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R E G U L A M I N
wyborów do organów izb lekarsko-weterynaryjnych  

oraz trybu odwoływania członków tych organów (tekst jednolity)
Rozdział 1 

Przepisy ogólne

§ 1
Regulamin określa zasady, tryb wyborów i odwoły-
wania:
1/ delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii,
2/ członków organów izb lekarsko-weterynaryjnych,
3/ osób pełniących stanowiska funkcyjne w organach 

izb lekarsko-weterynaryjnych,
4/ delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii.

§ 2
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1/ ustawa – ustawę z dnia 21 grudnia 1990 r. o za-

wodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-we-
terynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz.1587 
z późn. zm.)

2/ organ – okręgowy zjazd lekarzy weterynarii, okrę-
gową radę lekarsko- weterynaryjną, okręgowego 
rzecznika odpowiedzialności zawodowej i jego 
zastępców, okręgowy sąd lekarsko-weterynaryj-
ny, okręgową komisję rewizyjną, Krajową Radę 
Lekarsko-Weterynaryjną, Krajowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców, 
Krajowy Sąd Lekarsko-Weterynaryjny i Krajową 
Komisję Rewizyjną,

3/ zgromadzenie wyborcze – rejonowe zebranie 
wyborcze, okręgowy zjazd lekarzy  weterynarii, 
nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy wetery-
narii i Nadzwyczajny  Krajowy Zjazd Lekarzy 
Weterynarii,

4/ ogólna liczba członków zgromadzenia wybor-
czego – liczba wszystkich lekarzy weterynarii 
umieszczonych na liście członków rejonu wybor-
czego, wszystkich członków organu izby lekarsko-
weterynaryjnej, wszystkich delegatów: na okręgo-
wy zjazd lekarzy weterynarii, na nadzwyczajny 
okręgowy zjazd lekarzy weterynarii, na Krajowy 
Zjazd Lekarzy Weterynarii i na Nadzwyczajny 
Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii,

5/ stanowisko funkcyjne – prezesa, wiceprezesa, 
sekretarza i skarbnika okręgowej rady lekar-
sko-weterynaryjnej, okręgowego rzecznika od-
powiedzialności zawodowej, przewodniczącego 
okręgowego sądu lekarsko-weterynaryjnego, 
przewodniczącego okręgowej komisji rewizyjnej 
oraz prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarb-

nika Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, 
Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej, przewodniczącego Krajowego Sądu 
Lekarsko-Weterynaryjnego i przewodniczącego 
Krajowej Komisji Rewizyjnej,

6/ kandydat – kandydata na członka organu izby le-
karsko-weterynaryjnej albo na stanowisko funk-
cyjne,

7/ zjazd - okręgowy zjazd lekarzy weterynarii lub 
Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii,

8/ izba lekarsko-weterynaryjna – Krajową Izbę 
Lekarsko-Weterynaryjną lub okręgową izbę le-
karsko-weterynaryjną,

9/ zwykła większość głosów – liczbę głosów odda-
nych na kandydata lub za wnioskiem o odwołanie 
większą od liczby głosów przeciwnych,

10/ bezwzględna większość głosów – liczbę głosów 
oddanych na kandydata lub za wnioskiem o od-
wołanie co najmniej o jeden większą od sumy po-
zostałych ważnie oddanych głosów (przeciwnych 
i wstrzymujących się),

§ 3
Wybory do organów izb lekarsko-weterynaryjnych 

są równe i odbywają się w głosowaniu tajnym przy 
nieograniczonej liczbie kandydatów.

§ 4
Czynne prawo wyborcze przysługuje:

1/ członkom okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej 
umieszczonym na liście danego rejonu wyborcze-
go – na rejonowym zebraniu wyborczym – z za-
strzeżeniem ust.2,

2/ delegatom wybranym na rejonowych zebraniach 
wyborczych – na okręgowym zjeździe lekarzy we-
terynarii – z zastrzeżeniem § 9 ust.1 pkt 2,3,5 i 6,

3/ delegatom wybranym na okręgowych zjazdach 
lekarzy weterynarii – na Krajowym Zjeździe 
Lekarzy Weterynarii z zastrzeżeniem § 9 ust.1 pkt 
2, 3, 5 i 6.
Na listach członków izby lekarsko-weterynaryjnej, 

o których mowa w ust.1, nie umieszcza się lekarzy 
weterynarii zawieszonych w prawie wykonywania 
zawodu na mocy prawomocnego orzeczenia sądu 
lekarsko-weterynaryjnego lub uchwały podjętej na 
skutek prawomocnego wyroku sądu o zastosowaniu 
wobec lekarza weterynarii środka karnego w postaci 
zakazu wykonywania zawodu.

UCHWAŁA Nr 78 /00/IIKRLW z 9.12.2000 r.
13.09.2004 zm. uchwała nr 88/2004/III KRLW 
02.09.2008 zm. uchwała nr 109/2008/IV KRLW 



4 Biuletyn LILW 2/2008

§ 5
1. Bierne prawo wyborcze przysługuje:

1/ członkom okręgowej izby lekarsko-weterynaryj-
nej umieszczonym na liście danego rejonu wy-
borczego – na rejonowym zebraniu wyborczym 
– z zastrzeżeniem ust.3,

2/ delegatom wybranym na rejonowych zebraniach 
wyborczych – na okręgowym zjeździe lekarzy 
weterynarii – z zastrzeżeniem  ust.2 i 3,

3/ delegatom wybranym na okręgowych zjazdach 
lekarzy weterynarii – na Krajowym Zjeździe 
Lekarzy Weterynarii – z zastrzeżeniem ust.2 i 3.

2. Bierne prawo wyborcze do sądów lekarsko-we-
terynaryjnych przysługuje lekarzom weterynarii 
wykonującym zawód nieprzerwanie co najmniej 
przez siedem lat,

3. Bierne prawo wyborcze nie przysługuje lekarzom 
weterynarii wpisanym do Centralnego Rejestru 
Ukaranych Lekarzy Weterynarii, którym wymie-
rzono kary nagany lub zawieszenia prawa wyko-
nywania zawodu, do czasu usunięcia z rejestru 
wzmianki o ukaraniu.

§ 6
Wyboru dokonuje się przez wskazanie na karcie 

do głosowania kandydata(ów), na którego(ych) głosu-
jący oddaje swój głos.

Głosowanie odbywa się przy użyciu jednakowo 
oznakowanych kart do głosowania.

Wzory kart do głosowania dotyczące głosowań w 
zgromadzeniach wyborczych, z zastrzeżeniem ust.4, 
ustala odpowiednia komisja wyborcza.

Wzór karty do głosowania na zebraniu rejonu wy-
borczego określa załącznik nr 1 regulaminu.

Głos jest nieważny wówczas, gdy liczba wskazań 
jest większa od określonej w karcie do głosowania.

Przepisy ust.2-3 stosuje się odpowiednio w głoso-
waniu dotyczącym odwołania członka organu.

§ 7
Głosować można tylko osobiście. 

§ 8
Wybory są ważne gdy:

1/ zachowany został czternastodniowy termin powia-
domienia listem poleconym o terminie i miejscu 
wyborów wszystkich uprawnionych do uczestni-
czenia w zgromadzeniu wyborczym,

2/ w rejonowym zebraniu wyborczym uczestniczy co 
najmniej połowa liczby lekarzy weterynarii wy-
konujących zawód na terenie rejonu wyborczego, 
a na zjazdach co najmniej połowa ogólnej liczby 
delegatów na zjazd,

3/ liczba ważnie oddanych głosów jest równa lub 
większa od połowy ogólnej liczby uczestniczących 
w zgromadzeniu wyborczym,

4/ liczba kandydatów nie została ograniczona,
5/ zachowano tajność głosowania,
6/ liczba kandydatów jest równa lub przekracza licz-

bę mandatów do obsadzenia.

§ 9
1. Mandat członka organu izby lekarsko-weteryna-

ryjnej wygasa wskutek:
1/ zrzeczenia się mandatu,
2/ skreślenia z listy członków izby lekarsko-wete-

rynaryjnej, z zastrzeżeniem ust. 3,
3/ odwołania przez rejonowe zebranie wyborcze lub 

zjazd który dokonał wyboru,
4/ utraty obywatelstwa polskiego,
5/ ukarania prawomocnym orzeczeniem sądu lekar-

sko-weterynaryjnego karami określonymi w art. 
46, ust.1, pkt 3 i 4 ustawy,

6/ orzeczenia prawomocnym wyrokiem sądu środka 
karnego pozbawienia praw publicznych lub zaka-
zu wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

7/ śmierci.
2. Utrata stanowiska funkcyjnego oraz innego stano-

wiska następuje w razie:
1/ zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 1 

pkt 3 i 5-7,
2/ utraty mandatu w organie, który dokonał wyboru 

na to stanowisko, z zastrzeżeniem ust.3.
Skreślenie z listy członków okręgowej izby lekar-

sko-weterynaryjnej, dokonane na wniosek lekarza 
weterynarii z powodu przeniesienia się na obszar 
działania innej izby lekarsko-weterynaryjnej powo-
duje utratę członkostwa organu i zajmowanego stano-
wiska funkcyjnego oraz innego stanowiska wyłącznie 
w okręgowej izbie lekarsko-weterynaryjnej, do której 
ten lekarz należał.

Rozdział 2

Wybory delegatów na okręgowy zjazd  
lekarzy weterynarii

§ 10
1. Wybory delegatów na okręgowy zjazd lekarzy 

weterynarii przeprowadza się w rejonach wybor-
czych.

2. Rejon wyborczy obejmuje obszar powiatu, z za-
strzeżeniem ust. 3.

3. W powiatach, w których liczba lekarzy weterynarii 
przekracza 150, rejony wyborcze ustala Krajowa 
Rada Lekarsko-Weterynaryjna na wniosek właści-
wej terytorialnie okręgowej rady lekarsko-wetery-
naryjnej.

§ 11
Do zadań okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej 

w zakresie wyboru delegatów na okręgowy zjazd le-
karzy weterynarii należy:
1/ informowania o zasadach i organizacji wyborów,
2/ tworzenie rejonów wyborczych,
3/ sporządzanie imiennych list członków rejonów 

wyborczych,
4/ ustalanie, z zachowaniem zasad poufności, list 

członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryj-
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nej pozbawionych  czynnego lub biernego prawa 
wyborczego,

5/ ustalanie liczby delegatów na okręgowy zjazd le-
karzy weterynarii wybieranych na zebraniach po-
szczególnych rejonów wyborczych,

6/ ustalanie terminów i miejsc zebrań w rejonach 
wyborczych,

7/ zwoływanie zebrań w rejonach wyborczych,
8/ powiadamianie lekarzy weterynarii umieszczo-

nych na listach rejonu wyborczego o terminie i 
miejscach zebrań wyborczych,

9/ nadzorowanie przeprowadzania wyborów,
10/ przyjmowanie i rozpatrywanie protestów człon-

ków izby lekarsko-weterynaryjnej przeciwko 
ważności wyborów.

§ 12
1. Okręgowa rada lekarsko- weterynaryjna sporzą-

dza listę członków okręgowej izby lekarsko-wete-
rynaryjnej należących do rejonu wyborczego.

2. Na liście o której mowa w ust.1, umieszcza się 
członków okręgowej izby lekarzy weterynarii:

1/ wykonujących zawód na obszarze rejonu  wybor-
czego,

2/ zamieszkałych na terenie rejonu wyborczego, nie 
wykonujących zawodu.

Nazwiska i imiona lekarzy weterynarii członków 
rejonu wyborczego sporządza się w porządku alfabe-
tycznym nazwisk.

41) uchylony.
§ 13

1. Rejonowe zebranie wyborcze zwołuje okręgowa 
rada lekarsko-weterynaryjna.

2. Rejonowe zebranie wyborcze otwiera i nadzoruje 
jego przebieg członek okręgowej rady lekarsko-
weterynaryjnej, który nie może być członkiem 
tego rejonu.

3. Rejonowe zebranie wyborcze dokonuje wyboru 
przewodniczącego i sekretarza zebrania.

4. Rejonowe zebranie wyborcze jest uprawnione do 
wyboru delegatów na okręgowy zjazd lekarzy we-
terynarii w obecności co najmniej połowy liczby 
członków izby wykonujących zawód na terenie 
tego rejonu wyborczego.

5. W przypadku, gdy na rejonowym zebraniu wybor-
czym nie dokonano wyboru delegata(ów) na okrę-
gowy zjazd lekarzy weterynarii następne zebranie 
może być zwołane przez okręgową radę lekarsko-
weterynaryjną przed kolejnym okręgowym zjaz-
dem lekarzy weterynarii na pisemny wniosek co 
najmniej jednej czwartej ogólnej liczby członków 
tego rejonu.

1 § 12 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr 109/2008/IV Kra-
jowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 2 września 2008 r. w 
sprawie zmiany uchwały Nr 78/00/II w sprawie regulaminu wyborów 
do organów izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania 
członków tych organów.

62. W przypadku, gdy w rejonowym zebraniu wybor-
czym nie uczestniczy połowa jej członków, okrę-
gowa rada lekarsko-weterynaryjna ustala 2 osta-
teczny termin zebrania wyborczego. 

§ 14
1. Rejonowe zebranie wyborcze wybiera spośród 

swoich członków komisję mandatową.
2. Do zadań komisji mandatowej należy:

1/ ustalenie liczby członków obecnych na rejono-
wym zebraniu wyborczym,

2/ stwierdzenie uprawnienia rejonowego zebrania 
wyborczego do przeprowadzenia wyborów lub 
głosowania w trybie odwołania,

3/ sporządzenie protokółu zawierającego: 
a/ nazwę, datę i miejsce rejonowego zebrania 

wyborczego,
b/ skład komisji,
c/ liczbę osób uprawnionych do udziału w rejo-

nowym zebraniu wyborczym,
d/ liczbę osób obecnych na rejonowym zebraniu 

wyborczym,
e/ wskaźnik procentowy liczby lekarzy wetery-

narii wykonujących zawód obecnych na rejo-
nowym zebraniu wyborczym do liczby tych 
lekarzy weterynarii uprawnionych do udziału 
w tym zebraniu,

f/ informację o poprawności powiadomienia 
członków rejonowego zebrania wyborczego o 
terminie i miejscu zebrania wyborczego,

g/ stwierdzenie ważności lub nieważności rejo-
nowego zebrania wyborczego,

h/ podpisy członków komisji.
3. W przypadku, gdy w rejonowym zebraniu wy-

borczym uczestniczy mniej niż 20 osób zadania 
komisji mandatowej wykonują członek okręgowej 
rady lekarsko-weterynaryjnej, przewodniczący i 
sekretarz zebrania.

43. Wzór protokołu komisji mandatowej stanowi za-
łącznik nr 2 do regulaminu.

§ 15
1. Rejonowe zebranie wyborcze wybiera spośród 

swoich członków komisję wyborczą.
2. Do zadań komisji wyborczej należy:

1/ informowanie o zasadach przeprowadzania wy-
borów,

2/ sporządzenie, na podstawie zgłoszeń, listy kan-
dydatów na delegatów na okręgowy zjazd leka-
rzy weterynarii w kolejności alfabetycznej.

3. W przypadku, gdy w rejonowym zebraniu wybor-
czym uczestniczy mniej niż 20 osób zadania ko-
misji wyborczej wykonują członek okręgowej rady 
lekarsko-weterynaryjnej, przewodniczący i sekre-
tarz zebrania.

2 § 12 ust 6 dodany przez § 1 pkt. 2 uchwały powołanej w przypisie 1.
3 § 14 ust 4 dodany przez § 1 pkt. 3 uchwały powołanej w przypisie 1.
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44. Wzór protokołu komisji wyborczej stanowi załącz-
nik nr 3 do regulaminu.

§ 16
1. Rejonowe zebranie wyborcze wybiera spośród 

swoich  członków komisję skrutacyjną  powierza-
jąc jej przeprowadzenie głosowania.

2. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandy-
dować w wyborach, do których przeprowadzenia 
zostali wybrani.

