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Wstęp do biuletynu

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy – Lekarze Weterynarii

   Oddajemy w Wasze ręce pilotażowy, pierwszy biuletyn informacyjny Małopolskiej 
Izby  Lekarsko-Weterynaryjnej  i  mamy  nadzieję  że  będzie  on  zawierał  tematy  i 
informacje które dotyczą nas wszystkich. 
   Wszelkie uwagi oraz propozycje jakie nasuną się po przeczytaniu tego wydania 
biuletynu będą inspiracją dla jego twórców przy opracowaniach kolejnych numerów.
  Jednocześnie przypominamy, że raz w miesiącu odbywają się posiedzenia Rady 
naszej  Izby w których biorą udział wybrani  przez nas przedstawiciele Korporacji, 
którzy mogą również przedstawiać stanowiska oraz uwagi wszystkich członków Izby. 

                                                                           Zespół Redakcyjny



Skład Organów  Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

1. Okręgowa Rada Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Prezes

Dr.nauk wet. Wacław Czaja – Prezes Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
Absolwent Technikum Weterynaryjnego w Nowym Targu w 1970r

Absolwent Wydz. Weterynaryjnego Akademii Rolniczej w Lublinie w 1976r
Specjalizacje : epizotiologia i administracja weterynaryjna,

chirurgia weterynaryjna
Praca : Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bochni

Kontakt: tel : 696 065 122 , e-mail : lecznica.zwierzat@neostrada.pl



Wiceprezesi

Dr.nauk wet. Piotr Żmuda – V-ce Prezes Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
Członek Krajowej Rady Lekarsko- Weterynaryjnej

 Absolwent Wydz. Weterynaryjnego Akademii Rolniczej w Lublinie w 1990r
Specjalizacje : rozród zwierząt

Praca : prywatna praktyka w Nowym Targu
Kontakt : tel. 601 52 76 99  , e-mail : lznt@neostrada.pl



Lek. wet. Kazimierz Janik – V-ce Prezes Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
Członek Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego

Absolwent Technikum Weterynaryjnego w Nowym Targu w 1974r
Absolwent Wydz. Weterynaryjnego Akademii Rolniczej w Lublinie w 1979r

Specjalizacje : epizootiologia i administracja weterynaryjna
Praca : Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olkuszu
Kontakt : tel. 696 065 145, e-mail : piwol2@wp.pl



Lek. wet. Lech Pankiewicz – V-ce Prezes Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
Absolwent Wydz. Weterynaryjnego Akademii Rolniczej w Lublinie w 1981r

Specjalizacje : epizootiologia i administracja weterynaryjna
Praca : Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieliczce

Kontakt : tel. 696 065 115, e-maill : weterynaria@starostwo.wieliczka.pl



Sekretarz Rady

Lek. wet. Tadeusz Pawluś– sekretarz Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
Członek Komisji Rewizyjnej Krajowej Rady

Absolwent Wydz. Weterynaryjnego ART w Olsztynie w 1977r
Praca : Prywatna praktyka w Żabnie

Specjalizacje : choroby drobiu i ptaków ozdobnych
choroby trzody chlewnej

Kontakt : tel. 602 118 118, e-mail :  lecznica.zabno@wp.pl



Skarbnik Rady

Lek. wet. Marek Dudzik – Skarbnik Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
Absolwent Wydz. Weterynaryjnego ART Olsztyn w 1975r

Praca : Prywatna praktyka w Tarnowie
Kontakt : tel. 501 783 449, e-mail : dudzik@interia.pl



Członkowie Rady

Lek. wet. Andrzej Różanski – członek Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
Z- ca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej KIL-W

 Absolwent Technikum Weterynaryjnego w Nowym Targu w 1973r
Absolwent Wydz. Weterynaryjnego Akademii Rolniczej w Lublinie w 1983r

Praca : Prywatna praktyka w Lipnicy Murowanej
Kontakt : tel. 692 638 690,  e-mail : 



Lek. wet. Ewa Baziak - Fijałkowska – członek Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
Absolwentka Wydz. Weterynaryjnego Akademii Rolniczej w Lublinie w 2004r

Praca : inspektor w PIW Limanowa
Kontakt : tel. 600 416 897, e-mail :  baziakewa@interia.pl



Lek. wet. Jan Cyrwus – członek Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
Absolwent Technikum Weterynaryjnego w Nowym Targu 1965r.

 Absolwent Wydz. Weterynaryjnego Akademii Rolniczej w Lublinie w 1972r
Praca : Prywatna praktyka w Białce Tatrzańskiej

Kontakt : tel. 0-18 265 41 13 , e-mail : 



Lek. wet. Kazimierz Gorlicki  – członek Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
Absolwent Technikum Weterynaryjnego w Nowym Targu w 1977r

Absolwent Wydz. Weterynaryjnego Akademii Rolniczej w Lublinie w 1982r
Praca : Prywatna praktyka w Nowym Targu

Specjalizacja : epizootiologia i administracja weterynaryjna
Kontakt : tel 693 133 908. 



