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DROGIE CZYTELNICZKI I CZYTELNICY!

Nowa kadencja, nowi ludzie w Radzie, S¹dzie i OROZ�ie. No, znowu nie a¿ tak nowi! Po pierwsze, w wiêkszo�ci
znamy ich, bo na nich g³osowali�my, a po drugie, niektórzy znani s¹ z poprzednich dzia³añ samorz¹du. Mamy nowego
starego prezesa, ale zadania przed nim stoj¹ce to zupe³nie co� innego ni¿ zadania z lat 1991 � 2001. Dlatego wed³ug
moich kryteriów jest jednak nowym prezesem. Z poprzedniej Rady pozosta³o tylko (a¿) 6 osób, 8 osób to zupe³ni
�nowicjusze�, a dwóch kolegów jest �z przeniesienia� � dzia³ali w innych organach Izby. 6 osób pochodzi z �katowickie-
go�, 7 z �bielskiego�, a tylko 3 z �czêstochowskiego�. Mamy w Radzie tylko 3 kobiety! Dziewiêcioro z Nas to �prywa-
ciarze�, piêcioro �inspektorzy�, 1 emeryt i 1 spoza zawodu.

Czy co� z tej wyliczanki wynika? Ano, zobaczymy po pierwszych ruchach i zakresie zagadnieñ, którymi nowa Rada
bêdzie musia³a i chcia³a siê zajmowaæ. Praca w Radzie nie jest dla ludzi lubi¹cych spokój i spotkania tylko o charakterze
towarzyskim.

Poproszono mnie bym zaj¹³ siê Biuletynem. Spróbujê. Chcê by nasz Biuletyn informacyjny by³ nie tylko no�nikiem
informacji, ale te¿ forum dyskusyjnym dla wszystkich, którzy maj¹ co� do powiedzenia o weterynarii i nie boj¹ siê
otwarcie tego g³osiæ. ¯al mi tylko tych osób, które czêsto wypowiadaj¹c swe krytyczne zdanie o dzia³aniach samorz¹du,
wyrzucaj¹ Biuletyn do kosza nie rozpakowuj¹c go. Có¿, ich prawo, ale te¿ ich brak kompetencji i znajomo�ci zagadnieñ
samorz¹dowych jest widoczny z daleka.

Z natury jestem optymist¹, wiêc s¹dzê, ¿e ta kadencja przyniesie wiele korzystnych zjawisk  w naszym zawodzie i
jeszcze nasz samorz¹d bêdzie mia³ w tym swój du¿y udzia³, czego zarówno sobie, jak i Wam wszystkim ¿yczy

Andrzej Alweil � redaktor naczelny

SPOD BIURKA NACZELNEGO
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POSIEDZENIE I RADY �L. I L-W. 30.03.2005 r.POSIEDZENIE I RADY �L. I L-W. 30.03.2005 r.

W Dzienniku Ustaw RP nr 11  z dnia 27
stycznia 2004 r. ukaza³a siê ustawa  z dnia
18 grudnia 2003 r. o zak³adach leczniczych
dla zwierz¹t. Ustawa ta zaczê³a obowi¹zy-
waæ po 14 dniach od jej og³oszenia.

Osoby fizyczne, osoby prawne albo jed-
nostki organizacyjne nieposiadaj¹ce  oso-
bowo�ci prawnej, które przed dniem wej-
�cia w ¿ycie ustawy prowadzi³y zak³ad lecz-
niczy dla zwierz¹t, zachowa³y uprawnienia
do jego prowadzenia. Jednak¿e s¹ one zo-
bowi¹zane dostosowaæ prowadzony przez
siebie zak³ad leczniczy dla zwierz¹t do prze-
pisów ww. ustawy najpó�niej  do dnia 1
stycznia 2006 r.

Ustawa przewiduje sankcje karne dla
�wiadcz¹cych us³ugi weterynaryjne, a nie-
posiadaj¹cych do tego uprawnieñ (a wiêc
równie¿ nieposiadaj¹cych dostosowanego
do wymogów ustawy zak³adu leczniczego
dla zwierz¹t) - w postaci kary ograniczenia
wolno�ci lub grzywny. Orzekanie w tych
sprawach odbywa siê w trybie przepisów
Kodeksu postêpowania w sprawach o wy-
kroczenia i st¹d te¿ wprowadzono zmiany
w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. � Kodeks
wykroczeñ.

Szczegó³owe wymagania dotycz¹ce ga-
binetów weterynaryjnych, przychodni we-

terynaryjnych, lecznic weterynaryjnych,
klinik weterynaryjnych oraz weterynaryj-
nych laboratoriów diagnostycznych okre-
�li³y rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi, które ukaza³y siê w Dzienni-
ku Ustaw RP nr 194 z 2004 r.

Jeszcze do niedawna w celu otwarcia za-
k³adu leczniczego dla zwierz¹t nale¿a³o uzy-
skaæ wpis do ewidencji dzia³alno�ci gospo-
darczej w odpowiednim urzêdzie miasta lub
gminy. Dzisiaj rejestracja zak³adu lecznicze-
go odbywa siê na drodze uchwa³y, w³a�ci-
wej ze wzglêdu na po³o¿enie zak³adu lecz-
niczego dla zwierz¹t, okrêgowej rady lekar-
sko-weterynaryjnej.

Wszystkie nowo powstaj¹ce zak³ady
lecznicze dla zwierz¹t podlegaj¹ procedurze
wpisu w okrêgowej izbie.  Po z³o¿eniu w³a-
�ciwie przygotowanego wniosku  s¹ wizy-
towane przez przedstawicieli �l.IL-W.
W wyniku lustracji zak³adu, Rada �l.IL-W
podejmuje indywidualn¹ uchwa³ê w danej
sprawie. Te dzia³ania odbywaj¹ siê w naszej
Izbie na bie¿¹co.

Z³o¿enie wniosków rejestracyjnych
wraz z niezbêdnymi za³¹cznikami, a doty-
cz¹cych zak³adów leczniczych dla zwierz¹t
dzia³aj¹cych w chwili wej�cia w ¿ycie usta-
wy jest równie¿ konieczno�ci¹.

NIE CZEKAJMY DO OSTATNIEJ CHWILI  !!!NIE CZEKAJMY DO OSTATNIEJ CHWILI  !!!NIE CZEKAJMY DO OSTATNIEJ CHWILI !!!

�l¹ska Izba Lekarsko-Weterynaryjna ape-
luje, aby nie zwlekaæ z rejestracj¹ do ostat-
niej chwili.

W przypadku  braku spe³nienia wszyst-
kich warunków okre�lonych w ustawie i
rozporz¹dzeniach wykonawczych zak³ad
nie bêdzie móg³ dzia³aæ w 2006 r.

Dzisiaj jest jeszcze czas, by w procesie
rejestracji wskazane przez Izbê uchybienia
naprawiæ w stosownym terminie.
Informacji w sprawie rejestracji zak³adów
leczniczych dla zwierz¹t udziela w godzi-
nach pracy Biuro �l¹skiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej.

Na stronie internetowej �l¹skiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej

www.izbawetkatowice.pl
w zak³adce �prawo� znajdziecie Kole¿anki i
Koledzy wszystkie najwa¿niejsze i aktual-
ne akty prawne dotycz¹ce zak³adów leczni-
czych dla zwierz¹t oraz informacjê o sposo-
bie postêpowania przy rejestracji zak³adu
leczniczego, ³¹cznie z niezbêdnymi wzora-
mi wymaganych za³¹czników do wniosku
rejestracyjnego, wysoko�ci¹ op³at itd.
Jeszcze raz apelujemy do prowadz¹cych
zak³ady lecznicze dla zwierz¹t o rozs¹dek,
rozwagê i  rozpoczêcie procesu rejestracji.

W³a�ciciele zak³adów leczniczych dla zwierz¹t s¹ zobowi¹zani dostosowaæ
prowadzony przez siebie zak³ad leczniczy dla zwierz¹t do przepisów

ustawy, najpó�niej  do dnia 1 stycznia 2006 r.

NASZE SPRAWY

Otwarcia posiedzenia dokona³ nowo
wybrany prezes dr Micha³ Konopa, który
na wstêpie przywita³ zebranych nowych
cz³onków organów Izby oraz zaproszo-
nych go�ci. Potem podziêkowa³ odchodz¹-
cemu prezesowi dr. Miros³awowi Toma-
szewskiemu za cztery lata dobrej, ciê¿kiej i
owocnej pracy (by³y kwiaty i skromny pre-
zent � wizytowniki). G³os zabra³ dr Miro-
s³aw Tomaszewski, który podziêkowa³, w
imieniu swoim w³asnym oraz pozosta³ych
9 cz³onków odchodz¹cej Rady, za wspó³-
pracê. ̄ yczy³ wszystkim wybranym cz³on-
kom organów mi³ej, fajnej i dynamicznej
pracy oraz ¿yczy³, by równie mi³e prze³o¿e-
nia by³y na Zje�dzie Krajowym.

G³os ponownie zabra³ dr Micha³ Kono-
pa, który poprosi³, by zaproszeni go�cie
uczestniczyli w obradach tak d³ugo, jak im

POSIEDZENIE I RADY �L. I L-W. 30.03.2005 r.

czas pozwala. Nastêpnie przedstawi³ porz¹-
dek obrad, który w czê�ci uchwa³odawczej
poszerzy³ o uchwa³y w sprawie: przyznanie
prawa wykonywania zawodu, wpisu leka-
rza weterynarii do rejestru lekarzy upraw-
nionych do wystawiania paszportów, wy-
typowanie kandydatów do otrzymania od-
znaczeñ pañstwowych, przyzwolenia wy-
znaczonym osobom podpisywania zobo-
wi¹zañ maj¹tkowych �l.IL-W.

W zwi¹zku z tym, i¿ na sali byli cz³on-
kowie okrêgowego S¹du, Komisji Rewi-
zyjnej oraz  przew. OROZ i jego zastêpców
zaproponowa³, by ww. przeszli do sali w
ZHW, aby siê ukonstytuowaæ, wybraæ w
przypadku Rzecznika I zastêpcê, w przy-
padku pozosta³ych przewodnicz¹cych, se-
kretarzy i cz³onków. Po wyborach nowo
wybrani przewodnicz¹cy przeka¿¹ Radzie

protoko³y z posiedzeñ i wyniki wyborów.
Porz¹dek obrad tego posiedzenia wraz

z poprawkami zosta³ przyjêty jednog³o�nie.
Nastêpnie Rada przyjê³a protokó³ z po-
przedniego posiedzenia przy jednym g³osie
wstrzymuj¹cym siê.

W czê�ci uchwa³odawczej podjêto
nastêpuj¹ce uchwa³y:
- w sprawie powo³ania Prezydium Rady
�l.IL-W, czyli wiceprezesa � zosta³ nim lek.
wet. Andrzej Alweil (16 g³osów za),skarb-
nika � Krzysztof Orlik (16 g³osów za), se-
kretarza � lek. wet. Adam Paszek (16 za) i
dwóch cz³onków Prezydium � lek. wet.
Mariusz Grzesiczek (11 g³osów za) i lek.
wet. Bogus³aw Kubica (9 g³osów za).

G³osowanie by³o tajne za pomoc¹ kart
do g³osowania, g³osy liczy³a Komisja Skru-
tacyjna w sk³adzie: lek. wet. Wojciech John,

Micha³ Konopa
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lek. wet. Miros³aw Lañski, lek. wet. An-
drzej Szlichta � uchwa³a nr 1/IV/2005 zo-
sta³a podjêta 16 g³osami za i jest drukowana
w niniejszym Biuletynie.

- w sprawie powo³anie osób odpowiedzial-
nych za powo³anie Komisji Sta³ych Lekar-
sko-Weterynaryjnych; Komisja ds. Lekarzy
Weterynarii Wolnej Praktyki � odpowie-
dzialna lek. wet. Beata Fuliñska, Komisja
ds. Inspekcji Weterynaryjnej � odpowie-
dzialna lek. wet. Ewa Wtorek, Komisja Ety-
ki, Deontologii i Historii Zawodu � odpo-
wiedzialny lek. wet. Andrzej Szlichta, Ko-
misja Finansowa i Samopomocy Kole¿eñ-
skiej � odpowiedzialny lek. wet. Miros³aw
Lañski. Podstaw¹ dzia³ania Rady s¹ spraw-
nie dzia³aj¹ce komisje sta³e. Programy po-
szczególnych komisji zostan¹ prze³o¿one
na program dzia³ania naszej Rady. Osoby
odpowiedzialne przedstawi¹ na nastêpnym
posiedzeniu Rady sk³ady oraz przewodni-
cz¹cych tych komisji, jak równie¿ progra-
my ich dzia³ania - przeg³osowano uchwa³ê
jednog³o�nie za (2/IV/2005).

- uchwa³a w sprawie wydawania Biuletynu
informacyjnego i ustalenia sk³adu redakcji.
Przeg³osowano jednog³o�nie nastêpuj¹cy
sk³ad: lek. wet. Andrzej Alweil � redaktor
naczelny, sekretarz - Magdalena Górska, re-
daktorzy l:ek. wet. Mariusz Grzesiczek i
lek. wet. Tomasz Wysocki - przyjêta jedno-
g³o�nie 16 za, nr 3/IV/2005.

- uchwa³y w sprawie skre�lenia z rejestru
cz³onków �l.I.L-W. w zwi¹zku z przenie-
sieniem na teren innej izby: nr 4 i 5/IV/2005
(na teren Izby Ma³opolskiej i Warszaw-
skiej)

- uchwa³y w sprawie rejestracji zak³adów
leczniczych dla zwierz¹t: M. Konopa przy-
pomnia³ zebranym, ¿e wpis ZLZ do rejestru
prowadzonego przez �l¹sk¹ Izbê jest teraz
wpisem dzia³alno�ci do ewidencji ( ZLZ nie
podlegaj¹ ustawie o swobodzie dzia³alno�ci
gospodarczej, czyli nie podlegaj¹ wpisowi
do ewidencji prowadzonych przez gminy).
Procedury wpisu zosta³y okre�lone przez
Krajow¹ Radê tzn. musz¹ zostaæ z³o¿one
odpowiednie wnioski, wniesiona op³ata za
wpis, przeprowadzona ma byæ kontrola i
zg³oszone na posiedzeniu Rady do rejestra-
cji. Izba wydaje wpis w formie uchwa³y
Rady. Wpisano wiêc do rejestru gabinet
weterynaryjny z Janowa pod numerem
6/V/2005/Rej. ZLZ i gabinet weterynaryjny
z Pilicy pod numerem 7/IV/2005/Rej. ZLZ.
Prezes M. Konopa przekaza³ krótki komen-
tarz: �Mamy na swoim terenie ok. 400 za-
k³adów leczniczych dla zwierz¹t, ka¿dy z
tych zak³adów do koñca roku 2005 musi
zostaæ poddany kontroli i wpisowi do na-
szego rejestru. Przyjmujemy dwuosobowe

sk³ady kontroluj¹ce, a kontrole w ca³ym
kraju odbywaj¹ siê na takich samych zasa-
dach. Uniknie siê wtedy jaki� podejrzeñ o
zwalczanie konkurencji lub tym podob-
nych. Za podjête decyzje w formie uchwa³y
(czasami nawet negatywne) Rada ponosi
pe³n¹ odpowiedzialno�æ, st¹d konieczne s¹
kontrole zgodnie z przyjêtymi zasadami�.