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
1/ przygotowanie kart do głosowania na podstawie 

list sporządzonych przez komisje wyborczą,
2/ wydawanie kart do głosowania uprawnionym do 

głosowania członkom zgromadzenia wyborcze-
go,

3/ przyjmowanie od uprawnionych do glosowania 
członków zgromadzenia wyborczego kart do 
głosowania,

4/ obliczenie oddanych głosów,
5/ sporządzenie protokółu głosowania zawierające-

go:
a/ nazwę, datę i miejsce zebrania wyborczego,
b/ skład komisji,   
c/ liczbę osób uprawnionych do głosowania,
d/ liczbę osób którym wydano karty do głosowa-

nia,
e/ liczbę oddanych kart do głosowania,
f/ liczbę głosów nieważnych,
g/ liczbę głosów ważnych,
h/ liczbę głosów ważnie oddanych na poszcze-

gólnych kandydatów,
i/ wynik glosowania,
j/ liczbę  niewykorzystanych kart do glosowania,
k/ podpisy członków komisji,

6/ przedstawienie wyników głosowania.
45. Wzór protokołu komisji skrutacyjnej stanowi 

załącznik nr 4 do regulaminu.
§ 17

1. Rejonowe zebranie wyborcze dokonuje wyboru 
spośród swoich członków delegatów na okręgo-
wy zjazd lekarzy weterynarii w proporcji jeden 
delegat na 5-10 lekarzy weterynarii, przy czym 
proporcja ta jest ustalona przez okręgową radę 
lekarsko-weterynaryjną jednolicie dla wszystkich 
rejonów wyborczych.

2. Jeżeli w wyniku podzielenia liczby lekarzy we-
terynarii należących do rejonu wyborczego przez 
liczbę delegatów, reszta dzielenia przewyższa po-
łowę liczby delegatów, zebranie lekarzy weteryna-
rii rejonu wyborczego upoważnione jest do wybo-
ru dodatkowego delegata.

§ 18
1. Podczas rejonowego zebrania wyborczego kandy-

datów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy 
weterynarii zgłasza się ustnie lub pisemnie.

4 § 15 ust. 4 dodany przez § 1 pkt. 4 uchwały powołanej w przypisie 1.
5 § 16 ust. 4 dodany przez § 1 pkt. 5 uchwały powołanej w przypisie 1.

2. Kandydaturę może zgłosić wyłącznie członek re-
jonu wyborczego.

3. Zgłoszenie może dotyczyć kandydata nieobecnego 
na rejonowym zebraniu wyborczym, jeżeli złożył 
on pisemne oświadczenie o zgodzie na kandydo-
wanie.

4. Zgłoszony kandydat obowiązany jest oświadczyć, 
czy wyraża zgodę na kandydowanie.

5. Uczestnicy zebrania mogą zadawać pytania zgło-
szonym kandydatom.

§ 19
1. Protest przeciwko ważności wyborów wnosi się do 

okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej w termi-
nie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników głosowania. 
Rada jest obowiązana rozstrzygnąć protest  w ter-
minie 30 dni od dnia jego otrzymania.

2. W razie stwierdzenia, że podczas wyborów prze-
prowadzonych na rejonowym zebraniu wyborczym 
nastąpiło naruszenie zasad określonych w § 7 lub 
8 albo inne naruszenie uchwały, mające wpływ na 
wynik wyborów, okręgowa rada lekarsko-wetery-
naryjna unieważnia ich wynik i zarządza ponowne 
przeprowadzenie wyborów.

§ 20
1. Z przebiegu rejonowego zebrania wyborczego spo-

rządza się protokół, który podpisuje delegowany 
na to zebranie członek okręgowej rady lekarsko-
weterynaryjnej, przewodniczący i sekretarz zebra-
nia.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, członek okrę-
gowej rady lekarsko-weterynaryjnej bezzwłocznie 
przekazuje do biura tej rady.

36. Wzór protokołu z posiedzenia zebrania wyborcze-
go stanowi załącznik nr 5 do regulaminu.

Rozdział 3

Wybory organów izby lekarsko-
weterynaryjnej i delegatów na Krajowy Zjazd 

Lekarzy Weterynarii
§ 21 

Okręgowy zjazd lekarzy weterynarii dokonuje 
spośród delegatów na ten zjazd wyboru prezesa i po-
zostałych członków okręgowej rady lekarsko-wetery-
naryjnej, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego 
sądu lekarsko-weterynaryjnego, okręgowego rzeczni-
ka odpowiedzialności zawodowej jego zastępców oraz 
delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii.

§ 22
1. Okręgowy zjazd lekarzy weterynarii wybiera spo-

śród delegatów na zjazd komisję mandatową.

6 § 20 ust. 3 dodany przez § 1 pkt. 6 uchwały powołanej w przypisie 1.



Biuletyn LILW 2/2008 7

2. Do komisji mandatowej okręgowego zjazdu le-
karzy weterynarii stosuje się odpowiednio § 14 
ust.2.

§ 23
1. Okręgowy zjazd lekarzy weterynarii wybiera spo-

śród delegatów na zjazd komisję wyborczą.
2. Do zadań komisji wyborczej okręgowego zjazdu 

lekarzy weterynarii stosuje się odpowiednio § 15 
ust.2.

§ 24
1. Okręgowy zjazd lekarzy weterynarii wybiera spo-

śród delegatów na zjazd komisję skrutacyjną.
2. Do zadań komisji skrutacyjnej okręgowego zjazdu 

lekarzy weterynarii stosuje się odpowiednio § 16 
ust.3.

§ 25
17. Kandydatów na prezesa okręgowej rady lekarsko-

weterynaryjnej, członków okręgowej rady lekar-
sko-weterynaryjnej, okręgowej komisji rewizyjnej, 
okręgowego sądu lekarsko-weterynaryjnego, okrę-
gowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej i 
jego zastępców oraz delegatów na Krajowy Zjazd 
Lekarzy Weterynarii zgłasza się podczas okręgo-
wego  zjazdu  lekarzy  weterynarii  ustnie lub  pi-
semnie.

2. Zgłoszenie powinno zawierać:
1/ nazwisko i imię kandydata,
2/ wskazanie stanowiska funkcyjnego lub organu 

do którego kandydat ma być wybrany,
3/ imię i nazwisko zgłaszającego,
4/ numer mandatu zgłaszającego.

3. Zgłoszenie może dotyczyć kandydata nieobecnego 
na zgromadzeniu.

4. Kandydaturę może zgłosić wyłącznie członek 
zgromadzenia wyborczego.

5. Zgłoszony kandydat obowiązany jest oświadczyć 
czy wyraża zgodę na kandydowanie.

6. Uczestnicy zgromadzenia wyborczego mogą zada-
wać pytania zgłoszonym kandydatom.

7. Kandydaci na stanowiska prezesa okręgowej rady 
lekarsko-weterynaryjnej i okręgowego rzecznika 
odpowiedzialności zawodowej są obowiązani do 
przedstawienia przebiegu swojej pracy zawodowej 
i społecznej oraz programu działalności po objęciu 
funkcji.

§ 26
1. Komisja wyborcza sporządza listy kandydatów 

na prezesa okręgowej rady lekarsko-weteryna-
ryjnej, członków okręgowej rady lekarsko-wete-
rynaryjnej, okręgowej komisji rewizyjnej, okrę-
gowego sądu lekarsko-weterynaryjnego, okręgo-
wego rzecznika odpowiedzialności zawodowej i 

7 § 25 ust.1  w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały nr 
82/2004/III Krajowej rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 13 wrze-
śnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 78/00/II w sprawie regula-
minu wyborów do organów izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu 
odwoływania członków tych organów.

jego zastępców oraz delegatów na Krajowy Zjazd 
Lekarzy Weterynarii zawierające: 

1/ nazwisko i imię kandydata,
2/ numer mandatu kandydata,

38/ uchylony.
2. Okręgowy zjazd lekarzy weterynarii zamyka, spo-

rządzoną i przedstawioną przez komisję wyborczą 
listę kandydatów, w głosowaniu jawnym większo-
ścią głosów.

§ 27
1. Wybór delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy 

Weterynarii następuje w stosunku jeden delegat na 
50 członków okręgowej izby lekarsko-weteryna-
ryjnej.

2. Jeżeli w wyniku podziału liczby członków okrę-
gowej izby lekarsko-weterynaryjnej przez liczbę o 
której mowa w ust.1, reszta dzielenia przewyższa 
połowę tej liczby, okręgowy zjazd lekarzy wete-
rynarii uprawniony jest do wyboru dodatkowego 
delegata.

§ 28
Nie można równocześnie kandydować na różne 

stanowiska funkcyjne lub do różnych organów okrę-
gowej  izby lekarsko-weterynaryjnej.

§ 29
Wyboru na stanowisko prezesa okręgowej rady 1. 
lekarsko-weterynaryjnej i okręgowego rzecznika 
odpowiedzialności zawodowej w pierwszej turze 
głosowania dokonuje się bezwzględną większością 
głosów.
W przypadku, gdy w pierwszej turze głosowa-2. 
nia nie dokonano wyboru przeprowadza się dru-
gą turę, w której uczestniczy dwóch kandydatów, 
którzy uzyskali kolejną, największą liczbę głosów.
W przypadku uzyskania w pierwszej turze głoso-3. 
wania równej, kolejnej największej liczby głosów 
przez więcej niż dwóch kandydatów, każdy z nich 
jest uprawniony do udziału w drugiej rurze głoso-
wania.
 W drugiej turze głosowania, wybrany zostaje kan-4. 
dydat, który otrzyma największa liczbę głosów.
Wyboru na stanowisko wymienione w ust. 1, do-5. 
konuje się przed wyborem pozostałych członków 
organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
lub okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej.

§ 30
Wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy 

Weterynarii i członków organów okręgowych izb le-
karsko-weterynaryjnych, z wyjątkiem stanowisk wy-
mienionych w § 29 ust. 1, dokonuje się większością 
głosów.

W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów 
otrzymało jednakową ilość głosów kwalifikujących 
ich do ostatniego lub ostatnich miejsc mandatowych, 
8 § 26 ust. 2 pkt. 3 uchylony przez § 1 pkt 7 uchwały powołanej w 

przypisie 1.



8 Biuletyn LILW 2/2008

przeprowadza się ponownie głosowanie na tych kan-
dydatów.

ROZDZIAŁ 4

Wybory organów  
Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

§ 31
Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii dokonu-

je wyboru spośród delegatów na ten Zjazd Prezesa 
i pozostałych członków Krajowej Rady Lekarsko-
Weterynaryjnej, Krajowej Komisji Rewizyjnej 
, Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego, 
Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
i jego zastępców.

§ 32
1. Do Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii stosu-

je się odpowiednio § 22-26 i 28-30.
2. Na listach wyborczych podaje się przynależność 

kandydata do okręgowej izby lekarsko-weteryna-
ryjnej.

ROZDZIAŁ 5

Wybory w organach  
izb lekarsko-weterynaryjnych

§ 33
Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna dokonu-1. 
je wyboru wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i 
członków prezydium rady.
Okręgowa komisja rewizyjna dokonuje wyboru 2. 
przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz 
sekretarza.
Okręgowy sąd lekarsko-weterynaryjny dokonuje 3. 
wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczą-
cych.
Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna dokonu-4. 
je wyboru wiceprezesów, sekretarza i członków 
Prezydium tej Rady.
Krajowa Komisja Rewizyjna dokonuje wyboru 5. 
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i se-
kretarza.
Krajowy Sąd Lekarsko-Weterynaryjny dokonuje 6. 
wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczą-
cych.

§ 34
Wybory na stanowiska wymienione w § 33 pkt 1-6 1. 
odbywają się na pierwszym posiedzeniu właściwe-
go organu w obecności  co najmniej 2/3 ogólnej 
liczby członków tego organu.
Wyboru na stanowiska, o których mowa w ust. 1, 2. 
dokonuje się bezwzględną większością głosów. Za 

wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzy-
mali kolejną największą liczbę głosów.
W razie otrzymania przez kandydatów równej licz-3. 
by głosów, przy uzyskaniu bezwzględnej większo-
ści , przeprowadza się ponownie głosowanie.
Jeżeli w wyniku ponownego głosowania kandydat 4. 
nie zostanie wybrany, przeprowadza się ponowne 
wybory na wakujący mandat w organie.

§ 35
1. Prezes okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej 

przeprowadza wybory  na stanowiska funkcyjne 
wymienione w art. 33 pkt 1-3. 

2. Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 
przeprowadza wybory na stanowiska funkcyjne 
wymienione w § 33 pkt. 4-6.

§ 36
1. Podczas wyborów na stanowiska funkcyjne wy-

mienione w § 35 stosuje się odpowiednio § 24 i 
28.

2. Z posiedzenia organu, na którym przeprowadzono 
wybory sporządza się protokół.

§ 37
W razie stwierdzenia, że podczas wyborów prze-1. 
prowadzonych na posiedzeniu organu okręgowej 
izby lekarsko-weterynaryjnej nastąpiło naruszenie 
zasad określonych w § 7 lub 8 albo inne narusze-
nie niniejszej uchwały, mając wpływ na wyniki 
wyborów, okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna 
unieważnia ich wynik i zarządza ponownie prze-
prowadzenie wyborów.
W razie stwierdzenia, że podczas wyborów prze-2. 
prowadzonych na posiedzeniu organu Krajowej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej lub podczas 
Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii nastąpi-
ło naruszenie zasad określonych w § 7 ust. 1 lub 
§ 8 albo inne naruszenie niniejszej uchwały, ma-
jące wpływ na wynik wyborów,  Krajowa Rada 
Lekarsko-Weterynaryjna unieważnia ich wynik i 
zarządza ponownie przeprowadzenie wyborów.
Protest przeciwko ważności wyborów może być 3. 
wniesiony na piśmie odpowiednio do okręgowej 
rady lekarsko-weterynaryjny lub Krajowej Rady 
Lekarsko-Weterynaryjnej w ciągu 7 dni od dnia 
ogłoszenia wyniku głosowania. Rada jest obowią-
zana rozstrzygnąć protest w terminie 30 dni od 
daty jego otrzymania.

ROZDZIAŁ 6

Odwoływanie ze stanowisk funkcyjnych, 
członków organów izb lekarsko-

weterynaryjnych, delegatów na zjazd oraz 
wygaśnięcie mandatu
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§ 38
1. Uprawnienie do złożenia wniosku o odwołanie 

przysługuje:
1/ 1/3 liczby członków rejonu wyborczego, w któ-

rym delegat został wybrany, w stosunku do dele-
gata na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii,

2/ delegatowi na okręgowy zjazd lekarzy wetery-
narii w stosunku do wybranych przez ten zjazd 
członków organów i organów okręgowej izby le-
karsko-weterynaryjnej lub delegatów na Krajowy 
Zjazd Lekarzy Weterynarii,

3/ okręgowej radzie lekarsko-weterynaryjnej, okrę-
gowej komisji rewizyjnej lub 1/3 liczby człon-
ków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej w 
stosunku do członków organów i organów okrę-
gowej izby lekarsko-weterynaryjnej, w trybie 
określonym w art. 26 ust. 2 i 3 ustawy, 

4/ członkowi organu okręgowej izby lekarsko-wete-
rynaryjnej w stosunku do funkcyjnych członków 
tego organu.

5/ Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej, 
Krajowej Komisji Rewizyjnej lub 1/3 okręgo-
wych rad lekarsko-weterynaryjnych w  stosunku 
do członków organów i organów Krajowej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej, w trybie określonym 
w art. 36 ust. 4 i 5  ustawy,

6/ członkowi organu Krajowej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej w stosunku do funkcyjnych 
członków tego organu.

2. Wniosek o odwołanie delegata na Krajowy Zjazd 
Lekarzy Weterynarii lub członka organu izby le-
karsko-weterynaryjnej oraz ze stanowiska funk-
cyjnego i innego stanowiska składa się w formie 
pisemnej wraz z uzasadnieniem.

3. Właściwy organ izby lekarsko-weterynaryjnej 
rozstrzyga o włączeniu wnioski do porządku ob-
rad lub o jego odrzuceniu w głosowaniu jawnym 
po wysłuchaniu uprawnionego wnioskodawcy.

§ 39
Lekarzowi weterynarii wobec którego zgłoszony 

został wniosek o odwołanie, umożliwia się zajęcie 
stanowiska w sprawie tego wniosku.

§40
Wniosek w sprawie umieszczenia w porządku ob-1. 
rad propozycji odwołania organów, delegatów na 
zjazd, członków organów izb lekarsko-weteryna-
ryjnych oraz ze stanowisk funkcyjnych i innych 
stanowisk rozstrzygany jest w głosowaniu jawnym 
w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 
członków zgromadzenia wyborczego.
Rozstrzygnięcie wniosku o odwołanie organów, 2. 
delegatów na zjazd, członków organów izb lekar-
sko-weterynaryjnych oraz ze stanowisk funkcyj-
nych i innych stanowisk odbywa się w głosowaniu 
tajnym.

§ 41
Wniosek o odwołanie delegata na okręgowy zjazd 1. 
lekarzy weterynarii wraz z uzasadnieniem zgłasza 
się okręgowej radzie lekarsko-weterynaryjnej.
Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna na naj-2. 
bliższym posiedzeniu od złożenia wniosku zwołu-
je w terminie 30 dni zebranie lekarzy weterynarii 
rejonu wyborczego, którego członkowie zgłosili 
wniosek.
Zebranie rejonu wyborczego odwołuje delegata na 3. 
okręgowy zjazd lekarzy weterynarii kwalifikowa-
ną większością co najmniej 2/3 ważnie oddanych 
głosów.

