
 
Uchwała  nr 1307/VII/2020 

Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
w Katowicach 

 z dnia 28.04.2020 r. 
 
w sprawie czasowego i częściowego obniżenia wysokości składek członkowskich lekarzom 
weterynarii, którzy w związku z epidemią COVID 19 znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej 
 
Na postawie art.10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 21 grudnia 1990r o zawodzie lekarza weterynarii i izbach 
lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1140), § 6 i § 3 i 4 uchwały nr 7/2019 
z dnia 16 marca 2019 Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Śląskiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej w Katowicach w sprawie wysokości miesięcznej składki członkowskiej na okres od 
IV 2019 do III 2020 oraz § 3 uchwały 1236/VII/2020 z 16.03.2020 r. w sprawie zmiany terminu 
zwołania Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
z wyborami uzupełniającymi za 2019 r. oraz ustalenia prowizorium budżetowego na rok 2020, 
uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 
 
Rada Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej postanawia, że każdemu lekarzowi weterynarii, 
członkowi Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, który zwróci się do Rady z wnioskiem o obniżenie 
wysokości składki członkowskiej za wskazany okres, jednak nie dłuższy niż 3 miesiące, w związku  
z trudną sytuacją finansowa spowodowaną epidemią COVID 19 i wynikającymi z obostrzeniami  
z epidemią związanymi, koniecznością przebywania na kwarantannie, zmniejszonymi dochodami lub 
ich całkowitym brakiem, obniżyć wysokość składek członkowskich za okres maksymalnie 3 miesięcy 
do wysokości 14,50 złotych (czternaście złotych 50/100) za każdy wskazany miesiąc, czyli do 
wysokości ponoszonych kosztów tj. do wysokości składki członkowskiej na rzecz Krajowej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej - 12,- (dwanaście złotych), jak również składki w wysokości 2,50 (dwa złote 
50/100) na ubezpieczenie OC za miesiąc. 
 

§ 2. 
 
Rada Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej upoważnia Prezesa lub Skarbnika, do wydania na 
podstawie niniejszej uchwały zarządzenia określającego długość okresu obniżenia składki 
członkowskiej, do każdego wpływającego w tej sprawie, zarówno drogą elektroniczną, z adresu e-mail 
pozwalającego na identyfikacje nadawcy jak i drogą tradycyjną, wniosku, bez żądania szczegółowego 
jego uzasadnienia. 
 

§ 3. 
 
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
Uzasadnienie: 
Rada Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej postanowiła w powyższy sposób dopomóc lekarzom 
weterynarii, członkom Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w zaistniałej sytuacji spowodowanej 
epidemią COVID 19 i wynikającymi z niej obostrzeniami bez konieczności rozpatrywania 
spływających wniosków. 
 
 
Lek. wet. Krzysztof Orlik   Lek. wet. Mariusz Grzesiczek 
Prezes Rady Śl.I.L-W.                                        Sekretarz Rady Śl.I.L-W 
          wz. Zbigniew Krysztofiak 
                Skarbnik Śl.I.L-W. 
 
 
 
 
 