Lek. wet. Włodzimierz Durbacz – członek Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
Absolwent Wydz. Weterynaryjnego Akademii Rolniczej w Lublinie w 1981r

Praca : Prywatna praktyka w Gołczy
Kontakt : tel. 501 609 704, e-mail : 



Lek. wet. Janusz Stanek – członek Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
Absolwent Technikum Weterynaryjnego w Nowym Targu w 1977r

Absolwent Wydz. Weterynaryjnego Akademii Rolniczej w Lublinie w 1988r
Praca : Prywatna praktyka w Niedzicy

Kontakt : tel. 605 992 515 



Lek. wet. Zygmunt Babiarz – członek Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
Absolwent Technikum Weterynaryjnego w Nowym Targu w 1969r

Absolwent Wydz. Weterynaryjnego Akademii Rolniczej w Lublinie w 1975r
Praca : Prywatna praktyka w Nowym Targu

Kontakt : tel. 692 638 690 



Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Lek. wet. Beata Janas-Rząsa – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Małopolskiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Absolwentka Wydz. Weterynaryjnego Akademii Rolniczej w Lublinie w 1989r
Praca : inspektor w PIW Tarnów

Kontakt : tel. 696 065 110 , e-mail : beata_rzasa_janas@interia.pl

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej :

1- Lek. wet.  Tomasz Piechulski
2- Lek. wet.  Józef Szwec
3- Lek. wet. Jacek Kańka
4- Lek. wet Jerzy Harmata



Okręgowy Sąd Lekarsko-Weterynaryjny

Dr nauk wet. Franciszek Surma  – Przewodniczący Okręgowego Sądu Małopolskiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej

Absolwent Technikum Weterynaryjnego w Nowym Targu
 Absolwentka Wydz. Weterynaryjnego Akademii Rolniczej w Lublinie w 1961r

Specjalizacja: epizootiologia i administracja weterynaryjna
 Praca : emeryt

Kontakt : tel. 0-14 611 64 99,  e-mail : 

Członkowie Okręgowego Sądu lekarsko-Weterynaryjnego

• lek. wet. Roman Bachulski
• lek. wet. Jacek Janas
• lek. wet. Stanisław Kawalec
• Lek. wet. Marek Leś
• Lek. wet. Szczepan Nalepa
• Lek. wet. Stanisław Opioła
• Lek. wet. Andrzej Zieliński



Okręgowa Komisja Rewizyjna

Lek. wet. Tomasz Kędzierski - Przewodniczący komisji Rewizyjnej

Członkowie Komisji Rewizyjnej

• Lek. wet. Patrycja Własnowolska
• Lek. wet. Paweł Jeżykowski
• Lek. wet. Waldemar Domiński

Biuro Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

1. Radca prawny

Mgr Bożena Wyszyńska – radca prawny Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
Kontakt : 606 100775, e-mail : 



2. Pracownicy biura MILW

mgr Urszula Cież – pracownik biura Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
Kontakt : tel. 0-14 622 20 65, e-mail : milw@neostrada.pl



Teresa Skrzypek – pracownik biura Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
Kontakt : tel. 0-14 622 20 65, 509 94 50 80, e-mail : milw.tarnow@interia,pl



XIV Zwyczajny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Małopolskiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej 

     W dniu 13 marca 2005r w Tarnowie w Sali narad Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego – Delegatura zamiejscowa w Tarnowie odbył się XIV Zwyczajny 
Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. 
Poniżej przedstawiamy protokół z obrad zjazdu.





P R O T O K Ó Ł

z obrad  XIV Zwyczajnego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Małopolskiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Tarnowie  -13 marca  2005r.

Odbytego w sali narad Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Oddział w
Tarnowie przy al. Solidarności  w godz. od 10.00  -  19.00 według 

porządku  obrad.
Otwarcie Zjazdu dokonał Prezes Izby dr Wacław  Czaja  witając przybyłych 

delegatów i gości :

- Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej dr Bartosza Winieckiego,
- Wiceprezesa Krajowej Rady  Lekarsko-Weterynaryjnej  Tomasza Wróblewskiego
- Z-cę Małopolskiego  Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Grzegorza 

Kawieckiego
- Prezesa  Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Krzysztofa Strawę.
Następnie  zaproponował kandydatów do Prezydium Zjazdu.
W wyniku głosowania jawnego Zjazd dokonał wyboru Prezydium 
w następującym składzie osobowym:

Przewodniczący : dr Franciszek Surma
Z-ca przewodniczącego : lek.wet. Jerzy Grabiec
Sekretarze Zjazdu: lek.wet.  Patrycja Własnowolska 

 Lek.wet Tadeusz Pawluś
Przewodnictwo nad obradami przejął dr Franciszek Surma   przedstawiając porządek 
obrad , a wobec braku uwag wniósł o jego przyjęcie.
W wyniku głosowania jawnego , zaproponowany porządek obrad  został przyjęty 
jednogłośnie , wobec czego przystąpiono do jego realizacji .

Dokonano wyboru komisji mandatowej:
1. Elżbieta Kiszka
2. Andrzej Pluta
3. Ewa  Baziak-Fijałkowska 
Zaproponowanych kandydatów na członków komisji mandatowej przyjęto
 w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Następnie dokonano wyboru komisji uchwał i wniosków:
1. Adam Czaplak
2. Piotr Żmuda
3. Adam Jurys
4. Zygmunt Babiarz
5. Jacek Janas 
Przy jednym glosie wstrzymującym się Komisja Uchwał i Wniosków została 



powołana .
Nad prawomocnym przebiegiem obrad czuwał radca prawny MILW 
mgr Bożena Wyszyńska.
Następnie delegaci wysłuchali wykładu prof. Władysława Wawrona   pod tytułem 
„ choroby wymion i ich zwalczanie”.
Realizując kolejny punkt Zjazdu – głos zabrali goście:
- Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej dr Bartosz Winiecki  - wręczył 

odznakę „Meritus”  dr Piotrowi Żmudzie i tytuł specjalisty w zakresie 
epizootiologii  i administracji  weterynaryjnej  lek.wet. Lechowi Pankiewiczowi.