§ 42
1. Okręgowy zjazd lekarzy weterynarii lub nadzwy-

czajny okręgowy zjazd lekarzy weterynarii odwo-
łuje organ, członka organu okręgowej izby lekar-
sko-weterynaryjnej lub delegata na Krajowy Zjazd 
Lekarzy Weterynarii kwalifikowaną większością 
co najmniej 2/3 ważnie oddanych głosów.

2. Odwołanie członka organu okręgowej izby lekar-
sko-weterynaryjnej, o którym mowa w ust. 1, po-
woduje utratę przez niego stanowiska funkcyjnego 
w tym organie.

§ 43
W sprawie wniosku o odwołanie głosuje się przy 1. 
użyciu jednakowo oznakowanych kart do głoso-
wania.
Stanowisko wobec wniosku w stosunku do oso-2. 
by lub organu członek zgromadzenia wyborczego 
wyraża poprzez wskazanie „za” lub „przeciw”.
Głos jest nieważny jeżeli na karcie znajduje się 3. 
dwa przeciwstawne wskazania lub gdy karta do 
głosowania została przedarta w całości.
Oddanie głosu odnotowuje się każdorazowo na li-4. 
ście członków zgromadzenia wyborczego.

§ 44
1. Glosowanie w trybie odwołania ważne jest, gdy:

1/ w zgromadzeniu wyborczym uczestniczy co naj-
mniej 2/3 ogólnej liczby jego członków,

2/ liczba ważnie oddanych głosów jest równa lub 
większa od połowy ogólnej liczby członków 
zgromadzenia wyborczego,

3/ zachowana jest tajność głosowania,
4/ zachowany został czternastodniowy termin po-

wiadomienia wszystkich członków zgromadze-
nia wyborczego, listem poleconym, o terminie i 
miejscu zgromadzenia; powiadomienie powinno 
zawierać informacje o złożeniu wniosku o odwo-
łanie.

§ 45
1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy 

Weterynarii odwołuje organ lub członka Krajowej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej kwalifikowaną 
większością co najmniej 2/3 ważnie oddanych gło-
sów.
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2. Odwołanie członka organu Krajowej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej, o którym mowa w ust. 
1 powoduje utratę stanowisk funkcyjnych w tym 
organie.

§ 46
Odwołania ze stanowiska funkcyjnego w orga-1. 
nach izb lekarsko-weterynaryjnych, z wyjątkiem 
Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, 
Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej, prezesa okręgowej rady lekarsko-
weterynaryjnej i okręgowego rzecznika odpowie-
dzialności zawodowej może dokonać organ, któ-
ry dokonał wyboru na to stanowisko. Organ izby 
lekarsko-weterynaryjnej odwołuje kwalifikowaną 
większością co najmniej 2/3 ważnie oddanych gło-
sów.
Odwołania ze stanowiska prezesa okręgowej rady 2. 
lekarsko-weterynaryjnej albo okręgowego rzecz-
nika odpowiedzialności zawodowej może doko-
nać wyłącznie okręgowy zjazd lekarzy wetery-
narii lub nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy 
weterynarii, a ze stanowiska Prezesa Krajowej 
Rady Lekarsko-Weterynaryjnej lub Krajowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wy-
łącznie Nadzwyczajny Krajowy Zjazd lekarzy 
Weterynarii zwołany w tym celu.

ROZDZIAŁ 7

Wybory uzupełniające
§ 47

Wybory uzupełniające członków organów izby 
lekarsko-weterynaryjnej, z wyłączeniem okręgowe-
go zjazdu lekarzy weterynarii, odbywają się w czasie 
najbliższego okręgowego zjazdu lekarzy weterynarii.

§ 49
1. Wybory uzupełniające delegata(ów) na Krajowy 

Zjazd Lekarzy Weterynarii ogłasza okręgowa rada 
lekarsko-weterynaryjna w przypadku:

1/ wygaśnięcia mandatu delegata,
2/ odwołania delegata,

2. Wybory uzupełniające delegata(ów) na Krajowy 
Zjazd Lekarzy Weterynarii odbywają się w czasie 
najbliższego okręgowego zjazdu lekarzy wetery-
narii.

§ 50
1. Wybory uzupełniające na stanowisko funkcyjne 

w organach okręgowych izb lekarsko-weteryna-
ryjnych, z wyjątkiem prezesa okręgowej rady le-
karsko-weterynaryjnej i okręgowego rzecznika  
odpowiedzialności zawodowej odbywają się w 
czasie najbliższego posiedzenia właściwych orga-
nów w trybie określonym w § 34 i 35, a jeśli wy-
bory dotyczą przewodniczącego okręgowego sądu 

lekarsko-weterynaryjnego lub przewodniczącego 
komisji rewizyjnej, również z zastosowaniem try-
bu postępowania przewidzianego w § 35 ust. 1.

2. Wybory uzupełniające na stanowisko prezesa 
okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej i okrę-
gowego rzecznika  odpowiedzialności zawodowej 
odbywają się w czasie najbliższego okręgowego 
zjazdu lekarzy weterynarii.

§ 51
1. Wybory uzupełniające na stanowiska w orga-

nach Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z 
wyjątkiem Prezesa Krajowej  Rady Lekarsko-
Weterynaryjnej i Krajowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej odbywają się w 
czasie najbliższych posiedzeń właściwych orga-
nów w trybie określonym w § 34 i 36, a jeżeli wy-
bory dotyczą przewodniczącego Krajowego Sądu 
Lekarsko-Weterynaryjnego lub przewodniczącego 
Krajowej Komisji Rewizyjnej również z zastoso-
waniem trybu przewidzianego w § 35 ust. 2.

2. Wyboru uzupełniającego na stanowisko Prezesa 
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej albo 
Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej w przypadku wygaśnięcia ich mandatu 
dokonuje Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna. 
Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna wybiera 
Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 
spośród członków tej Rady, a Krajowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej spo-
śród jego zastępców na zwołanym w tym celu 
posiedzeniu bezwzględną większością głosów w 
obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków 
Rady.

3. Wyboru uzupełniającego na stanowisko Prezesa 
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej albo 
Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej w przypadku odwołania ich 
przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy 
Weterynarii, dokonuje ten Zjazd.

4. Wybory uzupełniające członków Krajowej 
Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Krajowej 
Komisji Rewizyjnej, Krajowego Sądu Lekarsko-
Weterynaryjnego i zastępców Krajowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej odby-
wają się na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe 
Lekarzy Weterynarii.

§ 52
Wybory uzupełniające przeprowadza się w trybie i 

na zasadach przewidzianych w uchwale dla wyborów 
organów izb lekarsko-weterynaryjnych.
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Członek Zarządu Krajowego OZZLWIW                 OZZLWIW Województwa Lubelskiego
lek. wet. Jarosław Bliźniuk                                    lek. wet. Tomasz Brzana 

Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
ul. Tarasowa 3/4U, 20-819 Lublin; tel/fax 081 742 85 10 

e- mail: lilw@lilw.pl www.lilw.pl

LIL- W 023/26/07 Lublin, dn. 26.09.2008 r.

Szanowny Pan
dr n. wet. Jan Sławomirski
Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
ul. Dr. Męczenników Majdanka 50
20-325 Lublin

Do Lubelskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej napływają liczne informacje o dokonywanej sprze-
daży obwoźnej środków żywienia zwierząt na targowiskach wiejskich oraz  z samochodów krążą-
cych po wsiach. 

Dla wielu lekarzy weterynarii, członków naszej Izby, obrót środkami żywienia zwierząt jest uzu-
pełnieniem niedostatecznych dochodów uzyskiwanych w zakładach leczniczych dla zwierząt. Wią-
że się to z poniesieniem kosztów związanych z koniecznością spełnienia wymogów wynikających z 
przepisów prawa oraz poddawaniu się licznym kontrolom uprawnionych organów w tym Inspekcji 
Weterynaryjnej. Należy  przypuszczać, że handlując nielegalnie w formie wyżej skazanej można 
uniknąć wszelkiego nadzoru i kontroli w tym zakresie. 

W związku z powyższym uprzejmie proszę o polecenie podległym pracownikom Inspekcji We-
terynaryjnej podjęcie skutecznych działań w kierunku przeprowadzenia stosownych kontroli na tar-
gowiskach, a także uczulenie innych organów, w których kompetencjach jest ściganie nielegalnego 
obrotu środkami żywienia zwierząt.

                                                                                       Prezes 
                                                                                Lubelskiej Rady 
                                                                           Lekarsko- Weterynaryjnej
                                                                            lek. wet. Tomasz Górski

Do pracowników  
Inspekcji Weterynaryjnej województwa lubelskiego!

Inspekcja Weterynaryjna po raz kolejny została oszukana i obietnice o znacznych podwyżkach 
zarobków są mrzonkami. Nie ma co się czarować, że Rząd  polepszy sytuację lekarzy wetery-

narii zatrudnionych w IW. Nie wolno biernie przyglądać się na pauperyzację zawodu, którą pra-
gną zafundować nam rządzący dzisiaj w Polsce podporządkowując IW samorządom lokalnym. 
Czy chcemy żeby starostowie, radni powiatowi i gminni zarządzali naszą pracą?. Jeśli z tego bar-
dzo nierozsądnego pomysłu Rząd wycofa się, to i tak pozostają nie spełnione obietnice znacznych 
podwyżek i ustanowienie jasnego, dostosowanego do naszych potrzeb prawa weterynaryjnego. 
Naszym zdaniem tylko silny, stale rozwijający się, jednoczący wszystkich zatrudnionych w IW 
lekarzy weterynarii związek zawodowy jest jedynym rozwiązaniem w tej sytuacji, gdyż w jedności 
jest siła. Musimy udowodnić Ministrowi Sawickiemu, że nie miał racji twierdząc, że nie potrafimy 
się nawet zjednoczyć i działać wspólnie. Dlatego apelujemy do lekarzy weterynarii zatrudnionych 
w Inspekcji Weterynaryjnej do wstępowania w szeregi Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 
Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej.
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Uchwały podjęte w dniu 27 czerwca 2008 r.  
na XVI posiedzeniu Rady LIL-W 

Lp. Imię i nazwisko Numer uchwały Rodzaj uchwały

1. Mirosław Szymczyk 43/2008/IV Wpis zmian

2. Hanna Kaciuba 44/2008/IV Paszporty

3. Marzena Gładysz – Gacek 45/2008/IV Wpis zmian 

4. Animal Pharma Lublin 46/2008/IV Wpis zmian

5. Grażyna Łukaszun – Misztal 47/2008/IV Przejście do Kaszubsko - Pomorskiej ILW 

6. Anna Kuś Woźniczka 48/2008/IV Prawo Wykonywania Zawodu

7. Justyna Pituch 49/2008/IV Prawo Wykonywania Zawodu

8. Janusz Złotucha 50/2008/IV 
Rejestracja Gabinetu Weterynaryjnego  
w 23-400 Tarnogrodzie, ul. Lubaczowska 45

9. Zbigniew Półtorak 51/2008/IV Wykreślenie Przychodni Weterynaryjnej w Dzierzkowicach

10. Zbigniew Półtorak 52/2008/IV Rejestracja Gabinetu Weterynaryjnego w Dzierzkowicach

11. Joanna Małkowska – Morawska 53/2008/IV Paszporty

12. Małgorzata Koszykowska 54/2008/IV Prawo Wykonywania Zawodu

13. Aneta Nowakiewicz 55/2008/IV Wpis zmian

14. Sławomir Skrzypiec 56/2008/IV Wpis zmian

15. Tomasz Szymanek 57/2008/IV Przeniesienie z Podkarpackiej ILW 

16. Justyna Czuryszkiewicz 58/2008/IV Prawo Wykonywania Zawodu

17. Dorota Suchodolska 59/2008/IV Wykreślenie z rej. członków LILW

18. Cezary Krawczyk 60/2008/IV Wykreślenie Gabinetu Wet.

19. Cezary Krawczyk 61/2008/IV Rejestracja Przychodni

20. Janusz Bourdo 62/2008/IV Wpis zmian

21. Mariusz Panków 63/2008/IV Przejście do Dolnośląskiej ILW

22. Ryszard Typek 64/2008/IV Wykreślenie ZLZ 

23 Mateusz Jarzembski 65/2008/IV Prawo Wyk. Zaw.

24. Anna Bartnik 66/2008/IV Prawo Wyk. Zaw.

25. Włodzimierz Olczyk 67/2008/IV Przejście do Świętokrzyskiej ILW

26. Tomasz Szymanek 68/2008/IV Wpis zmian

27. Albin Krzymowski 69/2008/IV Prawo Wykonywania Zawodu

28. Maciej Witek 70/2008/IV Wykreślenie ZLZ

29. Andrzej Moskal 71/2008/IV Wpis zmian

30. Zbigniew Górecki 72/2008/IV Wpis zmian

31. Marta Pejko – Halerz 73/2008/IV Wpis zmian

32. Andrzej Marciniak 74/2008/IV Wykreślenie Gabinetu Weterynaryjnego w Wilkołazie

33. Andrzej Marciniak 75/2008/IV Rejestracja Przychodni Weterynaryjnej w Wilkołazie 

34. Krzysztof Więcek 76/2008/IV Prawo Wykonywania Zawodu
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35. Wojciech Stępniewski 77/2008/IV Prawo Wykonywania Zawodu

36. Ryszard Bobowiec 78/2008/IV Prawo Wykonywania Zawodu

37. Marcin Komar 79/2008/IV Wpis zmian

38. Piotr Brodzki 80/2008/IV
Rejestracja Przychodni
Weterynaryjnej, ul Altanowa 5 20-819 Lublin

39. Jerzy Urbański 81/2008/IV
Rejestracja Gabinetu Weterynaryjnego  
przy Stadzie Ogierów Białka Sp. Z O.O

40. Katarzyna Krasowska 82/2008/IV Prawo Wykonywania Zawodu

41. Kondrat Dubaj 83/2008/IV Prawo Wykonywania Zawodu

42. Jakub Trojanowski 84/2008/IV Prawo Wykonywania Zawodu

43. Magdalena Pękala 85/2008/IV Prawo Wykonywania Zawodu

44. Marek Postrzech 86/2008/IV Wykreślenie Przychodni Weterynaryjnej w Stężycy

45. Marek Postrzech 87/2008/IV Rejestracja Gabinetu Weterynaryjnego w Stężycy

46. Tomasz Pruszkowski 88/2008/IV Wpis zmian

47. Tadeusz Idzik 89/2008/IV
Wykreślenie Gabinetu Weterynaryjnego  
w Hucie Krzeszowskiej

48. Paweł Bęczkowski 90/2008/IV Prawo Wykonywania Zawodu

49. Katarzyna Dziura 91/2008/IV Prawo Wykonywania Zawodu

50. Adam Mączka 92/2008/IV Prawo Wykonywania Zawodu

51. Barbara Bancerz 93/2008/IV Prawo Wykonywania Zawodu

52. Marta Górna 94/2008/IV Prawo Wykonywania Zawodu

53. Stanisław Frączek 95/2008/IV Prawo Wykonywania Zawodu

54. Piotr Błaszczak 96/2008/IV Prawo Wykonywania Zawodu

55. Krzysztof Wilczyński 97/2008/IV Wpis zmian

56. Ryszard Wójtowicz 98/2008/IV Wpis zmian

57. Marcin Targoński 99/2008/IV
Nagroda finansowa dla wyróżnionego Absolwenta  
Wydz. Med. Wet. UP w Lublinie

58. Tomasz Wójtowicz 100/2008/IV
Dofinansowanie kosztów udziału w Mistrzostwach Świata 
Lekarzy  Weterynarii w Zawodach Jeździeckich

59. Maria Deszczak 101/2008/IV Płaca zasadnicza

60. Dorota Pacek 102/2008/IV Prawo Wykonywania Zawodu

61. Marcin Mikusek 103/2008/IV Prawo Wykonywania Zawodu

62. Tomasz Socha 104/2008/IV Prawo Wykonywania Zawodu

63. Iwona Kruk 105/2008/IV Prawo Wykonywania Zawodu

64. Krystian Bożym 106/2008/IV Prawo Wykonywania Zawodu

65. Biuro LIL – W 107/2008/IV Świadczenia socjalne

66. Adam Kocyba 108/2008/IV Prawo Wykonywania Zawodu

67. Aneta Birszel 109/2008/IV Przeniesienie z Zachodniopomorskiej do LILW

68. Aneta Birszel 110/2008/IV Paszporty

Dyrektor Biura LIL-Wet.
lek. wet. Anna Polska
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Uchwały podjęte w dniu 26 września 2008 r.  
na XVII posiedzeniu Rady LIL –W