- uchwa³a w sprawie przyznania nagrody
dla absolwenta SGGW w Warszawie. Co
roku Rada przyznawa³a nagrody dla najlep-
szych absolwentów uczelni weterynaryj-
nych. Przyznawa³a je dla najlepszych ab-
solwentów pochodz¹cych z terenu woje-
wództwa �l¹skiego. Z wnioskiem
o przyznanie takiej nagrody zwróci³y siê
przedstawicielki 6 roku Wydzia³u Medycy-
ny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, a
dziekan wydzia³u gor¹co popar³ pro�bê.
G³osami 11 za, 5 przeciw przeg³osowano
uchwa³ê nr 8/IV/2005 przyznaj¹c nagrodê
w wysoko�ci 1000 z³.

- uchwa³a w sprawie stwierdzenia prawa
wykonywania zawodu i przyznania nume-
ru prawa wykonywania zawodu � absol-
wentce AR Wroc³aw 2004 � nr 9/IV/2005

- uchwa³a w sprawie wpisu lekarza wetery-
narii do rejestru lekarzy uprawnionych do
wystawiania paszportów i pobierania krwi
do badañ w celu okre�lenia poziomu prze-
ciwcia³. M. Konopa wyja�ni³, ¿e w zwi¹zku
z wej�ciem w ¿ycie ustawy zmieniaj¹cej
niektóre ustawy weterynaryjne, ka¿dy, kto
chce wystawiaæ paszporty, musi uzyskaæ
upowa¿nienie w postaci uchwa³y naszej
Rady. Lekarze, którzy te paszporty wydaj¹
od pa�dziernika otrzymaj¹ upowa¿nienia w
formie uchwa³y, po nastêpnym posiedzeniu
Rady. Dzisiaj mamy dwa wnioski; wpisano
do rejestru lek. wet. Andrzeja Elsnera
uchwa³¹ nr 10/IV/2005 g³osami 13 za, 1
przeciw, 2 wstrzymuj¹cymi siê i Witolda
Pusza uchwa³¹ 11/IV/200 tym samym sto-
sunkiem g³osów. W tym miejscu kol. lek.
wet. A. Alweil zada³ pytania: jakie mamy
prawo odmówiæ osobie, która spe³nia wy-
magania lub która nie spe³nia wymagañ, a
ju¿ zosta³a przyjêta? I zosta³a przyjêta
uchwa³¹, ale paszporty wystawia niezgod-
nie z procedur¹. Albo wydaje paszporty bez
upowa¿nienia. Odpowiedzia³ M. Konopa:
�Pytanie Kolegi dotyczy zagadnienia natu-
ry ogólnej. Je�li Rada wydaje uchwa³ê, to
jest ona decyzj¹ administracyjn¹ i podlega
ona takim samym regu³om jak decyzja wy-
dawana np. przez Powiatowego Lekarza
Wet., czyli podlega pod Kodeks postêpo-
wania administracyjnego. Rada wydaje ta-
kie upowa¿nienie, które mo¿e wycofaæ. A
je�li kto� nie wywi¹zuje siê z na³o¿onych
obowi¹zków to równie¿  uchwa³¹ Rady
mo¿na upowa¿nienie wycofaæ, a w przy-

padkach ra¿¹cych, np. przy naruszeniu Ko-
deksu etyki i deontologii weterynaryjnej,
sprawê mo¿na skierowaæ do OROZ�.

- uchwa³a w sprawie wytypowania 2 osób
do odznaczenia pañstwowego i 2 osób do
nagrodzenia odznak¹ �Zas³u¿ony dla rol-
nictwa�. Do tych odznaczeñ musz¹ zostaæ
sporz¹dzone wnioski wraz z danymi oso-
bowymi i z uzasadnieniami, uwzglêdniaj¹-
cymi dotychczasowe osi¹gniêcia w pracy
spo³ecznej i na rzecz samorz¹du. Uchwa³a z
wytypowanymi osobami oraz gotowe
wnioski zostan¹ przes³ane drog¹ elektro-
niczn¹ do Krajowej Rady, która na swoim
posiedzeniu przyjmie te wnioski i gotowe
z³o¿y na rêce prezydenta. Przyznane odzna-
czenia zostan¹ wrêczone na Krajowym
Zje�dzie w Toruniu. Po przeprowadzonej
dyskusji i tajnym g³osowaniu Rada wyty-
powa³a do odznaczeñ resortowych �Zas³u-
¿ony dla rolnictwa� lek. wet. Annê Spyrê i
lek. wet. Jana Skrzypca, do odznaczenia
pañstwowego Krzy¿ Kawalerski Orderu
Odznaczenia Polski  lek. wet. Józefa Go-
mó³ê, a do odznaczenia pañstwowego Br¹-
zowy Krzy¿ Zas³ugi lek. wet. Bogus³awa
Kubicê � uchwa³a 12/IV/2005.

- uchwa³a w sprawie wytypowania osób
upowa¿nionych do podpisywania doku-
mentów dotycz¹cych zobowi¹zañ maj¹tko-
wych -  wed³ug przyjêtego na Zje�dzie Re-
gulaminu organów wymagane jest wspó³-
dzia³anie 2 cz³onków Prezydium Rady �l¹-
skiej Izby w uk³adzie wskazanym przez
Radê. Prezes zaproponowa³, aby upowa¿-
nionymi do podpisywania dokumentów
ww. (przelewów, czeków) by³ prezes, wi-
ceprezes, skarbnik i sekretarz. Podpisy mu-
sz¹ byæ z³o¿one w nastêpuj¹cej konfigura-
cji: z jednej strony prezes lub wiceprezes, z
drugiej pozosta³e osoby z ww. dwójki. G³o-
sowanie � 16 za � uchwa³a 13/IV/2005

Nastêpnie wyniki wyborów w  po-
szczególnych organach przedstawili nowo
wybrani przewodnicz¹cy, a swoich zastêp-
ców przedstawi³ Rzecznik Odpowiedzial-
no�ci Zawodowej lek. wet. Miros³awa Le-
wicka (5 osób bra³o udzia³ w g³osowaniu,
oddano 5 wa¿nych g³osów) -  wybrano 4
g³osami za na I zastêpcê OROZ lek. wet.
Piotra �ciga³ê. Wybrany na przewodnicz¹-
cego Okrêgowego S¹du Lekarsko-Wetery-
naryjnego, w tajnym g³osowaniu 6 g³osami
za, 1 wstrzymuj¹cym siê lek. wet. Daniel
Wierzbinka przedstawi³ wyniki g³osowania
oraz fakt, i¿ g³osami 6 za 1 g³osem niewa¿-
nym na zastêpcê dr Zbigniewa Blimke.
Wybrany na przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej g³osami 5 za lek. wet. Zbigniew
Krysztofiak przedstawi³ swojego zastêpcê
lek. wet. Mariê Heluszkê (równie¿ 5 g³o-
sów za).

Podsumowanie Zjazdu: przebiega³ w

Z ̄ YCIA RADY
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sposób sprawny, okre�li³ niezmienion¹ wy-
soko�æ sk³adki, bud¿et, konieczno�æ za-
trudnienia radcy prawnego, konieczno�æ
przyspieszenia rejestracji zak³adów leczni-
czych dla zwierz¹t, konieczno�æ zebrania
ankiet osobowych, konieczno�æ wyegze-
kwowania zap³acenia zaleg³ych sk³adek
cz³onkowskich. W tej chwili zagro¿onych
utrat¹ prawa wykonywania zawodu jest ok.
150 osób. Protokó³ Zjazdu jest do wgl¹du
w biurze Izby, ka¿dy mo¿e w ci¹gu 14 dni
z³o¿yæ  pisemne uwagi. Je�li ich nie bêdzie
to  Prezydium Zjazdu z³o¿y pod nim swoje
podpisy i pe³na dokumentacja zostanie
przes³ana do Krajowej Izby.

Sprawy organizacyjne -  wszystkie
uchwa³y, które zostaj¹ podjête przez Radê
�l.IL-W po uprawomocnieniu zostaj¹ prze-
s³ane do Krajowej Izby. Dlatego cz³onko-
wie Rady podpisuj¹ wszystkie uchwa³y.

Ka¿de posiedzenie jest nagrywane, z tego
nagrania sporz¹dzany jest protokó³. Zosta-
n¹ równie¿ ustalone godziny dy¿urów po-
szczególnych cz³onków Prezydium oraz
Rzecznika Odpowiedzialno�ci Zawodowej.

Sprawy ró¿ne � ka¿dy dosta³ do prze-
czytania i podpisania dwa jednobrzmi¹ce
egzemplarze umowy w sprawie kosztów
u¿ywania do celów s³u¿bowych samocho-
dów osobowych niebêd¹cych w³asno�ci¹
�l¹skiej Izby � na tej podstawie bêd¹ wy-
p³acane delegacje. Zwróci³o siê do nas To-
warzystwo Opieki nad Zwierzêtami z pi-
smem dotycz¹cym odpisu od podatku 1 %
na ich rzecz. Krajowa Rady (do 1 kwietnia)
poprosi³a o wpisanie do za³¹cznika propo-
zycji wysoko�ci odp³atno�ci za szkolenia
przeprowadzane w zak³adach leczniczych
dla zwierz¹t. Zgodnie z ustaw¹ o zak³adach
leczniczych dla zwierz¹t Krajowa Rada taki

cennik ma og³osiæ swoj¹ uchwa³¹, w zwi¹z-
ku z czym zasiêga naszej opinii. Poniewa¿
Komisja Lekarzy Wolnej Praktyki poprzed-
niej kadencji ju¿ nad tym pracowa³a, jeszcze
raz zostan¹ przes³ane do KRL-W.
Z sali pad³a propozycja, by cz³onkowie
Rady podali do biura Izby swoje adresy
e-mailowe celem szybszej komunikacji.
M. Konopa zamykaj¹c wyznaczy³ termin
nastêpnego posiedzenia Rady pod koniec
kwietnia, przedtem jednak odbêdzie siê po-
siedzenie Prezydium. Kol. M. Lewicka
przedstawi³a pro�bê o zorganizowanie
szkolenia lekarzy weterynarii na temat le-
czenia zwierz¹t le�nych i dziko ¿yj¹cych.
Szkolenie przeprowadziæ móg³by prof. Ma-
rek Houszko. Sprawa zostanie rozpatrzona
na najbli¿szym posiedzeniu Prezydium. Na
tym I Posiedzenie Rady zakoñczy³o siê.

Sporz¹dzi³a M. Górska 01.05.2005

Z ̄ YCIA RADY

UCHWA£A Nr 1/IV/2005

Rada �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach
z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie powo³ania i zatwierdzenia sk³adów osobowych organów �l¹skiej 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 pó�n. zmianami), uchwa³y nr 9/2005 Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy
Weterynarii �L.IL-W w sprawie przyjêcia regulaminu organizacji organów �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i trybu ich
dzia³ania oraz uchwa³y nr 11/2005 Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii �L.IL-W. w sprawie dokonania
wyboru prezesa i cz³onków Rady �l.IL-W, Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialno�ci Zawodowej i jego zastêpców, Okrêgowe-
go S¹du Lekarsko-Weterynaryjnego oraz Okrêgowej Komisji Rewizyjnej uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1

Powo³uje w sk³ad Prezydium �l¹skiej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej:
1. lek. wet. Andrzeja Alweila na funkcjê Wiceprezesa
2. lek. wet. Adama Paszka na funkcjê Sekretarza
3. lek. wet. Krzysztofa Orlika na funkcjê Skarbnika
4. lek. wet. Mariusza Grzesiczka na funkcjê Cz³onka Prezydium
5. lek. wet. Bogus³awa Kubicê na funkcjê Cz³onka Prezydium

§ 2

1. Zatwierdza siê na Zastêpcê Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialno�ci Zawodowej:
    lek. wet. Piotr �ciga³ê  - jako I Zastêpcê
2. Pozosta³y sk³ad Zastêpców Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialno�ci Zawodowej to:
1/. lek. wet. Jaros³aw Dziwisiñski
2/. lek. wet. Dorota Kostka
3/. lek. wet. Aleksander Tabacki

§ 3

1. Zatwierdza siê na Przewodnicz¹cego Okrêgowego Sadu Lekarsko-Weterynaryjnego:
    lek. wet. Daniela Wierzbinkê
2. Zatwierdza siê na I Zastêpcê Przewodnicz¹cego Okrêgowego S¹du Lekarsko- Weterynaryjnego dr Zbigniewa Blimke.
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3. Pozosta³y sk³ad Okrêgowego S¹du Lekarsko-Weterynaryjnego to:
1. lek. wet. Tadeusz Ha³aczkiewicz
2. lek. wet. Halina Ko³acz
3. lek. wet. Violetta Olender
4. lek. wet. Jan Skrzypiec
5. lek. wet. Grzegorz Tokarczyk
6. lek. wet. Arkadiusz W¹troba
7. lek. wet. Jordan Zawadzki

§ 4

1. Zatwierdza siê na Przewodnicz¹cego Okrêgowej Komisji Rewizyjnej:
    lek. wet. Zbigniewa Krysztofiaka
2. Zatwierdza siê na I Zastêpcê Przewodnicz¹cego Okrêgowej Komisji Rewizyjnej:
    lek. wet. Mariê Heluszkê.
3. Pozosta³y sk³ad Okrêgowej Komisji Rewizyjnej to:
1/. lek. wet. Magdalena Ha³a-Stêpieñ
2/. lek. wet. Bogdan Lisak
3/. lek. wet. Renata Pniak

§ 5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w dniu podjêcia

Sekretarz Prezes
Lek. wet. Adam Paszek dr Micha³ Konopa

UZASADNIENIE
Podjêcie niniejszej uchwa³y wynika z konieczno�ci realizacji postanowieñ Regulaminu zasad i trybu dzia³ania organów �l¹skiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjne przyjêtego uchwa³¹ nr 9/2005 Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii w Kato-
wicach w dniu 18 marca 2005 r.

UCHWA£Y RADY

UCHWA£A Nr 2/IV/2005

Rada �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach
z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie powo³ania cz³onków Rady  �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej do organizacji sta³ych komisji �l.IL-W oraz uchy-
lenia niektórych uchwa³.

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 z 2002 r. Dz. U. Nr 187, poz. 1567 z pó�n. zmianami), §18, pkt. 1 uchwa³y nr 9/2005 Sprawoz-
dawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii �L.IL-W w sprawie przyjêcia regulaminu organizacji organów �l¹skiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej i trybu ich dzia³ania uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
Powo³uje siê nastêpuj¹ce osoby odpowiedzialne za utworzenie i przygotowanie propozycji sk³adów osobowych komisji sta³ych
�l.IL-W:
1. Komisja ds. Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki � lek. wet. Beata Fuliñska
2. Komisja ds. Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej � lek. wet. Ewa Wtorek
3. Komisja Etyki, Deontologii i Historii Zawodu � lek. wet. Andrzej Szlichta
4. Komisja Finansowo-Gospodarcza i Samopomocy Kole¿eñskiej � lek. wet. Miros³aw Lañski

§ 2
Zadaniem osób wymienionych w § 1 niniejszej uchwa³y jest przygotowanie propozycji sk³adów osobowych komisji, opracowanie
projektu ich kadencyjnego programu dzia³ania.
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§ 3

Uchyla siê nastêpuj¹ce uchwa³y dotycz¹ce komisji sta³ych dzia³aj¹cych w III kadencji w³adz �l.IL-W:
1. Uchwa³a 3/2001/III z 6 kwietnia 2001 r.
2. Uchwa³a 12/III/2001 z 12.06.2001 r.
3. Uchwa³a 81/III/2002 z 14 czerwca 2002 r.
4. Uchwa³a 215/III/2003 z 24 pa�dziernika 2003 r.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w dniu podjêcia.

