiór-
kę pieniędzy na „Fundusz sierot ze Słupska” – 11 sierot – dzieci 
zm. lek. wet. Kazimierza Śpiołka. Przekazaliśmy ponad 186 tys. 
zł. Dzięki zbiórce w całej Polsce i pomocy władz został wybudo-
wany dom dla sierot i ufundowane stypendia.

I jeszcze jedna akcja – we wrześniu 1987 r. postawiliśmy w 
„Borsuczej Dolinie”, w zrzeszeniowym ośrodku, nowy domek 
campingowy (3-osobowy - „Oleńka”) Zakupu dokonaliśmy dzię-
ki pomocy finansowej WZWet. i Zw. Zaw. „Ekipa” - Zb. Dereń, 
A. Biliński, A. Ślęczka, Z. Sekret i A. Szlichta rozebrała starego, 
wysłużonego „Pierona” i pod nadzorem fachowców postawiła 
„Oleńkę”

W 1986 r. reaktywowane zostało współzawodnictwo (po kil-
ku latach przerwy). W r. 1986 kolejność wyglądała nast.: 1. PZLZ 
Lubliniec, 2. Dobrodzień, 3. Praszka, a wśród OT kolejność była 
nast.: 1. OT Lubliniec, 2. Olesno, 3. Kłobuck. W r.1987 czołowa 
trójka to: 1. Dobrodzień, 2.Radłów, 3.Opatów k/Częstochowy.

Jeżeli uwzględnimy jeszcze spotkania z okazji Dnia Wetery-
narii, Święta Kobiet, spotkania z emerytami i z okazji podsumo-
wania współzawodnictwa i 10-lecia naszego oddziału będziemy 
mieli ogrom różnych działań. Należy także zaznaczyć udział na-
szych członków w różnych imprezach ogólnopolskich, takich jak 
np.: Wędkarskie Spławikowe Mistrzostwa Polski Wet. w Opo-
lu, czy też na spotkaniach w Katowicach, Kielcach, Piotrkowie 
Tryb.

Z tytułu działalności społeczno-zawodowej działacze otrzy-
mali odznaczenia: Złote Krzyże Zasługi (A. Szlichta i Z. Szura) i 
Srebrne Krzyże Zasługi (Zb. Grabowski i Z. Imiołek, R. Olczyk, 
K. Kopiec). Na wniosek zrzeszenia odznakę „Zasłużony Pracow-

nik Rolnictwa” otrzymali: A. Brzózka, J. Borowski, M. Caban, A. 
Dulęba, Zb. Grabowski, Z. Imiołek, M. Kopyciak, Anna Szlichta, 
Z. Szura, E. Zduńkowski, L. Zoła, a odznakę „Za Wzorową Pracę 
w Służbie Weterynaryjnej” B. Brzezina, Zb. Bernacki i Zb. Sroka. 
Odznakę złotą „Zasłużony Pracownik Przemysłu Spożywczego 
i Skupu” otrzymał E. Bender, a srebrną B. Papaj-Jaworska. Po-
nadto ZG ZLiTW przyznał Złote Odznaki Honorowe kolegom i 
koleżankom: M. Cabanowi, Zb. Grabowskiemu, Z. Imiołkowi, T. 
Sawickiemu, Z. Sekretowi, Annie Szlichta, St. Śliwie, a Srebrne 
Odznaki Honorowe otrzymali Zb. Bernacki, Zb. Dereń, A. Kla-
ma, R. Piotrowski. Ponadto zostało przyznane 11 medali „50-lecia 
ZLiTW”.

Na koniec należy wspomnieć, że działały koła terenowe i 
FSK. Działania były podobne jak w poprzednich kadencjach.

Była to bardzo pracowita kadencja.

  iV kadencja – lata 1988 – 1991
Nie była to pełna kadencja, trwała tylko trzy lata ze względu 

na rozwiązanie zrzeszenia w 1991 r. Kadencję tą można podzie-
lić na dwa okresy – od wyborów do Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia w dn. 7 grudnia 1990 r. i drugi - pozostały okres. 
Ale o tym w dalszej części. 

