
Sprawozdanie z działalności Rady Śląskiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej za 2018 rok 

Szanowne Koleżanki i Koledzy 

Przedstawiam sprawozdanie z działalności Rady Śląskiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej za 2018 rok. Na dzień 11.03.2019 nasza Izba liczy 1254 osób,  
w tym 45 emerytów i rencistów nie wykonujących zawodu. Jest to wzrost o 20 
członków w stosunku do roku 2017. W okresie od marca 2018 do dnia 
dzisiejszego zmarło 8 naszych kolegów. Byli to : Stanisław Laszczkowski, 
Wojciech Zwierzchowski, Aleksander Pendzich, Bogusław Zieliński, Kazimierz 
Kopiec, Zdzisław Sikora, Wincenty Zdziebło i Wiesław Lipowski. Cześć ich 
pamięci! 

 

Działalność Rady Śl.I.L-W 

W 2018 roku odbyło się 8 posiedzeń protokolarnych Prezydium oraz 11 
posiedzeń Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. W okresie 
sprawozdawczym podjęto 444 uchwał i 2 postanowienia: 

47 lekarzom weterynarii przyznano PWZ - wzrost o12 osób 

2 lek.wet. przywrócono PWZ 

14 lek.wet. przeniosło się z innych Izb do Śl.I.L-W 

18 lek.wet. z kolei przeniosło się do innych Izb 

6 lek.wet. zostało skreślonych z powodu zrzeczenia się PWZ 

8 lek.wet. zostało skreślonych w związku z wyjazdem za granicę 
 
W 2018 roku wpisaliśmy do ewidencji ZLZ 42 nowe zakłady, skreśliliśmy 
natomiast 33 ZLZ. Na dzień 31.12.2018 w ewidencji ZLZ Śl.I.L-W znajdowało się 
591 zlz, w tym 6 klinik weterynaryjnych (minus2), 5 lecznic weterynaryjnych 
całodobowych, 226 przychodni (wzrost o 12), 347 gabinetów weterynaryjnych 
(minus 1) i 7 weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych (wzrost o 2). 

Lekarze weterynarii pragnący wystawiać paszporty dla zwierząt towarzyszących 
składają do Rady wniosek o upoważnienie do ich wystawiania. Rada podejmuje 
uchwałę, która upoważnia lek.wet. do wystawiania paszportów i uchwała ta 
dotyczy tylko lekarza weterynarii składającego wniosek i jest związana z 
zakładem leczniczym dla zwierząt, w którym wykonuje on zawód lekarza 
weterynarii, zgodnie z regulaminem zlz. W ubiegłym roku podjęto 131 uchwał 
związanych  



z wystawianiem paszportów. W 2018 roku sprzedaliśmy 9746 paszportów. 

W naszej Izbie działa 5 komisji: Komisja ds.Lekarzy Weterynarii 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 marcu 2018 roku przeprowadziliśmy Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy 
Weterynarii z wyborami uzupełniającymi na stanowisko z-cy Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej. Nowym z-cą Rzecznika został kol.Krzysztof 
Sikorski. 

W okresie sprawozdawczym Komisja ds.Lekarzy Weterynarii Inspekcji 
Weterynaryjnej spotkała się 5 grudnia 2018. Przewodniczący komisji kol.Adam 
Sroka na spotkanie zaprosił przewodniczące OZZPIW lek.wet. Sarę Meskel oraz 
lek.wet. Dorotę Osadców. Podczas spotkania omawiano sprawy związane  
z poprawą wynagrodzenia lekarzy weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej. Nasze 
koleżanki przewodniczą Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu 
Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Jak chyba wszyscy orientujemy się toczy 
się spór z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wysokość wynagrodzeń w IW.  
O przebiegu protestu zapewne poinformuje nas przewodnicząca lek.wet. Sara 
Meskel. Rada ŚIL-W popiera oraz wspiera protest. 

Komisja ds.Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki w 2018 roku przeprowadziła 
23 kontrole i rekontrole zlz. Zaangażowanych w te kontrole było 8 członków 
komisji. Komisja spotkała się raz w celu omówienia planu kontroli zlz i 
przedyskutowania możliwości wprowadzenia minimalnych standardów usług 
weterynaryjnych. Ponownie zajmowała się nowelizacją uchwały nr 116/2008/IV 
z dnia 12.12.2008 r. w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej 
wiadomości informacji o zakresie i rodzajach świadczonych usług 
weterynaryjnych, godzinach otwarcia oraz adresie zakładu leczniczego dla 
zwierząt. Członkowie komisji zapoznali się z projektami zmian do rozporządzeń 
ministrów rolnictwa, zdrowia, finansów. 

Komisja Finansowo-Gospodarcza i Samopomocy Koleżeńskiej pozytywnie 
zaopiniowała 4 wnioski o zapomogi dla naszych członków. Przewodniczący 
Komisji brał czynny udział podczas rozpatrywania wniosków o umorzenie 
składek, obniżenie wysokości składek oraz dofinansowanie imprez. 