Sekretarz Prezes
Lek. wet. Adam Paszek dr Micha³ Konopa

Uzasadnienie
Konieczno�æ wyznaczenia osób odpowiedzialnych za utworzenie komisji sta³ych oraz uchylenia uchwa³ wymienionych w § 3
niniejszej uchwa³y wynika z realizacji uchwa³y Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii �l.IL-W w Katowicach
w dniu 18 marca 2005 r. nr 9/2005 w sprawie przyjêcia regulaminu organizacji organów �l.IL-W i trybu ich dzia³ania.

UCHWA£A Nr 3/IV/2005

Rada �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach
z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie kontynuowania wydawania Biuletynu i ustalenia Kolegium redakcyjnego Biuletynu informacyjnego �l¹skiej 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 z 2002 r. Dz. U. Nr 187, poz. 1567 z pó�n. zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1

Kontynuowaæ wydawanie Biuletynu informacyjnego �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

§ 2

Ustala siê nastêpuj¹cy sk³ad Kolegium redakcyjnego Biuletynu informacyjnego:
1. lek. wet. Andrzej Alweil � redaktor naczelny
2. lek. wet. Mariusz Grzesiczek � cz³onek redakcji
3. dr Micha³ Konopa � cz³onek redakcji
4. lek. wet. Tomasz Wysocki � cz³onek redakcji
5. Magdalena Górska � sekretarz redakcji

§ 3

Uchyla siê  uchwa³ê 224/III/2003 z 19 grudnia 2003 r. w sprawie  sk³adu redakcji Biuletynu informacyjnego �l¹skiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w dniu podjêcia.

Sekretarz Prezes
Lek. wet. Adam Paszek dr Micha³ Konopa
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UCHWA£A Nr 8/IV/2005

Rada �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach
z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie przyznania nagrody dla najlepszego absolwenta Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie w 2005 r.
z terenu �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Na podstawie art. 10 ust. 1, pkt. 8 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-
weterynaryjnych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 187, poz. 1567 z pó�n. zmianami) oraz uchwa³y nr 8/2005 Sprawozdawczo-
Wyborczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii �l.IL-W w sprawie bud¿etu �l.I.L-W na rok 2005 uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1

Przyznaje siê nagrodê pieniê¿n¹ w wysoko�ci 1000,- ( s³ownie: jeden tysi¹c) dla najlepszego absolwenta Wydzia³u Medycyny
Weterynaryjnej SGGW w Warszawie z terenu �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

§ 2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w dniu podjêcia.

Sekretarz Prezes
Lek. wet. Adam Paszek dr Micha³ Konopa

UZASADNIENIE:
Do Biura Izby w dniu 10.03.2005 wp³ynê³a pro�ba od organizatorów uroczysto�ci rozdania dyplomów lekarzy weterynarii,
poparta przez Dziekana Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej. Rada po g³osowaniu 14 za, 1 wstrzymuj¹cy siê, 1 przeciw uchwali³a
jak w niniejszej uchwale.

UCHWA£A Nr 12/IV/2005
Rada �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach

z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie wyst¹pienia z wnioskiem  o nadanie orderów i odznaczeñ pañstwowych oraz nadanie odznaki honorowej �Zas³u¿o-
ny dla rolnictwa� MRiRW lekarzom weterynarii szczególnie zas³u¿onym w dzia³alno�ci spo³ecznej na rzecz samorz¹du lekar-

sko-weterynaryjnego i rolnictwa z terenu dzia³ania �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Na podstawie art. 10 ust. 2, pkt. 10,11 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 pó�n. zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
Rada �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wystêpuje z wnioskiem o przyznanie :
1. lek. wet. Józefowi Gomóle � Krzy¿a Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski
2. lek. wet. Bogus³awowi Kubicy � Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi
3. lek. wet. Annie Spyra � Zas³u¿ony dla rolnictwa
4. lek. wet. Janowi Skrzypiec � Zas³u¿ony dla rolnictwa

§ 2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w dniu podjêcia.

Sekretarz Prezes
Lek. wet. Adam Paszek dr Micha³ Konopa

UZASADNIENIE:
Uzasadnienie stanowi¹ za³¹czniki do niniejszej uchwa³y.
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Za³¹cznik nr 1
Lek. wet. Józef Gomó³a posiada wykszta³cenie wy¿sze (WSR Wroc³aw, Wydzia³ Weterynarii �

1965). Ukoñczy³ studium podyplomowe z zakresu higieny produktów spo¿ywczych i technologii przetwórstwa
miêsnego (AR Wroc³aw, 1977) oraz z zakresu Administracji i Zarz¹dzania (U�l. Katowice, 1981). Ma równie¿
dyplom specjalisty � Higiena zwierz¹t rze�nych i ¿ywno�ci pochodzenia zwierzêcego (WCKP Pu³awy, 1997). W
latach 1965-1968 pracowa³ w lecznictwie zwierz¹t w Boles³awcu i Z¹bkowicach �l¹skich. W latach 1968-1971
by³ lekarzem halowym, a nastêpnie kierownikiem ZWIS Sosnowiec (1971-1973). Od 1973 do 1976 pracowa³ na
stanowisku kierownika ZWIS � Ch³odnia Bêdzin £agisza. Od 01.05.1976 pracowa³ jako inspektor w WIS w
Woj. WIS Katowice. Od maja 1979 pe³ni³ obowi¹zki Wojewódzkiego Weterynaryjnego Inspektora Sanitarne-
go w Katowicach. Od 1980 r. do nadal jest zastêpc¹ Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii i Woj. WIS Katowice.
W latach 1984-1988 pe³ni³ funkcjê wiceprezesa Zarz¹du ZLiTWet. Oddzia³ Katowice.  W latach 1991-1995 by³
Okrêgowym Rzecznikiem Odpowiedzialno�ci Zawodowej, Cz³onkiem Rady �l.IL-W II i III kadencji (1995-
2005), delegat na III, IV, V Krajowy Zjazd. W latach 1995-2001 by³ zastêpc¹ Krajowego Rzecznika Odpowie-
dzialno�ci Zawodowej, a w latach 2001-2005 sêdzi¹ S¹du Krajowego Lekarsko-Weterynaryjnego.
Do 2003 r. by³ ³awnikiem S¹du Okrêgowego w Gliwicach, a od 2003 do dzi� jest ³awnikiem S¹du Okrêgowego
w Katowicach i S¹du Rejonowego w Gliwicach. W latach 1984-1987 cz³onek Zarz¹du RKS �Si³a� Mys³owice.
Zawsze wyj¹tkowo aktywny i skuteczny na ka¿dym polu dzia³ania zawodowego i spo³ecznego. Szanowany i
ceniony przez �rodowisko zawodowe lekarzy weterynarii. Jego dzia³alno�æ zawodowa zas³uguje na najwy¿sze
odznaczenia.

Za³¹cznik nr 3
Lek. wet. Anna Spyra od lipca 1977, czyli od chwili ukoñczenia studiów na Wydziale Weterynaryj-

nym AR Lublin, pracowa³a w laboratorium weterynaryjnym � Zak³adzie Higieny Zwierz¹t w Katowicach.
Poprzedzone to by³o sta¿em i prac¹ w charakterze specjalisty w WZWet Katowice (01.07.1977-31.10.1982). Od
01.11.1982 r. pracowa³a na stanowisku asystenta, a od 01.01.1985 r. jako kierownik Pracowni Chorób Byd³a.
Od 01.08.1996 r. do dzi� jest kierownikiem Pracowni Serologicznej, pracowni, która 14.11.2005 Polski Centrum
Akredytacji nada³o numer AB 548 � dla diagnostyki bia³aczki i brucelozy byd³a. By³a i jest bardzo aktywna w
pracy spo³ecznej. Przez dwie kadencje by³a sekretarzem Oddzia³u Katowickiego Zrzeszenia Lekarzy i Techni-
ków Weterynarii oraz delegatem na 3 Krajowe Zjazdy ZliTW w Warszawie (w tym 05.04.1991 r. � rozwi¹zanie
ZLiTW). W latach 1991-2001 (2 kadencje) pe³ni³a funkcjê sekretarza Rady �l¹skiej Izby Lek.-Wet., natomiast
w latach 2001-2005 by³a cz³onkiem Prezydium Rady �l.IL-W. Podczas okrêgowych Zjazdów  by³a cz³onkiem
ró¿nych komisji zjazdowych. By³a delegatem i uczestnikiem wszystkich dotychczasowych Zjazdów Krajowych
( 5).W 1998 r. by³a cz³onkiem Komitetu Organizacyjnego oraz Komisji Zjazdowej Krajowego Zjazdu w Szczyr-
ku. W 2001 r. odznaczona Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.
Wykazywa³a wyj¹tkow¹ aktywno�æ w dzia³alno�ci na rzecz samorz¹du zawodowego lekarzy weterynarii.
Natomiast ca³a jej dzia³alno�æ zawodowa zwi¹zana jest z potrzebami zarówno urzêdowymi obecnej Inspekcji
Weterynaryjnej, jak i hodowli zwierz¹t.

Za³¹cznik nr 2
Lek. wet. Bogus³aw Kubica ukoñczy³ w 1985 r. Wydzia³ Weterynarii AR Wroc³aw. Od 01.09.1985

pracowa³ w WZWet Bielsku-Bia³a, a po odbyciu s³u¿by wojskowej, tj. od 01.01.1987 pracowa³ jako asystent w
PZLZ Rajcza k. ¯ywca. Od 09. 1990 do 07. 1992 pracowa³ jako Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Bielsko-
Bia³ej. Od VII 1992 do dzisiaj pracuje w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Cieszynie na stanowi-
skach: 1992-1998 jako inspektor ds. higieny ¿ywno�ci, 1999-2000 z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii, od X
2000 do dzisiaj Powiatowy Lekarz Weterynarii. W 2003 r. uzyska³ specjalisty ds. zwalczania chorób zaka�nych
zwierz¹t i administracji. W latach II i III kadencji by³ cz³onkiem Rady �l.IL-W oraz delegatem na V Zjazd
Krajowy. W roku 2004 pe³ni³ funkcjê sekretarza, a w 2005 zastêpcy przewodnicz¹cego Prezydium Zjazdu
Lekarzy Weterynarii �l.IL-W w Katowicach. Zosta³  równie¿ wybrany do sk³adu rady �l.IL-W na IV kaden-
cjê, cz³onkiem Prezydium Rady oraz delegatem na Krajowy Zjazd.
Jest wyj¹tkowo aktywny w dzia³aniach na rzecz samorz¹du zawodowego lekarzy weterynarii, ceniony za
kole¿eñstwo, fachowo�æ i rzetelno�æ w wykonywaniu obowi¹zków zawodowych i spo³ecznych.
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UCHWA£Y RADY

Za³¹cznik nr 4
Lek. wet. Jan Skrzypiec ca³e dotychczasowe ¿ycie, pracê zawodow¹ oraz pracê spo³eczn¹ zwi¹za³

z wsi¹, rolnictwem i ekologi¹. Pracowa³ (1978 -1989) w Oddziale Terenowym WZWet w Wodzis³awiu �l.,
najpierw jako sta¿ysta, potem kierownik PZLZ w Koñczycach Ma³ych. W latach 1989-1999 pracowa³ w
Oddziale Rejonowym WZWet w Wodzis³awiu �l. na stanowisku inspektora a pó�niej starszego inspektora
ds. zwalczania chorób zaka�nych i zara�liwych. Jednocze�nie od 01.01.1990 prowadzi³ prywatn¹ dzia³alno�æ
weterynaryjn¹. Od 01.07.1999 r. prowadzi wy³¹cznie prywatn¹ praktykê weterynaryjn¹, najpierw w spó³ce
cywilnej w Lubomii, a obecnie w lecznicy w Gorzycach, której jest w³a�cicielem i kierownikiem.
Od 1992 r mieszka w Gorzycach, w 1993 r. zaanga¿owany w gazyfikacjê wsi, od 1994 do 1998 radny, cz³onek
Zarz¹du Gminy Gorzyce. Jako radny � wiceprzewodnicz¹cy Komisji Ochrony �rodowiska i Gospodarki
Wodnej. Jako cz³onek Zarz¹du reprezentowa³ gminê m.in. w Radzie Nadzorczej O�rodka Promocji Ziemi
Wodzis³awskiej, gdzie pe³ni³ funkcjê wiceprzewodnicz¹cego, a pó�niej przewodnicz¹cego tej¿e Rady oraz w
Radzie Spo³ecznej Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Wodzis³awiu �l. (równie¿ wiceprzewodnicz¹cy). Podczas
powodzi w 1997 (gmina Gorzyce jako pierwsza zosta³a ni¹ dotkniêta) nadzorowa³ z ramienia Zarz¹du Gminy
zbieranie i utylizacjê pad³ych w czasie powodzi zwierz¹t gospodarskich i dziko ¿yj¹cych, dezynfekcjê ujêæ
wodnych oraz pe³ni³ funkcjê pe³nomocnika wójta ds. pomocy spo³ecznej powodzianom. W 1998 zosta³ wy-
brany przez Radê  Gminy Gorzyce do Komisji Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie pe³ni³
funkcjê wiceprzewodnicz¹cego. W 2002 ponownie zosta³ wybrany radnym (uzyska³ najwiêksz¹ liczbê g³o-
sów). Obecnie pracuje w dwóch komisjach Rady (ds. spo³ecznych i jako przewodnicz¹cy w Komisji Prawo-
rz¹dno�ci i Wspó³pracy).
W samorz¹dzie zawodowym by³ i jest cz³onkiem Okrêgowego S¹du Lekarsko-Weterynaryjnego (trzecia ka-
dencja). Uczestniczy³ w kilkunastu sprawach jako przewodnicz¹cy sk³adu. Trzykrotnie zasiada³ w prezy-
dium Zjazdu Lekarzy Weterynarii �l.IL-W, w roku 2004 jako jego przewodnicz¹cy.
Zawsze wyj¹tkowo aktywny w dzia³aniach na rzecz samorz¹du lekarzy weterynarii. Znany ze swej fachowo-
�ci i dzia³alno�ci zmierzaj¹cej do rozwoju polskiego rolnictwa.

UCHWA£A Nr 13/IV/2005
Rada �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach

z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie podpisywania dokumentów dotycz¹cych zobowi¹zañ maj¹tkowych Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Na podstawie art. 64, pkt. 2 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 pó�n. zmianami) oraz § 13, pkt 2 Regulaminu zasad i trybu dzia³ania organów
�l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1

Wyznacza siê do podpisywania dokumentów dotycz¹cych zobowi¹zañ maj¹tkowych Rady �l.I.L-W. nastêpuj¹ce osoby:
1. dr Micha³ Konopa � prezes Rady �l.IL-W
2. lek. wet. Andrzej Alweil � wiceprezes Rady �l.IL-W.
3. lek. wet. Adam Paszek � sekretarz
4. lek. wet. Krzysztof Orlik � skarbnik

§ 2

Dokumenty maj¹ byæ podpisywane w uk³adzie prezes lub wiceprezes z jedn¹ z pozosta³ych ww. osób.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w dniu podjêcia.