Lp. Imię i nazwisko Numer uchwały Rodzaj uchwały

1. Olga Skibińska 111/2008/IV Przeniesienie do Warszawskiej ILW

2. Jacek Suwała 112/2008/IV Przeniesienie z Warszawskiej ILW

3. Zdzisław Machul 113/2008IV
Skreślenie Gabinetu Weterynaryjnego  
w Rybczewicach Drugich 112

4. Prof. Dr hab. Stanisław Winiarczyk 114/2008/IV Wpis zmian dot. pełnej nazwy Kliniki Weterynaryjnej 

5. Andrzej Iwanicki 115/2008/IV
Wpis do Rejestru Osób Uprawnionych do Wystawiania 
Paszportów

6. Cezary Hubert Krawczyk 116/2008/IV Wpis zmian dot. pełnej nazwy Przychodni Weterynaryjnej 

7. Agnieszka Sobala 117/2008/IV Wpis zmian dot. zmiany adresu gabinetu weterynaryjnego

8. Grzegorz Sikora 118/2008/IV Przeniesienie do Mazowieckiej ILW

9. Joanna Wiktor-Czarnecka 119/2008/IV Przeniesienie do Mazowieckiej ILW

10. Piotr Okapa 120/2008/IV Wpis zmian dot. zmian w regulaminie gabinetu

11. Piotr Okapa 121/2008/IV
Wpis do Rejestru Osób Uprawnionych do Wystawiania 
Paszportów

12. Łukasz Sebastian Jarosz 122/2008/IV
Wpis do Rejestru Osób Uprawnionych do Wystawiania 
Paszportów

13. Wojciech Majewski 123/2008/IV Wpis zmian dot. zmian w regulaminie gabinetu

14. Anna Maria Mańko-Domańska 124/2008IV Przeniesienie z Małopolskiej ILW

15. Jarosław Krzysztoń 125/2008/IV Nadanie Prawa Wykonywania Zawodu

16. Dorota Joanna Baran 126/2008/IV Nadanie Prawa Wykonywania Zawodu

17. Marcin Michał Garbal 127/2008/IV Nadanie Prawa Wykonywania Zawodu

18. Karolina Mazurkiewicz 128/2008/IV Nadanie Prawa Wykonywania Zawodu

19.
Ewelina Kowalska- Krupka 129/2008/IV

Rejestracja Gabinetu Weterynaryjnego 
„VENA” 23-210 Kraśnik, ul Kard. St. Wyszyńskiego 14/1U 

20.
Ewa Lutomska
Alicja Piwowar

130/2008/IV
Skreślenie Gabinetu Weterynaryjnego  
w Woli Wereszczyńskiej 22, 22-234 Urszulin

21. Monika Wilkoławska-Bober 131/2008/IV Wpis zmian dot. zmian w regulaminie gabinetu

22. Karol Kartuzi 132/2008/IV Nadanie Prawa Wykonywania Zawodu

23.
Dariusz Czerwiński 133/2008/IV

Rejestracja Gabinetu Weterynaryjnego 
„MIVET” 21-560 Międzyrzec Podlaski, Kożuszki 23

24. Ryszard Wojtyłło 134/2008/IV
Skreślenie Gabinetu Weterynaryjnego  
w 24- 310 Karczmiska 196

25. Krzysztof Sajewicz 135/2008/IV Nadanie Prawa Wykonywania Zawodu

26. Adam Wnuczek 136/2008/IV Wpis zmian dot. zmian w regulaminie gabinetu

27. Marcin Gołębiowski 137/2008/IV
Rejestracja Gabinetu Weterynaryjnego 
„AGAMA” 24-130 Końskowola, ul Lubelska 89

28. Piotr Jaroć 138/2008/IV
Wpis zmian dot. zmian w regulaminie Przychodni 
Weterynaryjnej w Nurzynie

29. 139/2008/IV
Wytypowanie i zatwierdzenie kandydatów do nadania 
odznaczeń państwowych

30.
Krajowa Rada 
Lekarsko-Weterynaryjna

140/2008/IV
W sprawie wniosku o zmianę rejonu wyborczego, w którym 
liczba lekarzy weterynarii przekracza 150

31. 141/2008/IV
Powołanie Komitetu Organizacyjnego IV Zjazdu 
Sprawozdawczo - Wyborczego LILW



Biuletyn LILW 2/2008 15

32. 142/2008/IV
Ustalenie parytetu ilości delegatów  
w okręgach wyborczych

33. Urszula Anna Kotowicz - Szatkowska 143/2008/IV Nadanie Prawa Wykonywania Zawodu

34. Marta Karolina Prucnal 144/2008/IV Nadanie Prawa Wykonywania Zawodu

35. Sylwia Kasprzak 145/2008/IV Przeniesienie z warszawskiej ILW

36. Patrycja Anna Stachniuk 146/2008/IV Nadanie Prawa Wykonywania Zawodu

37. Ewa Zakrzewska 147/2008/IV Nadanie Prawa Wykonywania Zawodu

38. Karolina Patrycja Kasiak 148/2008/IV Nadanie Prawa Wykonywania Zawodu

39. Łukasz Majcher 149/2008/IV Nadanie Prawa Wykonywania Zawodu

40. Paweł Nieciecki 150/2008/IV
Rejestracja Gabinetu Weterynaryjnego 
08-550 Kłoczew, ul Pocztowa 14

41. Kamila Ochal 151/2008/IV Nadanie Prawa Wykonywania Zawodu

42. Ryszard Kucharczyk 152/2008/IV Wpis zmian dot. zmian w regulaminie gabinetu

43. Zięba Marek 153/2008/IV
Skreślenie Lecznicy Weterynaryjnej w Sitańcu 76A,  
22-234 Zamość

44. Zięba Marek 154/2008/IV
Rejestracja Przychodni Weterynaryjnej w Sitańcu 76A 
22-400 Zamość

45. Studenckie Koło Internistów 155/2008/IV Nagroda dla uczestników obozu naukowego 

46. Romuald Dąbrowski  156/2008/IV Przeniesienie do Warmińsko – Mazurskiej ILW

47. Aneta Sarapata 157/2008/IV Przeniesienie do  Małopolskiej ILW

48. Andrzej Perehubka 158/2008/IV
Wpis do Rejestru Osób Uprawnionych do Wystawiania 
Paszportów

Dyrektor Biura LIL-Wet.
lek. wet. Anna Polska

W związku z  art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i 
izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567, zm. Nr 240, poz. 2052; z 2003 
r. Nr 208, poz. 2018 i z 2004 r. Nr 11, poz. 95, z 2008 Nr 43, poz. 258,) uchwala się co następuje:

§ 1
Rada Lubelskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej wnosi do Krajowej Rady Lekarsko-

Weterynaryjnej o zatwierdzenie rejonów wyborczych wynikających z podziału powiatu grodzkiego 
Lublin, w którym liczba lekarzy weterynarii przekracza 150, w sposób następujący:

pierwszy rejon wyborczy �  – obejmujący lekarzy weterynarii wykonujących zawód w jednostkach 
organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
drugi rejon wyborczy �  – obejmujący lekarzy weterynarii wykonujących zawód w Inspekcji 
Weterynaryjnej,
trzeci rejon wyborczy �  – obejmujący lekarzy weterynarii wykonujących zawód na obszarze mia-
sta Lublina Północ lub nie wykonujących zawodu, a zamieszkałych na tym obszarze,
czwarty rejon wyborczy �  – obejmujący lekarzy weterynarii wykonujących zawód na obszarze 
miasta Lublina Centrum lub nie wykonujących zawodu, a zamieszkałych na tym obszarze,
czwarty rejon wyborczy �  – obejmujący lekarzy weterynarii wykonujących zawód na obszarze 
miasta Lublina Południe lub nie wykonujących zawodu, a zamieszkałych na tym obszarze,

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 140/2008/IV
Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lublinie z dnia 26 września 2008 roku

w sprawie wniosku o zmianę rejonu wyborczego, w których liczba lekarzy weterynarii przekracza 150 
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UCHWAŁA NR 142/2008/IV
Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lublinie z dnia 26 września 2008 roku

w sprawie ustalenia liczby delegatów na IV Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy  
Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lublinie

Działając na podstawie § 11 pkt 5 i § 17 ust. 1 Regulaminu wyborów do organów izb lekarsko-we-
terynaryjnych oraz trybu odwoływania członków tych organów (Uchwała Krajowej Rady Lekarsko-
Weterynaryjnej Nr 78/00/II II /KRLW z 9 grudnia 2000r. z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1
Na IV Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Lubelskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej dokonuje 

się wyboru delegatów w proporcji 1 delegat na 10 lekarzy weterynarii. 
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Na podstawie art. 29 pkt 4, ustawy z dnia 21 
grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weteryna-
rii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 187, poz. 1567, zm. Nr 240, poz. 
2052; z 2003 r. Nr 208, poz. 2018 i z 2004 r.  
Nr11, poz. 95, z 2008 Nr 43, poz. 258,) oraz  § 
11 Regulaminu wyborów do organów izb lekar-
sko- weterynaryjnych oraz trybu odwoływania 
członków tych organów  ( Uchwała Krajowej 
Rady Lekarsko- Weterynaryjnej Nr 78/00/II /
KRLW z 9 grudnia 2000r. z późn. zm.) uchwala 
się, co następuje:

§ 1
Powołuje się Komitet Organizacyjny do prze-

prowadzenia wyborów do organów V kadencji  
Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej j w 
składzie:

Zbigniew Pomorski1. 
Jacek Andrychiewicz2. 
Tomasz Górski3. 
Gustaw Zalewski4. 
Stanisław Zając5. 

§ 2
Zatwierdza się kalendarz wyborczy w za-

kresie organizacji zebrań rejonowych w 
celu wyboru delegatów na Okręgowy Zjazd 
Lekarzy Weterynarii Lubelskiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej stanowiący złącznik do nin. 
uchwały.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik nr 1  
do uchwały Rady LIL-W nr 141/2008/IV  

z dnia 26 września 2008 r,
Rada LIL-W na posiedzeniu w dniu 26 wrze-

śnia 2008 r. ustala:
1. Wybory w rejonach wyborczych powinny się 

odbyć w miesiącu grudniu 2008 r. i zakoń-
czyć do 31 grudnia 2008 r.

2. Rada LIL-W do 30 listopada 2008 r. wyzna-
czy w drodze uchwały opiekunów rejonowych 
komisji wyborczych z pośród Członków Rady 
LIL-W. 

3. Rada LIL-W zgodnie z ustawą o zawodzie 
lekarza weterynarii i izbach lekarsko-wete-
rynaryjnych (par. 26 p. 3) utworzy w drodze 
uchwały okręgi wyborcze w następujących 
powiatach:
3.01. powiat grodzki Lublin zgodnie z uchwa-

łą nr 140/2008/IV naszej Rady,
3.02. powiat ziemski Lublin
3.03. powiat grodzki Biała Podlaska,
3.04. powiat ziemski Biała Podlaska,
3.05. powiat Parczew,
3.06. powiat Radzyń Podlaski,
3.07. powiat grodzki  Chełm Lubelski,
3.08. powiat ziemski Chełm Lubelski,
3.09. powiat Krasnystaw,
3.10. powiat Włodawa,
3.11. powiat Lubartów,
3.12. powiat Puławy,
3.13. powiat Kraśnik
3.14. powiat Opole Lubelskie,

UCHWAŁA NR 141/2008/IV
Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lublinie  dnia 26 września 2008 roku
w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego  do przeprowadzenia wyborów do organów  
V kadencji Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i zatwierdzenia kalendarza wyborczego
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Stanowisko
Rady Lubelskiej IzbyLekarsko – Weterynaryjnej  

z dnia 26 września 2008r.

3.15. powiat Ryki,
3.16. powiat Łuków,
3.17. powiat Janów Lubelski,
3.18. powiat grodzki Zamość,
3.19. powiat ziemski Zamość,
3.20. powiat Biłgoraj,
3.21. powiat Hrubieszów,
3.22. powiat Tomaszów Lubelski,
3.23. powiat Łęczna.
3.24. powiat Świdnik k/Lublina.

4. Rada LIL-W zobowiązała powołany Komitet 
Organizacyjny aby co najmniej na 2 tygo-
dnie przed terminem planowanych zebrań w 
rejonach wyborczych wszyscy uprawnieni 
otrzymali pisemne zawiadomienia o terminie 
i miejscu zebrań wyborczych.  

5. Rada LIL-W zobowiązuje Prezesa do jak naj-
szybszego skomunikowania się z powiatowy-
mi lekarzami weterynarii w sprawie pomocy 
i udostępnienia lokali na planowane zebrania 
rejonów wyborczych.

6. Rada LIL-W zapewni, że w każdym rejono-
wym zebraniu wyborczym będzie uczestni-
czył co najmniej jeden Członek Rady LIL-W 
z poza terenu powiatu i będzie prowadzić ze-
brania.

7. Rada LIL-W na posiedzeniu w styczniu 2009 
r. ustali termin i miejsce zjazdu sprawozdaw-
czo-wyborczego delgatów LIL-W.

sekretarz Jacek Andrychiewicz 

Na podstawie art. 10 ust.1 pkt. 1,2,3, art. 10 
ust.2 pkt. 10, 11 ustawy z dnia 21 grudnia 1990r. o 
zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko – 
weterynaryjnych Dz. U. 02.187.1567,  2003.01.01 
zm. Dz.U. 02.240.2052 art. 78,  2004.01.01 zm. 
przen. Dz.U. 02.153.1271 art. 26, 2004.02.11 zm. 
Dz.U. 04.11.95 art. 32, 2004.03.18 zm. przen. 
Dz.U. 01.101.1089 art. 1, 2004.05.01 zm. przen. 
Dz.U. 01.129.1438 art. 1, zm. Dz.U. 03.208.2018 
art.1, 2008.03.14 zm. Dz.U. 08.43.258 art. 41, w 
związku z art. 8 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 
2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwal-
czaniu chorób zakaźnych zwierząt, w związ-
ku z art. 17 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o 
Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2007r. Nr 121, 
poz. 842, z 2008r. Nr 145, poz. 916), w związ-
ku z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004r. w spra-
wie warunków i wysokości wynagrodzenia za 
wykonywanie czynności przez lekarzy wetery-
narii  i inne osoby wyznaczone przez powiato-
wego lekarza weterynarii ( Dz.U. 2004 Nr 178 
poz. 1837) Rada Lubelskiej Izby Lekarsko – 
Weterynaryjnej przyjmuje niniejsze stanowisko, 
które kieruje do Lubelskiego Wojewódzkiego 
Lekarza Weterynarii i wszystkich powiatowych 
lekarzy weterynarii województwa lubelskiego.
1. Lekarze weterynarii i pomocnicy wyznaczani 

do pobierania krwi od świń w kierunku cho-
roby Aujeszkyego nie posiadają właściwej, 
jednorazowej odzieży oraz obuwia i sprzętu 
przeciwepizootycznego.

2. Nie została rozwiązana w naszym wojewódz-
twie kwestia utylizacji ubrań ochronnych i 
drobnego sprzętu używanego przy wyko-
nywaniu zlecenia. Zlecona czynność w po-
wyższym zakresie nie jest wykonywana w 
ramach prowadzonego zakładu leczniczego 
dla zwierząt, tylko w ramach umowy cywil-
no-prawnej zawieranej z lekarzem jako osobą 
fizyczną a nie z zakładem. 

3. Należy wyjaśnić również kwestię pobierania 
opłaty za pobyt w gospodarstwach, które nie 
posiadają świń.

4. Należy rozważyć podpisywanie umów na 
pomoc przy pobieraniu krwi z osobami nie 
będącymi lekarzami weterynarii na zasadzie 
umów o dzieło ( w wielu województwach ta 
forma już jest praktykowana).

W związku z wyżej opisanym stanem rzeczy, 
Rada Lubelskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej 
wnosi o niezwłoczne usunięcie wszelkich nie-
prawidłowości związanych z realizacją progra-
mu zwalczania choroby Aujeszkiego w Polsce na 
terenie województwa lubelskiego. Przyczyni się 
to w naszym rozumieniu do sprawnego wykona-
nia tak trudnego i odpowiedzialnego zadania.

Do wiadomości 
Krajowa Rada lekarsko - Weterynaryjna 
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Pragnę poinformować, że w dniu 27.04.2008 r. 
w Poznaniu odbył się I Walny Zjazd 

Sprawozdawczy II Kadencji Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Lekarzy Weterynarii 
Inspekcji Weterynaryjnej.