- W imieniu Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  , życzenia  owocnych obrad 
złożył  lek. wet. Tomasz Wróblewski , zwracając uwagę na to,  że  samorządy 
tracą moc sprawczą w tworzeniu prawa i wydawaniu rozporządzeń dotyczących 
weterynarii.

- Przewodniczący Zjazdu zgłosił poprawkę, aby wprowadzić do porządku obrad 
powołanie  Komisji Regulaminowej- w skład której weszli:

- Jan Grudnik
- Tomasz Kędzierski.
Sprawozdania Prezesa Izby oraz przewodniczących organów są  ujęte w biuletynie 
zjazdowym , w związku z czym nie odczytywano ich na Zjeździe. 
Przy jednym głosie wstrzymującym się – Zjazd przyjął sprawozdania. 
Skarbnik Izby Stefa Dela przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Izby za 
2004r. Jednym z większych problemów finansowych  w III kadencji Izby 
była ściągalność składek członkowskich
W swoim   wystąpieniu  skarbnik zaproponował podniesienie kwoty składkowej o 5 
złotych do 40 złotych  miesięcznie  lekarzom  wykonującym zawód i 20.00 
miesięcznie lekarzom bezrobotnym , co da  około 2.500.00 miesięcznie  i będzie to 
pokrywało  1 etat w biurze MIL-W , który jest obecnie konieczny do dobrego 
funkcjonowania Izby. W dyskusji dr Jacek Ingarden z Myślenic zwrócił uwagę  na 
brak w sprawozdaniu finansowym po stronie przychodów  - dochodów ze sprzedaży 
paszportów dla psów  i kotów. Skarbnik Izby wyjaśnił, że  sprzedaż paszportów 
rozpoczęła się  w 2005r. Przychody te będą ujęte w Preliminarzu na 2005r.  Prezes 
Izby  powiedział o konieczności zatrudnienia na etacie Izby lekarza weterynarii, gdyż 
wiele spraw wymaga fachowych wiadomości  na bieżąco . 
Lek.wet. Jan Broda zapytał, czy poprawiła się ściągalność składek :
Zadłużenie na grudzień   2003r. - 70.717.00   na grudzień   2004r. – 78490, 
na 30 stycznia 2005r. – 58.00.00.
Następnie przewodniczący Komisji Mandatowej  Andrzej Pluta  przedstawił 
protokół, stwierdzający ,że jest obecnych 90% delegatów  i wszystkie uchwały są 
prawomocne. 
-  Zaproponowano skład Komisji Wyborczej :
- Krzysztof Pławecki
- Krzysztof Zieliński
- Włodzimierz Durbacz
Przy jednym głosie wstrzymującym się  powołano Komisję Wyborczą  w w/w 



składzie .
W głosowaniu nad uchwałą  Nr 1  w sprawie  zatwierdzenia sprawozdań organów 
Izby  - Zjazd przyjął  przy 5 głosach wstrzymujących się .
Uchwała nr 2  - zatwierdzenie wykonania budżetu Izby za rok 2004 – Zjazd przyjął 
przy 9 głosach wstrzymujących się.
Uchwała nr 3-w sprawie przyjęcia budżetu Izby na 2005r. – Zjazd przyjął przy 9 
głosach wstrzymujących  się. 
Uchwała nr 4 – w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2006r. 
do 40.00 złotych miesięcznie  dla lekarzy weterynarii wykonujących zawód, 20.00 
złotych dla lekarzy weterynarii bezrobotnych , na urlopach macierzyńskich , renciści 
i emeryci  zostali by zwolnieni z płacenia składek. Za przyjęciem uchwały było 27 
głosów , 29 głosów przeciw, 6 głosów wstrzymało się. Uchwała  Nr 4 nie została 
przyjęta przez Zjazd. 

Następnym punktem obrad Zjazdu był wybór  Prezesa Małopolskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej i Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MIL-W. 

Dr n.wet. Piotr Żmuda zgłosił kandydaturę dotychczasowego Prezesa MIL-W 
dr Wacława Czaji  -  na Prezesa IV kadencji  MIL-W, a na Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej MIL-W  kandydaturę lek.wet. Beaty Rząsa-Janas. 
Więcej kandydatów nie zgłoszono i lista została zamknięta.
 W swoim wystąpieniu kandydat na Prezesa MIL-W podkreślił ,że poprzednia Rada 
dostała absolutorium, co jest akceptacja działalności tej Rady , zwrócił uwagę na 
kontakty Izby z przedstawicielami parlamentu , gdyż tylko przez te relacje  jest 
możliwość udziału  Izby w procedowaniu ważnych ustaw
i rozporządzeń dotyczących korporacji zawodowej lekarzy weterynarii.
Nowa Rada będzie zajmować się w dalszym ciągu pomocą dla lekarzy weterynarii 
znajdujących się w trudnej sytuacji . Drzwi Izby są otwarte dla wszystkich jej 
członków. 
Dr J. Ingarden zapytał, czy w dalszym ciągu będzie przyjmowanie członków Izby  z 
urzędu . Dr Czaja wyjaśnił, że Okręgowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna  tylko 
potwierdza prawo wykonywania zawodu  lekarza weterynarii.
Dr Krasoń  zwrócił uwagę na dużą liczbę lekarzy weterynarii  kończących studia i 
coraz mniejszą ilość wolnych stanowisk pracy. 
Kandydatka na Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej  lek.wet. Beata Rząsa – 
Janas   przedstawiła program swojej pracy na stanowisku  Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej .

Przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zaproponowano następujących 
kandydatów do Komisji:
- lek.wet. Janusz Soczek
- lek.wet. Konrad Nowakowski
- lek.wet  Waldemar Wdowik
- przy  jednym głosie  wstrzymującym się   powołano Komisje Skrutacyjną.
- Komisja wyborcza rozdała karty do głosowania  na  stanowisko Prezesa 

Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i  Okręgowego Rzecznika 



Odpowiedzialności Zawodowej  i przystąpiono do głosowania. 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej  Waldemar Wdowik  przedstawił protokół  z 
głosowania :
- W głosowaniu na Prezesa Rady MIL-W  oddano  65 głosów , 62 głosy za , 
    3 głosy były nieważne.
- W głosowaniu na Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MIL-W  oddano 64 

głosy , 53 „za” i 11 głosów  nieważnych .

Przewodniczący Zjazdu ogłosił  rozpoczęcie zgłaszania  kandydatów do Rady 
Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej .
Zgłoszeni  zostali następujący kandydaci:
1. Jacek Ingarden
2. Piotr Żmuda
3. Jan Cyrwus
4. Adam Jurys
5. Włodzimierz Durbacz
6. Janusz Stanek
7. Andrzej Różański
8. Kazimierz Gorlicki
9. Zygmunt Babiarz
10.Tadeusz Pawluś 
11.Marek Dudzik
12.Lech Pankiewicz
13.Roman Bachulski
14.Kazimierz Janik
15.Ewa Baziak-Fijałkowska 
16.Stanisław Pędziwiatr
17.Jerzy Harmata
18.Roman Szpyrka
19.Tomasz Kędzierski
20.Paweł Wałaszek
21.Marcin Pilaszek 

Na delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii  zgłoszono:

• Piotr Żmuda
• Jan Cyrwus
• Andrzej Różański
• Lech Pankiewicz
• Wacław Czaja 
• Zygmunt Babiarz
• Kazimierz Janik



• Marek Sędek
• Jan Grudnik
• Tadeusz Pawluś
• Marek Korzeń
• Jacek Kańka
• Franciszek Surma
• Krzysztof Zieliński
• Beata Rząsa Janas
• Tomasz Kędzierski
• Jacek Ingarden
• Jakub Kozłowski.

 Po zgłoszeniu wniosku formalnego o zakończeniu zgłaszania kandydatów  Zjazd 
przyjął go jednogłośnie. 
Na kandydatów do  Komisji Rewizyjnej zgłoszono: 
• Własnowolska Patrycja  
• Jerzykowski Paweł      
• Domański Waldemar 
• Kędzierski  Tomasz 

Kandydaci na z-ców Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:
• Harmata Jerzy   
• Szwec Józef
• Kańka Jacek
•  Piechulski Tomasz 

 W dyskusji zabrał głos Szczepan Nalepa zadając pytanie, czy pobieranie 7% od 
wynagrodzenia za zlecenia  przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii  jest zgodne z 
Konstytucją – pytanie to zostało zapisane jako wniosek zjazdowy. 
Piotr Żmuda  zgłosił wniosek  aby obrady Krajowego Zjazdu odbywały się co 
2 lata w okresie  czteroletniej kadencji , gdyż  inni delegaci uchwalają uchwały 
a inni je realizują ,
- prace Zjazdu powinny odbywać się w komisjach problemowych , 
- Prezes KRL-W powinien być na etacie , nie związany z inną pracą, gdyż praca w 

KRL-W jest bardzo pracochłonna i niewykonalna  w obecnym stanie.
Powołanie w MIL-W kierownika biura – lekarza weterynarii, który będzie  prowadził 
zakres fachowych spraw . 

Następnie delegaci zwrócili uwagę na badania zwierząt  rzeźnych w nocy , 
które powinny być podniesione od 50%-100%.
Określenie godzin pracy i opłat w zakładach o zdolności przetwórczej  do 1 tony – 
obecnie ta opłata  wynosi 6.00 złotych.
- Kazimierz Janik  zwrócił  uwagę  na nakładanie coraz więcej zadań na Inspekcję 
Weterynaryjną i nie idące za tym  zwiększenie etatów. 
- Jan Broda zapytał czy nie można by wydać w jednym biuletynie zbioru wszystkich 
obwiązujących przepisów weterynaryjnych. 



- Andrzej Różański zaproponował ,żeby wszystkie umowy były  rozliczane jako z 
działalności gospodarczej , należy poczynić starania celem zmian obecnych 
umów. Andrzej Kasprzyk  zwrócił uwagę na  przepisy dotyczące zwrotu kosztów 
dojazdów  do wykonywania czynności zleconych ,  przez Inspektoraty.