Sekretarz Prezes
Lek. wet. Adam Paszek dr Micha³ Konopa

UZASADNIENIE
Podjêcie niniejszej uchwa³y wynika z konieczno�ci realizacji postanowienia § 13, pkt 2 Regulaminu zasad i trybu dzia³ania

organów �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjne przyjêtego uchwa³¹ nr 9/2005 Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy
Weterynarii w Katowicach w dniu 18 marca 2005 r.
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ZE ZJAZDU

Dnia 18 marca br. odby³ siê Sprawoz-
dawczo�Wyborczy Zjazd Lekarzy Wetery-
narii �l¹skiej Izby Lekarsko�Weterynaryj-
nej w Katowicach. Przed zjazdem wydawa-
³o siê, ¿e bêdzie to spotkanie nowych dele-
gatów pe³nych energii i pomys³ów na dzia-
³alno�æ w nowej Radzie. Czy tak jednak
by³o? Niestety, tak wielkie o�rodki, jak np.
Katowice, Gliwice, D¹browa Górnicza,
Sosnowiec, Chorzów, Jaworzno, Mys³o-
wice, Ruda �l¹ska w ogóle nie wybra³y
swoich delegatów. A tak czêsto w³a�nie z
tych miast lekarze weterynarii maj¹ wiele
pretensji do dzia³alno�ci samorz¹du. Czy¿-
by wiêc ³atwiej by³o byæ krytykantem ni¿

kreatorem istniej¹cej rzeczywisto�ci? Ale
do rzeczy.

Uprawnionych do wziêcia udzia³u w
Zje�dzie by³o 90 delegatów. Udzia³ wziê³o
85, co stanowi 94,4%. To pierwszy niew¹t-
pliwy sukces. Mo¿na mieæ nadziejê, ¿e wy-
brane osoby bêd¹ nie tylko corocznymi sta-
tystami na zjazdach, ale te¿ bêd¹ siê przej-
mowaæ rol¹ powierzon¹ im przez wybor-

RELACJA ZE ZJAZDU

ców. Jak zwykle - procedu-
ry to, niestety, du¿a czê�æ
czasu zjazdowego, ale ko-
nieczne, by obrady by³y
prawomocne. Dlatego naj-
pierw prezes Miros³aw To-
maszewski dokona³ otwar-
cia obrad, przywita³
wszystkich zebranych.
Chwil¹ ciszy uczcili�my
pamiêæ tych, którzy odeszli
z naszych szeregów. Przy-
jêto regulamin obrad i wy-
brano w³adze Zjazdu. Prze-
wodnicz¹c¹ Zjazdu zosta³a
Beata Fu-
liñska, jej

zastêpcami Jan Skrzypiec i
Bogus³aw Kubica, a sekre-
tarzami Maria Heluszka i
Katarzyna Stachura. Wy-
brano tak¿e komisje � man-
datow¹, która stwierdzi³a
prawomocno�æ Zjazdu, re-
gulaminow¹ � czuwaj¹c¹
nad zawi³o�ciami procedur,
uchwa³ i wniosków � bacz-
nie notuj¹c¹ wszystkie for-
malne i zg³oszone wnioski,
uchwa³y, oraz ewentualne
apele, stanowiska i rezolu-

cje, wybor-
cz¹ � czu-
waj¹c¹ nad sprawno�ci¹ sa-
mych wyborów. Prezes
Krajowej Izby Bartosz Wi-
niecki uroczy�cie wrêczy³
odznaki �Meritus� zas³u¿o-
nym dla samorz¹du, który-
mi zostali Miros³aw Ku�-
nicki, Anna Spyra, Miro-
s³aw Tomaszewski, Marek
Wieniawa�Narkiewicz, Da-
niel Wierzbinka, Zbigniew
Krysztofiak.
Kolejnym obowi¹zkowym

punktem obrad by³y spra-
wozdania prezesa ustêpuj¹-
cej Rady, skarbnika, Okrê-
gowego Rzecznika Odpo-

wiedzialno�ci Zawodowej, Okrêgowego
S¹du Lekarsko�Weterynaryjnego i Okrê-
gowej Komisji Rewizyjnej. Sprawozdania
zosta³y przeg³osowane bez g³osów sprzeci-
wu. Potem nast¹pi³a czê�æ wyborcza, która
mia³a wzbudziæ najwiêcej emocji, czyli wy-
bory na prezesa i Okrêgowego Rzecznika
Odpowiedzialno�ci Zawodowej. Na funk-
cjê prezesa o dziwo odwa¿y³o siê kandydo-

waæ tylko dwóch chêtnych  - Micha³ Kono-
pa, którego przedstawi³ i popar³ ustêpuj¹cy
prezes oraz Andrzej Alweil. Pomimo
przedzjazdowych g³osów nikt inny nie
zg³osi³ innych kandydatów. Na rzecznika
zg³oszono Ewê Wtorek, Miros³awê Lewic-
k¹ oraz Jaros³awa Dziwisiñskiego. Potem
wybrano komisjê skrutacyjn¹ i przyst¹pio-
no do wyborów. Na prezesa wybrano dr.
Micha³a Konopê, a na Okrêgowego Rzecz-
nika, dopiero w drugiej turze, Miros³awê
Lewick¹.

Podczas liczenia g³osów przez komisjê
skrutacyjn¹ g³os zabrali zaproszeni go�cie �
Jaromi³ Sosna, prezes Czeskiej Izby Lekar-

sko�Weterynaryjnej i prezes Krajowej
Rady, B. Winiecki. Niestety energii starczy-
³o delegatom tylko do podnoszenia manda-
tów w trakcie g³osowañ (to fakt- dosyæ licz-
nych) i tak oczekiwanej merytorycznej dys-
kusji prawie w ogóle nie by³o. Nieliczne
g³osy nie stanowi³y podstaw do wszczêcia
procedur przez Komisjê Uchwa³ i Wnio-
sków. Mo¿e to tak¿e �wiadczyæ o braku
znajomo�ci procedur zjazdowych przez de-
legatów, w�ród których tym razem by³o
wielu nowicjuszy, a mo¿e nie potrafimy
przygotowaæ zjazdu tak, by codzienne g³o-
sy krytyki i niezadowolenia przekuæ na pro-
ceduralne dzia³ania? Oczywi�cie w dal-
szych wyborach wybrano now¹ Radê, za-
stêpców Okrêgowego Rzecznika, S¹d, Ko-
misjê Rewizyjn¹ i delegatów na Krajowy
Zjazd. Podjêto tak¿e szereg uchwa³, z któ-
rych te najwa¿niejsze: m.in. sk³adkow¹ i
bud¿etow¹ drukujemy w niniejszym Biule-
tynie.
Ca³a kadencja przed nami, wiêc nic straco-
nego- twórczo dzia³aæ mo¿na w ka¿dej
chwili.

Na prezesa wybrano dr. Micha³a Konopê, a na Okrêgowego Rzecznika, dopiero w
drugiej turze, Miros³awê Lewick¹.

USTÊPUJ¥CY PREZES OTWIERA ZJAZD

ZAS£U¯ENI, ODZNACZENI �MERITUSEM�

PREZES KRAJOWEJ RADY NA TLE UCZESTNIKÓW
ZJAZDU

Relacjê przygotowa³ � Andrzej Alweil
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UCHWA£A Nr 6/2005
Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii

�l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach
z dnia 18 marca 2005 r.

w sprawie przyjêcia i zatwierdzenia sprawozdañ Rady, Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialno�ci Zawodowej, Okrêgowego
S¹du Lekarsko-Weterynaryjnego i Okrêgowej Komisji Rewizyjnej �l¹skiej 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 pó�n. zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach w dniu 18 marca 2005 r.
przyjmuje i zatwierdza sprawozdania Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialno�ci
Zawodowej, Okrêgowego S¹du Lekarsko-Weterynaryjnego i Okrêgowej Komisji Rewizyjnej za okres od ostatniego Zjazdu
Lekarzy Weterynarii �l.I.L-W 18 marca 2004 r.

§ 2
Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zatwierdza pod wzglêdem merytorycznym i
finansowym, na wniosek Okrêgowej Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie roczne za 2004 r. Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Wetery-
naryjnej.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w dniu podjêcia.
Przewodnicz¹cy   lek. wet. Beata Fuliñska
z-ca przewodnicz¹cego  lek. wet. Bogus³aw Kubica
z-ca przewodnicz¹cego  lek. wet. Jan Skrzypiec
sekretarz lek. wet. Maria Heluszka
sekretarz  lek. wet. Katarzyna Stachura

UCHWA£A Nr 7/2005
Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii

�l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach
z dnia 18 marca 2005 r.

w sprawie wysoko�ci miesiêcznej sk³adki cz³onkowskiej na rok 2005/2006.

Na podstawie art. 27 pkt 8 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 pó�n. zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
Ustala siê miesiêczn¹ sk³adkê cz³onkowsk¹ w wysoko�ci 35 z³otych od ka¿dego cz³onka �l.IL-W wykonuj¹cego zawód lekarza
weterynarii.

§ 2
Ustala siê miesiêczn¹ sk³adkê cz³onkowsk¹ w wysoko�ci 15,- z³otych od ka¿dego cz³onka �l.IL-W emeryta lub rencisty.

§ 3
Wp³ata sk³adki cz³onkowskiej za dany miesi¹c winna byæ dokonywana do dnia 10. nastêpnego miesi¹ca.

§ 4

Upowa¿nia siê Radê �l.IL-W do czasowego obni¿enia lub zawieszenia p³atno�ci sk³adki cz³onkowskiej w szczególnych przypad-
kach losowych cz³onków izby.

§ 5

Niniejsza uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 kwietnia 2005 roku.

Przewodnicz¹cy   lek. wet. Beata Fuliñska
z-ca przewodnicz¹cego  lek. wet. Bogus³aw Kubica
z-ca przewodnicz¹cego  lek. wet. Jan Skrzypiec
sekretarz lek. wet. Maria Heluszka
sekretarz  lek. wet. Katarzyna Stachura
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ZE ZJAZDU

UCHWA£A Nr 8/2005
Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii

�l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach
z dnia 18 marca 2005 r.

w sprawie bud¿etu �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na 2005 r.

Na podstawie art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weteryna-
ryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 z pó�n. zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
WP£YWY

1. Sk³adki cz³onkowskie 732 x 35 x 12 307.440,00
2. Sk³adki cz³onkowskie emerytów 75 x 15 x 12 13.500,00
3. Pozosta³e wp³ywy statutowe 2.000,00
4. Wp³ywy z rejestracji praktyk 30.000,00
5. Zaleg³e sk³adki 58.800,00

Ogó³em wp³ywy: 411.740,00
Stan �rodków na rachunku bankowym na pocz¹tek roku 44.600,00
Razem planowane �rodki na 2005 r. 456.340,00

§ 2
KOSZTY

I Wynagrodzenia 91.080,00
1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy. Wynagrodzenia z tytu³u umowy-zlecenia 61.080,00
2. Wynagrodzenia dla bieg³ych wykonuj¹cych ekspertyzy na rzecz

S¹du Okrêgowego i Rzecznika Odpowiedzialno�ci Zawodowej 5.000,00
3. Pozosta³e umowy � zlecenia wyk³adowców 5.000,00
4. Koszty obs³ugi prawnej 20.000,00
II Sk³adki ZUS i inne 15.220,00
1. Sk³adki ZUS 13.720,00
2. Wynagrodzenie urlopowe 1.500,00
III Koszty utrzymania biura 77.000,00

Zakup druków, materia³ów biurowych, �rodków czysto�ci,
materia³ów do kopiarek komputerów, kawa, herbata, cukier 10.000,00
Doposa¿enie biura Izby 4.000,00
Us³ugi obce 63.000,00

1. Op³aty pocztowe, telekomunikacyjne, naprawy, konserwacje, op³aty
bankowe, pozosta³e us³ugi 30.000,00

2. Czynsze 33.000,00
IV Delegacje 71.500,00
1. Cz³onków Rady 31.000,00
2. Rzecznika Odpowiedzialno�ci Zawodowej 5.000,00
3. S¹du Okrêgowego 5.000,00
4. Komisji Rewizyjnej 2.500,00
5. Cz³onków komisji sta³ych i nadzwyczajnych 3.000,00
6. Delegacje kontroluj¹cych lecznice (zgodnie z ustaw¹) 20.000.00
7. Pozosta³e delegacje 5.000,00
V Koszt organizacji zjazdu 8.000,00
VI Sk³adka na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 74.540,00

VII Koszty wydawania biuletynu 25.000,00
VIII Pozosta³e koszty 49.000,00

1. Zapomogi bezzwrotne 20.000,00
2. Nagrody dla absolwentów 2.000,00
3. Dzia³alno�æ szkoleniowo-o�wiatowa 27.000,00

Ogó³em koszty (wydatki) 411.340,00
Planowany stan �rodków pieniê¿nych na koniec roku na koncie bankowym 45.000,00
Planowane wydatki plus planowany stan �rodków na koncie bankowym 456.340,00
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§ 3
Zjazd Lekarzy Weterynarii �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej upowa¿nia Radê tej¿e Izby do przesuniêcia �rodków w

poszczególnych paragrafach i dzia³ach w przypadkach uzasadnionych potrzeb.

§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Uzasadnienie
Bud¿et zaplanowano z rezerw¹ bud¿etow¹ w wysoko�ci 20.000 z³. wykazan¹ w pozycji dzia³alno�ci szkoleniowo-o�wiatowej.
Wysoko�æ sk³adki cz³onkowskiej - 35 z³otych od ka¿dego cz³onka �l.IL-W -lekarza weterynarii wykonuj¹cego zawód oraz w
wysoko�ci 15,00 z³otych od lekarza weterynarii emeryta lub rencisty, jednocze�nie przy za³o¿eniu, ¿e sk³adkê op³acaæ bêdzie w
2005 r. 732 osób w pe³nej wysoko�ci i 75 osób w ni¿szej wysoko�ci (emeryci i renci�ci ). Wp³ywy z rejestracji praktyk stanowi¹
oko³o 30 % nale¿nych op³at.

Przewodnicz¹cy   lek. wet. Beata Fuliñska
z-ca przewodnicz¹cego  lek. wet. Bogus³aw Kubica
z-ca przewodnicz¹cego  lek. wet. Jan Skrzypiec
sekretarz lek. wet. Maria Heluszka
sekretarz  lek. wet. Katarzyna Stachura

ZE ZJAZDU

UCHWA£A Nr 10/2005
Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii

�l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach
z dnia 18 marca 2005 r.

w sprawie zmiany uchwa³y nr 4/92 Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii �l.IL-W z dnia 13 listopada 1992 r. w spra-
wie zasad dzia³ania Funduszu Samopomocy Kole¿eñskiej �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach.

Na podstawie art. 27, pkt 1 i art. 10 pkt 7 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 pó�niejszymi zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1

Dokonuje siê zmiany regulaminu Funduszu Samopomocy Kole¿eñskiej stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y 4/92 Sprawozdawcze-
go Zjazdu Lekarzy Weterynarii �l.IL-W z 13 listopada 1992 r. w sprawie zasad dzia³ania Funduszu Samopomocy Kole¿eñskiej
�l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach.

§ 2

Nowy regulamin stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy   lek. wet. Beata Fuliñska
z-ca przewodnicz¹cego  lek. wet. Bogus³aw Kubica
z-ca przewodnicz¹cego  lek. wet. Jan Skrzypiec
sekretarz lek. wet. Maria Heluszka
sekretarz  lek. wet. Katarzyna Stachura
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ZE ZJAZDU

Za³¹cznik do uchwa³y  10/2005
Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu
Lekarzy Weterynarii �l¹skiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach
z dnia 18 marca 2005 r.

REGULAMIN
Funduszu Samopomocy Kole¿eñskiej

�l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Katowicach

§ 1

Fundusz Samopomocy Kole¿eñskiej s³u¿y wzajemnej pomocy finansowej w nadzwyczaj trudnych okresach ¿yciowych i w
szczególnych wydarzeniach losowych.

