Sprawozdanie z działalności Rady Śląskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej za 2020 rok i 8 miesięcy 2021 roku
Szanowne Koleżanki i Koledzy
Szanowni Goście
Na dzień 01.09.2021 r. wg bazy .WETFIN lista członków wynosi: 1416 osób, w tym 60
emerytów i rencistów nie wykonujących zawodu.
W okresie od marca 2020 do sierpnia 2021 zmarli:
Marek Stroba, Ewa Stachowiak, Andrzej Szlichta, Eugeniusz Siemian, Witold Księżopolski,
Wojciech John, Przemysław Włosek, Józef Rydzek, Eugenia Kałuża, Józef Krzystała
i Mirosław Ładziński. Cześć ich pamięci!
Od 01.01.2020-31.08.2021 odbyły się: 3 posiedzenia protokolarne Prezydium (w styczniu,
lutym i wrześniu 2020), 14 posiedzeń Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej (9 w roku
2020 i 5 w roku 2021) oraz 3 głosowania elektroniczne, dotyczące uchwał porządkowych, nie
decyzji administracyjnych. Ze względu na stan epidemii i prawie 6-cio miesięczny remont
siedziby, 10 z tych posiedzeń było w formie wideokonferencji, ale dzięki profesjonalnej
obsłudze informatycznej z elektroniczną formą głosowań (zarchiwizowaną na twardym dysku
komputera). Wszystko odbyło się na podstawie art. 14 h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, który to
zapis pozwalał na przeprowadzanie posiedzeń w trybie zdalnym oraz na podpisywanie uchwał
w początkowym okresie przy pomocy podpisu kwalifikowanego z elektroniczna pieczęcią, a w
późniejszym okresie przez dwie upoważnione osoby z Rady. W ten sposób Rada działała
zgodnie i w ramach aktualnie obowiązującego prawa. Na podstawie tegoż artykułu ww. ustawy
odbył się także Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Śląskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej, w trybie obiegowym, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
rozliczający rok 2019. Dla przypomnienia – był IV etapowy, w I etapie rozesłane były listem
poleconym materiały oraz instrukcja gdzie i w jaki sposób można drogą elektroniczną składać
do przesłanych projektów uchwał uwagi, w II Rada po przeanalizowaniu uwag zamieściła na
swojej stronie internetowej projekty z uwzględnieniem uwag uchwały i sprawozdania organów
z działalności w roku 2019, w III etapie delegaci mogli i głosowali elektronicznie, na specjalnej
platformie nad przygotowanymi uchwałami, etap IV to ogłoszenie wyników – czyli
zamieszczenie na stronie przegłosowanych uchwał, głównie w sprawie składki na okres od IV
2019 do III 2020 i budżetu na rok 2020.
Niestety, w tym roku już Zjazd tak wyglądać nie mógł z racji tego, iż jest on Zjazdem
wyborczym. Długo trwały negocjacje i próby zorganizowania najpierw zebrań wyborczych, by
wyłonić nowych delegatów w trybie dotychczasowym. Spełzły na niczym próby przedłużenia
kadencji organów. Starania KRLW w rozmowach z Ministrem Rolnictwa nie przyniosły
pożądanego skutku. Na moje uwagi, na ostatnim stacjonarnym posiedzeniu Krajowej Rady
Lekarsko-Weterynaryjnej, że trzeba się przygotować (opracować regulamin wyborów i sposób
ich przeprowadzenia w trybie zdalnym) mój głos został zagłuszony uwagami typu: „na Śląsku
zawsze mają jakiś problem, a kadencja i tak będzie przedłużona. Gdy okazało się, że nie ma
szans na przedłużenie kadencji i wybory trzeba przeprowadzić w formie korespondencyjnej
byliśmy jedną z pierwszych Izb przygotowaną na takie rozwiązanie i jako pierwsi w Polsce
wysłaliśmy pierwsze pakiety wyborcze. Jednak w tym momencie pojawiły się trudności
związane z wyborem delegatów na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy. Trzeba było
przeprowadzić II turę wyborów w rejonach, co wiązało się z dodatkowymi kosztami. Koniec
końców jako 4 izba w Polsce przystępujemy do wyborów organów VIII kadencji i mieścimy
się w ustawowym terminie, wydłużonym przez epidemię, na zatwierdzenie sprawozdania

finansowego (do 30 września 2021 r.). Dla przypomnienia, albo dla zainteresowanych – w
trybie normalnym sporządzić i podpisać sprawozdanie (bilans) należy do 30 marca, zatwierdzić
przez najwyższy organ do 30 czerwca, a wysłać do US najpóźniej do 15 lipca. Spec ustawa dwa
pierwsze terminy wydłużyła każdy o 3 miesiące.
