
Stanowisko 

Rady Lubelskiej  Izby Lekarsko – Weterynaryjnej 

z dnia 11 lutego 2011r. 

 

w sprawie  projektu uchwały Krajowej Rady Lekarsko- Weterynaryjnej                       

dot. ustawicznego kształcenia 

 

 

 

Okręgowa Rada Lekarsko- Weterynaryjna w Lublinie w pełni popiera idee 

ustawicznego kształcenia lekarzy weterynarii będącą wyrazem urzeczywistnienia obowiązku 

aktualizacji wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych bez konieczności jednak 

dodatkowego unormowania tego zakresu w przedstawionym projekcie uchwały. 

 Jedną z głównych cech „wolnego zawodu” do którego aspiruje zawód lekarza 

weterynarii obok m.in. intelektualnego charakteru czynności , które się nao nakładają                   

( całokształt wiedzy i zdolności umysłowych) są  wysokie kwalifikacje zawodowe złożone z 

wiedzy teoretycznej oraz przygotowania praktycznego i to nie tylko raz zdobyte, ale 

permanentnie uzupełniane. 

Wynika to przecież z rodzaju zawodu, jakim jest zawód lekarza weterynarii, z samej 

jego istoty, a tym bardziej z wartości przywiązanej do jego przedmiotu. Dlatego też nałożenie 

w tym zakresie przymusu samorządowego jako pewnego rodzaju reżimu co do formy i 

sposobu aktualizacji wiedzy wydaje się pewnego rodzaju nadużyciem w stosunku do 

członków  samorządu o zróżnicowanej kondycji ekonomicznej, możliwościach czasowych i 

organizacyjnych - w tak trudnych dla naszego zawodu czasach. 

 W dobie swobody wykonywania działalności gospodarczej opartej na zasadach 

wolnego rynku i poszanowania zdrowej konkurencji osoby wykonujące zawód lekarza 

weterynarii bez aktualizacji swojej wiedzy i tak będą przez ten rynek zweryfikowani,                     

a następnie z niego wyeliminowani. Dlatego też nie wydaje się celowe i uzasadnione 

narzucenie naszym członkom dodatkowych obowiązków gromadzenia punktów 

edukacyjnych według schematu skatalogowanych form jako pewnego rodzaju mechanizmu 

nie stanowiącego tak naprawdę żadnej gwarancji ani faktycznej wiedzy ani tym bardziej jej 

zamierzonej aktualizacji. 

 

 Efektem realizacji podjęcia uchwały według zaproponowanego projektu może byd 

niefortunny podział członków naszego samorządu na tych, których stad na zdobycie 

certyfikatu i tych gorszych bez certyfikatu. 

 Taki podział,  jako efekt uboczny całego przedsięwzięcia  może doprowadzid do 

niepotrzebnego rozdźwięku w strukturze naszego samorządu, a w konsekwencji stad się 

dodatkowym argumentem dla jego przeciwników. 

  



 Biorąc pod uwagę wyżej wskazane argumenty - Rada  Lubelskiej Izby Lekarsko- 

Weterynaryjnej -  negatywnie opiniuje przedstawiony projekt uchwały KRL- W  w sprawie 

ustawicznego kształcenia lekarzy weterynarii uznając regulację prawa wewnętrznego          

( samorządowego) w tym zakresie za niezasadną , a tym samym zbędną . 
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