§ 2

Fundusz Samopomocy Kole¿eñskiej tworzy siê z czê�ci sk³adek cz³onkowskich w ramach bud¿etu �l¹skiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej na dany rok.

§ 3

Kwoty bêd¹ce na rachunku Funduszu Samopomocy Kole¿eñskiej nie podlegaj¹ odprowadzeniu na osobne podkonto.

§ 4

1. Z Funduszu Samopomocy Kole¿eñskiej maj¹ prawo korzystaæ cz³onkowie �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, wzglêdnie
ich rodzina.
2. W szczególnych, losowych przypadkach Fundusz mo¿e udzieliæ pomocy finansowej cz³onkom innych izb.

§ 5

Udzielanie zapomogi jest bezzwrotne.
§ 6

Przydzia³u zapomóg dokonuje Prezydium Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na podstawie z³o¿onego wniosku osób
zainteresowanych zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu (wraz z niezbêdnymi za�wiadczeniami, za³¹cznikami itp.), po zasiêgniêciu
opinii Komisji Gospodarczo-Finansowej i Samopomocy Kole¿eñskiej, lub na wniosek tej komisji.

§ 7

1) Zapomogê przyznaje  siê w wysoko�ci do 2000,-  jednorazowo.
2) W uzasadnionych przypadkach zapomogê danej osobie mo¿na przyznaæ ponownie.



15
CZERWIEC  2005 BIULETYN      �L¥SKIEJ     IZBY     LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

ZE ZJAZDU

UCHWA£A Nr 11/2005
Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii

�l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach
z dnia 18 marca 2005 r.

w sprawie dokonania wyboru prezesa i cz³onków Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Okrêgowego Rzecznika
Odpowiedzialno�ci Zawodowej i jego zastêpców, Okrêgowego S¹du Lekarsko-Weterynaryjnego

oraz Okrêgowej Komisji Rewizyjnej.

Na podstawie art. 27, pkt. 6 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 pó�n. zmianami) oraz uchwa³y nr 1/2005 Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
Lekarzy Weterynarii �l.IL-W uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
Dokonano wyboru w g³osowaniu tajnym Prezesa �l¹skiej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w osobie dr. Micha³a Konopy.

§ 2
Dokonano wyboru w g³osowaniu tajnym cz³onków Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w osobach:
1. lek. wet. Andrzej Alweil
2. lek. wet. Krzysztof D¹browski
3. lek. wet. Zenon Dobija
4. lek. wet. Beata  Fuliñska
5. lek. wet. Barbara Gruca
6. lek. wet. Mariusz Grzesiczek
7. lek. wet. Wojciech John
8. lek. wet. Bogus³aw Kubica
9. lek. wet. Miros³aw Lañski
10. lek. wet. Krzysztof Markiewicz
11. lek. wet. Krzysztof Orlik
12. lek. wet. Adam Paszek
13. lek. wet. Andrzej Szlichta
14. lek. wet. Ewa Wtorek
15. lek. wet. Tomasz Wysocki

§ 3
W g³osowaniu tajnym wybrano lek. wet. Miros³awê Lewick¹ na Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialno�ci Zawodowej.

§ 4
Dokonano wyboru w g³osowaniu tajnym zastêpców Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialno�ci Zawodowej w osobach:
1. lek. wet. Jaros³aw Dziwisiñski
2. lek. wet. Dorota Kostka
3. lek. wet. Piotr �ciga³a
4. lek. wet. Aleksander Tabacki

§ 5
Dokonano wyboru w g³osowaniu tajnym cz³onków Okrêgowego S¹du Lekarsko-Weterynaryjnego w osobach:
1. dr  Zbigniew Blimke
2. lek. wet. Tadeusz Ha³aczkiewicz
3. lek. wet. Halina Ko³acz
4. lek. wet. Violetta Olender
5. lek. wet. Jan Skrzypiec
6. lek. wet. Grzegorz Tokarczyk
7. lek. wet. Arkadiusz W¹troba
8. lek. wet. Daniel Wierzbinka
9. lek. wet. Jordan Zawadzki

§ 6
Dokonano wyboru w g³osowaniu tajnym cz³onków Okrêgowej Komisji Rewizyjnej w osobach:
1. lek. wet. Magdalena Ha³a-Stêpieñ
2. lek. wet. Maria Heluszka
3. lek. wet. Zbigniew Krysztofiak
4. lek. wet. Bogdan Lisak
5. lek. wet. Renata Pniak

§ 7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w dniu podjêcia.

Przewodnicz¹cy   lek. wet. Beata Fuliñska
z-ca przewodnicz¹cego  lek. wet. Bogus³aw Kubica
z-ca przewodnicz¹cego  lek. wet. Jan Skrzypiec
sekretarz lek. wet. Maria Heluszka
sekretarz  lek. wet. Katarzyna Stachura
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JAKA BÊDZIESZ RADO ???JAKA BÊDZIESZ RADO ???

ZE ZJAZDU

UCHWA£A Nr 12/2005
Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii

�l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach
z dnia 18 marca 2005 r.

w sprawie wyborów delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii.

Na podstawie art. 27, pkt. 7 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 pó�n. zmianami) oraz uchwa³y nr 1/2005 Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
Lekarzy Weterynarii �l.IL-W uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
Dokonano wyboru w g³osowaniu tajnym delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii w osobach:

1. lek. wet. Andrzej Alweil
2. lek. wet. Zenon Dobija
3. lek. wet. Beata Fuliñska
4. lek. wet. Mariusz Grzesiczek
5. lek. wet. Wies³aw Jadanowski
6. dr Micha³ Konopa
7. lek. wet. Bogus³aw Kubica
8. lek. wet. Zbigniew Krysztofiak
9. lek. wet. Miros³aw Lañski
10. lek. wet. Violetta Olender
11. lek. wet. Krzysztof Orlik
12. lek. wet. Jan Skrzypiec
13. lek. wet. Jerzy Smogorzewski
14. lek. wet. Andrzej Szlichta
15. dr Miros³aw Tomaszewski
16. lek. wet. Daniel Wierzbinka

§ 2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w dniu podjêcia.

Przewodnicz¹cy   lek. wet. Beata Fuliñska
z-ca przewodnicz¹cego  lek. wet. Bogus³aw Kubica
z-ca przewodnicz¹cego  lek. wet. Jan Skrzypiec
sekretarz lek. wet. Maria Heluszka
sekretarz  lek. wet. Katarzyna Stachura

Dnia 18 marca 2005 r. zakoñczy³a dzia³alno�æ Okrêgowa Rada
III kadencji. Zjazd sprawozdawczo�wyborczy udzieli³ jej absoluto-
rium. Krytycznych g³osów nie by³o. Czy to znaczy, ¿e jej cz³onko-
wie mog¹ byæ w pe³ni zadowoleni ze swojej dzia³alno�ci? My�lê, ¿e
ka¿dy z nas ma pewien niedosyt. Byæ mo¿e nale¿a³o co� wiêcej
zrobiæ. Mo¿e pewne problemy rozwi¹zaæ inaczej?  Takie znaki za-
pytania nurtuj¹ nas, a przynajmniej mnie.

Nowa Rada powo³ana przez Zjazd ze wzglêdu na znacz¹c¹
zmianê sk³adu i dop³yw ��wie¿ej krwi� pewnie z zapa³em i zapasem
energii zabierze siê do pracy.

A oto jak wygl¹da sk³ad Rady: Rada to Prezes i 15 cz³onków.
 W jej sk³adzie znalaz³o siê 6 osób z poprzedniej Rady i 10 nowych.
Dziesiêæ osób to lekarze wet. prywatnie praktykuj¹cy (w poprzed-
niej 4), 4 osoby s¹ zatrudnione w Insp. Wet., 1kolega pracuje poza
zak³. wet. i 1 emeryt.
Je¿eli we�miemy pod uwagê sta¿ pracy w naszym Samorz¹dzie, to

JAKA BÊDZIESZ RADO???

Nowa Rada powo³ana przez Zjazd ze wzglêdu na znacz¹c¹ zmianê sk³adu i dop³yw
��wie¿ej krwi� pewnie z zapa³em i zapasem energii zabierze siê do pracy.

3 osoby (A. Alweil, B. Fuliñska, M. Konopa ) zosta³y wybrane do
Rady po raz czwarty, 3 osoby (B. Kubica, M. Lañski, A. Szlichta)
po raz trzeci, kol. E. Wtorek po raz drugi. Jak z tego wynika pozo-
sta³e 9 osób to �debiutanci�,  choæ A. Paszek by³ uprzednio cz³on-
kiem Okrêgowej Komisji Rewizyjnej, a M. Grzesiczek zastêpc¹
Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialno�ci Zawodowej.

Sk³ad Prezydium Rady to mieszanka �rutyny� (M. Konopa, A.
Alweil, B. Kubica ) i �m³odo�ci� (A. Paszek, K. Orlik, M. Grzesi-
czek).

My�lê, ¿e ta gar�æ ró¿nych informacji pozwoli wszystkim lepiej
zrozumieæ postêpowanie i kierunki dzia³ania obecnie �panuj¹cej�
nam Rady. Mam nadziejê, ¿e po³¹czenie do�wiadczenia z chêciami
�nowych� da w³a�ciwe rezultaty w dzia³alno�ci Samorz¹du.

A jest co robiæ je¿eli we�mie siê pod uwagê uchwa³y naszego
Zjazdu, Krajowej Rady i w³asne ustalenia.

Osobi�cie uwa¿am, ¿e Rada oprócz koniecznych dzia³añ doty-

Andrzej Szlichta Czêstochowa
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cz¹cych rejestracji lecznic (ogromne zadanie), rejestru lekarzy, itp.
dzia³añ administracyjnych, powinna zwróciæ wiêksz¹ uwagê na in-
tegracjê naszego �rodowiska, zwiêkszyæ zainteresowanie spra-
wami m³odych adeptów naszego zawodu, a tak¿e sprawami star-
szego pokolenia (emerytów, rencistów). To dzia³anie jest równie¿
wa¿ne dla wizerunku naszego Samorz¹du. Bêdê stara³ siê przypo-
minaæ Radzie te tematy.

Czy Rada spe³ni oczekiwania wyborców? To oka¿e siê na ko-
lejnych, corocznych zjazdach, a ostateczn¹ ocenê wyda Zjazd spra-
wozdawczo � wyborczy w 2009 roku.

I na zakoñczenie � Zjazd wybra³ 16 delegatów na VI Krajowy Zjazd
Lekarzy Weterynarii (Toruñ czerwiec 2005r.) W�ród nich s¹ �wete-
rani� zaprawieni w zjazdowych bojach (M. Konopa, M. Toma-
szewski, A. Szlichta � to ich szósty zjazd, M. Lañski, D. Wierzbin-
ka � 5 zjazd, Zb. Blimke � 4 zjazd, B. Fuliñska, B. Kubica, J.
Smogorzewski � drugi zjazd ). Pozosta³ych 8 delegatów to nowe
�twarze�. Chyba dobrze jest, ¿e jad¹ do�wiadczeni i nowi po do-
�wiadczenie. Mo¿e uda siê nam osi¹gn¹æ sukcesy w wyborach i
zg³osiæ propozycje, które uzyskaj¹ poparcie Zjazdu. To oka¿e siê po
Zje�dzie.

NASZE SPRAWY

JESZCZE RAZ � DLACZEGO
ANKIETY OSOBOWE

Ustawa o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i
izbach lekarsko-weterynaryjnych z dnia 30 pa�dziernika 2003, na-
³o¿y³a na samorz¹d lekarsko-weterynaryjny obowi¹zek ewidencjo-
nowania swoich cz³onków (art. 17). Dlatego izby okrêgowe s¹
zobowi¹zane do prowadzenia ewidencji lekarzy weterynarii w tzw.
rejestrze. Do sporz¹dzenia takiego rejestru konieczne s¹ dane z an-
kiet osobowych. Jest to realizacja przepisów wspólnotowych doty-
cz¹cych wykonywania zawodu lekarzy weterynarii. Z tych danych
Krajowa Izba buduje Centralny Rejestr Lekarzy Weterynarii. Cho-
dzi o porz¹dkowanie spraw Naszego �rodowiska.

Z tych danych Krajowa Izba buduje Centralny Rejestr Lekarzy Weterynarii.

Mariusz Grzesiczek, 14.04.05

Dane zawarte w ankietach s¹ niejawne. Podlegaj¹ restrykcjom
ustawy o ochronie danych osobowych. Warto wspomnieæ, ¿e w
obecnej rzeczywisto�ci ka¿dy lekarz chc¹cy zarejestrowaæ praktykê
czy posiadaæ prawo wydawania paszportów dla zwierz¹t towarzy-
sz¹cych powinien z³o¿yæ ankietê, aby mo¿na zweryfikowaæ jego
wniosek (identyfikacja lekarza, aktualno�æ danych).
Pamiêtajmy, ¿e obowi¹zek rejestracji praktyk mija z koñcem tego
roku! Warto wiêc choæby dlatego pomy�leæ o ankietach osobo-
wych.

Na koniec prosty przewodnik, jak to zrobiæ:
1. Wej�æ na stronê www.izbawetkatowice.pl lub www.vetpol.org.pl

2. Pobraæ wzór ankiety osobowej
3. Wype³niæ

4. Wys³aæ wype³nion¹ ankietê /ka¿da forma dozwolona/ na adres: �l¹ska Izba Lekarsko-Wete-
rynaryjna, 40-065 Katowice, ul. Miko³owska 100, lub faks: 032 757 45 04,

lub e-mail:  izbawetkatowice2@op.pl lub biuro@izbawetkatowice.pl

Sprzedam aparat rentgenowski
X14 MOBILAX 201 - idealny dla praktyki

weterynaryjnej. Telefon 0602 741 245



18
BIULETYN      �L¥SKIEJ      IZBY      LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ CZERWIEC  2005

Z CZYM MOCUJE SIÊ SAMORZ¥D

NASZE SPRAWY

Mamy nowych przedstawicieli w Ra-
dzie czwartej kadencji i fakt ten cieszy, cho-
cia¿by z tego powodu, ¿e znowu wiêcej le-
karzy weterynarii bêdzie mia³o okazjê zapo-
znaæ siê z codzienno�ci¹ pracy Izby. Jest to
jeden ze skuteczniejszych sposobów na re-
alizacjê swoich pogl¹dów i pogl¹dów tych,
których reprezentujemy. Bardzo czêsto s³y-
szymy, ju¿ powiedzia³bym-wy�wiechtane
powiedzenie: �A co izba dla nas robi, poza
�ci¹ganiem sk³adek?�

Zainteresowanie pracami izby samorz¹-
dowej to kapitalna metoda na zaspokojenie
swojej ciekawo�ci w tym zakresie. Mo¿na
to osi¹gn¹æ uczestnicz¹c w pracach Izby.
Ale zdajê sobie sprawê z tego, ¿e poza za-
spokajaniem swoich ambicji sposób ten jest
zbyt pracoch³onny i zobowi¹zuj¹cy, wiêc
skazany na niepowodzenie w wiêkszo�ci
przypadków niezaspokojonej ciekawo�ci
sceptyków i malkontentów.

Mo¿na tak¿e czytaæ dostarczany ka¿de-
mu, na podany w Izbie adres, Biuletyn in-
formacyjny, który jest wydawany za nasze
sk³adkowe pieni¹dze. Mo¿na tak¿e na bie-
¿¹co odwiedzaæ nasz¹ stronê internetow¹,
na której podawane s¹ wszystkie wa¿niej-
sze informacje, komunikaty, wydarzenia
itp., tak¿e za pieni¹dze z naszych sk³adek!