Wracając do posiedzeń Rady - w roku 2020 Rada podjęła 385 uchwał, 4 postanowienia
i 1 stanowisko, a w okresie od stycznia do sierpnia 2021 uchwaliła 307 uchwał na
posiedzeniach zdalnych i stacjonarnych i 3 uchwały w trybie obiegowym.
Podczas kilku posiedzeń zdalnych, zwłaszcza tych w 2021 roku byłem wraz ze Skarbnikiem
i kierownik biura gościem biura rachunkowego TOREX (za co z tego miejsca dziękuję) ze
względu na brak warunków lokalowo-sprzętowych i komunikacyjnych (brak sieci
internetowej) w remontowanej siedzibie.
Od dnia 01.01.2020 do 31.12.2020 r.:
- 56 lek. wet. otrzymało prawo do wykonywania zawodu
- 1 lek. wet. przywrócono prawo do wykonywania zawodu po skreśleniu w związku z
zadłużeniem
- 21 lek. wet. przeniosło się z innych Izb do Śląskiej Izby
- 2 lek. wet. powróciło po skończeniu pracy za granicą
- 13 lek. wet. zostało skreślonych z powodu przejścia do innej Izby
- 5 lek. wet. zostało skreślonych z powodu zrzeczenia się praw do wykonywania zawodu
- 5 lek. wet. zostało skreślonych w związku z wyjazdem za granicę
- 5 lek. wet. skreślono z rejestru z powodu zgonu
- 1 lek. wet. skreślono z rejestru lek. wet. w związku ze stwierdzeniem utraty PWZ za
zadłużenie
Od dnia 01.01.2021 do 31.08.2021 r.:
- 55 lek. wet. otrzymało prawo do wykonywania zawodu
- 1 lek. wet. przywrócono prawo do wykonywania zawodu po zrzeczeniu się PWZ
- 12 lek. wet. przeniosło się z innych Izb do Śląskiej Izby
- 1 lek. wet. powrócił po skończeniu pracy za granicą
- 20 lek. wet. zostało skreślonych z powodu przejścia do innej Izby
- 1 lek. wet. został skreślony z powodu zrzeczenia się praw do wykonywania zawodu
- 4 lek. wet. zostało skreślonych w związku z wyjazdem za granicę
- 4 lek. wet. skreślono z rejestru z powodu zgonu
Czyli, jak widać, pandemia nie miała wpływu na zmiany osobowe w naszej Izbie, liczby są
podobne, choć okres w jakim te zmiany się potoczyły różny, bowiem 12 miesięcy : 8 miesięcy.
Ponadto Rada:
*paszporty 2020
- wpisała do rejestru upoważnionych do wystawiania paszportów 48 lekarzy
weterynarii,
- wykreśliła z rejestru 15 (na wniosek, w związku z zaprzestaniem wykonywania zawodu w
zlz, w którym uzyskał upoważnienie)
- dokonała zmian w 22 upoważnieniach (w związku ze zmianą miejsca wykonywania
zawodu, zmianą adresu zlz, zmianą nazwiska upoważnionego lekarza weterynarii)
*paszporty 2021
- wpisała do rejestru upoważnionych do wystawiania paszportów 23 lekarzy
weterynarii,
- wykreśliła z rejestru 12,
- dokonała zmian w 26 upoważnieniach

W 2020 sprzedaliśmy: 10735 paszportów (7 sztuk więcej niż 2019), a w okresie od I do
VIII 2021 sprzedaliśmy już 9768 paszportów (w tym samym okresie 2020 roku zaledwie
7560).