- Złą rzeczą stało się całkowite uwolnienie z Inspekcji  szczenienie psów 
    p. wściekliźnie .
- Jacek Ingarden – prowadzenie dokumentacji przy leczeniu małych zwierząt  zmusza 
lekarzy do zatrudnienia dodatkowo pracowników  technicznych.. Przepisy o 
zakładach leczniczych dla zwierząt są bardzo wymagające .
- Stanisław Opioła – Krajowa Izba powinna się dokładnie przyglądać 

rozporządzeniom wydawanym przez GIW.
Do tych wszystkich wypowiedzi ustosunkował się Prezes KRL-W  Bartosz 
Winiecki.:
- Wszystkie  okręgowe zjazdy lekarsko-weterynaryjne są podobne  . Nadchodząca 

kadencja będzie o wiele trudniejsza od poprzednich w związku z wejściem Polski 
do UE. Kontrole zakładów leczniczych będą nowym wyzwaniem dla Okręgowych 
Izb, centralne rejestracje psów, kotów i fretek (już zostało wydanych 24.000 
paszportów) , w Niemczech  wydano około 2 milionów sztuk, przewiduje się, że 
w Polsce będzie wydanych około 800 tysięcy. Związane jest to z ochrona danych 
osobowych. Nowe dyrektywy UE zakładają, że lekarz który ukończył studia jest 
przygotowany  leczenia zwierząt. Proponowany jest 4-letni licencjat  - 
uprawniający do badania mięsa, 2 następne lata – to studia specjalistyczne do 
pracy klinicznej. Ma to obowiązywać od 2007r. 

- W całej Europie jest widoczny wzrost liczby kobiet kończących studia 
weterynaryjne ......

- Wszystkie sprawy, które dotyczą budżetu centralnego od 01.01.2006r. zmieniają 
się radykalnie . Będą jednakowe opłaty we wszystkich państwach członkowskich .

- Umowy zlecenia na szczepienie psów  po wejściu ustawy  są już nieaktualne są 
jednak głosy o złych skutkach uwolnienia szczepienia  . 

- Środowisko lekarzy weterynarii domaga się ujednolicenia umów , ale są głosy, 
żeby można zawierać umowy z osobami fizycznymi.

-  W sprawie dokumentacji zakładu leczniczego – ustawa będzie znowelizowana, 
wyjdzie instytucja recepty , mówi się o drugiej grupie dostępności do leków. 

- Izba opracowała wszystkie akty prawne dotyczące weterynarii , będzie ich około 
100 .Zdarza się ,że  jednego dnia trzeba było zaopiniować 15 projektów 
rozporządzeń , jest to robota niemożliwa do wykonania. .

- Prezes Winiecki zwrócił uwagę  o bardzo małej ilości (około 30%) przesłanych 
ankiet osobowych do izb okręgowych przez lekarzy weterynarii, których 
obowiązkiem było przesłać je do września ubiegłego roku.

Stwierdził też, że są dwa  podstawowe obowiązki lekarza weterynarii – członka Izby:
-płacić składki członkowskie 
-przestrzegać zasad kodeksu deontologicznego i uchwał samorządu.



Komisja Skrutacyjna  przedstawiła wyniki głosowania do Rady Małopolskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej , stwierdzono, że w wyniku przeprowadzonego głosowania 
w skład Rady Lekarsko-Weterynaryjnej MIL-W weszli::

1. Żmuda Piotr 46 głosów
2. Różański Andrzej 43 „
3. Pawłuś  Tadeusz 36      „
4. Pankiewicz Lech 31 „
5. Janik Kazimierz 30 głosów
6. Babiarz Zygmunt 30 „
7.Dudzik Marek 26 „
8. Stanek Janusz 26 „
9. Durbacz Włodzimierz 25 „
10.Curwus Jan           18 „
11.Baziak-Fijałkowska Ewa 17 „
12.Kazimierz Gorlicki    17 „
13.Wałaszek Paweł 17 „
w  powtórnym głosowaniu trzech ostatnich kandydatów , którzy otrzymali taka samą 
ilość głosów  - po 17 – wyniki głosowania : Ewa Fijałkowska – Baziak  41 głosów , 
Kazimierz Gorlicki 31 głosów , Paweł Wałaszek 28 głosów. 
Do Rady weszli: 
- Ewa Baziak – Fijałkowska 
- Kazimierz Gorlicki.
Następnie złożono do Prezydium Zjazdu wnioski  Zjazdowe, zostały one poddane 
głosowaniu: 
- wniosek Kazimierza Janika  przyjęty  jednogłośnie,
- wniosek Jana Brody  przyjęty przy 6 głosach wstrzymujących się,
- wniosek Andrzeja Różańskiego  przyjęty jednogłośnie
- wniosek Szczepana Nalepy  przyjęty jednogłośnie,
- wniosek Piotra Żmudy przyjęty z 2 głosami przeciw, 1 wstrzymujący się. Wnioski 

Zjazdowe znajdują się  w załączeniu protokołu.