W skrajnych przypadkach dowiadujê
siê, od bardzo krytycznych cz³onków na-
szego samorz¹du, ¿e w ogóle nie rozpako-
wuj¹ Biuletynu, tylko od razu wyrzucaj¹ go
do kosza. Jest to tak¿e jedna z odpowiedzi:
na co id¹ nasze sk³adki. Jednak¿e w demo-
kratycznej organizacji, a tak¹ jest izba lekar-
sko�weterynaryjna, takie postêpowanie jest
dozwolone, tak samo jak sceptycyzm i mal-
kontenctwo takich osób.
Nie mam mo¿liwo�ci spowodowania, aby
Biuletyn informacyjny by³ w 100% czyta-
ny. Dlatego nie mam wp³ywu na zaspokoje-
nie niewiedzy tych, którzy przed t¹ wiedz¹
uciekaj¹. Dajemy tak¹ mo¿liwo�æ, ale dobr¹
wol¹ i chêci¹ zdobywania informacji, niko-
go nie jeste�my w stanie ani napoiæ, ani na-
karmiæ.

Od ostatnich dni lutego br. zosta³a ure-
gulowana sprawa szczepienia psów prze-
ciw w�ciekli�nie. Jak chcia³a wiêkszo�æ ra-
cjonalnie my�l¹cych lekarzy, czynno�æ ta
zosta³a wy³¹czona z wyznaczeñ powiatowe-
go lekarza i sta³a siê normaln¹ czynno�ci¹
lekarsk¹ wykonywan¹ w zak³adzie leczni-
czym dla zwierz¹t. Niby normalna rzecz.
Przecie¿ w³a�nie o wprowadzanie normal-

no�ci w jak najwiêkszym zakresie nam cho-
dzi. Ju¿ nie bêdzie �marchewki i kija�, mo¿-
na ograniczyæ mo¿liwo�æ korupcji i nie-
zdrowych zale¿no�ci.
Nie bój siê wolno�ci

Tymczasem, o dziwo, czê�æ lekarzy zarów-
no inspekcji, jak i dzia³aj¹cych na w³asny
rachunek, wystraszy³a siê tej �wolno�ci�.
�Inspektorzy� zostali pozbawieni narzêdzia
nacisku, a �prywatni� nagle musz¹ swoj¹
prac¹ i autorytetem zdobywaæ klientów, a
nie dostawaæ ich w nagrodê za �wiadczenie
�le p³atnych czynno�ci z wyznaczenia!

Uwa¿am, ¿e w³a�nie miêdzy innymi na
tym polega patologia w ca³ym systemie wy-
znaczeñ. Drabinka zale¿no�ci s³u¿bowych,
p³acowych, czasem kole¿eñskich, ba nawet
rodzinnych powoduje to, ¿e w ca³ej Polsce
coraz czê�ciej s³ychaæ o niezdrowej atmos-
ferze wokó³ �wyznacznictwa�. Z pewno-
�ci¹ bêdzie to jedna ze spraw, przed któr¹
samorz¹d nie ucieknie. Ju¿ dochodz¹ do
Izby g³osy o organizowanych akcjach pod
nosem konkurencyjnej lecznicy, czy ¿¹da-
nie dopuszczenia do �rynku szczepieñ� z
powodu otwarcia �kiosku weterynaryjne-
go�. Oj, bêdzie mia³a zajêcia nowa ekipa
etyczna i rzecznikowska.
Jednak¿e, ¿eby nie by³o tak ponuro, lekarze
weterynarii wywalczyli sobie prawo (to
miêdzy innymi samorz¹d wywalczy³) wy-
dawania paszportów psom, kotom i tchó-
rzofretkom. Jest to niew¹tpliwy sukces,
gdy¿ chêtnych do �wiadczenia tych czyn-
no�ci by³o wielu. Uda³o siê przekonaæ de-
cydentów, ¿e to w³a�nie nasza grupa zawo-
dowa jest profesjonalnie i logistycznie naj-
lepiej przygotowana do wykonywania tych
czynno�ci, a tak¿e do zapewnienia warun-
ków narzuconych przez ustawê o ochronie
danych osobowych oraz inne ustawy wete-
rynaryjne.

Sukces, dochód czy solidno�æ

Có¿, sukces i mo¿liwo�æ uzyskiwania do-
chodów nie idzie jednak w parze z solidno-
�ci¹ zawodow¹. Du¿a liczba nieprawid³o-
wo wype³nionych tzw. �zwrotek� �wiadczy
o bylejako�ci w wydawaniu tego dokumen-
tu, a ju¿ dochodz¹ce pretensje i za¿alenia
w³a�cicieli zwierz¹t to sygna³ alarmowy, by
sprawy nie lekcewa¿yæ!

To izba lekarsko�weterynaryjna zosta³a
ustawowo wyznaczona do organizowania i

nadzorowania wystawiania paszportów.
Niestety, ustawodawca okre�li³ bardzo
ogólnie warunki, jakim musi odpowiadaæ
lekarz weterynarii, który chce zostaæ wpisa-
ny do rejestru lekarzy wystawiaj¹cych
paszporty, nie okre�laj¹c w ogóle, jakim
sankcjom podlega ten, kto wystawia pasz-
porty niezgodnie z przepisami.

Czy wiêc zapisy innych aktów praw-
nych pozwol¹ na utrzymanie wysokiego
poziomu wykonywania czynno�ci zwi¹za-
nych z wystawianiem paszportów? A mo¿e
brak odpowiednich zapisów uniemo¿liwi
Izbie wykonywanie czynno�ci nadzorczych
i podobnie jak centralny rejestr wystawio-
nych paszportów, kolejne nasze poczynania
bêd¹ skazane na bylejako�æ, brak fachowo-
�ci, niesolidno�æ. Je¿eli tak siê stanie, to nie
³ud�my siê, ¿e ci, którzy chcieli uczestni-
czyæ w wydawaniu paszportów, nie zauwa-
¿¹ naszych b³êdów i nie wykorzystaj¹ ich
na swoj¹ korzy�æ.

Nikt nie chce p³aciæ wbrew woli

I wreszcie s³ów kilka o sk³adkach. Nikt nie
chce p³aciæ podatków, pozbywaæ siê pieniê-
dzy bez swojej woli, oddawaæ swoich pie-
niêdzy bez �wiadomo�ci, ¿e jest to wydatek
racjonalny, potrzeby, niezbêdny i korzystny
dla nas. To oczywiste. Przynale¿no�æ do
izby lekarsko�weterynaryjnej jest w na-
szym kraju obligatoryjna. W czasie tworze-
nia samorz¹du zawodowego, w latach 80.
zesz³ego stulecia ma³o kto poddawa³ tê za-
sadê pod krytykê, czy w¹tpliwo�æ.

Uwa¿am, ¿e tak ma³a grupa zawodowa
posiadaj¹ca ustawowe mo¿liwo�ci decydo-
wania w du¿ym zakresie o swoim bycie,
by³aby grup¹ samobójcz¹, gdyby d¹¿y³a do
zmiany tych pryncypiów. Jednak wyrêcza-
nie pañstwa w coraz szerszym zakresie bez
mo¿liwo�ci dofinansowania nie daje innej
mo¿liwo�ci, jak tylko dzia³anie poprzez
obowi¹zkowe sk³adki. Mo¿na by rzec � co�
za co�.

Nie odpowiada mi zapis ustawy,
w którym nie samorz¹d, a ustawodawca
decyduje o tym, czy kogo� mamy w na-
szym samorz¹dzie tolerowaæ czy nie. Pro-
szê zauwa¿yæ, ¿e okrêgowa rada tylko
stwierdza, a nie uznaje czy kto� straci³ pra-
wo wykonywania zawodu z powodu nie-
p³acenia sk³adek! Zmiana ustawy to droga
d³uga, ¿mudna i na pewno wymagaj¹ca
wiêkszej si³y ni¿ ta, któr¹ dysponuje ca³a
weterynaria razem wziêta.

Z CZYM MOCUJE SIÊ SAMORZ¥D

Nie mam wp³ywu na zaspokojenie niewiedzy tych, którzy przed t¹ wiedz¹ uciekaj¹.

Andrzej Alweil -  maj 2005
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Jako nowy, samorz¹dnie wybrany skarbnik, przystêpuj¹c do
pracy, dozna³em szoku, a ¿e nie jestem najlepszego zdrowia, to
ci�nienie krwi znacznie mi podskoczy³o. Przegl¹daj¹c kartoteki ja-
sno wynika, ¿e ponad po³owa z nas nie ma op³aconych sk³adek
cz³onkowskich. Chc¹c wywi¹zaæ siê ze swoich obowi¹zków, wy-
s³a³em 183 upomnienia o zap³atê. (Wzór upomnienia zamieszczam
poni¿ej).
W tym miejscu chcia³bym Kole¿ankom i Kolegom przedstawiæ
konsekwencje nieuiszczania na bie¿¹co obowi¹zkowych sk³adek
cz³onkowskich. W my�l ustawy, któr¹ cytujemy w upomnieniu,
cz³onek izby lekarsko-weterynaryjnej, który zalega ze sk³adkami
cz³onkowskimi ponad 1 rok, automatycznie powinien byæ pozba-

UWAGA! WA¯NE!
Kole¿anki i Koledzy!

Nie p³ac¹c - tracisz prawo wykonywania zawodu

wionyprzez Radê Okrêgow¹ prawa wykonywania zawodu lekarza
weterynarii wraz z powiadomieniem odpowiedniego Urzêdu Skar-
bowego, Powiatowego Lekarza Weterynarii, G³ównego Urzêdu-
Statystycznego, itp.
W zwi¹zku z powy¿szym bardzo proszê zrozumieæ powagê sytu-
acji oraz nie stawiaæ nas w trudnej sytuacji, kiedy to bêdziemy
musieli pozbawiaæ kogo� prawa wykonywania zawodu wraz ze
skre�leniem z listy lekarzy weterynarii. Sam kiedy� zalega³em z
p³aceniem sk³adek na bie¿¹co, ale teraz taki fakt poci¹ga za sob¹
bardzo powa¿ne konsekwencje. Jeszcze raz proszê o wyrównanie
zaleg³o�ci oraz p³acenie sk³adek na bie¿¹co.

Skarbnik �l.IL-W Lek. wet. Krzysztof Orlik

�l¹ska Izba Lekarsko-Weterynaryjna, 40-065 Katowice,
ul. Miko³owska 100

UPOMNIENIE

Kol. lek .....................................
.......................................
.......................................

�l¹ska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Katowicach niniejszym informuje, ¿e Kole¿anka/Kolega zalega z op³at¹ sk³adki cz³onkowskiej
za okres.........................................................
w wysoko�ci.................................................
Koszty upomnienia 4 x 5,40 = 21,60
RAZEM .......................................................

Wp³aty prosimy kierowaæ na konto Izby ING BANK �L¥SKI
47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

lub do kasy w Izbie, Katowice, ul. Miko³owska 100 w godzinach 9°°- 14°°, w ci¹gu 7 dni, licz¹c od dnia dorêczenia niniejszego upo-
mnienia.

Nieop³acone w terminie sk³adki cz³onkowskie, tj. do dnia 15 nastêpnego miesi¹ca, zgodnie z art. 65 Ustawy z dnia 21 grudnia 1999 r.
(tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 187, poz. 1567 z pó�niejszymi zmianami) o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-wetery-
naryjnych, podlegaj¹ �ci¹gniêciu w trybie przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 15 §1 ust. z dn. 17 czerwca
1966 o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968 z pó�n. zm.).

Artyku³ 6a pkt 5 cytowanej ustawy deleguje Okrêgow¹ Radê Lekarsko-Weterynaryjn¹, po stwierdzeniu nieuiszczenia sk³adki cz³on-
kowskiej przez okres d³u¿szy ni¿ 1 rok do stwierdzenia utraty prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz powiadomienia o
tym fakcie odpowiedni Urz¹d Skarbowy oraz Powiatowy Inspektorat Weterynarii.

Je¿eli bêdzie taka wola, je¿eli na Krajowym Zje�dzie (ju¿ w
czerwcu br.) potrafimy wyznaczyæ kierunki dzia³ania samorz¹du na
najbli¿sze cztery lata, to mo¿e znajdzie siê tam miejsce i na zmiany

dotycz¹ce sk³adek. Innej drogi nie widzê, ale te¿ nie uwa¿am siê za
nieomyln¹ wyroczniê. St¹d te¿ zachêcam do przekazywania delega-
tom na Krajowy Zjazd wszystkich swoich weterynaryjnych bol¹-
czek.
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Kiedy pe³ni³em funkcjê zastêpcy
OROZ, podczas prowadzenia spraw z za-
kresu dzia³ania rzecznika, czêsto zastana-
wia³em siê dlaczego lekarze popadaj¹ w
k³opoty, a do Izby czy bezpo�rednio do
Rzecznika wp³ywaj¹ skargi? Dlatego na ³a-
mach naszego Biuletynu chcê siê podzieliæ
swoimi spostrze¿eniami.
Na wstêpie trzeba zaznaczyæ, ¿e je�li mamy
instytucjê Rzecznika Odpowiedzialno�ci
Zawodowej, to jest ona powo³ana miêdzy
innymi po to, by tutaj zg³aszaæ zastrze¿enia
do wykonywania us³ug lekarsko-weteryna-
ryjnych. Z za³o¿enia wiêc wynika, ¿e skargi
bêd¹ mia³y miejsce. Statystycznie rzecz bio-
r¹c, je�li co� siê ma zdarzyæ, to jest tylko
kwesti¹ ilo�ci prób, by siê zrealizowa³o. W
USA na 100 lekarzy udzielaj¹cych porad
(medycyna ludzka) 10 jest skar¿onych do
instytucji odwo³awczych w wyniku nieza-
dowolenia pacjentów. Statystyka, wiêcej
czy mniej dok³adna, jest nieub³agana.
�Gdzie drwa r¹bi¹ tam wióry lec¹� mówi
stare porzekad³o. Siedz¹c naprzeciw obwi-
nionych lekarzy i s³uchaj¹c ich wypowiedzi
nieraz mia³em wra¿enie, ¿e niedaleko jest
do drugiej strony sto³u. Ale potem przysz³a
refleksja. Je�li problem ma co dzies¹ty le-
karz, to jest du¿o miejsca na to, by nie
wpa�æ w k³opoty! Tu przytoczê g³ówne ro-
dzaje skarg, jakie wp³ywa³y na lekarzy we-
terynarii.  Postaram siê je scharakteryzowaæ
i przedstawiæ.

Jakie skargi wp³ywa³y?

Pierwsza grupa skarg to doniesienia o nie-
wype³nianiu b¹d� ³amaniu przepisów wete-
rynaryjnych przez lekarzy wolnej praktyki,
zwi¹zane z wykroczeniami przeciw Kodek-
sowi Etyki i Deontologii Weterynaryjnej, a
wynikaj¹ce najczê�ciej z naruszenia prawa
farmaceutycznego oraz braku dokumentacji
leczenia. P³ynê³y one z WIW-u jako wnio-
ski pokontrolne w zak³adach leczniczych.
Te w³a�nie przypadki mo¿na nazwaæ samo-
spe³niaj¹c¹ siê przepowiedni¹, bo je�li kto�
by³ na bakier z przepisami, to by³o te¿ kwe-
sti¹ czasu, kiedy mia³ problemy.
Druga grupa to skargi na postêpowanie le-
karzy weterynarii zg³aszane przez Klientów,
czyli w³a�cicieli zwierz¹t. Mo¿na by rzec
¿artobliwie - i tu jest pies pogrzebany. Nie
mo¿e byæ w tym miejscu mowy o ocenie
tych skarg, bo to sprawa Rzecznika, ale
mnie zawsze intrygowa³o, dlaczego skargi,
dlaczego niezadowolenie?