W dniu 4 marca 1988 r. odbyło się IV Walne Zgromadze-
nie oddziału, które wybrało władze oddziału na nową kadencję 
w składzie: Zarząd oddziału - prezes A. Szlichta (po raz trzeci), 
wiceprezes A. Biliński (czwarty raz), sekretarz lek. wet. Magda-
lena Pasternak, skarbnik Z. Sekret (po raz trzeci), członkowie – E. 
Bender, Zb. Bernacki, R. Olczyk, z-cy członków Zarz. lek. wet J. 
Grzegorczyk i Z. Szura.

Komisja Rewizyjna oddziału: Z. Imiołek (przew.) i członko-
wie Zb. Grabowki oraz E. Zduńkowski. Sąd Koleżeński Oddziału 
to lek. wet. Stanisław Szczotkowski (przew.) i członkowie J. Bo-
rowski, A. Dulęba, lek. wet. M. Kowasz, Z. Morawski.

Delegatami na XVII Krajowy Zjazd Delegatów zostali: E. 
Bender, A. Biliński, A. Brzózka, R. Olczyk, Z. Sekret, A. Szlich-
ta, St. Śliwa, z-cy delegatów- tech. wet. W. Ciesielski i lek. wet. J. 
Grzegorczyk. We władzach Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej 
znaleźli się; J. Grząś (czwarty raz przew.), B. Brzezina, A. Mu-
chowicz, K. Sekret, Anna Szlichta.

W tej kadencji liczba członków wynosiła ponad dwieście osób 
(w końcu 1990 r. wynosiła 221). W trakcie kadencji zmarli leka-
rze wet.: Jacek Biedak, Tomasz Imiełowski, Wit Grzegorczyk, 
Wiesław Pękala, Witold Rotter, Alfred Świtalski. Działały dwa 
Koła Terenowe, w których skład osobowy zarządów wyglądał jak 
w poprzedniej kadencji. W październiku 1988r. na XVII Wal-
nym Zjeździe delegatów nasza ekipa odniosła sukces, bo Pre-
zesem Zrzeszenia został wybrany Stanisław Śliwa, a członkami 
Prezydium ZG zostali E. Bender i A. Szlichta. Podczas Zjazdu 
członkiem Komisji Matka był A. Biliński. Nowe Prezydium ZG 
ponownie powołało A. Szlichtę na przewodniczącego Komisji 
Społ.-Zawodowej i Spraw Socjalnych ZG, również ponownie A. 
Brzózka i R. Olczyk zostali członkami tej komisji.

Zebrań szkoleniowych odbyło się tylko 8 (w tym jedno w 
Oleśnie). Prelegentami byli, prof. prof. P. Wyrost, M. Grund-
boeck, J. Grundboeck, doc. E. Adamczyk, dr n. wet. J. Zacha-
czewski, B. Wojtoń, H. Maciołek, dr A. Skup, dr F. Bannenberg 
(Niemcy).

Odbyły się liczne spotkania informacyjno-dyskusyjne we 
wszystkich oddziałach terenowych na tematy związane z pro-
jektem ustawy dot. Izb Lek.-Wet. (przeprowadziliśmy na ten 
temat ankietę). Inny temat spotkań to zagadnienia prywatyzacji 
lecznic. Nasi przedstawiciele brali udział w zebraniach na tere-
nie innych województw (dyskusje na nurtujące nasze środowisko 
tematy), m.in. w Katowicach (uczestniczyli przedstawiciele 9 
województw), Opolu (4 woj.) i Kielcach (4 woj). W r. 1990 prze-
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prowadziliśmy wśród lekarzy referendum (dot. spraw kadrowych) 
– o tym nieco dalej.