W swoim wystąpieniu wiceprezes KRL-W  a zarazem Prezes Lubelskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej  Tomasz Wróblewski  zwrócił uwagę na wiele   martwych i 
nieaktualnych  przepisów , które należy zmienić.
W konflikcie z GIW odnośnie badania zwierząt rzeźnych i mięsa   wiele złego 
uczyniły wypowiedzi  przedstawicieli GIW. Głównie sprawy finansowe, o których 
głośno było  w całej Polsce – dotyczyły  33 lekarzy weterynarii pracujących  w 
dużych zakładach mięsnych. W Europie jest tendencja do rugowania samorządów do 
czynnego brania udziału  w tworzeniu ustaw  i rozporządzeń. Rejestracja zakładów 
leczniczych dla zwierząt przez OIL-W mogą przejść kontrolę inspektorów  UE z 
daleko idącymi konsekwencjami .

Komisja skrutacyjna ogłosiła wyniki wyborów do :



Komisji Rewizyjnej . 
• Własnowolska Patrycja  61 głosów
• Jerzykowski Paweł      58   „
• Domański Waldemar      58   „
• Kędzierski  Tomasz      57   „

Wyniki  głosowania na z-ców Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej :

• Harmata Jerzy -  58 ważnych głosów
• Szwec Józef -  57   „
• Kańka Jacek -  57      „
• Piechulski Tomasz 56 ważnych głosów 

Wyniki głosowania  składu  Okręgowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego:

1.Surma Franciszek 63 głosy
2. Janas Jacek 61 głosów
3. Opioła Stanisław 61      „
4. Bachulski Roman 59 „
5. Nalepa Szczepan 59 „
6. Zieliński Andrzej 59 „
7. Kawalec Stanisław 57 „
8. Kasprzyk Andrzej 57 „
9. Leś Marek 57 „

Wyniki głosowania  delegatów na Zjazd Krajowy Izby:
Delegatami zostali:

1.Czaja Wacław 50 ważnych głosów
2.Żmuda Piotr 47 „
3.Różański Andrzej 44 „
4.Pawluś Tadeusz 37 „
5. Rząsa-Janas Beata 33 „
6. Babiarz Zygmunt 33 „
7. Pankiewicz Lech 30 „
8. Surma Franciszek 29 „
9. Janik Kazimierz 29 „
10. Grudnik Jan 26 „
11. Kańka Jacek 20 „
12. Cyrwus Jan 19 „



Po ogłoszeniu wyników wyborów – Prezes Rady Małopolskiej izby Lekarsko-
Weterynaryjnej  Wacław Czaja podziękował wszystkim uczestnikom Zjazdu i 
zakończył obrady. 

                                                                                  Przewodniczący Zjazdu
                                                                               Dr nauk wet. Franciszek Surma

Protokół sporządzili:
Lek.wet. Tadeusz Pawluś
Lek.wet. Patrycja Własnowolska. 
 

 



 
Informacje dla członków Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Obowiązki członków Korporacji :

Uiszczanie sk adki cz onkowskiejł ł

UCHWAŁA Nr 12/2005/VI
VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII

Z DNIA 19 CZERWCA 2005 R. 

w sprawie wysokości składki członkowskiej należnej od lekarzy weterynarii emerytów i rencistów 
nieosiągających przychodów z tytułu zarobkowania

Na podstawie art.37, pkt 3 ustawy z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach 
lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. nr.187, poz. 1567 i nr 240, poz. 2052, z 2003 r. nr 208, poz. 2018 
oraz 2004 r. nr 11, poz. 951) uchwala się, co następuje:

§1
Lekarze weterynarii emeryci i renciści, nieosiągający przychodów z tytułu zarobkowania, obowiązani są do 
uiszczania składki członkowskiej z tytułu przynależności do izby lekarsko-weterynaryjnej w wysokości 10 zł 
miesięcznie.

§2

Z  kwoty,  o  której  mowa  w  §1,  8  zł  należne  jest  Krajowej  Izbie  Lekarsko-
Weterynaryjnej,  a  2  zł  okręgowej  izbie  lekarsko-weterynaryjnej,  której  lekarz 
weterynarii, o którym mowa w § 1, jest członkiem.

§3

Okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne zobowiązane są do przekazywania Krajowej 
Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej  wykazu lekarzy weterynarii, o których mowa w §1, 
do 10 dnia każdego miesiąca.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 
1 sierpnia 2005 r.

                           



U C H W A Ł A  Nr 98/2005/IV

Rady  Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z w Tarnowie
z dnia 31 sierpnia 2005r.

w sprawie przejęcia i finansowania przez Małopolską Izbę Lekarsko- Weterynaryjną składki 
członkowskiej od  niepracujących emerytów, którzy osiągnęli wiek 70 lat.

 

            Na podstawie art.29 pkt 4 ustawy  z dnia 21 grudnia 1990r. o zawodzie lekarza weterynarii i 
izbach lekarsko- weterynaryjnych /Dz.U.z 2002r.nr187,poz.1567 z póź.zm./ oraz § 5 ust.3 
Regulaminu Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, stanowiącego załącznik nr 1/II/92 
Okręgowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii  oraz w związku z Uchwałą nr 12/ 2005 /VI  - VI 
Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 19 czerwca 2005r. w sprawie wysokości składki 
członkowskiej należnej od lekarzy weterynarii emerytów i rencistów nieosiągających przychodów z 
tytułu zarobkowania uchwala się co następuje:

                                            §  1
  

Rada Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Tarnowie na swoim posiedzeniu w dniu 
31 sierpnia 2005r. postanowiła uiszczać na rzecz Krajowej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej z 
własnych środków - wpłaty w wysokości 8 złotych miesięcznie przypadającej od każdego lekarza 
weterynarii, emeryta niewykonującego zawodu, który ukończył 70 lat życia i jest członkiem tej 
Korporacji.  