SZARE NA Z£OTE!SZARE NA Z£OTE!SZARE NA Z£OTE!

Gdzie drwa r¹bi¹ tam wióry lec¹.
Skargi na lekarzy wet., uwidaczniaj¹ce b³ê-
dy w sztuce lekarsko-weterynaryjnej, zda-
niem skar¿¹cych (uzasadnione czy te¿ nie),
zawsze zawiera³y uwagi na temat �obs³ugi,
za³atwienia klienta�. Je�li w ostatnim roku
na 24 skargi tylko 5 zaowocowa³o wnio-
skami o ukaranie to znaczy, ¿e w wiêkszo-
�ci spraw mieli�my do czynienia nie tylko z
merytorycznymi uwagami pod adresem le-
karzy wet.

Rzecznik sprawdza czy postêpowanie
lekarza by³o zgodne z zasadami etyki zawo-
dowej, przepisami weterynaryjnymi, przy-
chyla siê do skargi wnioskuj¹c o ukaranie
lub j¹ odrzuca, ale ludzie skargi pisz¹, bo s¹
niezadowoleni. W tym miejscu warto pod-
kre�liæ, ¿e Rzecznik w sytuacjach w¹tpli-
wych, b¹d� odwo³aniach od swoich decyzji
korzysta rutynowo z opinii bieg³ych leka-
rzy weterynarii. Skierowanie tylko 4 wnio-
sków o ukaranie i umorzenie kilkunastu
postêpowañ by³o wiêc poparte opini¹ fa-
chowców. Oczywi�cie na przestrzeni 4 lat
by³y te¿ ewidentne b³êdy w postêpowaniu
lekarsko-weterynaryjnym, lecz nie by³a to
znacz¹ca liczba. Oby ta statystyka nie uleg³a
zmianie.

Odnowa zdrowia zwierzaka -
wp³ywa na samopoczucie

w³a�ciciela

W przeci¹gu tych kilku lat utwierdzi³em siê
w przekonaniu, ¿e w³a�ciciele zwierz¹t czê-
sto znacznie bardziej ni¿ ich pupile prze¿y-
waj¹ ich problemy zdrowotne. Wynika³o to
z przywi¹zania, w³asnych ambicji realizo-
wanych przez posiadanie zwierzêcia, a cza-
sami pies by³ jedyn¹ ¿yw¹ istot¹ w domu
kogo� samotnego. Jak czuje siê taka osoba
trac¹c swego przyjaciela po kontakcie z le-
karzem weterynarii? Je�li nie znajduje wte-
dy oparcia w lekarzu weterynarii, to co my-
�li o naszym �rodowisku?
Jaki� czas temu w którym� z periodyków
czyta³em artyku³, gdzie opisywano wp³yw
lekarza weterynarii na zdrowie w³a�cicieli
zwierz¹t. Okazuje siê, ¿e odgrywamy w tym
aspekcie niema³¹ rolê. Zdecydowana, przy-
jazna i fachowa postawa lekarza weteryna-
rii wobec chorego zwierzêcia to zdjêcie pro-
blemu z takiej osoby - w³a�ciciela kochaj¹-
cego swego pupila. Przez odnowê zdrowia
tego zwierzaka wp³ywamy na lepsze samo-
poczucie jego w³a�ciciela.

Niestety, jak wynika z moich obserwa-
cji, w naszej pracy pope³niamy b³êdy. Nie-
raz w czasie przes³uchañ zapoznawa³em siê
z opiniami tych, którzy pisali skargi �¿e
gdyby ten lekarz ze mn¹ porozmawia³, wy-
t³umaczy³, to nie by³oby tej ca³ej sprawy�. I

zastanawia mnie fakt usztywnienia stano-
wiska takich lekarzy. Zamiast chcieæ poroz-
mawiaæ, a po pierwsze wys³uchaæ w³a�ci-
ciela psa, zamykali sprawê w momencie,
gdy by³a ona w za³atwienia na lecznicy.
Nawet, je�li kto� pope³nia b³¹d, to przyzna-
nie siê do niego natychmiast niweluje po-
my³kê, brniêcie za� w swej racji, kiedy górê
bior¹ emocje, prowadzi³o do ostrych zacho-
wañ po obu stronach konfliktu przez ca³y
proces postêpowania rzecznikowskiego.

Cz³owiek, który ma problem chce o tym
porozmawiaæ. Wola wyra¿enia swych
uczuæ w stanie emocji jest tak du¿a, ¿e nie
jest on w stanie nastawiæ siê na odbiór. Czy
kto� z czytelników spotka³ siê z sytuacj¹, w
której nasz rozmówca nie s³yszy co do nie-
go mówimy, tylko ca³y czas stara siê wypo-
wiedzieæ swoje zdanie? No w³a�nie. Ludzie
potrzebuj¹ uznania dla w³asnych koncepcji.
Jak w to wszystko wmontowaæ prawid³a
sztuki leczenia i byæ skutecznym i dobrze
zrozumianym to ca³y problem.
Pisz¹c ten artyku³ sam siê na tym z³apa³em.
Przyszed³ do mnie pewien gospodarz po
poradê w zwi¹zku z katarem u indyków, a ja
zapyta³em o warunki zoohigieniczne panu-
j¹ce w pomieszczeniu, temperaturê i wilgot-
no�æ mierzone na wysoko�ci g³ów tych pta-
ków i na dodatek stara³em siê wyt³umaczyæ
co z czego wynika i jakie mog¹ byæ konse-
kwencje nieprawid³owo�ci. Zdegustowany
wyrazi³ siê, ¿e nie chcê mu pomóc. (On
chcia³ tylko lekarstwo i po k³opocie). W tym
momencie przypomnia³em sobie s³owa �p.
dr. Gabriela Bienioszka, mojego pierwsze-
go szefa, który kiedy� na pocz¹tku mojej
pracy zawodowej powiedzia³ do mnie:
�Kolego, proszê nie zapominaæ, ¿e jest pan
po pierwsze us³ugodawc¹, nawet je�li jest
pan lekarzem weterynarii.�
I tutaj przyda³oby siê nam trochê nauki mar-
ketingu. Tego niestety na uczelni weteryna-
ryjnej nie ucz¹. A przecie¿ w dobie konku-
rencji, powszechno�ci i dostêpno�ci na-
szych us³ug znajomo�æ �obs³ugi klienta�
(nie³adne sformu³owanie przy wykonywa-
niu wolnego zawodu, ale my�lê, ¿e oddaje
sedno sprawy) mog³aby wp³yn¹æ na pod-
niesienie jako�ci wszystkich relacji na sty-
ku w³a�ciciel zwierzêcia - lekarz weteryna-
rii.
By³y te¿ przypadki skarg, kiedy kto� z zasa-
dy niezadowolony skar¿y³ siê na lekarza.
Statystycznie i takie przypadki musz¹ mieæ
miejsce.

Zaufanie w³a�ciciela pacjenta
- nie zwalnia z obowi¹zku

skrupulatnego badania

lek. wet. Mariusz Grzesiczek
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Na koniec chcê zwróciæ uwagê na jeszcze
jeden aspekt  naszej pracy, który by³ zarze-
wiem konfliktów-traktowanie sta³ych
klientów. By³o kilka spraw, kiedy wielolet-
ni klienci lecznic skar¿yli siê na postêpowa-
nie lekarzy. Mo¿na by powiedzieæ, na swo-
ich od lat zaufanych doktorów. Jak wspo-
mnia³em wcze�niej, to czy mieli racjê czy
nie, by³o spraw¹ Rzecznika. Ale ja obser-
wuj¹c zauwa¿y³em, ¿e oczekiwania takich
ludzi wobec postawy �ich lekarza� s¹ wy-
sokie. Te kilka lat zaufania z ich strony nie
przek³ada³o siê na zrozumienie wobec ruty-
ny lekarza lecz¹cego ich zwierzê. Mogê po-
wiedzieæ, ¿e oczekiwania by³y rosn¹ce. W
skargach szczegó³owo opisywali czego le-
karz nie dope³ni³ w badaniu, co móg³ zro-
biæ, a czego nie wykona³. I z drugiej strony
ocena lekarza, ¿e wykona³ badanie jak zwy-
kle i tyle.

Doszed³em do wniosku, ¿e fakt, i¿ kto�
obdarza nas zaufaniem i leczy u nas swoje
zwierzêta przez lata, nie mo¿e zwalniaæ nas
z obowi¹zku skrupulatnego postêpowania
lekarskiego wobec zwierz¹t, które dobrze
znamy. Kiedy �odpuszczamy�, bo przecie¿
tyle czasu znamy to zwierzê, ¿e nic nas nie

zaskoczy, to w³a�nie pope³niamy b³¹d. Je�li
sprawy nie id¹ najlepiej, krêcimy sobie bicz
na siebie. W takich trudnych sytuacjach,
kiedy nawet nie by³o b³êdu lekarskiego, w
oczach sta³ego klienta sumowa³y siê
wszystkie drobne uchybienia ze strony le-
karza weterynarii.

Wykonuj¹c pracê Rzecznika, ale mimo-
wolnie patrz¹c jako lekarz wolnej praktyki,
zauwa¿y³em, ¿e jeste�my obserwowani w
szczegó³ach - jak badamy zwierzêta, co
mówimy w³a�cicielowi, jakie decyzje po-
dejmujemy w zwi¹zku z leczeniem. Chodzi
wiêc o samodyscyplinê, fachowo�æ i zgod-
ne ze sztuk¹ postêpowanie wobec wszyst-
kich przypadków.
Zdarza³y siê te¿ sprawy mog¹ce zupe³nie
nie mieæ miejsca, poniewa¿ rodzi³y siê w
wyniku przekroczenia zdolno�ci, mo¿liwo-
�ci fachowych lek. wet. zajmuj¹cego siê
danym przypadkiem. Zaobserwowa³em
du¿y stres u kolegów, aby skierowaæ kogo�
do specjalisty, do kogo� kto ma wiêksze do-
�wiadczenie lub mo¿liwo�ci techniczne.
Przekroczenie kompetencji niechybnie pro-
wadzi³o do problemów. Takie skargi by³y
zawsze zasadne.

A spójrzmy na to z takiej strony: przekaza-
nie trudnego przypadku do specjalisty po
pierwsze jest zgodne z zasadami Kodeksu
Etyki, po drugie przenosi odpowiedzial-
no�æ za przypadek na kogo� innego. Spe-
cjalista potrafi go rozwi¹zaæ, a ja mam spo-
kojn¹ g³owê. Niestety, taki scenariusz w kil-
ku sprawach by³ za trudny do wymy�lenia
przez kolegów. Mo¿e górê bierze strach
przed utrat¹ klienta, a mo¿e obawa, ¿e wy-
kryj¹ jakie� moje niedoci¹gniêcia?

Sprzedaj¹c wiedzê
- sprzedajesz siebie

Podsumowuj¹c, chcia³bym zaznaczyæ, ¿e
tak naprawdê w naszej pracy, aby dobrze
sprzedaæ wiedzê, trzeba dobrze sprzedaæ
samego siebie. Dobry sprzedawca zaspo-
koi ka¿dego Klienta. Jedni posiadaj¹ ten
dar, inni musz¹ siê tego nauczyæ. Wszyst-
kim Czytelnikom ¿yczê bezkonfliktowej
pracy i pogodnych relacji z Pacjentem i jego
Panem.
Je�li za� ten artyku³ w czym� Wam pomo¿e,
to znaczy, ¿e trudna funkcja Rzecznika mia-
³a prawdziwie pro-spo³eczny wymiar.

NASZE SPRAWY

Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej nie
podaje w sposób jednoznaczny, kto powo-
³uje wojewódzkich i powiatowych lekarzy
weterynarii, a w³a�ciwie ustala zale¿no�ci
pionowe. Mo¿na uznaæ, ¿e wybór woje-
wódzkich lekarzy weterynarii nale¿y do
w³a�ciwo�ci G³ównego Lekarza Weteryna-
rii, skoro mo¿e On odsun¹æ pe³ni¹cego
funkcje wojewódzkiego lekarza weteryna-
rii. Wybór powiatowych lekarzy weteryna-
rii nale¿y do wojewódzkich lekarzy wetery-
narii.
W kraju wymieniono wojewódzkich leka-
rzy weterynarii, uchowa³ siê jedynie �l¹ski
Wojewódzki Lekarz  Weterynarii w Kato-
wicach.
Pytanie czy zmiany na stanowiskach
wojewódzkich i powiatowych leka-
rzy weterynarii s¹ konieczne i po-
trzebne?
Oczywi�cie, wrêcz niezbêdne, jest to nieja-
ko biologiczna odnowa organów admini-
stracji publicznej. Proces zapobiega skost-
nieniu aparatu administracyjnego oraz two-

   O W£A�CIWY WYBÓR
NA STANOWISKA HIERARCHICZNE

W ADMINISTRACJI WETERYNARYJNEJ

Uwagi o dzia³alno�ci s³u¿by weterynaryjnej.

rzeniu uk³adów asekuracyjno-przetrwalni-
kowych. Zalecany by³by konkursowy,
kontraktowy nabór na te stanowiska oraz
kadencyjno�æ, dwie kadencje i zmiana per-
sonalna. Miar¹ postêpu s¹ zmiany, musi
nastawaæ nowe, doskonalsze, lepiej przy-
gotowane  do wype³niania nak³adanych,
progresywnych obowi¹zków.

Nabór na stanowiska powiatowych le-
karzy weterynarii nie mo¿e byæ wyborem
negatywnym. Znaczy to, ¿e nie mo¿na po-
wo³aæ osoby wygodne wojewódzkiemu le-
karzowi weterynarii, uleg³e, niedo�wiad-
czone, niekompetentne, zbyt m³ode. Taki
wybór bêdzie �wiadomym dzia³aniem na
szkodê aparatu administracyjnego,  w na-
szym przypadku dzia³aniem na szkodê In-
spekcji Weterynaryjnej.
Powierzanie kontraktowe stanowisk
kierowniczych osobom w³a�ciwym
kompetencyjnie i moralnie stanowi
regu³ê w systemach zarz¹dzania,
gdzie wymagane s¹ efektywne dzia³ania
zmierzaj¹ce do zachowania lub poprawy

rachunku ekonomicznego, poprawy jako-
�ci technicznych i socjalnych. Praca na ma-
teriale ludzkim i dokonywanie odpowied-
nich wyborów osobowych s¹ tam wa¿n¹
aktywno�ci¹ menad¿erów i osób kieruj¹-
cych dzia³alno�ci¹ organów administracyj-
nego zarz¹dzania.

Trosk¹ ka¿dego m¹drego wojewódz-
kiego lekarza weterynarii powinno byæ
stwarzanie odpowiedniego klimatu dla for-
mowania, kszta³towania kompetencyjnego
przysz³ych kadr kierowniczych, kandyda-
tów na przysz³ych powiatowych lekarzy
weterynarii. Polega³oby to na u³atwianiu,
organizowaniu uzupe³niania potrzebnych
kwalifikacji szeregowym inspektorom, le-
karzom weterynarii wojewódzkich i powia-
towych inspektoratów weterynarii. Sprawa
dotyczy odbywania studiów podyplomo-
wych, nie tylko wymaganych ustawowo
(specjalizacji), ale tak¿e ograniczonych stu-
diów z zakresu prawa administracyjnego i
zarz¹dzania.