Uczestniczyliśmy w spotkaniach (wspólnie z przedstawicie-
lami Federacji Zw. Zaw.) w rozmowach w Min. Pracy, Płacy i 
Spraw Socjal., Min. Fin., Min. Rol. – wiadomo, że tematem były 
płace, środki transportu, budżet centralny, itp. W tych licznych 
spotkaniach uczestniczyli A. Brzózka i A. Szlichta. W pracach 
nad wartościowaniem pracy metodą punktową w Insp. Wet. (daw-
ny Dep. Wet.) Min. Rol. uczestniczyli A. Brzózka, R.Olczyk A. 
Szlichta. Tematy i materiały „z Warszawy” trzeba było przenieść 
na nasz grunt i zasięgnąć opinii naszych kolegów. Gdy dodamy 
do tych działań różne tradycyjne spotkania koleżeńskie z okazji 
Dnia Służby Wet., podsumowania współzawodnictwa, jubileuszy 
długoletniej pracy, Święta Kobiet, spotkania z emerytami, widać 
jak dużo działo się w naszym światku weterynaryjnym. W r. 1990 
doszły jeszcze spotkania tzw. weterynaryjnego okrągłego stołu w 
Puławach lub Warszawie, w których uczestniczyliśmy (St. Śliwa i 
A. Szlichta z ramienia Zrzeszenia, czasem także A. Brzózka).

Nie należy zapominać o udziale w komisjach ds. płac, kadro-
wych, rozdziału środków transportu, oceny współzawodnictwa, 
itd. w WZWet. Dochodziły wspólne spotkania z Zarz. Zw. Zaw. 
Prac. WZWet. opracowywanie wspólnych wystąpień w spr. za-
wodu do władz administracyjnych i politycznych naszego woje-
wództwa i wspólne „wycieczki” na spotkania z nimi.

Działał nasz Fundusz Samopomocy Kol. Organizowaliśmy 
pobyt naszych członków w domkach campingowych („Kmicic”, 
„Oleńka”) w Międzyzdrojach. Tak jak w uprzednich kadencjach, 
co roku przed sezonem wyjeżdżała ekipa, aby przeprowadzić 
drobne remonty domków i uzupełnić ich wyposażenie. Na apel 
ZG ZLiTW zebraliśmy 22 tys. zł. na zakup berła dziekańskiego 
Wydz. Wet. AR-SGGW w Warszawie. Z naszego budżetu prze-
kazaliśmy 50 tys. zł. na fundusz dla kalekich dzieci.

Rok 1989 to rok przemian politycznych w kraju. Okres „okrą-
głego stołu”, odrodzenie się „Solidarności”, wybory do parlamen-
tu, itd. To wszystko wpłynęło również na stan umysłów w środo-
wisku weterynaryjnym. Reaktywowany związek „Solidarność” 
w naszej korporacji patrzył niechętnym wzrokiem na zrzeszenie 
(niektórzy „działacze”). Zaczęły się różne podchody, bo przecież 
zrzeszenie to organizacja „be”. Podobny był stosunek pewnej 
„grupy” ludzi skupionych przy ZWIS w ZMs. w Częstochowie 
do dyrekcji WZWet. (jacy okropni ludzie tam pracują!)

Nastąpiło „urabianie” nowych władz Urzędu Wojewódzkiego. 
W efekcie nastąpiło najpierw odwołanie dyrektora, a w nieco póź-
niejszym terminie odwołanie z WZWet. wszystkich pracowników 
fachowych (z wyj. jednej koleżanki) do końca 1990 r. W obronie 
dyrektora Śliwy stanęło Zrzeszenie i Zw. Zaw. Prac. WZWet. 
Dyr. Wydz. Rol. UW w lipcu 1990 r. zasugerował przeprowadze-
nie referendum i na tej podstawie zgłoszenie kandydata na to sta-
nowisko. W dn. 9 –11 lipca we wszystkich OT. Zrzeszenie wśród 
lekarzy, a Zw. Zaw. wśród swoich członków przeprowadziliśmy 
referendum – podaliśmy trzy nazwiska do wyboru. 75% głosów 
otrzymał Stanisław Śliwa. Podobny wynik uzyskał Zw. Zaw. Ufni 
w „wolę ludu” i obietnice władz województwa przedstawiliśmy 
im wyniki referendum, najpierw dyr. Wydz. Rol., a następnie ów-
czesnemu wojewodzie J. Gule. Byli tymi wynikiem zaskoczeni. 