Miesiąc VIII 2021 był rekordowy pod względem sprzedaży paszportów, a od 2004 roku, czyli
od początku rozprowadzania druków była to druga rekordowa miesięczna sprzedaż. W tym
miesiącu sprzedaliśmy 2002 druki paszportów. Dla porównania w roku 2020 - 1434 sztuki.
Natomiast najwięcej, bo 2179 sztuk druków paszportów sprzedaliśmy w…VII 2020, czyli w
okresie gdy poluzowane zostały obostrzenia covidowe w zeszłym roku.
I tu taka refleksja – niestety lekarze weterynarii upoważnieni do wystawiania paszportów,
pomimo składanych pisemnych oświadczeń (a raczej podpisywania wniosków bez czytania co
podpisuję) nie znają przepisów dotyczących wystawiania paszportów. Nie znają ani prawa
krajowego (ustawa o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt), ani
unijnego (rozporządzenie UE w sprawie paszportów), naszego wewnętrznego – uchwał KRLW, w tym Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów dla Zwierząt Towarzyszących. Do biura
Izby dziennie wykonywanych jest dziesiątki telefonów w sprawie unieważnienia paszportów,
często nazywanych „anulacją” czy „eliminacją”, z pytaniem jak? gdzie? Choć to jest dokładnie
opisane w „Dobrej Praktyce”. Wysyłane są do biura zwykłe maile, często niepodpisane, lub
podpisane np.:„Gabinet weterynaryjny” z prośbą o „anulację paszportu bo skończyły się
rubryki” bez podania danych zwierzęcia, albo wręcz bez podania powodu. Do paszportów
wpisywane są przedziwne daty jeżeli chodzi o szczepienia p/wściekliźnie, niezgodne z
załącznikiem
III
do
rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego
i Rady (UE) nr 576/2013. Paszporty często wypisywane są nieczytelnie, brak jest
w paszporcie podpisu właściciela/opiekuna zwierzęcia, nie są laminowane wklejane naklejki
itp. Nagminnie też są pytania dotyczące paszportów zagranicznych typu „jak w systemie wpisać
dane dotyczące szczepienia wpisane do paszportu innego państwa?”, „jak wpisać dane z
paszportu innego państwa?”, czy wręcz „jak zmienić te literki PL w systemie?”. Natomiast
koniecznie chcą wyręczać podróżujących w sprawach niedotyczących lekarzy weterynarii czy
biura, czyli udzielać jak najdokładniejszych porad w sprawie warunków podróżowania do
konkretnych krajów. Tych przykładów mógłbym podawać krocie. Przecież to są dokumenty o
zasięgu międzynarodowym, mają je w rękach osoby trzecie, organy innych województw,
państw i myślą lub wypowiadają się na temat osoby, która paszport wystawiła. To jest
świadectwo o nas, lekarzach weterynarii. Tutaj nasuwa mi się myśl o sprawdzeniu wiedzy
lekarzy weterynarii przed wydaniem upoważnienia do wystawiania paszportów dla zwierząt
towarzyszących. Należałoby się zwrócić do prawników KRLW czy zgodnie z prawem możemy
to zrobić, a jeżeli nie to lobbować nad zmiana tego prawa.
Zakłady lecznicze dla Zwierząt
Na dzień 01.01.2020 było wpisanych 594 zakłady leczniczych dla zwierząt. W roku 2020
zostało do ewidencji wpisanych 26 zlz i wykreślonych z niej 18 zlz. W związku z powyższym
na dzień 31.12.2020 w ww. ewidencji znajdowało się 598 zlz, w tym 5 klinik weterynaryjnych,
5 lecznic weterynaryjnych, 233 przychodni weterynaryjnych, 348 gabinetów weterynaryjnych
i 7 weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych.
W 2020 roku Rada dokonała na wniosek podmiotów prowadzących zlz 68 zmian w ewidencji
zlz.