Uchwałą Zarządu Głównego nr 5/2008  
z dnia 27.04.2008 r wybrano Prezydium Zarządu 
Głównego w składzie:

Przewodniczący Prezydium:  – Andrzej 
Borowski (PIW Toruń –  starszy  inspek-
tor weterynaryjny d.s Środków Żywienia 
Zwierząt oraz Nadzoru nad Ubocznymi 
Produktami Zwierzęcymi)
Członkowie Prezydium Zarządu:  – Jarosław 
Bliźniuk (PIW Lublin – starszy inspek-
tor weterynaryjny d.s Higieny Środków 
Spożywczych Pochodzenia Zwierzęcego); 
Jarosław Naze (WIW Łódź – starszy in-
spektor weterynaryjny d.s Środków Żywienia 
Zwierząt oraz Nadzoru nad Ubocznymi 
Produktami Zwierzęcymi)
Sekretarz Zarządu:  – Wojciech Żełudziewicz 
(PIW Toruń – starszy inspektor wetery-
naryjny d.s Zwalczania Chorób Zakaźnych 
Zwierząt)
Skarbnik Zarządu:  – Bogusław Knaflewski 
(Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmnie)
Celem Związku Zawodowego Lekarzy 

Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej jest po-
prawa warunków pracy lekarzy weterynarii za-
trudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej. Walka 
o zwiększenie płac w Inspekcji Weterynaryjnej 
na forum krajowym i międzynarodowym i pro-
pagowanie wśród rządzących wielkiego znacze-
nia dla kraju naszej ciężkiej pracy.

W dniu 30.05.2008 r w Poznaniu odbyło sie 
spotkanie Prezydium na które był również za-
proszony z województwa lubelskiego Paweł 
Piotrowski (WIW Lublin-  inspektor wetery-
naryjny d.s Higieny Środków Spożywczych 
Pochodzenia Zwierzęcego). Podjęto na nim 
uchwałę o powołaniu 3 oddziałów okręgowych:

-Lubelskiego z siedzibą w Lublinie, Kujawsko- 
Pomorskiego z siedzibą w Toruniu, Łódzkiego z 
siedzibą w Łodzi.

Istnieją już 2 oddziały okręgowe: Wielkopolski 
z siedzibą w Poznaniu i Podlaski z siedzibą w 
Białymstoku.

Na dzień dzisiejszy związek liczy 225 człon-
ków.

Jako członek Prezydium czuję się zobligowa-
ny do poinformowania Państwa o związku i za-
chęcenia do wstąpienia w jego szeregi. Związek 
zatrudnia prawników którzy świadczą pomoc 
prawną, obecnie w redagowaniu pism do władz 
podkreślających naszą ciężką sytuację finansową 
a później pomoc w ewentualnym organizowaniu 
protestów.

Prowadziłem już rozmowy z Powiatowymi 
Lekarzami Weterynarii i Inspektorami  w na-
szym województwie i zauważyłem dużą apro-
batę dla działań podjętych przez związek za-
wodowy i chęć wstąpienia do niego. W naszym 
województwie przystąpiło do związku na chwilę 
obecną 12 osób ( 5 pracowników WIW i 7 pra-
cowników PIW)

W najbliższym czasie zorganizuję Zjazd 
Założycielski Oddziału Okręgowego w Lublinie 
na który zostanie zaproszony Przewodniczący 
Związku –Andrzej Borowski .

O terminie zjazdu poinformuję Państwa. 
Myślę, że do tego czasu wiele Koleżanek i 
Kolegów wstąpi do Związku Zawodowego i bę-
dziemy mogli obradować w licznym gronie.

Jeszcze raz zachęcam i proszę o wstąpie-
nie do Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 
Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej 
gdyż tylko postulaty mocnej grupy weterynaryj-
nej są brane pod uwagę przez rządzących.

Wszystkie pytania proszę kierować do mnie, 
na wszystkie postaram się jak najszybciej odpo-
wiedzieć: 
telefon kom: 0697032431
telefon stacjonarny PIW Lublin: (081)7483748
e-mail: jar.bli@vp.pl

z poważaniem 
lek. wet. Jarosław Bliźniuk

Szanowne Koleżanki i Koledzy
Lekarze Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej

Województwa Lubelskiego
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Spotkanie to, pomyślane jako pierwsze z cyklu, 
miało na celu uzmysłowić lekarzom prywatnie 
praktykującym możliwości diagnostyczne, jakie 
niesie ze sobą współpraca z Klinikami Wydziału 
Medycyny Weterynaryjnej. Gospodarzami 
spotkania byli Dziekan wydziału Medycyny 
Weterynaryjnej a za razem Wiceprezes Krajowej 
Rady Lekarsko – Weterynaryjnej prof. dr hab. 
Stanisław Winiarczyk oraz Prezes Lubelskiej 
Izby Lekarsko – Weterynaryjnej lek. wet. 
Tomasz Górski. Po krótkim powitaniu nastąpiła 
prezentacja kolejnych Katedr. Jako pierwszy wy-
stąpił  dr hab. Ireneusz Balicki przedstawiając 
Katedrę i Klinikę Chirurgii wraz z znajdującymi 
się na jej terenie specjalistycznymi gabinetami 
okulistycznym i stomatologicznym oraz klima-
tyzowaną salą zabiegową na której wykonywane 
są skomplikowane operacje ortopedyczne. Dr n 
wet. Renata Komsta zachęcała do korzystania 
z usług pracowni RTG, w której istnieje możli-
wość wykonania badania zarówno najmniejszym 
zwierzętom  towarzyszącym jak i zwierzętom 
gospodarskim. Klinika Rozrodu Zwierząt, re-

prezentowana przez dr n. wet. Rolanda Kusego, 
oferowała ocenę nasienia, cytologię oraz  bada-
nie USG. Specjalizujący się w kardiologii dr n 
wet. Hubert Nowakowski w swojej prezentacji 
zachęcał do korzystania z konsultacji zarówno 
gabinetu kardiologicznego jak i dermatologicz-
nego oraz usług laboratorium znajdujących się w 
obrębie Kliniki Chorób Wewnętrznych. Ostatnią 
prezentację przedstawił sam Gospodarz spotka-
nia prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk. Klinika 
Chorób Zakaźnych przeniosła niedawno swoje 
gabinety do nowoczesnego budynku, gdzie znaj-
duje się pracownia endoskopowa oraz pracow-
nia USG z wysokiej klasy Usg dopplerowskim 
umożliwiającym bardzo szczegółową diagnosty-
kę. W tutejszym laboratorium można wykonać 
biochemię oraz morfologię krwi, badanie myko-
logiczne, mikrobiologiczne wraz z określeniem 
antybiotykooporności a także metodą PCR szyb-
ko wykryć obecność większości patogenów. 

Po tej części sponsorzy spotkania, przedstawi-
ciele dwóch hurtowni, które to w głównej mierze 
zaopatrują Lublin: dr n. wet. Janusz Karpiński z 

Spotkanie lekarzy – praktyków  
miasta Lublina

27 wrzesień 2008
Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
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Centrofarbu oraz lek. wet Andrzej Wasilewski 
z hurtowni Hovet krótko zaprezentowali swoje 
oferty.

We wstępie do dyskusji Dziekan Wydziału, 
wychodząc naprzeciw obawom lekarzy prak-
tyków zapewnił, że wszystkie zwierzęta skie-
rowane na konsultacje i badania dodatkowe do 
klinik, będą wracały do prowadzących je leka-
rzy, a wszelkie nieetyczne zachowania ze stro-
ny pracowników będą zgłaszane do Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej. Lekarzy głów-
nie interesowały ceny poszczególnych badań, 
oraz czy istnieje możliwość uczestniczenia przy 
ich wykonywaniu. Prof. Winiarczyk zapropono-
wał, aby kolejne spotkanie poświęcić szkoleniu 

na temat pobierania i przygotowywania prób do 
badań  laboratoryjnych, tak aby wyniki były jak 
najbardziej wiarygodne. Wszystkim obecnym ten 
pomysł bardzo się spodobał, jak też sama idea 
współpracy z Klinikami Weterynaryjnymi opar-
ta na zasadzie „szanujmy się” , którą słusznie 
przypomniał prof. dr hab. Piotr Silmanowicz.

Rozmowy trwały jeszcze długo przy pysz-
nym poczęstunku i lampce wina podczas części 
nieoficjalnej w sali konferencyjnej nowego bu-
dynku Kliniki Chorób Zakaźnych, który można 
było przy tej okazji zwiedzić. 

Maja Choduń

6 czerwca 2008 r. w zajeździe „Duet”  
w Zamościu odbyło się spotkanie integracyj-

no-szkoleniowe lekarzy weterynarii z pięciu po-
wiatów. Uczestniczyli w nim lekarze prowadzą-
cy praktykę prywatną i zatrudnieni w Inspekcji 
Weterynaryjnej. Na spotkanie przybyli powiato-
wi lekarzy weterynarii z Biłgoraja, Hrubieszowa, 
Krasnegostawu, Tomaszowa Lubelskiego oraz 
Zamościa. 

Na wstępie prowadzący spotkanie lek. wet 
Ryszard Stanibuła poprosił o uczczenie minu-
tą ciszy zmarłych kolegów. Następnie przywi-
tał przybyłych gości: Prezesa Lubelskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet Tomasza 
Górskiego, prof. dr hab. Krzysztofa Kostro 
wraz ze swoim asystentem lek. wet. Dariuszem 
Dąbrowskim oraz wszystkich przybyłych człon-
ków Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. 

Niestety, mimo wcześniejszych zapowiedzi, 
nie przybył Senator RP lek. wet. Lucjan Cichosz 
oraz Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii 
dr Jan Sławomirski, który ze względu na nie-
przewidziane pilne obowiązki służbowe nie 
mógł uczestniczyć w spotkaniu i przesłał ser-
deczne pozdrowienia i życzenia uczestnikom. 

Interesujący wykład na temat choroby 
Aujeszkyego wygłosił prof. dr hab. Krzysztof 

Kostro. O problemach, z którymi boryka się 
nasz zwód, toczących się rozmowach z rzą-
dem i działaniach Krajowej Izby Lekarsko - 
Weterynaryjnej opowiedział Prezes Lubelskiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet Tomasz 
Górski. Następnie Kolega Ryszard Stanibuła po-
informował zebranych o pracach legislacyjnych 
w Sejmowej Komisji Rolnictwa, o rozmowach 
związanych z przygotowaniem ustawy pionizu-
jącej Inspekcję Weterynaryjną oraz o zabezpie-
czeniu finansów na wykonanie zadań i wynagro-
dzenia pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. .

Głównym sponsorem spotkania była firma 
Pfizer reprezentowana przez lek. wet Piotra 
Lewandowskiego, który w interesujący sposób 
przedstawił nowe leki zalecane przez firmę do 
szerszego stosowania. Przedstawiciele hurtowni 
Hovet lek. wet Krzysztof Krukowski oraz lek. 
wet Artur Zubiak zachęcali biorących udział 
w spotkaniu lekarzy weterynarii do dalszej 
współpracy. Właściciel hurtowni leków wetery-
naryjnych w Janowcu k/ Puław lek. wet Zenon 
Głębicki zapraszał do szerszego korzystania z 
usług jego hurtowni oraz zachęcał do kontynuacji 
współpracy lekarzy weterynarii będących już 
jego klientami. Kolejnymi sponsorami byli: pan 
Jerzy Kołodziej – firma DOLFOS , pan Marcin 

„Daruj mu Waść Niderlandy”

Spotkanie integracyjne w mieście Hetmana 
Jana Zamoyskiego
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Soroczyński z firmy TROUW NUTRITION, 
pan Adam Dera z firmy FARMWET. Pan 
Błachowski, przedstawiciel firmy BIOFAKTOR 
odczytał pismo obrazujące problemy tej firmy. 
Do szerszego korzystania z grupowego ubezpie-
czenia na życie w firmie ALLIANZ zachęcała 
Pani Anna Pawlak. 

W dalszej części prowadzący spotkanie lek. 
wet. Ryszard Stanibuła w swoim imieniu, a tak-
że pozostałych współorganizatorów Wawrzyńca 
Laskowskiego i Macieja Szczawińskiego, zapro-
sili wszystkich uczestników na skromny, gorący 
poczęstunek, a po nim na część plenerową spo-

tkania. Przy ognisku, na luzie, podczas pieczenia 
kiełbasek, wytworzyła się sprzyjająca atmosfera 
do dyskusji także na tematy niezwiązane z za-
wodem.

Doskonała zabawa trwała do późnych godzin 
wieczornych. Wyrażając wdzięczność spon-
sorom, bez których spotkanie nie było by tak 
atrakcyjne, postanowiono o zorganizowaniu ko-
lejnego. 

Wawrzyniec Laskowski
Ryszard Stanibuła

Maciej Szczawiński

Chcę opisać nasz zawód od strony organiza-
cyjnej, widziany z samego dołu.

Wiem, że weterynaria jest „wolnym zawo-
dem”. Każdy chciałby być dla siebie „panem, że-
glarzem, okrętem”, ale musimy podporządkować 
się przyjętym normom, wyznaczonym w naszym 
przypadku przez Izbę. Tak jak „demokracja jest 
niedoskonałą organizacją państwa, ale do tej 
pory nic lepszego nie wymyślono”, tak i organi-
zacja weterynarii w formie samorządowej z Izbą 
na czele, jest jednym z najlepszych sposobów or-
ganizacji wolnego zawodu. Mam jednak wraże-
nie, że w naszej Izbie panuje demokracja budo-
wana „od góry”. Mimo wysiłku władz Izby, nie 
słychać głosu ludzi zadowolonych z jej działań . 
Patrząc z dołu, mam wrażenie, że Izba niewiele 
robi. Myślę, że nie tylko ja mam takie odczucia, 
choć z drugiej strony wiem że Koledzy w Izbie 
nie siedzą z założonymi rękami.

Pozwalam sobie podać kilka pomysłów na 
poprawienie i usprawnienie działań Izby, aby 
poprawić wizerunek tej instytucji.
1. Po pierwsze, zobowiązać członków Rady Izby, 

by robili co najmniej dwa spotkania w roku 
(robocze spotkania) członków izby w swoim 
powiecie. Wiemy ilu było chętnych do Rady 
Izby – niech pokażą, że chcieli coś zrobić dla 
izby. Będziemy mogli im za coś podziękować 
po skończeniu kadencji Rady. 

2. Po drugie, wprowadzić konieczność ciągłego 
doszkalania. Powiedzmy 10 godzin rocznie 
(2x po 5 godzin). Zapłacić koledze z powiatu 
za wykład na interesujący nas temat, choćby 

o tym, o co nas rolnicy najczęściej pytają. 
Kolega będzie miał pieniądze, a my aktualną 
wiedzę. 

3. Po trzecie, wykorzystać uczelnię i jej kadrę 
naukową.
Mamy hurtownie leków weterynaryjnych, 

oraz producentów leków, którzy pewnie by się 
dołożyli do zapłacenia wykładowcom. Nie musi-
my robić spotkań w każdym powiecie, powiedz-
my dwa trzy powiaty razem.

Na takie spotkania powinniśmy zapraszać 
władze naszej Izby. Moglibyśmy wtedy przed-
stawiać nasze oczekiwania. 

Postulaty byłyby podawane oddolnie. 
Pierwsze starcia, co do ważności postulatów, od-
byłyby się na samym dole. 

Obowiązek doszkalania spowodowałby to, że 
każdy musiałby się na takim spotkaniu pojawić. 
Jeżeli nie w swoim, to w sąsiednim powiecie. 
Wygodniej byłoby chyba odbyć szkolenie u sie-
bie. 

Wspominałem o tym na ostatnim zjeździe 
Izby. Wielu się to nie podobało, ponieważ nie 
chcieliby, żeby ich konkurenci podnosili swoją 
wiedzę. Ale jak mówiłem, to przecież ci konku-
renci wybrali ich na zjazd Izby. Nie bójmy się 
sąsiadów. 

Moje spostrzeżenia są wynikiem obserwacji, 
rozmów z kolegami lekarzami i przedstawiam je 
z życzliwości dla Izby, której sam jestem człon-
kiem.

Łój Henryk

Moje spojrzenie na naszą weterynarię.
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Kończy się IV kadencja organów Lubelskiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Wkrótce 

wybierzemy nowych delegatów na Zjazd. Warto 
więc przypomnieć prawne regulacje dotyczące 
Zjazdu, bo ważne jest by znał je każdy delegat.