                                                   
§  2

           Uchwała obowiązuje do czasu podjęcia stosownej uchwały przez Okręgowy Zjazd Lekarzy 
Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej.

§  3

           Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                      

          Sekretarz Okręgowej Rady                           Przewodniczący posiedzenia Rady       
          Tadeusz Pawluś                                            Wiceprezes Rady MIL-W  

                                                                                Piotr Żmuda



Rejestracja Zakładów Leczniczych dla Zwierząt

Wiadomość dla właścicieli Zakładów Leczniczych dla Zwierząt którzy 
dotychczas nie dokonali rejestracji swoich Zakładów w Małopolskiej Izbie 

Lekarsko-Weterynaryjnej.

    Zgodnie z zapisem art. Nr 33 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003r o zakładach 
leczniczych  dla  zwierząt  podmioty  prowadzące  Zakłady  Lecznicze  dla  Zwierząt, 
które  prowadziły  zakłady  przed  wejściem  w  życie  w/w  ustawy   są  obowiązane 
dostosować się do wymogów ustawy do dnia 31 grudnia 2005r.
   W związku z powyższym podajemy poniżej  adres strony internetowej z której 
można  pobrać  odpowiednie  wzory  dokumentów  niezbędnych  do  dokonania 
zgłoszenia rejestracyjnego Zakładów Leczniczych dla Zwierząt :

www. vetpol.org.pl

W celu dokonania rejestracji Zakładu należy złożyć w MILW następujące 
dokumenty:

• wniosek o rejestrację zakładu
• oświadczenie kierownika (właściwe dla danego rodzaju zakładu)
• regulamin wzorcowy
• kserokopia opłaty rejestracyjnej ( 300zł dla gabinetu i przychodni, 600zł dla 

lecznicy i kliniki wet.)
• podmioty działające na podstawie wpisu do KRS winne dołączyć umowę 

spółki oraz aktualny wypis z KRS
• podmioty działające na podstawie umowy spółki cywilnej muszą dołączyć 

umowę spółki 
• podmioty działające dotychczas na podstawie wpisu do ewidencji 

działalności gospodarczej winny dołączyć zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji



Ubezpieczenie członków MILW

   Informujemy,  że  wszyscy  członkowie  MILW  są  objęci 
ubezpieczeniem  OC  w  Polskim  Towarzystwie  Ubezpieczeniowym 
S.A.  Oddział  w  Tarnowie.  Warunki  ubezpieczenia  uległy  zmianie. 
Polisa  obejmuje  szkody  powyżej  500  zł,  natomiast  wysokość 
uzyskanego odszkodowania nie przekracza kwoty 8000zł.

  Numer polisy oraz dane ubezpieczyciela są dostępne dla członków 
MILW w biurze Izby.

Informacja Skarbnika Okręgowej Rady MILW

   Nieuiszczenie składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 12 m-
cy zgodnie z art. 6a pkt 5 i art. 18 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 
1999r  o  zawodzie  lekarza  weterynarii  i  izbach  lekarsko-
weterynaryjnych ( Dz. U. z 2002r Nr 187, poz. 1567 z późn. zm.) 
stanowi  podstawę  do  skreślenia  z  rejestru  członków  Izby  oraz 
stwierdzenia  utraty  prawa  wykonywania  zawodu  lekarza 
weterynarii.



APEL

Rady Małopolskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej 
z dnia 31 sierpnia 2005. 

w sprawie odstąpienia od wykonywania badań monitoringowych 
bydła w kierunku gruźlicy, enzootycznej białaczki bydła, brucelozy 

bydła i brucelozy owiec.

          Na podstawie art. 10. ust. 1 pkt 5 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 
o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (t.j. Dz. U. z 2002 
Nr 187, poz. 1567 z późn. zm.) mając na uwadze Uchwałę Nr 10/2005/ VI-VI 
Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 19 czerwca 2005r w sprawie 
wykonywania badań monitoringowych bydła oraz aktualną  niekorzystną sytuacją 
lekarzy weterynarii wykonujących badania - Rada Małopolskiej Izby zwraca się do 
członków tej Izby z apelem by:

• Do czasu uregulowania treści umów dotyczących tych badań oraz ustalenia 
właściwego wynagrodzenia lekarzy weterynarii wykonujących  te czynności 
w ramach wyznaczenia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii lekarze 
weterynarii nie wykonywali badań monitoringowych bydła w kierunku 
gruźlicy, enzootycznej białaczki bydła, brucelozy i brucelozy owiec.

• Wszyscy wyznaczeni lekarze weterynarii wolnej praktyki do czasu 
wynegocjowania przez Krajową Radę Lekarsko- Weterynaryjną właściwych 
stawek za wykonywanie badań monitoringowych bydła w kierunku gruźlicy, 
enzootycznej białaczki bydła, brucelozy i brucelozy owiec powinni, 
realizując uchwałę VI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii, wymówić 
umowę lub fragmenty umowy w omawianym zakresie, zgodnie z zapisem 
zawartym w podpisywanych przez tych lekarzy weterynarii umowach z 
Powiatowymi Lekarzami Weterynarii. Lekarze weterynarii, którzy nie 
podpisali umów lub umowy ich wygasły, nie powinni zawierać ich ponownie. 