Powinny tak¿e znale�æ siê w kasie wo-

Dr Andrzej Gronowski
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jewódzkich inspektoratów �rodki na szko-
lenia chocia¿by w zakresie postêpowania
administracyjnego. Bud¿ety powiatowych
inspektoratów s¹ znacznie okrojone i nie
staæ ich na finansowanie jakiegokolwiek
dokszta³cania.

Jak do tej pory, nie zauwa¿a³o siê  takiej
troski na wojewódzkim szczeblu admini-
stracji weterynaryjnej, a wybory na stano-
wiska powiatowych lekarzy weterynarii
by³y przypadkowe lub wrêcz niew³a�ciwe.
Przy powierzaniu stanowiska powiatowe-
go lekarza weterynarii osobie zbyt m³odej,
niekompetentnej zachodzi obawa, ¿e up³y-
n¹ lata zanim osoba ta stanie  siê w pe³ni
warto�ciowym urzêdnikiem. Co bêdzie, je-
¿eli osoba ta nie bêdzie zainteresowana uzu-
pe³nianiem braków kwalifikacyjnych lub
wrêcz niezdolna do podnoszenia swoich
kwalifikacji? Stanie siê kalekim urzêdni-
kiem, skazanym ca³kowicie na dowolno�æ
interpretacji swoich podw³adnych. Nie
stworzy nigdy partnerskiej, pe³nej zaufania
wspó³pracy ze swoimi podw³adnymi.

Zatem powiatowy lekarz weterynarii,
nie tylko zreszt¹ on, równie¿ i szeregowi
inspektorzy weterynarii, powinni posiadaæ
wiedzê, znajomo�æ przepisów weterynaryj-
nych, przepisów administracyjnych, po-
trzebnych przepisów finansowych i posia-
daæ pewne do�wiadczenie administratora.
Wiedzê tê nabywa siê poprzez lata pracy.

Powiatowy lekarz weterynarii znaæ

musi zakres obowi¹zków swojego ksiêgo-
wego, oczywi�cie nie musi znaæ sposobu
prowadzenia zapisów, obecnie s¹ to zapisy
elektroniczne na okre�lonych programach
komputerowych. Musi okre�laæ zakresy
czynno�ci zatrudnianych inspektorów we-
terynarii, sprawdzaæ prawid³owo�æ prowa-
dzonych postêpowañ administracyjnych i
egzekucyjnych. Bez tej wiedzy ani rusz. Je-
¿eli kto� z poza Inspekcji s¹dzi, ¿e w szeregi
urzêdników Inspekcji mo¿na wej�æ z mar-
szu, to jest w b³êdzie. Z takiej osoby nie
by³oby ¿adnego po¿ytku.

Powiatowy lekarz weterynarii dzia³a w
terenie za pomoc¹ wydawanych decyzji ad-
ministracyjnych. Wymaga to  stosowania
okre�lonych przepisów  prawa. Urzêdnicy
weterynaryjni, inspektorzy weterynarii
dzia³aj¹ w imieniu prawa, zgodnie z pra-
wem i stosuj¹ szczegó³owe przepisy prawa,
cytuj¹c przepisy w uzasadnieniach wyda-
wanych decyzji, protokó³ach kontroli, pi-
smach pokontrolnych itd.

Trudno sobie wyobraziæ pracê inspek-
tora bez stosowania przez niego okre�lo-
nych przepisów prawa. Istot¹ jego pracy
jest okre�lanie naruszenia przepisów prawa
w trakcie przeprowadzanych kontroli. Ka¿-
da kontrola wymaga wcze�niejszego przy-
gotowania, w³a�nie ze strony szczegó³o-
wych przepisów prawa. Istot¹ kontroli jest
bezwzglêdne, protokólarne ujawnianie na-
ruszenia przez stronê kontrolowan¹ szcze-

gó³owych przepisów prawa. Je¿eli kontrola
odbywa siê u podmiotu gospodarczego, w
jego zak³adzie, podmiot z mocy prawa staje
siê stron¹ i nale¿n¹ mu jest kopia sporz¹-
dzonego protoko³u.
Po zakoñczeniu kontroli strona kontroluj¹-
ca niezw³ocznie sporz¹dza protokó³, odczy-
tuje, strony podpisuj¹ lub nie,  kopie  prze-
kazane zostaj¹ stronom zainteresowanym.
Protokó³ nie mo¿e upodabniaæ siê do stron
spisu inwentaryzacyjnego, a tak wygl¹da,
je¿eli wyzuty jest z cytowania przepisów.
Inspektorzy wojewódzcy nie przestrzegali
tych zasad. Inspektora nie cytuj¹cego na-
gminnie szczegó³owych przepisów pos¹-
dzaæ mo¿na o brak ich znajomo�ci. Taka
sytuacja wprowadzaæ mo¿e dowolno�æ in-
terpretacji prawa, co by³oby naganne. Zda-
rza siê u bardziej zadufanych inspektorów,
¿e zalecenia w pismach pokontrolnych nie
znajduj¹ oparcia w przepisach, a reaguj¹cy
na to adresat pisma pokontrolnego nara¿a
siê na skutki obra¿ania siê inspektora kon-
troluj¹cego. Wojewódzki lekarz weteryna-
rii, powiatowy lekarz weterynarii, inspek-
torzy weterynarii powinni byæ dobrze przy-
gotowani merytorycznie do pe³nienia funk-
cji organów administracji publicznej dla
ochrony krajowej gospodarki, tak¿e dla re-
alizacji zadañ wynikaj¹cych z przynale¿no-
�ci do Unii Europejskiej.

SYLWETKI

Doktor Jan Szczerbak urodzi³ siê
22.08.1922 roku w Wiktorowie, w powie-
cie Miêdzychód, w województwie poznañ-
skim jako syn rolnika Tomasza i Anieli z
domu Jasku³a. W roku 1939 zosta³ areszto-
wany przez okupanta, a nastêpnie
12.12.1939 r. wysiedlony wraz z rodzicami
i rodzeñstwem do obozu przej�ciowego w
Szymanowie, w województwie warszaw-
skim. Po wyj�ciu z obozu pracowa³ jako
pomocnik m³ynarski w Kuklówce, a na-
stêpnie w gospodarstwie rolnym w
Grzmi¹cej, w gminie Sku³y. Po zakoñcze-
niu dzia³añ wojennych ukoñczy³ szko³ê
�redni¹ w Ko�cianie w 1945 roku, po czym
studiowa³ na Uniwersytecie we Wroc³awiu
na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej.
Dyplom ukoñczenia studiów otrzyma³
29.11.1950 roku.
Od 1.02.1950 roku obj¹³ stanowisko kie-
rownika Lecznicy dla Zwierz¹t w Miko³o-

SYLWETKA DR. NAUK WET. JANA SZCZERBAKA

Jest autorem wielu patentów, wzorów u¿ytkowych
i usprawnieñ

wie. Funkcjê tê pe³ni³ nieprzerwanie, a¿ do
przej�cia na emeryturê w dniu 12.05.1987 r.
W czasie pracy zawodowej uzupe³nia³ swo-
je wiadomo�ci, wprowadza³ nowe rozwi¹-
zania w wykonywanym zawodzie, czego
efektem s¹ liczne publikacje, patenty oraz
obrona pracy doktorskiej w Olsztynie w
1978 roku.
Oprócz pracy zawodowej, naukowo-ba-
dawczej, bra³ czynny udzia³ w pracy spo-
³eczno-zawodowej. W latach 1955-1956
bra³ udzia³ w opracowaniu Regulaminu
Komisji Etyczno-Zawodowej Sekcji S³u¿-
by Weterynaryjnej Stowarzyszenia In¿ynie-
rów i Techników Rolnictwa. W czasie prze-
mian pa�dziernikowych 1956 roku by³ de-
legatem s³u¿by weterynaryjnej wojewódz-
twa katowickiego i bra³ czynny udzia³ w
reorganizacji Polskiej S³u¿by Weterynaryj-
nej. W tym czasie opracowa³ kilka projek-
tów umowy zbiorowej dla S³u¿by Wetery-

naryjnej.
W latach 1962-1965 by³ cz³onkiem

Komisji Rolnej przy Radzie Narodowej w
Tychach. Od roku 1965 do 1984 by³ bez
przerwy radnym Miejskiej Rady Narodo-
wej w Miko³owie.

Lek. wet. Miros³awa Lewicka
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Od 25.01.1959 roku by³ cz³onkiem Pol-
skiego Towarzystwa Nauk Weterynaryj-
nych, oddzia³ w Krakowie, a nastêpnie po
utworzeniu oddzia³u w Katowicach cz³on-
kiem tego¿ oddzia³u a¿ do jego rozwi¹zania.
Przez ca³y okres pracy i na emeryturze nie
by³ zwi¹zany z ¿adn¹ parti¹ polityczn¹.

Od pocz¹tku powstania Zrzeszenia Le-
karzy i Techników Weterynarii bardzo ak-
tywnie uczestniczy³ w ¿yciu samorz¹du za-
wodowego. Za wk³ad w podnoszenie rangi
lekarza weterynarii zosta³ odznaczony i wy-
ró¿niony nastêpuj¹cymi odznaczeniami i
wyró¿nieniami:
W roku 1965 - Srebrna Odznaka Zas³u¿o-
nego w rozwoju województwa katowickie-
go i dyplom uznania z okazji XX-lecia
S³u¿by Weterynaryjnej.
W roku 1976 - Medal Pami¹tkowy z okazji
XXX-lecia Pañstwowej S³u¿by Weteryna-
ryjnej.
W roku 1979 - Z³ota Odznaka Zas³u¿onego
w rozwoju województwa katowickiego.
W roku 1981 - Wyró¿nienie Honorowe za
wybitne osi¹gniêcia w dziedzinie techniki
nadane przez NOT.
W roku 1983 - Z³oty Krzy¿ Zas³ugi.

W roku 1984 - Medal XL-lecia Polski Lu-
dowej.
W roku 1985 - Odznaka �Za wzorow¹ pra-
cê w s³u¿bie weterynaryjnej� nadana przez
Ministra Rolnictwa i Gospodarki ¯ywno-
�ciowej i Z³ota Odznaka Honorowa Zrze-
szenia Lekarzy i Techników Weterynarii.
W roku 1986 - Krzy¿ Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski.
W roku 1989 - Medal upamiêtniaj¹cy setn¹
rocznicê dzia³alno�ci organizacji spo³eczno-
zawodowych polskiej weterynarii.
W roku 1997 - Z³oty Medal Wojewódzkie-
go Zwi¹zku Pszczelarzy w Katowicach.
W roku 2002- Z³ota Odznaka Polskiego
Zwi¹zku Pszczelarskiego.
Doktor Jan Szczerbak jest autorem wielu
patentów, wzorów u¿ytkowych i uspraw-
nieñ, jak np. aparatury do elektrosedacji,
no¿a ¿yletkowego do golenia pól operacyj-
nych, elektromagnesów do diagnozowania
i usuwania cia³ obcych przy rumenotomii u
byd³a, sond i p³ytek magnetycznych, czy
przyrz¹dów do pobierania krwi u kur na
pulorozê.
Jest autorem wielu publikacji naukowych z
zakresu chorób zwierz¹t gospodarskich,

szczególnie z zakresu nowatorskich metod
elektrosedacji i urazowego zapalenia czep-
ca, ¿wacza i cia³ obcych u byd³a.
Od wielu lat jest pasjonatem pszczelarstwa,
czego wynikiem s¹ liczne publikacje nauko-
we z tego zakresu.
Od pocz¹tku swojej d³ugiej pracy zawodo-
wej prowadzi³ dla lekarzy weterynarii, ho-
dowców zwierz¹t gospodarskich i pszcze-
larzy liczne prelekcje, szkolenia i pokazy.
Wychowa³ w swojej lecznicy wiele
roczników studentów weterynarii, a
pó�niej lekarzy, którym stara³ siê
przekazaæ swoj¹ wiedzê, pasje i za-
mi³owanie do tego zawodu.
Obecnie jest zaanga¿owany w uzupe³nianie
S³ownika Biograficznego Lekarzy Wetery-
narii i mimo ¿e na emeryturze, bierze ak-
tywny udzia³ w ¿yciu spo³eczno�ci wetery-
naryjnej, oddaj¹c siê z zapa³em pracy na-
ukowej i dydaktycznej, organizuj¹c prelek-
cje i szkolenia z zakresu chorób pszczó³.
Jest w swoim �rodowisku zawsze bardzo
ceniony i szanowany jako cz³owiek i lekarz
weterynarii.

Przyjmê na sta¿ i do pracy:

Lecznica dla zwierz¹t
Mys³owice
ul. E. Plater 6
tel. 032 - 2225867, 0501955017

Lecznica dla zwierz¹t
41-400 Mys³owice
ul. Górnicza 18
tel. 032 - 2222962

Lecznica Weterynaryjna S.C.                       
40-163 Katowice                                         
ul. Ordona 7                                                 
 tel. 258 15 99                                                

OG£OSZENIA!
JEST PRACA DLA LEKARZY WETERYNARII!

Lecznica dla Zwierz¹t S.C.                               
41-800 Zabrze                                   
ul. Szczê�æ Bo¿e 23                                       
Zatrudniê absolwenta/tkê na sta¿
tel. 271 19 95

Przyjmê do pracy lekarza weterynarii
z co najmniej rocznym sta¿em (mo¿e byæ emeryt),
miejsce pracy - Tychy
od kwietnia lub maja 2005
tel. 0 604 49 37 87

Lecznica Weterynaryjna                                 
41-200 Sosnowiec                                         
ul. Zamkowa 8 a                                            
tel. 266 12 88       

SYLWETKI - OFERTY
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ROZPORZADZENIE MINISTRA
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 20 kwietnia 2005 r.

w sprawie wysoko�ci op³aty zwi¹zanej z wydawaniem paszportu dla prze-
mieszczanych w celach niehandlowych zwierz¹t domowych towarzysz¹cych

podró¿nym.

(Dz. U. nr 78, poz. 688)

Na podstawie art. 24g ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zaka�nych
zwierz¹t (Dz. U. nr 69, poz. 625 oraz z 2005 r. nr 23, poz. 188 i nr 33, poz. 289) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§1
Ustala siê wysoko�æ op³aty za wydanie paszportu, w rozumieniu przepisów rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(WE) nr 998/2003 z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotycz¹cych zdrowia zwierz¹t, stosowanych do przemieszczania zwierz¹t
domowych o charakterze niehandlowym i zmieniaj¹cego dyrektywê Rady 92/65/EWG (Dz. Urz. UE L 146 z 13.06.2003, str.1, z pó�n. zm),
zwanego dalej �rozporz¹dzeniem nr 998/2003�, na 51 z³, z czego:
1) wynagrodzenie lekarza weterynarii za wydanie paszportu wynosi 30 z³;
2) kwota przeznaczona na pokrycie kosztów:
a) ponoszonych przez Krajow¹ Izbê Lekarsko-Weterynaryjn¹, zwi¹zanych z drukiem paszportu i jego przekazywaniem okrêgowym izbom
lekarsko-weterynaryjnym,
b) prowadzenia przez okrêgowe rady lekarsko-weterynaryjne rejestru lekarzy weterynarii upowa¿nionych do wydawania paszportu oraz
pobiera próbek w celu okre�lenia miana przeciwcia³ w rozumieniu przepisów rozporz¹dzenia nr 998/2003,
c) przekazywania druków paszportów lekarzom weterynarii
- wynosi 21 z³.

§2

Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak

RÓ¯NE

Sprzedam aparat rentgenowski
X14 MOBILAX 201 - idealny dla praktyki

weterynaryjnej. Telefon 0602 741 245