Ustawa o zawodzie lekarza weteryna-
rii i izbach lekarsko-weterynaryjnych w art. 
24 wymienia wszystkie organy izb okręgo-
wych, w tym także Okręgowy Zjazd Lekarzy 
Weterynarii. Art. 25 ustawy stanowi, że naj-
wyższą władzę w izbie sprawuje właśnie 
Zjazd. Okręgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii 
odbywa się co roku, a Zjazd Sprawozdawczo- 
-Wyborczy co cztery lata w terminach usta-
lanych przez okręgową radę lekarsko- 
-weterynaryjną (art. 26.1). Uprawnienia Zjazdu 
określone w art. 27 ustawy warto przytoczyć do-
słownie: „ Okręgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii 
w szczególności:

podejmuje uchwały w sprawach objętych za-1. 
kresem działania izby;
ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz 2. 
ustala budżet izby;
rozpatruje i zatwierdza sprawozdania okręgo-3. 
wej rady lekarsko-weterynaryjnej, okręgowej 
komisji rewizyjnej, okręgowego sądu lekar-
sko-weterynaryjnego i okręgowego rzecznika 
odpowiedzialności zawodowej;
ustala organizację organów izby i tryb ich 4. 
działania;
ustala liczbę członków organów izby i zastęp-5. 
ców rzecznika odpowiedzialności zawodo-
wej;
dokonuje wyboru prezesa i członków okrę-6. 
gowej rady lekarsko-weterynaryjnej, człon-
ków okręgowej komisji rewizyjnej, członków 
okręgowego sądu lekarsko-weterynaryjnego, 
okręgowego rzecznika odpowiedzialności za-
wodowej i jego zastępców;
dokonuje wyboru delegatów na Krajowy 7. 
Zjazd Lekarzy Weterynarii;
ustala wysokość składki członkowskiej;”8. 

Uchwałą Nr 45/2002/III Krajowej Rady 
Lekarsko-Weterynaryjnej  z dnia 22 listopa-
da 2002 r. ustalony został Ramowy Regulamin 
Okręgowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii. 
Regulamin ten normuje procedowanie obrad 
Zjazdu według demokratycznych zasad. Stanowi 
wzorzec, według którego każdorazowo pod-
czas obrad, uchwalany jest Regulamin Zjazdu 
Lekarzy Weterynarii Lubelskiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej.

Najistotniejszym punktem Regulaminu jest 
§1. pkt. 1., który ustala, że w Zjeździe Lekarzy 
Weterynarii okręgowej izby lekarsko-weteryna-
ryjnej uczestniczą z głosem stanowiącym dele-
gaci wybrani na zebraniach lekarzy weterynarii 
w rejonach wyborczych. Delegat staje się pod-
miotem Zjazdu po potwierdzeniu swojej obecno-
ści na obradach (mowa o tym w §3). –Wszystko 
zatem, co dzieje się na Zjeździe, wszystkie decy-
zje Zjazdu zależą od głosu (woli) delegatów.

Podstawowe prawa i obowiązki delegata okre-
ślone są w §2 Regulaminu. Punkt 1. tego para-
grafu winniśmy wziąć sobie głęboko do serca: 
„Delegata obowiązuje obecność i czynny udział 
w posiedzeniu Zjazdu i komisji zjazdowych.”

Zjazd otwiera prezes okręgowej rady lekar-
sko-weterynaryjnej, który prowadzi obrady 
do czasu dokonania wyboru przewodniczące-
go Zjazdu (§19). Zgodnie z §21 w początkowej 
części obrad Zjazd uchwala: regulamin Zjazdu, 
porządek Zjazdu oraz dokonuje w głosowa-
niu jawnym wyboru przewodniczącego Zjazdu 
i pozostałych członków prezydium Zjazdu. 
Bezpośrednio po tym w myśl §23 Zjazd wybiera 
komisje zjazdowe określone w §12 Regulaminu. 
(Patrz: Rozdział II Organy Zjazdu)

Komentarza wymaga §25. pkt. 1. Regulaminu, 
który brzmi następująco: „Przewodniczący 
Zjazdu udziela głosu uczestnikom Zjazdu 
w sprawach objętych porządkiem obrad.” – 
Porządek obrad bywa zwykle zaproponowany 
przez Radę okręgowej izby, która odpowiada za 
przygotowanie Zjazdu. Wolą Zjazdu, na wniosek 

Zjazd Lekarzy Weterynarii
- spojrzenie delegata
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delegata porządek może być jednak zmieniony, 
np. rozszerzony o jakiś istotny temat. Jeśli zatem 
delegat chciałby zabrać głos na dowolny temat, 
który nie został ujęty przez Radę w programie, 
winien wcześniej, w początkowej części posie-
dzenia (§21.2) zadbać o wprowadzenie takiego 
tematu pod obrady Zjazdu.

Poza porządkiem obrad przewodniczący 
Zjazdu udziela głosu jedynie dla zgłoszenia 
wniosku formalnego lub sprostowania (§28).

Wzorzec, jakim jest regulamin ramowy 
(Uchwała Nr 45/2002/III – KRL-W) w warun-
kach naszej Izby nie musi obowiązywać do-
słownie. Przy uchwalaniu Regulaminu Zjazdu 
Lekarzy Weterynarii Lubelskiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej można zgłaszać i wprowadzać 
poprawki. Przykładem może być poprawka re-
dakcyjna, dotycząca §32, który obecnie brzmi 
następująco: „Po wyczerpaniu listy mówców 
zapisanych do głosowania mogą przemawiać je-
dynie wnioskodawca i przewodniczący Komisji 
Uchwał i Wniosków, następnie przewodniczący 
Zjazdu zamyka dyskusję.” –Zwrot „zapisanych 
do głosowania” należy zastąpić zwrotem „zapi-
sanych do zabrania głosu” lub „zapisanych do 
dyskusji”. (To takie oczywiste!).

Inny przykład dotyczy §25. pkt. 5. Regulaminu, 
który brzmi następująco: „Uczestnik Zjazdu za-
miast ustnej wypowiedzi może złożyć głos na pi-
śmie, który stanowi załącznik do sprawozdania 
stenograficznego”. –Biorąc pod uwagę podmio-
towość uczestniczących w Zjeździe delegatów 
warto tu dodać następujące zdanie: „W takim 
przypadku przewodniczący informuje Zjazd o 
takim trybie postępowania uczestnika i temacie, 
któremu poświęcony jest tekst”. (Dzięki temu 
delegaci będą świadomi tego co się dzieje na 
Zjeździe, a przecież nic nie może dziać się „poza 
plecami”.)

Tryb podejmowania uchwał wyznacza m.in. 
§29. pkt. 1. Regulaminu: „Projekt uchwa-
ły w sprawach objętych porządkiem obrad 
Zjazdu może zgłosić organ izby lekarsko- 
-weterynaryjnej i każdy delegat”. –Z treści para-
grafu wynika jak ważna jest znajomość tematów 
ujętych w porządku obrad. Należy się z nimi 
dokładnie zapoznać, by rozumieć czego doty-
czy dyskusja, by świadomie zgłaszać propozycje 

uchwał lub poprawek, by świadomie wreszcie 
głosować „za” lub „przeciw”. (Jasne jest, że w 
sprawach nie objętych porządkiem obrad Zjazd 
uchwał nie podejmuje.)

Zgodnie z §29.1. zgłaszający (wnioskodawca) 
przedstawia Zjazdowi (wszystkim uczestniczą-
cym w obradach delegatom) projekt uchwały w 
określonej sprawie. Wnioskodawca ponadto (!) 
w myśl §29.2 składa projekt uchwały w formie 
pisemnej do Komisji Uchwał i Wniosków.

Każdy delegat posiada także prawo zgłaszania 
poprawek do projektów uchwał (§31.1). Komisja 
Uchwał i wniosków zobowiązana jest natomiast 
zaopiniować zgłoszone poprawki (§31.2). O przy-
jęciu lub odrzuceniu poprawki decyduje Zjazd w 
drodze głosowania (§34.1).

Zjazd podejmuje uchwały w obecności co 
najmniej połowy ogólnej liczby delegatów, zwy-
kłą większością głosów w głosowaniu jawnym 
(§35). Każdy projekt uchwały przed poddaniem 
go pod głosowanie powinien być zaopiniowany 
przez Komisję Uchwał i wniosków (§29.5). W 
myśl §29.6 Komisja Uchwał i Wniosków przed-
stawia Zjazdowi wniosek o: a) przyjęcie projek-
tu uchwały bez poprawek; b) przyjęcie projektu 
uchwały z określonymi poprawkami; c) odrzu-
cenie projektu uchwały.

Z przebiegu Zjazdu sporządza się protokół, 
który stanowi jedyne oficjalne stwierdzenie 
przebiegu obrad (§40.1). Uczestnik Zjazdu bio-
rący udział w dyskusji lub delegat może zgłosić 
zastrzeżenia lub poprawki do sporządzonego 
protokołu w ciągu 14 dni od udostępnienia pro-
tokołu do wglądu (§40.5).

Ostateczne decyzje w sprawie wykład-
ni postanowień Regulaminu Zjazdu Lekarzy 
Weterynarii podejmuje Prezydium Zjazdu po za-
sięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej.

Włodzimierz Sławecki
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Przed Nami ważny okres

Czas odpoczynku, zwiedzania świata, odprę-
żenia od codziennych zajęć podczas całych 

wakacji szybko minął. Nie mniej szybko minęła 
kolejna kadencja Samorządu Lekarzy Weteryna-
rii. 

Przed Nami w miesiącu grudniu wybory do 
nowego samorządu na kolejną kadencję w okrę-
gach wyborczych i wybór delegatów na Zjazd 
Okręgowy. Jest to kolejny sprawdzian dla Naszej 
społeczności weterynaryjnej czy dorośliśmy do 
brania odpowiedzialności za siebie i czy dojrze-
liśmy do samostanowienia.

Patrząc na historię poprzednich kadencji to z 
frekwencją wyborczą w okręgach i  na Zjazdach 
Okręgowych bywało różnie, w większości bar-
dzo źle. Z wielką jednak satysfakcją należy 
wspomnieć, że w bieżącej kadencji po raz pierw-
szy w historii osiągnęliśmy 2 – krotne quorum 
na Zjazdach Okręgowych i te Zjazdy były pra-
womocne. Myślę, że jest to dowód na to, że Nasz 
samorząd odradza się jakby na nowo i że coraz 
więcej z Nas rozumie, że jest to jedyna szansa 
na podkreślenie jego rangi i naszych aspiracji 
zawodowych. Życzę nam wszystkim, aby taki 
wzrost aktywności dalej się utrzymał. 

Otrzymujecie Koleżanki i Koledzy kolejny 
numer biuletynu. Publikujemy w nim niezbędne 
informacje ułatwiające świadomy udział w wy-
borach. Jest to ważna część wiedzy wyjaśnia-
jącej stan techniczny wyborów. Najważniejszy 
jest jednak Wasz udział w nich i uświadomie-
nie sobie jak należy wykorzystać demokratycz-
ne mechanizmy wyborów. To właśnie od Was 
Koleżanki i Koledzy zależy kogo wybierzecie i 
jakie postulaty przekażecie do realizacji orga-
nom Lubelskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej 
V kadencji. To właśnie „na dole” trzeba decy-
dować kto i co ma dla nas wykonywać. Musicie 

także po wyborach na bieżąco kontrolować jak 
sprawują się Ci, których wybraliście. Konieczne 
jest zatem wzięcie udziału w wyborach możliwie 
licznej liczby wyborców. Dla dobrego funkcjo-
nowania demokracji konieczna jest permanentna 
aktywność wszystkich członków korporacji, ak-
tywność nieustająca przez cały okres tj. od wy-
borów do wyborów.

Spotykając się z Wami w różnych okoliczno-
ściach  daje  się słyszeć głosy, że izba nie spełnia 
oczekiwań jej członków. W tak krótkim tekście 
nie ma miejsca na polemikę, dlatego odkładam 
ją na Zjazd, na którym będziemy musieli przed-
łożyć relację z Naszych dokonań i usprawiedli-
wić się z powodów, dla których nie wszystko 
rozwiązaliśmy w dobiegającej już do końca IV 
kadencji. 

Cztery lata temu, z Waszej woli zosta-
łem wybrany prezesem Naszego Samorządu. 
Otrzymaliśmy wspólnie z Radą Okręgową zada-
nia i cele do wykonania. Wykonuję je do dziś z 
przekonaniem, że pracuję na rzecz całego środo-
wiska lekarzy weterynarii i reprezentuję je, nie 
zważając na to, kto jest lekarzem wolnej prakty-
ki, lekarzem Inspekcji czy profesorem, doktorem 
Naszej lubelskiej uczelni. 

Chciałbym, aby w tych wyborach, w okręgach 
wyborczych, nie było też żadnych sztucznych 
podziałów na to, kto i gdzie pracuje. Wybierzcie 
tych, którzy się sprawdzili, albo tych którzy 
mają czas dla innych i chcą z entuzjazmem dzia-
łać na rzecz naszego środowiska.

Kończąc, życzę dokonywania właściwych 
wyborów oraz powodzenia tym wszystkim, któ-
rzy zdecydują się kandydować. Do zobaczenia w 
okręgach wyborczych. 

Prezes 
Lubelskiej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej 

lek. wet. Tomasz Górski

„Świat jest niebezpiecznym miejscem do życia.
Nie tyle ze względu na złych ludzi, 
ile na tych, którzy zachowują obojętność.”

   Albert Einstein
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W Centrum Kongresowym Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w Lublinie  

11 września 2008 r. Prof. Ryszard Bobowiec 
dokonał ceremonii uroczystego otwarcia 
Kongresu Polskiego Towarzystwa Fizjolo-
gicznego „Fizjologia Bez Granic”. Kongres 
został zorganizowany przez  naukowców 
Lubelskiego Oddziału PTF z Katedry Fizjo-
logii Zwierząt Wydziału Medycyny Wetery-
naryjnej UP. Na uroczystość przybyli polscy 
i światowi specjaliści z dziedziny fizjologii – 
naukowcy z wyższych uczelni medycznych, 
rolniczych, wychowania fizycznego, oraz 
placówek Polskiej Akademii Nauk, a tak-
że licznie reprezentowani studenci z Polski  
i innych krajów. Wśród zaproszonych był m. 

in. Prof. Jerzy Żołądź, który przyczynił się 
do wielkich sukcesów sportowych Adama 
Małysza. Inauguracyjny wykład wygłosił 
Prof. Romuald Zabielski z Warszawy. Przez 
2 kolejne dni  fizjolodzy z Polski, Francji, 
Japonii, Kanady, Niemiec, Danii i Szwecji 
prezentowali swoje najnowsze osiągnięcia 
na kilkunastu tematycznych sesjach. Bardzo 
ciekawa okazała się również sesja postero-
wa rzucająca nowe spojrzenie na badania  
z dziedziny hematologii i fizjologii układu 
sercowo – naczyniowego zwierząt i czło-
wieka. Interesującą pracę opartą na bada-
niach koni arabskich zaprezentowali doc. dr 
Krzysztof Lutnicki wraz ze swoją asystentką 
Agnieszką Pomorską /na zdjęciu/.

24. Kongres 
Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego

11 – 13 września 2008 r.
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W dniu 19 maja 2008 r. odbyła się w Sali 
Centrum Kongresowego Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie uroczystość nada-
nia godności dr h.c. Rektorowi Uniwersytetu 
Rolniczego w Kijowie Prof. dr wet. Dmytrowi 
Oleksiijewiczowi Melnyczukowi.  Studia we-
terynaryjne ukończył w 1968 r.  Jest wybitnym 
naukowcem, znanym na świecie, autorytetem 
w zakresie biochemii. Napisał blisko 500 publi-
kacji, w tym 2 monografie, 4 podręczniki i 17 
artykułów przeglądowych. Jest twórcą ponad 
30 wynalazków ze świadectwami autorskimi  
i patentami a wdrożonymi w medycynie i prze-
myśle. Od 1984 r. jest Rektorem Uniwersytetu 
Rolniczego w Kijowie. Poza tym jest członkiem 
Komisji ds. Polityki Rolnej przy Prezydencie 
Ukrainy, członkiem Państwowej Komisji 
Akredytacyjnej Szkół Wyższych Ukrainy, 
Prezydentem Ukraińskiego Towarzystwa 
Biochemicznego oraz Rady Głównej FAO. 
Należy do rad naukowych czasopism  i kolegiów 
redakcyjnych różnych czasopism zagranicznych. 
Ma tytuły Profesora Honorowego Uniwersytetu 
Stanu Iowa, Uniwersytetu Rolniczego  
w Tokio, Uniwersytetu Rolniczego we Lwowie 

– Dublanach oraz Instytutu Weterynaryjnego  
w Charkowie. Tytuły dr h.c. nadały: Uniwersytet 
Humbolta w Berlinie i Uniwersytet w Gandawie. 
Jest członkiem Komitetu Wykonawczego  
i honorowym przewodniczącym Światowego 
Konsorcjum Rolniczego Szkolnictwa Wyższego 
i Badań Rolniczych. 

Laudację wygłosił Dziekan Wydziału Biologii 
i Hodowli Zwierząt prof. dr hab. Tomasz 
Gruszecki a recenzentami byli: prof. dr hab. 
Andrzej Filistrowicz z Wrocławia i prof. dr hab. 
Wiesław Skrzypczak ze Szczecina.