Od I do VIII 2021 roku Rada wpisała 21 zlz (13 gabinetów weterynaryjnych i 8 przychodni
weterynaryjnych), zaewidencjonowała 51 zmian w ewidencji zlz, wykreśliła (na wniosek bądź
z urzędu) 15 zakładów leczniczych dla zwierząt. W związku z czym na dzień 31.08.2021 w
ewidencji zlz prowadzonej przez Radę Śl.I.l-W. znajduje się 604 zakłady lecznicze dla
zwierząt. W ostatnim czasie z wiadomych przyczyn (pandemia) przeprowadziliśmy tylko kilka
kontroli zlz. Zakłady nasze działają na podstawie prawie dwudziestoletniego rozporządzenia
do ustawy. Trzeba to zmienić i tu znów ukłon w kierunku nowej Krajowej Rady.

Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w 2020 r. ze względu na pandemię (i nie tylko) wypłaciła
4 zapomogi, zwolniła kilku lekarzy z płacenia części składek członkowskich (tych którzy
zawnioskowali), sama też skorzystała z ulgi w płaceniu ZUS, ale też musiała odwołać
przygotowaną w pełni wycieczkę na Litwę, gdzie po drodze mieliśmy zwiedzić muzeum
weterynaryjne w Ciechanowcu. Jestem w kontakcie z prof. Vidmantasa Bizokasa z Uczelni
w Kownie i myślę, że nowa Rada zrealizuje nasze zamierzenia A oprócz tego wespół
z Izbami Słowacji, Czech, Małopolskiej i Krajowej 14-15 lutego 2020 udało się zorganizować
konferencję i zawody narciarskie w Dolnym Kubiniu. Przedstawiciele ŚL.I.L-W. wzięli udział
w obchodach 100-lecia I Wszechpolskiego Zjazdu Lekarzy Weterynarii, które odbyły się 06
marca 2020 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, z inicjatywy KRL-W. A potem zaczął się
lockdown….
Korzystając z okazji, że biuro pracowało zdalnie, a właściwie hybrydowo, bo odbierana była
i wysyłana poczta z siedziby biura, w okresie od 07 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021 r.
w końcu wyremontowaliśmy zakupiony w 2012 roku budynek, którego zwłaszcza podłogi
i wyposażenie wołało o pomstę do nieba. O kosztach remontu szczegółowo powie Skarbnik, ja
tylko powiem, że wymienione zostały wszystkie podłogi - wyrównane, linoleum wymieniony
na panele bądź kafle, pomalowane zostały ściany i sufity, wymienione oświetlenie, schody,
wyremontowana łazienka na parterze, wyremontowana elewacja budynku – został budynek
docieplony, odmalowany, wymienione zostały rynny, drzwi wejściowe do budynku
i pomieszczenia gospodarczego, założone nowoczesne oświetlenie wejść do budynku,
automatyczna brama wjazdowa, klimatyzacja, dodatkowy wideodomofon, żaluzje w oknach,
przebudowane nieznacznie wejście do budynku od strony sekretariatu – zasłonięty został piec
CO, zostały zamówione i zakupione nowe meble biurowe – szafy, biurka, stoły, krzesła.
Zostawiam mojemu następcy ładne, czyste i reprezentacyjne pomieszczenia. Nadal trochę,
w moim odczuciu ciasne, ale własne, z parkingiem z dala od centrum, w którym 8 lat
urzędowałem, sądził Sąd, rzecznicy prowadzili postępowania, a nawet odbywały się szkolenia
dla ok. 20 osobowych grup zainteresowanych.
Z wiadomych powodów nie zorganizowaliśmy w 2020 uroczystych obchodów Święta Lekarzy
Weterynarii ani Mikołajek dla dzieci. Z tychże samych powodów komisje izbowe działały
wyłącznie zdalnie i w mniejszym zakresie.
Przed kadencyjną statystyką chciałbym jeszcze poruszyć kwestię mnie osobiście dotykająca,
a mianowicie sprawa dotycząca wyborów podczas posiedzenia Krajowej Rady LekarskoWeterynaryjnej kandydatów do Komisji ds. Szkoleń Specjalizacyjnych. Przez 20 lat co 4 lata
KRLW wybierała swoich kandydatów do Komisji w sposób tajny na swoim posiedzeniu. Nie
zawsze osoby kandydujące, które „miały być wybrane” uzyskały nominacje KRLW do komisji.