Rozmowy były „okrągłe” – mieli zastanowić się (po praw-
dzie nie mieli mocnych argumentów za odwołaniem Śliwy (”za 
długo jest na tym stanowisku”...) w lecznicy w... trawa rosła w 
rynnie na dachu” – fajne argumenty, prawda? Okazało się ze 
propozycja referendum była „dla zmylenia przeciwnika”, gdyż 
nominacja nowego dyrektora była już wcześniej przygotowana. 
Nie pomogły rozmowy przedstawicieli Zarządu Głównego (Jerzy 
Dowgiałło – wiceprezes, Andrzej Rudy i Ryszard Gałka) z woje-
wodą częstochowskim. Stało się. Stanowiska w dyrekcji objęły „ 
nowe twarze”, ale tymi stanowiskami nie cieszyli się zbyt długo, z 
wyj. jednej osoby, która od 18 lat ciągle awansuje. No cóż „zdolna 

bestia”. 
Z kolei „aktywna grupa’” przystąpiła do drugiej operacji - 

przygotowywania ataku na zrzeszenie. W październiku wystąpili 
o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oddziału. 
Przedłożyli wniosek i listę z 52 podpisami (jak uzyskano te pod-
pisy dowiedzieliśmy się znacznie później – powiem, że w sposób 
perfidny). W związku z zaistniałą sytuacją Nadzwyczajne Wal-
ne Zgromadzenie odbyło się 07.12.1990 r. Przybyło 70 osób. W 
dyskusji wystąpiło dwóch przedstawicieli „grupy”, o której była 
mowa wcześniej. Jeden poddał krytyce zrzeszenie (choć sam był 
członkiem Prezydium ZG i członkiem Zarządu naszego oddziału 
i wywołało to zdziwienie) – a słowa o zupełnym braku przepły-
wu informacji w „teren” były wierutnym kłamstwem, gdyż na 
każdym zebraniu referatowym informowaliśmy o działaniach ZG 
i Zarz. oddz., a także były informacje dyrekcji i Zw. Zaw. Drugi 
natomiast, po krytyce Zarządu, zgłosił wniosek o „wotum nieuf-
ności” dla Zarządu. 

Zanim nastąpiło głosowanie spora grupa opuściła salę (oka-
zało się później, że w różny sposób byli wcześniej nagabywa-
ni o głosowanie za wotum nieufności – nie chcieli narażać się 
„nowym” działaczom i woleli opuścić salę). Wynik głosowania 
– 27 osób za wotum nieufności (okazało się, że niektóre osoby 
nie bardzo wiedziały o co chodzi, ale miały odpowiednie pole-
cenie). Przeciw wotum głosowało 26 osób. W związku z powyż-
szym Zarząd podał się do dymisji. 19 stycznia 1991 r. odbyło się 
kolejne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oddziału. Cel – w 
związku z poddaniem się do dymisji Zarządu, należało wybrać 
Zarząd w nowym składzie, który działałby do 5 kwietnia 1991 r., 
tj. do dnia rozwiązania się Zrzeszenia, a nast. jako Woj. Komisja 
Likwidacyjna miał przekazać „wszelkie dobra” Izbie Lek.-Wet. 
Wybrano 4 - osobowy Zarząd w składzie: prezes - lek. wet. Janusz 
Gutmański, sekretarz - lek. wet. Tadeusz Gawroński, skarbnik - 
tech. wet. Z. Sekret i czł. Zarz. - lek. wet. Wiesław Lipowski. Tyle 
suchych faktów. Postępowania „ grupy” nie będę więcej komen-
tował. Szkoda słów.

Na Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów, który odbył się 
5 kwietnia 1991 r. w Warszawie pojechali delegaci wybrani w 
1988 r. oraz nowy prezes. Zjazd podjął uchwałę o samorozwiąza-
niu się Zrzeszenia Lekarzy i Techników Weterynarii.