                                                    Okręgowa Rada Małopolskiej Izby 
                                                    Lekarsko- Weterynaryjnej



Pismo KRLW do ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J. Jerzego Pilarczyka

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna Polish National Veterinary Chamber

Warszawa, dn. 09.09.2005 r.

KRL-W-31-47-4/05/IV

Pan
J.Jerzy Pilarczyk
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pan
Józef Śliwa
Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szanowny Panie Ministrze, 

W nawiązaniu do Pańskiego pisma z dnia 8 sierpnia 2005 r., sygn. ŻW.eo-046/FW-29T/05 
w sprawie przesłania szczegółowych kalkulacji stawek wynagrodzeń dla lekarzy weterynarii za 
wykonanie czynności z wyznaczenia przez powiatowego lekarza weterynarii oraz ustaleń ze 
spotkania z zespołem negocjacyjnym Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w dniu 30 sierpnia 
2005 r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęconego omówieniu uwag 
Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej do projektów rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi zmieniających rozporządzenia w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za 
wykonywane czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez Powiatowego 
Lekarza Weterynarii oraz w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję 
Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywanych informacji Komisji 
Europejskiej przesyłamy opracowaną przez zespół negocjacyjny KRLW zmodyfikowaną wersję 
proponowanych stawek.

Kierując się zrozumieniem dla trudnej sytuacji budżetowej RP oraz narastającymi 
wydatkami w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi składamy znacznie obniżone i uproszczone 
propozycje stawek:



• należy utrzymać stawkę 25,00 PLN za pierwszą sztukę w stadzie, dodając 10,00 PLN za 
badanie alergiczne (bez podziału na tuberkulinizację pojedynczą i porównawczą) oraz 5,00 
PLN za pobranie próbki krwi lub mleka;

• 10,00 PLN za badanie alergiczne następnych sztuk bez względu na liczbę zwierząt w stadzie;

• 5,00 PLN za pobieranie próbki krwi lub mleka od następnych sztuk bez względu na liczbę 
zwierząt w stadzie;

• za lustrację gospodarstwa, w którym  z powodu braku zwierząt lub niewłaściwego ich 
oznakowania niemożliwe okaże się przeprowadzenie badania lekarz weterynarii otrzymywałby 
sumę 25,00 PLN jako zwrot poniesionych kosztów.

Uprzednia kalkulacja czasochłonności oraz materiałochłonności zaproponowana przez 
zespół negocjacyjny KRLW w czasie prowadzonych rozmów, jak również sposób rozliczenia 
kosztów dojazdu na zasadach ogólnych, pozostaje bez zmian.

Krajowa  Rada  Lekarsko-Weterynaryjna  nadal  uważa,  że  należy  omawiane  czynności  zlecać 
lekarzom weterynarii do osobistego wykonania w ramach działalności prowadzonej w zakładzie leczniczym 
dla zwierząt, ponieważ ta forma wynika z ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla 
zwierząt /Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95/ i ustawy z dnia 6 września 2001 r. „Prawo farmaceutyczne” /Dz. 
U. Nr 126, poz. 1381 ze zm./,  a także powoduje niższe skutki finansowe dla Budżetu Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Z poważaniem,

dr n. wet. Tadeusz Jakubowski Prezes Krajowej Rady 
Lekarsko-Weterynaryjnej

Do wiadomości:

• Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii
• Główny Inspektorat Weterynarii 
• Wojewódzcy Lekarze Weterynarii – wszyscy
• Okręgowe Izby Lekarsko-Weterynaryjne – wszystkie



Jesienne spotkania integracyjne.

    W październiku i listopadzie 2005 prowadzone będą w Naszej Izbie spotkania 
integracyjne  dla  lekarzy  weterynarii  wraz  z  osobami  towarzyszącymi  oraz 
zaproszonymi gośćmi.
I  tak  w miesiącu  listopadzie  planują  się  spotkać  koledzy   z  powiatu  olkuskiego, 
chrzanowskiego oraz miechowskiego.
Sugerujemy aby pójść za przykładem tych powiatów i zorganizować takie spotkania 
również w pozostałych częściach województwa małopolskiego. 
 Jednocześnie  informujemy  że  część  kosztów  związanych  z  organizacją  takich 
spotkań pokrywa nasz Izba.

Ważny Komunikat !

14 października 2005 o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie integracyjne lekarzy 
weterynarii w miejscowości Ładna koło Tarnowa w lokalu „Bar Taurus” (przy 
trasie przelotowej Kraków – Rzeszów, dobry dojazd obwodnicą Tarnowa, duży 
parking  samochodowy)  na  które  serdecznie  zapraszamy  wszystkich  lekarzy 
weterynarii z osobami towarzyszącymi  z powiatu tarnowskiego, krakowskiego, 
bocheńskiego, brzeskiego, wielickiego i dąbrowsko-tarnowskiego.  
Ze  względów  organizacyjnych  prosimy  wszystkich  chętnych  o  zgłaszanie 
uczestnictwa w spotkaniu telefonicznie na numer  014 6222065 lub osobiście w 
biurze Izby do dnia 30.09.2005r.
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