Na tę podniosłą uroczystość Rektor i Senat 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie za-
prosił wielu znakomitych Gości a wśród nich 
również Prezesa Lubelskiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej lek. wet. Tomasza Górskiego.  
W imieniu Prezesa adres gratulacyjny no-
wemu dr h.c. naszej Uczelni odczytał i wrę-
czył sekretarz Izby Lubelskiej dr n.wet. Jacek 
Andrychiewicz. Po uroczystości odbyło się miłe 
spotkanie w dworku na Felinie.

Sekretarz LIL-W Jacek Andrychiewicz

UROCZYSTE NADANIE TYTUŁU DR H.C.
REKTOROWI UNIWERSYTETU ROLNICZEGO w KIJOWIE

Prof. dr wet. DMYTROWI OLEKSIJOWYCZOWI MELNYCZUKOWI

Na zdjęciu: JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Prof. dr hab. Zdzisław Targoński, Prorektor ds. Studenckich 
prof. dr hab. Grażyna Jeżewska-Witkowska, JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Kijowie, dr h.c. Uniwersytetu Rolniczego  
w Lublinie Prof. dr n.wet. Dmytro Oleksijowycz Melnyczuk i nasza tłumaczka mgr Monika Wójcik. Fot. Jacek Andrychiewicz
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Nasze pokolenie przeżywa koleją zmianę na-
zwy naszej macierzystej uczelni. 7 lutego 

Sejm RP przyjął ustawę a 11 marca Prezydent 
RP ją podpisał. Ustawa weszła w życie z dniem 
11 kwietnia 2008 r. i tak mamy Uniwersytet 
Przyrodniczy w Lublinie.

Dla przypomnienia od 23 października 
1944 r. nasz wydział, jako jeden z dwóch, 
wchodził w skład Uniwersytetu im. Marii 
Skłodowskiej-Curie, którego nazwa, niezgod-
na z poprawną polszczyzną pozostaje do dzi-
siaj. W 1955 r. wszedł z Wydziałem Rolniczym  
w skład nowopowstałej Wyższej Szkoły 
Rolniczej. W 1972 r. przekształcono naszą uczel-
nię w Akademię Rolniczą. 

Zmiana nazwy nastąpiła na uroczystości  
17 kwietnia 2008 r. w Centrum Kongresowym. 
Rektor Prof. dr hab. Zdzisław Targoński przy-
jął nowy sztandar, odsłonił nową nazwę i logo 
Uczelni. 

Podczas tej uroczystości w kolejnym punkcie 
programu dyplomy dr habilitowanego otrzyma-
li m.in. z naszego Wydziału: Marcin Bartłomiej 
Arciszewski (anatomia prawidłowa), Krzysztof 
Robert Lutnicki (choroby wewnętrzne), Jacek 
Wojciech Madany (choroby wewnętrzne), Marek 
Szczubiał (położnictwo) i Jose Luis Valverde 
Pietra (fizjologia). Później wręczono odznacze-
nia państwowe – z naszego Wydziału : Srebrny 
Krzyż Zasługi Profesorowi Cezaremu Jackowi 
Kowalskiemu (farmakologia).

Odbyło się również otwarcie bardzo nowocze-
snego Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy 
rogu ul. Głębokiej i Akademickiej, obok dawnej 
„kotłowni”. Przybył nam piękny, bardzo funk-
cjonalny obiekt na miarę XXI wieku. 

Sekretarz  Redakcji
dr n. wet. Jacek Andrychiewicz

MAMY UNIWERSYTET PRZYRODNICZY  
W LUBLINIE

Wśród lekarzy weterynarii, którzy ukoń-
czyli studia w Lublinie mamy absolwen-

tów Wydziału Weterynaryjnego Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdyż  
jednym z wydziałów powołanej do życia  
23 października 1944 roku uczelni był Wydział 
Weterynaryjny. Jedenaście lat później, 6 sierp-
nia 1955 r. uchwałą nr 503  Rada Ministrów 
wyodrębniła samodzielną jednostkę nauko-
wo-dydaktyczną i badawczą, której nadała na-
zwę – Wyższa Szkoła Rolnicza. Dzięki temu 
są lekarze weterynarii, którzy otrzymali dy-
plom ukończenia Wydziału Weterynaryjnego 
Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie. Kolejna 
zmiana nazwy uczelni nastąpiła na mocy 
uchwały Rady Ministrów z dnia 23 września 
1972 roku, która nadała jej nazwę – Akademia 
Rolnicza. W ten sposób pojawili się absolwenci 

Wydziału Weterynaryjnego Akademii Rolniczej 
w Lublinie. Zmieniła się także nazwa wydzia-
łu, który otrzymał nazwę – Wydział Medycyny 
Weterynaryjnej. W efekcie mamy absolwentów 
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii 
Rolniczej w Lublinie. Wreszcie, ustawa o nadaniu 
nowych nazw niektórym akademiom rolniczym 
z dnia 7 lutego 2008 r. (Dz.U. Nr 52, poz. 300) 
w przepisie art. 2. stanowi: Akademii Rolniczej 
w Lublinie nadaje się nazwę „Uniwersytet 
Przyrodniczy w Lublinie”. Powoduje to. że te-
raz mamy absolwentów Wydziału Medycyny 
Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w 
Lublinie.

lek. wet. Anna Polska

Absolwenci Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
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Rektor – Prof. dr hab. Marian Wesołowski
Absolwent WSR Wydz. Rolniczego  
z 1971 r. dr h,c Uniwersytetu Rolniczego w 
Dublanach k/Lwowa. Autor m.in. mapy naj-
groźniejszych gatunków chwastów na terenie 
Polski. Kierownik Katedry Ogólnej Uprawy 
Roli i Roślin. Ponowny wybór po 6 latach.

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 
Prof. dr hab. Edward Pałys

Absolwent WSR Wydz. Rolniczego  
z 1970 r. Znawca systemów korzeniowych 
roślin, propagator uprawy orkiszu. Dziekan 
Wydz. Rolniczego poprzedniej kadencji, lubia-
ny i bardzo pozytywnie oceniany. Kierownik 
Katedry Ekologii Rolniczej. Członek m.in. 
LTN

Prorektor ds. Sudenckich i Dydaktyki  
Prof. dr hab. Krzysztof Gołacki

Absolwent z 1979 r. Wydz. Mechaniki 
Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej o spe-
cjalności automatyka i metrologia. Od począt-
ku pracuje w naszej Uczelni. Posiada 1 patent 
i jest autorem dwóch wdrożeń. Prowadzi prace 
m.in. z zakresu identyfikacji charakterystyk 
mechanicznych materiałów roślinnych pod 
kątem ograniczania strat ilościowych i jako-
ściowych. Kierownik Zakładu Teorii Maszyn 
i Automatyki. Opiekun licznych praktyk za-
granicznych. 

Prorektor ds. Kadr i Funduszy Inwestycyjnych 
Prof. dr hab. Krzysztof Kostro

Absolwent naszego Wydziału z 1975 r., pra-
cuje w Katedrze Epizootiologii z Kliniką 
Chorób Zakaźnych, autor 335 publikacji i 15 
podręczników, członek PTNW oraz innych 
towarzystw naukowych i m.in. Regionalnego 
Wiejskiego Centrum Integracji UE, współ-
organizator Lubelskiego Festiwalu Nauki. 
Wyróżniany licznymi nagrodami i odznacze-
niami.

i dziekańskie:
Dziekan Prof. dr hab., Stanisław Winiarczyk 

Absolwent naszego Wydziału z 1980 r. od-
był liczne staże zagraniczne m.in. w USA, 
Wielkiej Brytanii, Szwecji, Austrii, Finlandii. 
Prowadził wykłady z chorób zakaźnych na 
uniwersytecie w Uppsali. Organizator no-
woczesnego laboratorium w klinice. Autor 
i współautor ponad 110 prac naukowych i 2 

podręczników. Kierownik podyplomowego 
studium specjalizacyjnego z chorób psów i 
kotów Wiceprezes Krajowej Izby Lek.-Wet. 
i PSLWMZ. Posiada liczne odznaczenia. 
Kierownik Kat. Epizootiologii z Kliniką 
Chorób Zakaźnych od 2006 r. Prodziekan 
ds. klinicznych w dwóch poprzednich kaden-
cjach.

Prodziekan ds. Studenckich – prof. dr hab. 
Cezary Jacek Kowalski

Absolwent Wydziału Farmaceutycznego lu-
belskiej Akademii Medycznej z 1979 r. podjął 
prace na naszym Wydziale. Od 2001 r. kie-
rownik Zakładu Farmakologii. Współpracuje 
z Zakładem Chemii Leków, Zakładem 
Immunologii Klinicznej AM i Centrum 
Medycyny Doświadczalnych PAN. Autor 
opracowania bardzo czułych metod analitycz-
nych, umożliwiających wyznaczanie okresów 
karencji. Odbył liczne staże krajowe i zagra-
niczne m.in. w Szwajcarii i Austrii. Autor 
ponad 60 prac naukowych oraz 2 patentów. 

Prodziekan ds. Klinicznych – prof. dr hab. 
Piotr Silmanowicz

Absolwent naszego Wydziału z 1973 r., 
pracuje od początku w Klinice Chirurgii, 
prowadzi wykłady z chirurgii ortopedii i neu-
rologii. Odbył staże za granicą m.in. Lyonie i 
Koszycach. Autor ponad 60 prac naukowych 
Członek założyciel PTLWMZ, jako jeden z 
kilku lekarzy wet. jest członkiem Pol. Stow. 
Biomateriałów,  Stow. Zdrowej Żywności  i 
in.  Od 2001 r. kierownik Kliniki. 

Habilitacja: 
29 maja 2008 r. dr Renata Urban-Chmiel

Obrony prac doktorskich:
21 lutego 2008 r. lek.wet. Zbigniew Bełkot
27 marca 2008 r. lek. wet. Małgorzata Matysek
24 kwietnia 2008 r. lek. wet. Artur Burmańczuk
 lek. wet. Cezary Krawczyk
 lek. wet. Jacek Mochol
15 maja 2008 r. Dagmara Stępniak- Pyszniak

Plany rozbudowy Wydziału – w opracowaniu. 
Nowy budynek wzdłuż ul. Głębokiej, przebu-
dowa kliniki chorób wewnętrznych

NOWE WŁADZE REKTORSKIE i DZIEKAŃSKIE 
na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
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Orzecznie sądu koleżeńskiego
Zgodnie z art. 49 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych 
z dnia 29 stycznia 1991 r. (tekst jednolity z dnia 25 października 2002 r. Dz.U. Nr 187, poz. 
1567 z późn. zm.), uwzględniając wniosek dr n. wet. Jacka Andrychiewicza publikujemy 
orzeczenie Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego Izby Podkarpackiej w Przemyślu w sprawie 
prowadzenia szczepienia psów przeciwko na publicznym parkingu samochodowym.

SĄD
Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 7a

Przemyśl, 28.05.2008 r.

ORZECZENIE
Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego w Przemyślu

w składzie następującym:
Przewodniczący Jerzy Kopeć –
Członkowie Magdalena Machaj –
Jerzy Mazurkiewicz –
Protokolant Katarzyna Tomaszewska –

w obecności Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej lek. wet. Marka Kamińskiego, po 
rozpoznaniu w dniu 28.05.2008 r. w Przemyślu sprawy dr n. wet. Jacka Andrychiewicza  
ur. 18.o0.1941 r. syna/córki/ Haliny i Tadeusza obwinionego o to, że w dniu 10 czerwca 
2006 r. prowadził szczepienie psów przeciw wściekliźnie poza zakładem leczniczym dla 
zwierząt na publicznym parkingu samochodowym. Naruszając godność zawodu lekarza 
weterynarii stanowiąc nieuczciwa konkurencję dla innych zakładów leczniczych dla zwie-
rząt.
1/ uznaje dr n. wet. Jacka Andrychiewicza niewinnego.
2/ kosztami postępowania obciąża Podkarpacką Izbę Lekarsko-Weterynaryjnej  

w Przemyślu.

Od niniejszego orzeczenia stronom odwołanie do Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryj-
nego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego orzeczenia wraz z uzasadnieniem za 
pośrednictwem Sądu Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Przemyślu
 

 Za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Sądu
Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

lek. wet. Jerzy Kopeć
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Krystyna Paszowska Koszalin

„Chlamydia psittaci jako czynnik zapalenia spojówek  
u psów i ich właścicieli”

W chlamydiozach (zoonozach) zarówno  
u ludzi, jak i u zwierząt mogą występo-

wać analogiczne zmiany patologiczne.
Dość często obserwuje się występowanie 

zakażeń pomiędzy poszczególnymi grupami 
ekologicznymi, zwłaszcza pomiędzy ptakami  
i ludźmi. 

Tematem mojego zainteresowania była 
możliwość ewentualnego zakażenia właści-
cieli od psów wykazujących objawy zapalenia 
spojówek. Wiadomo, że zwierzęta hodowane  
w mieszkaniach, otoczone troskliwą opieką 
przez właścicieli są przez nich przytulane i gła-
skane. Zapalenie spojówek charakteryzuje się 
zaczerwieniem błon śluzowych oka, wyciekiem 
surowiczym lub surowiczo-śluzowym z worka 
spojówkowego. Objawy te powodują u zwie-
rząt niepokój i ocieranie się ich o meble, fotele, 
wersalki itp.) a nawet o ubrania domowników. 
Właściciel często głaszcze psa po Wiąże się to  
z możliwością przeniesienia czynnika zakaźne-
go z psa na człowieka.

Badaniem objęto grupę 50 psów i ich właści-
cieli. Od psów z zapaleniem spojówek pobrano 
do badania bakteriologicznego, mykologicznego 
i mikroskopowego (na obecność ciałek elemen-
tarnych) wymazy z oka lewego i prawego. Po 

analizie przeprowadzonych badań i otrzyma-
nych wyników wybrano psy, u których stwier-
dzono zakażenie chlamydiami, a badanie bakte-
riologiczne i mykologiczne dało wynik ujemny. 
Od zwierząt tych pobrano ponownie wydzielinę 
z worków spojówkowych do badania mikro-
skopowego, bakteriologicznego oraz do pró-
by biologicznej - pasaż na zarodkach kurzych. 
Analogiczne badania, jak u chorych psów, wy-
konano u ich właścicieli. Wyniki badań zesta-
wiono w tabeli.

Na podstawie przeprowadzonych badań wy-
kazano, że występujące zapalenie spojówek  
u psa nierzadko szło w parze z zapaleniem spo-
jówek u właściciela. Od wyselekcjonowanej gru-
py trzykrotnie w odstępach 3-tygodniowych po-
bierano wymazy do badań. Między badaniami 
prowadzona była terapia tetracyklinami - psów 
w lecznicy oraz właścicieli w przychodni oku-
listycznej. 

Po leczeniu tetracyklinami wykonywano ba-
dania kontrolne: bakteriologiczne, makroskopo-
we, próby immunofluorescencyjne (IF) oraz izo-
lację na zarodkach kurzych.

Analiza wyników badań wykazała stopnio-
wą poprawę po każdej stosowanej terapii tetra-
cyklinami, a w ostatnim badaniu kontrolnym  

Tab.1 Zestawienie wyników badań mikroskopowych u psów i ich właścicieli

lp Właściciel
I bad –

pies
OL OP

I-bad. Właściciel
OL OP

II bad –
pies

OL OP

II-bad. Właściciel
OL OP

III bad –
pies

OL OP

III-bad. Właściciel
OL OP

1 U. +++ + +++ ++ ++ + ++ ++ + + + +

2 M + ++ ++ ++ + + + + - - - -

3 W +++ ++ +++ +++ ++ ++ +++ +++ + + ++ ++

4 Ta +++ +++ +++ +++ + + ++ ++ + + + +

5 G. ++ ++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ - - + +

6 Tu +++ +++ ++ +++ ++ ++ ++ ++ + ++ + ++

7 To ++ +++ ++ ++ + ++ ++ ++ + ++ - -

8 S. ++ +++ +++ +++ + ++ ++ ++ - - ++ ++

Opis tabeli:
OL wymaz z oka lewego OP wymaz z oka prawego
- - brak obecności ciałek elementarnych
+ - pojedyncze ciałka elementarne (0 – 5 w polu widzenia)
++ - nieliczne ciałka elementarne (6 – 10 w polu widzenia)
+++ - liczne ciałka elementarne (11- 20 w polu widzenia)
++++ - bardzo liczne ciałka elementarne (powyżej 20 w polu widzenia)
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u 3 psów i 2 właścicieli nie stwierdzono obecno-
ści ciałek elementarnych ( chlamydii ). 

Analizując kolejno wyniki pierwszego ba-
dania psów i ich właścicieli zastanawia fakt, że 
niekiedy u ludzi (bad. nr 3,5,8) występowało 
silniejsze zakażenie chlamydiami niż u psów. 
Może to sugerować możliwość zakażenia nie 
tylko w kierunku pies – człowiek, ale również 
odwrotnym człowiek – pies.