Na zakończenie, gwoli ścisłości, muszę podać informację o 
uzyskanych w latach 1988 i 1989 odznaczeniach w tej niedokoń-
czonej kadencji. Otóż na wniosek Zrzeszenia, Złoty Krzyż Zasłu-
gi otrzymała R. Olczyk, odznakę „Za Wzorową Pracę w Służbie 
Wet.” otrzymał A. Muchowicz, odznakę „Zasłużony Pracownik 
Rolnictwa” dr n. wet. Feliks Cogiel i M. Kejna, odznakę „Za-
służony Prac. Przem. Spoż. i Skupu” (złotą) – lek. wet. Mieczy-
sław Rzepisko, a srebrną lek. wet. Adolf Kawałek. Złote Odznaki 
Honorowe ZliTW otrzymali Zb. Grabowski, T. Sawicki, Anna 
Szlichta, a Srebrne Odznaki Honorowe zrzeszenia lekarze wet.: J. 
Borowski, R. Piotrowski, Zb. Bernacki, K. Sekret, Z. Morawski 
i A. Muchowicz oraz technicy wet. Zb. Dereń i Andrzej Klama. 
Ponadto przyznano 11 „Medali 50-lecia ZLiTW” oraz 41 „ Medali 
100-lecia działalności polskich organizacji weterynaryjnych”.

I już całkiem na koniec. Od 1975 r. do połowy 1990 współ-
praca z dyrekcją WZWet. układała się b. dobrze – otrzymaliśmy 
wsparcie i pomoc finansową. Podobnie było z Zarządem Zw. 
Zaw. Prac. WZWet., gdzie kol. kol.: Roman Hyla, B. Fulińska, 
Józef Prokop. Jolanta Grzegorczyk wspierali naszą działalność. 
Za to serdecznie IM dziękuję.

Ten materiał, może za obszerny, ale pokazuje nasze działania. 
Nie ma szczegółowych dat. Starałem się wymienić wszystkich 
którzy aktywnie uczestniczyli w życiu zrzeszenia, choć spora 
grupa już nie żyje. Niech pozostanie o Nich pamięć, a pozostali 
niech mają satysfakcję z wielu lat społecznego działania. Jestem 
to im winien.

 Andrzej Szlichta 
 Częstochowa, grudzień 2008
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zmarł 13 kwietnia 2009 r.
Urodził się17 sierpnia 1934 r. w Inowrocławiu.
Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczał do liceum ogólnokształcącego w Inowroc-

ławiu, gdzie w roku 1952 uzyskał świadectwo dojrzałości. W latach 1952 do 1953 pracował 
jako nauczyciel szkoły podstawowej w Złotnikach, powiat Inowrocław. W latach 1953 do 1959 
studiował na Wydziale Weterynaryjnym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, uzyskując 
dyplom lekarza weterynarii w 1959 r. 

Następnie odbył roczny staż w Państwowym Zakładzie Leczniczym dla Zwierząt w Oła-
wie. Pierwszą pracę jako ordynator podjął w PZLZ w Gorzowie Śląskim, pow. Olesno w roku 
1960. W 1971 roku przeniósł się do województwa katowickiego, gdzie podjął pracę jako kie-

rownik PZLZ Zabrze. W okresie 1989 do 1999 pracował w Powiatowym Zakładzie Weterynarii w Gliwicach jako specjalista 
ds. chorób drobiu, a roku 1999 przeszedł na zasłużoną emeryturę. 

Od 1991 roku pracował jako lekarz wolnej praktyki. Stale podnosił swe kwalifikacje zawodowe, kończąc w Państwowym 
Instytucie Weterynaryjnym w Puławach w roku 1979 - kurs z zakresu chorób drobiu, a w 2005 roku z zakresu chorób ryb. 