Komisja ds.Szkoleń, Edukacji i Integracji zorganizowała II Mikołajki dla dzieci  



i wnuków lekarzy weterynarii Śl.I.L-W. Kilkudziesięcioro dzieci bawiło się  
w Nibylandii w Katowicach. Imprezę pilotowała koleżanka Katarzyna Wierzbinka 
przy dużym zaangażowaniu pań z Biura Izby. Dzieci bawiły się wyśmienicie,  
a Mikołaj rozdał wszystkim paczki z upominkami sponsorowanymi przez naszą 
Izbę. 

Budżet i finanse Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  

Realizacja budżetu przebiegła planowo, a mianowicie zrealizowaliśmy wpływy 
do budżetu w 100,42%, a koszty wykonaliśmy w 84,81%. Jak widać w 2018 roku 
gospodarowaliśmy oszczędnie i powiększyliśmy stan naszego konta. Z końcem 
roku wygasła umowa na wykonywanie usług księgowych z dotychczasową 
księgową, panią Orianą Kreja. W związku z niespełnieniem przez nas warunków 
finansowych pani księgowej, podpisaliśmy umowę z biurem księgowym, przez 
co zaoszczędziliśmy kolejne pieniądze. Podobnie postąpiliśmy z obsługą 
informatyczną. Komisja Rewizyjna ŚIL-W analizowała budżet i pozytywnie 
oceniła jego wykonanie. 

Tradycyjnie jak co roku ufundowaliśmy nagrodę dla najlepszego absolwenta 
Wydziału Weterynaryjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 
pochodzącego z naszego województwa. Niestety Koleżanka dotychczas nie 
podjęła pracy w zawodzie lekarza weterynarii. 

W 2018 roku Rada Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej czynnie uczestniczyła  
w spotkaniach i konferencjach Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania 
Publicznego. 

W dniach 16-17 luty 2018 tradycyjnie jak co roku współorganizowaliśmy 
wspólnie ze Słowacką Izbą Lekarsko-Weterynaryjną oraz Słowackim Głównym 
Lekarzem Weterynarii, Czeska Izbą lekarsko-Weterynaryjną, Krajową Izbą 
Lekarsko-Weterynaryjna i Małopolską Izbą Lekarsko-Weterynaryjną konferencję 
oraz XIII Międzynarodowe Zawody w Narciarstwie Alpejskim o Puchar 
Eurobeskidów  
w Dolnym Kubinie. Impreza jak zwykle była perfekcyjnie zorganizowana przez 
naszych kolegów ze Słowacji. 

Objęliśmy patronatem i dofinansowaliśmy XIV Warsztaty Dermatologiczne 
PSLWMZ w Ustroniu w dniach 8-10.06.2018. Nasze dofinansowanie 
przedstawiciel organizatorów Kol. Zbigniew Blimke przeznaczył na 2 bilety na 
konferencję dla naszych członków. W siedzibie Izby dokonaliśmy losowania i 



dwie Panie pojechały na warsztaty. Rada Śl.I.L-W objęła patronatem XIX Śląskie 
Warsztaty Diagnostyczne, które odbyły się w dniach 16-18.03.2018 w Wiśle 
organizowane przez Śląską Poliklinikę Weterynaryjną. 

W maju zorganizowaliśmy szkolenie dla podmiotów prowadzących zlz z zakresu 
ochrony danych osobowych RODO. Zainteresowanie było bardzo duże w ilości 
ponad 100 osób, dlatego szkolenie przeprowadziliśmy w sali audytoryjnej 
zaprzyjaźnionej Izby Lekarskiej w Katowicach. Szkolenie przeprowadzili 
mecenasi Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. 

We wrześniu Rada zorganizowała obchody cyklicznego już Święta Lekarzy 
Weterynarii Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Spotkaliśmy się w "kotle 
czarownic" , czyli na Stadionie Śląskim. Po uroczystym ślubowaniu i wręczeniu 
zaświadczeń PWZ absolwentom, wysłuchaliśmy z dużym humorem prelekcji 
redaktorów Leszka Mazana oraz Mieczysława Czumy. Temat prelekcji był 
okolicznościowy i związany ze 100-leciem odzyskania niepodległości – „Jak nas 
rozebrali i w co nas ubrali". Na koniec w rytm Marsza Radetzkiego 
zaprezentowali się koledzy lekarze weterynarii w mundurach z okresu Cesarza 
Austrii Franciszka Józefa. Po części oficjalnej i sponsorowanym poczęstunku 
przystąpiliśmy do zwiedzania Parku Śląskiego. Zaopatrzeni w bilety rodzinne 
wyruszyliśmy do zwiedzania Zoo, Legendii, Parku Etnograficznego i Parku 
Linowego. Bilety były ważne jeszcze przez jakichś czas i były fundowane przez 
Radę Śl.I.L-W. 

W tym roku również będziemy organizować podobne spotkania dla naszych 
członków. Proszę śledzić regularnie naszą stronę internetową, a nie przeoczycie 
Państwo niczego ważnego. 

Podziękowania 

Dziękuję, którzy przez ubiegły rok z zaangażowaniem pracowali dla Śląskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej, szczególnie dziękuję pracownicom biura, mecenasom 
i wszystkim Organom Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. 

Proszę Zjazd o przyjęcie sprawozdania Rady Śląskiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej za 2018 rok. 

lek.wet. Krzysztof Orlik 
Prezes Rady Śl.I.L-W. 
 

 



  