Taki sposób wyborów był w moim odczuciu całkowicie demokratyczny i prawidłowy. Tym
razem jednak Prezydium KRLW przygotowało inny sposób wyborów do Komisji ds. Szkoleń
Specjalizacyjnych. Członkom KRLW założono imienne skrzynki mailowe (faktycznie dużo
wcześniej) i poprzez te skrzynki mieliśmy głosować na kandydatów do Komisji. Była też
powołana komisja skrutacyjna do liczenia głosów, w której zasiadał jeden z bezpośrednio
zainteresowanych kandydatów. Na tak przygotowane głosowanie nie mogłem się zgodzić.
Jeszcze przed głosowaniem rozmawiałem pół godziny z Prezesem Jackiem Łukaszewiczem
i przedstawiłem mu swoje obawy, co do formy głosowania i czym to może skutkować.
Dotychczas, jak się okazuje, bez legalnej podstawy prawnej (w toku całej sprawy okazało się,
że uchwała KRLW w sprawie wyborów do organów i w organach - dotyczy i nie dotyczy wyboru do tego typu Komisji, w zależności który punkt się bierze pod uwagę i kto go podnosi).
Na najbliższym posiedzeniu Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przedstawiłem
kulisy oraz przebieg wyboru kandydatów do Komisji ds. Specjalizacji. I Rada na posiedzeniu
jednogłośnie wyraziła swoje oburzenie werbalnie oraz w postaci pisemnego protestu. Protest
dotyczył procedury, sposobu tych wyborów, a nie tego kto został lub nie do tej komisji
wybrany. Musze powiedzieć, że była to suwerenna decyzja Rady Śląskiej Izby Lekarsko-

Weterynaryjnej, a nie poparcie protestu Rady Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Rada
protest postanowiła wysłać bezpośrednio do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ponieważ
stwierdziliśmy wyczerpanie skutecznie możliwości doprowadzenia do powrotu do
tradycyjnych wyborów. Tak też uczyniliśmy. I był to jeden z zarzutów, który usłyszałem, że
postąpiliśmy niezgodnie z zapisami uchwały…w sprawie wyborów do organów i w organach,
gdyż jest tam zapis, o wysyłaniu protestu za pośrednictwem KRL-W. Czyli w tym zakresie
uchwała dotyczyła wyborów do Komisji ds. Szkoleń Specjalizacyjnych….Być może
popełniliśmy błąd nie informując o tym KRL-W, ale na usprawiedliwienie powiem, że Minister
też nie do końca postąpił zgodnie z prawe, bo zamiast odesłać protest z adnotacją nie taka jest
droga wysyłania protestu, natychmiast podjął kroki zmierzające do uchylenia uchwały w
sprawie wyborów, rozpoczął procedowanie rozporządzenia w sprawie wyborów do Komisji,
gdyż dostrzegł brak konkretnych zapisów dotyczących wyborów. KRLW na swoim fizycznym
posiedzeniu na wniosek Komisji Etyki pod który to wnioskiem podpisała się mniejszość (dwa
nazwiska z sześciu, i tylko komputerowo) plus „ciało doradcze” skierowała moją osobę do
KROZ za nieetyczne zachowanie. Tu takie krótkie przypomnienie zapisów ustawy
o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych: art. 44 ustawy: Krajowy
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej: 1) prowadzi postępowania w sprawach
odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii, 2) sprawuje nadzór nad działalnością
okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej, 3) składa Krajowej Radzie LekarskoWeterynaryjnej okresowe informacje o stanie prowadzonych spraw. Art. 45 Odpowiedzialność
zawodowa to postępowanie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii weterynaryjnej oraz
naruszenie przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza weterynarii. Trochę trudno mi doszukać
się w moim postępowaniu naruszenie zasad etyki – rzetelne przedstawienie członkom Rady
tego co działa się na posiedzeniu Krajowej Rady ? pełnienie funkcji Prezesa Rady to jest
wykonywanie zawodu lekarza weterynarii? Art. 1 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii
enumeratywnie wskazuje czym jest wykonywanie zawodu lekarza weterynarii. Wśród 9
punktów nie ma – pełnienie funkcji czy nawet reprezentowanie okręgowej rady lekarskoweterynaryjnej! Osobnym punktem jest też to, że o wszystkim zostali poinformowani wszyscy
czytelnicy „Życia Weterynaryjnego” (a że czasopismo jest dostępne na stronie internetowej
więc nie tylko lekarze weterynarii, ale Ci których to interesuje), tylko jednostronnie. I chociaż
pisemnie nie wyraziłem na to zgody, moje pełne dane osobowe zostały podane. Mimo, że
postępowanie jest w sprawie i nikomu jeszcze KROZ zarzutów nie postawił, sprawa ta
kosztował mnie wiele zdrowia. Jednym słowem, na koniec kadencji, zostałem ukarany (mimo,
że postępowanie w toku) za to, że …no właśnie za co? Co ja takiego złego zrobiłem….?