Był członkiem Zrzeszenia Lekarzy i Techników Weterynarii, a od 1990 roku - członkiem Śląskiej Izby Lekarsko–Wete-
rynaryjnej w Katowicach. Od 38 lat związany zawodowo z Gliwicami, Zabrzem i Bytomiem. Był doskonałym fachowcem, 
skromnym i pracowitym człowiekiem, niezwykle koleżeńskim i życzliwym kolegą i przyjacielem. Był szanowanym, cenionym 
i lubianym lekarzem weterynarii. 

Doceniając jego otwartość, szlachetność i koleżeństwo, grono koleżanek i kolegów lekarzy i techników weterynarii oraz 
hodowców wzięło udział w jego ostatniej drodze na uroczystości pogrzebowej w dniu 16 kwietnia 2009 roku na cmentarzu w 
Bytomiu – Miechowicach.

Jerzy Maria Szczepaniec

Konrad SzymaŃczyK 
lekarz weterynarii

cogiel feliKS antoni
Doktor nauk weterynaryjnych, lekarz weterynarii

zmarł w oleśnie 07 lutego 2009 r.
 Urodził się jako syn Mikołaja 18 maja 1928 roku w Woźnikach Śląskich. Tu w la-

tach 1935 – 1942 uczęszczał do szkoły powszechnej. Po zakończeniu wojny, w latach 1945 
– 1949 podjął naukę w szkole średniej w Tarnowskich Górach, gdzie uzyskał maturę. W roku 
1949 rozpoczął studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu i Politechniki 
we Wrocławiu, a ukończył je na Wydz. Weterynarii utworzonej w 1951 r. Wyższej Szkoły 
Rolniczej we Wrocławiu. Tu w roku 1953 otrzymał dyplom lekarza weterynarii. 

W ramach obowiązującego wówczas nakazu pracy objął stanowisko lekarza wet. Zespołu 
Państwowych Gospodarstw Rolnych w Oleśnie, w woj. opolskim. Po zakończeniu pracy w 

ramach nakazu, przeszedł na stanowisko kierownika, a następnie ordynatora PZLZ Olesno. W roku 1980 objął stanowisko 
Rejonowego Weterynaryjnego Inspektora Sanitarnego w Oddziale Terenowym WZWet. w Oleśnie (od 1975 r. WZWet. Czę-
stochowa). Na tym stanowisku pozostał do przejścia na emeryturę w 1994 r. 

Jako emeryt pełnił obowiązki organu urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa. W okresie pracy zawodowej, w dn. 
17.12.1968 r. uzyskał na Wydziale Weterynarii Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu tytuł doktora nauk weterynaryjnych, 
opublikował w weterynaryjnych czasopismach polskich i zagranicznych wiele prac dotyczących białaczek bydła. 

Całe swe życie zawodowe poświęcił ziemi oleskiej. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Złotym Krzyżem Zasługi, odznakami „Zasłużony dla Opolszczyzny” i „Za zasługi dla Województwa Częstochowskiego”. 
Jako członek Zrzeszenia Lekarzy i Techników Weterynarii otrzymał Srebrną Odznakę Honorową Zrzeszenia. Posiadał odznaki 
„Zasłużony Pracownik Rolnictwa” i „Za Wzorową Pracę w Służbie Weterynaryjnej” Należał do Śląskiej Izby Lekarsko-We-
terynaryjnej.

W dniu 16 lutego 2009 r. na cmentarzu w Oleśnie (woj. opolskie) żegnała Go rodzina, znajomi, przyjaciele, grono lekarzy 
weterynarii z woj. opolskiego i śląskiego, z którymi współpracował przez wiele lat pracy zawodowej.

Andrzej Szlichta
Śląska Izba Lekarsko-Wet. 
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StaniSław Kucia
zmarł 5 maja 2009 r.
Syn Mariana i Krystyny, urodzony 2 listopada 1954 roku w Myszkowie. Szkołę podstawową 

ukończył w 1969 roku i rozpoczął naukę w liceum ogólnokształcącym. Liceum ukończył w 1973 
roku. W latach 1973 do 1976  roku pracował w Zakładzie Przemysłu Wełnianego „Wartex”, w 
Powiatowym Związku Kółek Rolniczych w Myszkowie oraz w Akademii Rolniczej we Wrocławiu. 
Następnie podjął studia na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 1984 
roku uzyskał dyplom lekarza weterynarii.

Pracę w charakterze lekarza weterynarii rozpoczął w 1984 roku jako ordynator w Państwowym 
Zakładzie Leczniczym dla zwierząt w Żarkach – Oddział Terenowy Myszków. W 1989 roku został 
kierownikiem Państwowego Zakładu Lecznica dla Zwierząt w Janowie, gdzie pracował do 1990 

roku. W latach 1990-1996 prowadził prywatną praktykę w Janowie. Od 1 września 1996 roku pracował w Wojewódzkim Za-
kładzie Weterynarii w Częstochowie, a następnie w Śląskim Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Katowicach. W dniu 
1 września 1999 roku został powołany na stanowisko zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myszkowie.

Od 15 maja 2000 roku rozpoczął pracę w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Katowicach na stanowisku inspektora. 
Od 20 listopada 2002 roku do 27 kwietnia 2004 roku był wicestarostą częstochowskim. W 2002 roku uzyskał tytuł specjalisty 
z zakresu epizootiologii i administracji weterynaryjnej, a w 2008 specjalisty z zakresu badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz 
higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. 

Jego życzliwość, otwartość i chęć współdziałania wyrobiły w nas przekonanie, że mieliśmy do czynienia z człowiekiem 
głęboko zaangażowanym w rozwiązywanie pojawiających się problemów związanych z weterynarią. Zachowamy Go w pamięci 
jako człowieka odważnego, wychodzącego naprzeciw poważnym wyzwaniom, śmiało realizującego nowe zadania. Wyrażamy 
głębokie, współczucie z przekonaniem, że pozostanie On na zawsze w naszej pamięci.

Janusz Związek

pożegnanie andrzeja góralczyKa
zmarł 28 marca 2009 r.
Dnia 31 marca 2009 roku na Cmentarzu Parafialnym w Zawierciu pożegnaliśmy andrzeja Góralczyka. Przyszło mi napi-

sać pożegnanie lekarza weterynarii, przyjaciela, który przez dużą część mojego życia zawodowego był w moim otoczeniu.
Andrzej urodził się 27 lipca 1960 r. w Zawierciu. Tutaj też ukończył szkołę podstawową. Następnie na pięć lat wyjechał 

do Nowego Targu, gdzie ukończył Technikum Weterynaryjne. Tam oprócz nauki zajmował się sportem siłowym. Pchał kulą, 
rzucał dyskiem osiągając w tych dyscyplinach doskonałe wyniki. Następnie na 6 lat wyjechał do Lublina, by podjąć naukę na 
Wydziale Weterynaryjnym tamtejszej Akademii Rolniczej. Tam brał czynny udział w życiu społecznym, pełniąc m.in. funkcję 
przewodniczącego Samorządu Studenckiego. 

Studia ukończył w 1985 r. i pozostał na uczelni jako asystent przez kolejny rok. W 1987 r. rozpoczął pracę w PZLZ Zawier-
cie na stanowisku ordynatora. Od roku 1991 prowadził prywatną praktykę weterynaryjną pracując w dużej części na zlecenia 
Powiatowego Lekarza Weterynarii w zwalczaniu chorób zakaźnych, jak i badania zwierząt rzeźnych i mięsa.

Starał się być wszechstronnym lekarzem weterynarii. Podnosił swoje kwalifikacje na kursach specjalistycznych. W 2002 
r. ukończył 2 -letnie podyplomowe studia specjalizacyjne w Puławach, uzyskując tytuł specjalisty w zakresie higieny zwierząt 
rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego. Utrzymywał ścisły kontakt z kolegami z roku, wyjeżdżał na spotkania, a w 
2007 r. był inicjatorem takiego spotkania w Podlesicach, gdzie jak zwykle uśmiechnięty, był duszą towarzystwa. Znany był 
także ze swojego mocnego głosu. Na jednym z wyjazdów organizowanych przez Śląską Izbę Weterynarii do Szwajcarii dostał 
dzięki temu przydomek Pavarotti. Był radosny, dowcipny i wielu z nas go takim zapamięta. Jego obecność na spotkaniach 
zawodowych i towarzyskich była zawsze mile widziana i nie przechodziła bez zauważenia. Tak bardzo potrafił cieszyć się 
życiem. Był człowiekiem czynu, miał w związku z tym wiele planów życiowych, które - niestety - ucięła nagła i zaskakująca 
nas wszystkich śmierć.