Cztero- i półletnia statystyka:
Kadencja trwała od 25 marca 2017 roku do 18.09.2021 roku (4 lata i 6 miesięcy)
Członkami Rady byli:
1. Ireneusz Gewald Wiceprezes
2. Zbigniew Krysztofiak, Skarbnik
3. Mariusz Grzesiczek, Sekretarz
4. Andrzej Franiczek, członek Prezydium
5. Jordan Zawadzki, członek Prezydium
6. Maciej Dragan
7. Sylwia Góra
8. Andrzej Janikowski
9. Wojciech John (do dnia śmierci 03.04.2021)
10. Bogdan Lisak
11. Marcin Machoj
12. Krzysztof Markiewicz
13. Adam Sroka
14. Katarzyna Wierzbinka (do dnia rezygnacji 15.02.2020)

W naszej Izbie pracowało 5 komisji: Komisja ds. Lekarzy Inspekcji Weterynaryjnej, Komisja
ds. Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki, Komisja Etyki, Deontologii i Historii Zawodu,
Komisja Finansowo-Gospodarcza i Samopomocy Koleżeńskiej oraz Komisja ds. Szkoleń,
Edukacji i Integracji.
W tym czasie 24 protokolarne posiedzenia Prezydium i 43 posiedzenia Rady. Podjęliśmy w
sumie 1836 uchwał, 13 postanowień, 5 stanowisk i 2 apele.
Rok 2017 zaczęliśmy ilością 1219 członków dziś jest ich 1416, w tym:
273 absolwentom przyznaliśmy prawo wykonywania zawodu i wpisaliśmy ich do rejestru
lekarzy weterynarii Śl.I.L-W.,
10 lekarzom weterynarii to prawo przywróciliśmy (po zrzeczeniu się, utracie),
79 lekarzy weterynarii wpisało się do naszej Izby z innych Izb,
80 do innych izb się od nas skreśliło,
24 lekarzy weterynarii zrzekło się PWZ,
30 skreśliliśmy z rejestru na wniosek w związku z podjęcie pracy za granicą,
8 lekarzy weterynarii skreśliliśmy z rejestru w związku ze stwierdzeniem utraty PWZ w
związku z zadłużeniem ponad 12to miesięcznym,
27 lekarzy weterynarii zmarło, a byli to:
Katarzyna Nowacka, Zbigniew Pawlusiak, Bolesław Siejka, Adam Jagielski, Henryk
Błaszczyk, Stanisław Laszczkowski, Wojciech Zwierzchowski, Aleksander Pendzich,
Bogusław Zieliński, Kazimierz Kopiec, Zdzisław Sikora, Wincenty Zdziebło, Wiesław
Lipowski, Ignacy Winiarz, Antoni Biliński, Józef Cebulski, Marek Stroba, Ewa Stachowiak,
Andrzej Szlichta, Eugeniusz Siemian, Witold Księżopolski, Wojciech John, Przemysław
Włosek, Józef Rydzek, Eugenia Kałuża, Józef Krzystała, Mirosław Ładziński.
Ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt prowadzona przez Radę Śl.I.L-W. powiększyła
się w sumie o 34 zakłady, ale ta liczba nie jest imponująca. Ale już 157 robi wrażenie, bo tyle
faktycznie przez te 4 lata wpisaliśmy. A jak łatwo policzyć wykreśliliśmy 123 zakłady. O ilości
poszczególnych kategorii mówiłem wcześniej.
W rozliczanym okresie sprzedaliśmy niecałe 50 tysięcy druków paszportów (dokładnie
49882).