Był żonaty, osierocił dwoje dzieci.
Jego brak będę odczuwał, a pamięć o moim przyjacielu zachowam.

Zbigniew Krysztofiak

oDeszli
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 oGŁoszenia

piSmo do powiatowycH inSpeKtoratów 
weterynarii w Sprawie adreSów mailowycH

SzanownePanie 
Szanowni Panowie

Powiatowi Lekarze Weterynarii

Zwracam się z uprzejmą prośbą o nawiązanie współpracy zmierzającej do ułatwienia korespondencji z lekarzami weterynarii w 
zakładach leczniczych dla zwierząt. Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna pomimo licznych starań używa zaledwie ok. 30% adresów 
poczty elektronicznej zakładów leczniczych dla zwierząt.

Posiadanie możliwości szybkiej korespondencji z lekarzami weterynarii jest korzystne i na pewno potrzebne zarówno Izbie, jak i 
Powiatowym Lekarzom Weterynarii.

Izba jest gotowa przekazać posiadane adresy poczty elektronicznej dla potrzeb służbowych Inspekcji Weterynaryjnej, ale przyjęłaby 
z zadowoleniem inicjatywę pozyskania tych adresów w poszczególnych powiatach i za zgodą lekarzy weterynarii przekazanie ich Izbie. 
Byłoby to zatem działanie w naszym wspólnym interesie.

Z poważaniem, dr Michał Konopa, Prezes Rady Śl.I.L-W.

Zainteresowanych zachęcam do przystąpienia do grupowe-
go ubezpieczenia na życie. Ubezpieczycielem jest Towarzystwo 
Ubezpieczeniowe na Życie Compensa S.A. Grupę tworzą lekarze 
weterynarii (ich małżonkowie, jak również współpracownicy czy 
pracownicy) wpisani do rejestru lekarzy weterynarii Śląskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej. Do grupy można przystąpić w każdej 
chwili dzwoniąc do biura Izby (lub w czasie wizyty), prosząc o 
przesłanie deklaracji przystąpienia. Wypełnioną deklarację należy 
odesłać do biura Izby. Pierwszą składkę w wysokości 42 zł należy 
wpłacić do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia 
okresu ubezpieczenia, a comiesięczną składkę należy wpłacać do 
10-go danego miesiąca na konto izbowe z dopiskiem „ubezpiecze-

jeSzcze raz o ubezpieczeniu 
grupowym na życie

nie na życie”. W sprawie roszczeń z tytułu ubezpieczenia na życie 
należy również kontaktować się ze mną w biurze Izby. Dotyczy 
to także wszelkich zmian dotyczących miejsca zamieszkania czy 
zmiany nazwiska. Ewentualną rezygnacje z ubezpieczenia nale-
ży zgłosić w biurze z miesięcznym wyprzedzeniem. Zachęcam 
wszystkich do zainteresowania się tym ubezpieczeniem, zwłasz-
cza tych lekarzy którzy nie mogą stworzyć sami wymaganej 5-cio 
osobowej grupy, zwłaszcza, że grupowe ubezpieczenia mają dużo 
więcej opcji do zaoferowania za mniejszą składkę niż indywi-
dualne ubezpieczenia na życie. Składkę ubezpieczeniową można 
przesyłać (bądź wpłacać) przy okazji comiesięcznej składki człon-
kowskiej. W razie pytań zainteresowanych proszę o kontakt:

Magdalena Górska, biuro Śl.i.l-w. 032/757-45-04 