Tyle liczby.
Poza tym:
1. Przystąpiliśmy do Śląskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego
2. Zorganizowaliśmy, lub współorganizowaliśmy następujące szkolenia i konferencje:
- Międzynarodowe konferencję tematyczne w Dolnym Kubinie na Słowacji
- Międzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Euroregionu Beskidy w Dolnym Kubinie
- Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych
- Szkolenie z chorób zwierząt egzotycznych
3. Przyznaliśmy w sumie kilkadziesiąt zapomóg na ogólną kwotę 43 tys.
4. Objęliśmy patronatem oraz wsparliśmy finansowo Śląskie Warsztaty Diagnostyczne
oraz Warsztaty Dermatologiczne
5. Objęliśmy patronatem oraz wsparliśmy finansowo zlot motocyklowy Vetriders 2017
6. Objęliśmy patronatem kurs doszkalający: Farmakoterapia zaburzeń zachowania psów
i kotów w Krakowie, organizowany przez Polska Akademia Zoopsychologii i
Animaloterapii oraz Centrum Szkoleń „Green Way”
7. Współufundowaliśmy Sztandar Inspekcji Weterynaryjnej Województwa Śląskiego w
związku z obchodami 100 – lecia Administracji Weterynaryjnej
8. Współorganizowaliśmy wraz z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii obchody
100-lecia Administracji Weterynaryjnej w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach

9. Dofinansowaliśmy udział i zrefundowaliśmy koszty udziału w Pucharze Polski
Lekarzy Weterynarii w ujeżdżaniu i skokach przez przeszkody dla lekarzy weterynarii
reprezentujących Śl.I.L-W.
10. Dofinansowaliśmy świąteczne spotkania koła seniorów z Częstochowy
11. Zorganizowaliśmy uroczyste obchody Święta Lekarzy Weterynarii w miasteczku
westernowym TWINPIGS w Żorach, w „kotle czarownic” czyli na Stadionie Śląskim,
w kopalni GUIDO w Zabrzu
12. Zorganizowaliśmy trzykrotnie Mikołajki dla najmłodszych (w Warowni Pszczyńskich
Rycerzy w Pszczynie, w Parku Rozrywki Nibylandia w Katowicach i Teatrze Dzieci
zagłębia w Będzinie
13. Ufundowaliśmy nagrody finansowe i rzeczowe najlepszym absolwentom z terenu
Śląska w każdym roku
14. Braliśmy udział wraz z Izbą Opolską w rajdzie pieszym na Skrzyczne
15. Zorganizowaliśmy 4-ro dniową wycieczkę do Lwowa
Ponadto, na wniosek Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu z roku 2017 dr Michał Konopa
został uhonorowany Medalem Honorowym Bene de Veterinaria Meritus. Na tym samym
Zjeździe Krajowym dr Zbigniew Blimke został laureatem Honorowej Nagrody Chirona
przyznawanej dla popularyzatorów praktycznej wiedzy z zakresu medycyny weterynaryjnej.
Podczas obchodów 100 lecia I Wszechpolskiego Zjazdu Lekarzy Weterynarii, które odbyły się
06 marca 2020r. na Zamku Królewskim w Warszawie dr Michał Konopa i dr Mirosław
Tomaszewski otrzymali imienne okolicznościowe medale.
Braliśmy też udział w akcjach protestacyjnych organizowanych przez Krajowy Sztab
Protestacyjno-Strajkowy NSZZ „Solidarność” , wspieramy również działania OZZPIW, której
przewodnicząca i sekretarz są członkami naszej Izby (Sara Meskel, Dorota Osadców).
Opiniowaliśmy dziesiątki projektów ustaw i rozporządzeń oraz z miernym skutkiem projekty
uchwał KRL-W.
Na koniec jeszcze raz dziękuję wszystkim członkom organów za zaangażowanie w pracy i to
pracy całkowicie społecznej, czego nie wszyscy są świadomi.
Dziękuję także szczególnie Paniom-pracownicom naszego biura. Bardzo często nasze Panie
udzielały porad członkom innych izb.
Prezes Rady Śl.I.L-W lek. wet. Krzysztof Orlik.