Przedstawione powyżej wyniki badań mogą 
być sygnałem, że nie należy lekceważyć zapa-

lenia spojówek u ludzi, gdy w domu mamy psy 
i sytuacji odwrotnej, gdy u psa zaobserwujemy 
podobne objawy chorobowe. Zawsze należy 
przestrzegać zasad higieny i bezpieczeństwa, 
by nie narazić się na przykre konsekwencje,  
w formie przewlekłego zapalenia spojówek pro-
wadzące niekiedy do nieodwracalnych zmian 
patologicznych.

Przeprowadzone badania monitoringowe 
wskazują na celowość prowadzenia dalszych ba-
dań w tym kierunku.

Jestem ostatnim, który namawiałby do 
niedbałego pisania decyzji administracyj-

nych. Wszystkie elementy decyzji admini-
stracyjnej są ważne i powinny być potrakto-
wane poważnie. Jednakże trzeba także mieć 
świadomość konsekwencji powodowanych 
przez popełnione błędy. Taką świadomość 
powinien mieć także organ II instancji, któ-
remu przychodzi oceniać poprawność decy-
zji, od których strony złożyły odwołanie. 

Dziś postanowiłem napisać o powo-
łaniu podstawy prawnej, które jest waż-
nym elementem decyzji administracyj-
nych. Chcąc uniknąć zarzutu wymądrzania 
się, bo przecież nie jestem prawnikiem, 
postanowiłem posłużyć się cytatem z 
podręcznika WYDAWANIE DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH autorstwa 
prof. Roberta Suwaja z Uniwersytetu w 
Białymstoku.

„Jako kolejny element struktury decyzji 
administracyjnej ustawodawca wymienia 
powołanie podstawy prawnej. Jest to skład-
nik, którego prawidłowa konstrukcja często 
w praktyce prawnej sprawia pracownikom 
organów administracji szereg kłopotów. 
Trudno bowiem znaleźć w doktrynie jasną 
odpowiedź na pytania, z czego konkretnie 

podstawa prawna powinna się składać, jakie 
elementy są w niej zbędne. Sposób konstru-
owania podstawy prawnej jest przejawem 
kultury administrowania i wyrazem dbało-
ści o wysoką jakość wykonywanej pracy ad-
ministracyjnej.

Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznic-
twie nie budzi wątpliwości pogląd, iż pod-
stawę prawną decyzji stanowić mogą wy-
łącznie powszechnie obowiązujące w dniu 
orzekania przepisy rangi ustawowej. W za-
leżności od treści decyzji na jej podstawę 
prawną składać się będą przepisy prawa ma-
terialnego (w przypadku decyzji rozstrzyga-
jącej sprawę co do istoty) lub przepisy prawa 
procesowego (stwierdzenie nieważności de-
cyzji, wznowienie postępowania, umorzenie 
postępowania itd.).

W ramach powołania podstawy prawnej 
organ administracji nie może ograniczyć się 
do wskazania jedynie tytułów aktów praw-
nych, lecz jest zobowiązany przywołać kon-
kretne ich przepisy, tj. artykuły, paragrafy, 
ustępy, aby treść podjętego rozstrzygnięcia 
miała swoje wyraźne uzasadnione podsta-
wy.

Podstawa prawna winna zawierać przy-
wołanie wszystkich powszechnie obowią-

Co należy wiedzieć o podstawie prawnej decyzji administracyjnej

Błędy podstawy prawnej nie muszą powodować 
nieważności decyzji administracyjnej
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zujących przepisów, które legły u podstaw 
wydania decyzji, w szczególności wskazu-
jących:
1) normę uzasadniającą właściwość organu 

załatwiającego sprawę do rozstrzygania 
tego rodzaju spraw (w przypadku działa-
nia w ramach porozumienia należy wska-
zać jego istotne cechy);

2) normę uzasadniającą tego rodzaju spraw 
w drodze decyzji administracyjnej;

3) normę uzasadniającą wydanie decyzji ta-
kiej treści, jaką organ pojął.
W literaturze zwraca się uwagę, by ozna-

czając miejsce publikacji przepisów stano-
wiących, podstawę prawną, uwzględniać 
wszystkie zmiany unikając stosowania klau-
zuli „z późniejszymi zmianami” jako nie-
zgodnej z zasadą pogłębiania świadomości 
i kultury prawnej obywateli. Wydaje się, 
że jest to przejaw zbytniego formalizmu, 
powodującego, że sama podstawa prawna 
w większości decyzji administracyjnych 
będzie zawierać ponad pół strony tekstu,  
a nie ona (a w szczególności zmiany prze-
pisów) jest w rozstrzygnięciu najistotniejsza. 
Pogląd powyższy wydaje się uzasadnio-
ny jedynie wtedy, gdy rozstrzygnięcie jest 
oparte na przepisie, który został stosunkowo 
niedawno zmieniony i istnieje prawdopo-
dobieństwo, że adresat nie miał okazji się  
z nim zapoznać. W takim przypadku na uza-
sadnienie zasługiwałoby dodanie informacji 
o ostatniej zmianie ustawy stanowiącej pod-
stawę rozstrzygnięcia.

Brak powołania podstawy prawnej lub po-
wołanie jej w sposób wadliwy bądź niechluj-
ny stanowić będzie wadę decyzji, jednakże 
skutki prawne tej wadliwości zależeć będą 
od przyczyny jej wystąpienia. Jak słusznie 
zauważa A Wróbel, „powołanie podstawy 
prawnej nie jest warunkiem istnienia decy-
zji, lecz warunkiem jej prawidłowości w zna-
czeniu formalnym”. Tak więc brak podsta-
wy prawnej w decyzji nie świadczy jeszcze 
o tym, że została ona wydana bez podstawy 
prawnej i należy stwierdzić jej nieważność. 
Podobnie wadliwa konstrukcja podstawy 
prawnej nie będzie stanowić powodu do 

sformułowania zarzutu o wydaniu decyzji  
z rażącym naruszeniem prawa. Istota istnie-
nia decyzji będzie zawierała się w przepisach 
prawa (najczęściej materialnego). Otóż, jeśli 
przepisy prawa powszechnie obowiązującego 
przewidują załatwienie sprawy przez dany 
organ w drodze decyzji administracyjnej, 
poprzez wydanie rozstrzygnięcia określonej 
treści, to niezależnie od tego, czy w decy-
zji znajdzie się podana podstawa prawna, 
czy też nie, będzie ona wywoływała skutki 
prawne. Niedopełnienie obowiązku podania 
podstawy prawnej przez organ w powyższej 
sytuacji spowoduje jedynie wadliwość for-
malną decyzji i nie będzie miało wpływu 
na jej byt prawny. W jednym z wyroków 
NSA stwierdził: „Fakt powołania się przez 
organy administracji w decyzji na przepisy 
niewłaściwe w sprawie, jakkolwiek wskazu-
ją na wadliwość działania tych organów, nie 
stanowi jednak przesłanki do uznania przez 
sąd, że nastąpiło naruszenie prawa w stopniu 
istotnym dla rozstrzygnięcia, jeżeli z okolicz-
ności sprawy wynika, że organy administra-
cji mogły wydać zaskarżone decyzje, mając 
do tego podstawę w innym przepisie tej sa-
mej ustawy. Wyrok NSA z 8 lutego 1983 r.,  
I SA 1294/82 (ONSA 1983/1/5)”.

Jeżeli tekst, który zacytowałem powyżej 
sprawi, że autor jakiejś decyzji spędzi kie-
dyś spokojną noc, to będzie znaczyło, że za-
mierzony cel osiągnąłem. Niech tylko wzno-
si modły za znajomość zagadnienia przez 
organ II instancji. Niestety organ I instancji 
nie ma możliwości obrony przed błędami 
zwierzchnika.

 Ryszard Reszkowski
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Pieśń Gaudeamus igitur, czyli po polsku 
Radujmy się więc, rozbrzmiewa we wszyst-

kich uczelniach podczas inauguracji roku aka-
demickiego. Ów hymn, mający przeszło 200 lat, 
uznaje się za najstarszą zachowaną pieśń żaków, 
ucieleśnienie ich wolnego i łatwego życia.

Niektórzy badacze języka doszukują się 
związku tekstu Gaudeamus igitur z wierszem 
Scribere proposui, pochodzącym z 1287 r., któ-
rego dwa wersy są niemal identyczne z dwoma 
ostatnimi z Gaudeamus igitur. Przeczy jednak 
hipotezie, że jest to jeden i ten sam tekst, zapis 
melodii, która nie przypomina dzisiejszej.

Na manuskrypt pierwowzoru przechowywa-
ny w Bibliotheque Nationale w Paryżu natrafił 
dopiero na początku XVIII w. niejaki Johann 
Christian Günther. Przetłumaczył on średnio-
wieczny utwór Scribere proposui na język  nie-
miecki i całości nadał tytuł Brüder, lasst uns 
lustig sein (Bracia, weselmy się). Następnie do 
owych słów dorobiono muzykę…

Dzisiejszą wersję (po łacinie) zawdzięczamy 
wędrownemu poecie, studentowi uniwersytetu w 
Halle Christianowi Wilhelmowi Kindlebenowi, 
któremu w 1781 r. wpadła w ręce odbitka ma-
nuskryptu hymnu pokutnego z XIII w. Musimy 
sobie bowiem uświadomić, że de facto mamy 
do czynienia właśnie z tekstem o mało optymi-
stycznej wymowie. 

Kindleben, znany z hulaszczego trybu życia, 
mocno przerobił pierwotną wersję pieśni i po-
czątkowo nadał swemu dziełu tytuł De brevitate 
vitae (O krótkości życia), po czym wydrukował 
go w „Studentlieder” („Śpiewniku studenckim”). 
Kiedy jednak wiersz zdobył większą popular-
ność, tytułem stały się początkowe wyrazy (to 
tzw. incipit) pierwszej zwrotki. Dlaczego student 
poeta zdecydował się na tak istotną zmianę? – 
trudno powiedzieć.

Jeśli przeanalizujemy cały tekst Gaudeamus 
igitur, przekonamy się, że spore jego fragmenty 
nie przystają do odświętnych realiów inauguracji 
roku akademickiego, mówią bowiem o krótkości 
i marności życia. Ponadto hymn zaczyna się ja-
koś dziwnie, bo od… podsumowania: 

Gaudeamus igitur,
iuvenes dum sumus.
Post iucundam iuventutem,
post molestam senectutem
nos habebit humus.

(Radujmy się więc,
dopókiśmy młodzi.
Po przyjemnej młodości,
po uciążliwej starości
posiędzie nas ziemia.)

Vita nostra brevis est,
brevi finietur,
venit mors velociter,
rapit nos atrociter,
nemini parce tur.

(Życie nasze krótko trwa,
szybko się skończy,
śmierć nadchodzi szybko
i porywa nas okrutnie,
nikomu to nie będzie oszczędzone.)

Kindleben nie wziął pod uwagę tego, że aby 
przesłanie owych smutnych słów zostało do-
brze odebrane, najpierw należało wprowadzić 
czytelnika w temat, to znaczy rozpocząć od re-
fleksji ogólnej, pochylenia się nad upływem cza-
su i przemijania, a nie od razu od komentarza. 
Zauważymy, że po członie radujmy się pojawia 
się słowo więc (to znaczy łacińskie igitur, choć 
tu w znaczeniu jednym słowem, krótko mówiąc), 
a w polszczyźnie spójników więc, zatem, przeto, 
otóż używa się właśnie wtedy, gdy chce się na-
wiązać do wątku głównego bądź podsumowania 
jakiegoś wywodu. 

A zatem zgódźmy się, że kolejność dwóch 
pierwszych strof Gaudeamus igitur powinna 
być… inna, tzn. najpierw zwrotka Życie krót-
ko trwa…, a dopiero po niej Radujmy się więc, 
dopókiśmy młodzi. Widać, że eksperymentując 
z XIII-wiecznym tekstem, młody poeta coś nie-
udolnie pododawał, pozmieniał.

Mało który student zna dziś łacinę, a jeśli nawet zna, to i tak nie rozumie wymowy słynnej 
XVIII-wiecznej pieśni…

Gaudeamus igitur
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Tak czy siak Kindleben zaczyna swoją wer-
sję pieśni dość defetystycznie, dopiero w dalszej 
części ujawnia się jego hedonistyczna postawa i 
pozytywny stosunek do otoczenia. Oto w strofie 
czwartej wznosi okrzyki (z pewnością przy oka-
zji toastów) na cześć akademii i jej profesorów: 

Vivat academia,
vivant professores,
vivat membrum quodlibet,
vivant membra quaelibet,
semper sint in flore!

(Niech żyje akademia,
niech żyją profesorowie,
niech żyje każdy,
niech żyją wszyscy z osobna,
niechaj kwitną zawsze!)

Na koniec nachodzą go ogólnie refleksje pa-
triotyczne, zwraca się bowiem do rządzących 
państwem i miastem, aż wreszcie przywołuje 
„wszystkie piękne dziewczyny i mężatki praco-
wite”: 

Vivat et res publica,
et qui illam regit,
vivat nostra civitas,
maecenatum caritas,
quae nos hic protégé!

(Niech żyje i państwo,
i ten, kto nim rządzi,
niech żyje nasze miasto,
mecenasów łaskawość,
która nas tu chroni!)
 
Vivant omnes virgines,
faciles, formosae
vivant et mulieres,
tenerae, amabiles,
bonae, laboriosae!

(Niechaj żyją wszystkie dziewczyny,
przystępne, piękne,
niechaj żyją i mężatki,
delikatne, miłe,
dobre, pracowite.)

Tych kilka uwag o powstaniu pieśni 
Gaudeamus igitur i jej przesłaniu kieruję w 
pierwszej kolejności do studentów, którzy sły-

sząc każdego roku podczas inauguracji ów pod-
niosły hymn, nie rozumieją ni w ząb łacińskich 
słów. Prawda jest bowiem gorzka: mało który 
młody człowiek zna dziś łacinę (aż się hadko 
przyznać), a jeśli nawet zna, to i tak nie ro-
zumie wymowy słynnej XVIII-wiecznej pie-
śni…

W czasie roku akademickiego rozbrzmiewa 
też inna średniowieczna pieśń hymniczna napi-
sana po łacinie Gaude, Mater Polonia (Ciesz się, 
Matko Polsko) Melodia zaczerpnięta została z in-
nego hymnu, Gaude, Mater Ecclesia, będącego 
częścią Antyfonarza kieleckiego z 1372 r. autor-
stwa Wincentego z Kielczy, który skomponował 
hymn z okazji kanonizacji biskupa krakowskie-
go św. Stanisława Szczepanowskiego, bisku-
pa krakowskiego, męczennika, patrona Polski. 
Piękne tłumaczenie zawdzięczamy Leopoldowi 
Staffowi.

Utwór opowiada o sporze biskupa z królem 
Bolesławem II Śmiałym. Według króla popeł-
nił on zdradę, za którą musiał zapłacić śmier-
cią „przez obcięcie wszystkich członków”. Inna 
wersja, oparta na legendzie i żywotach św. 
Stanisława, głosi, że biskupa zamordował pod-
czas odprawiania mszy w kościele na Skałce sam 
król Bolesław Śmiały. Wprawdzie mieli to zro-
bić królewscy pachołkowie, którzy wtargnęli do 
kościoła, ale kiedy nie ośmielili się zaatakować 
kapłana, zniecierpliwiony król powalił biskupa 
sam, zadając mu cios w głowę, a następnie „roz-
siekał ciało”. 

Hymn Gaude, Mater Polonia poświęcony zo-
stał właśnie kanonizowanemu (w roku 1254) św. 
Stanisławowi. Pieśń liczy 11 zwrotek, w których 
mówi się o męczeństwie biskupa oraz cudach, 
jakie się wydarzyły za jego przyczyną. Gaude, 
Mater Polonia śpiewało rycerstwo polskie po 
odniesionych zwycięstwach, później towarzy-
szyła ona innym ważnym uroczystościom naro-
dowym, a od wielu dziesiątków lat hymn towa-
rzyszy także inauguracji roku akademickiego w 
szkołach wyższych. Oto jego cały tekst:

Gaude, mater Polonia

1. Gaude, mater Polonia. O ciesz się, matko Polsko, w sławne
Prole foecunda nobili, Potomstwo płodna! Króla królów
Summi Regis magnalia I najwyższego Pana wielkość
Laude frequenta vigili. Uwielbiaj chwałą przynależną.

2. Cuius benigna gratia, Albowiem z Jego łaskawości
Stanislai Pontificis Biskupa Stanisława1 męki
Passionis insignia Niezmierne, jakie on wycierpiał,
Signis fulgent mirificis. Jaśnieją cudownymi znaki.
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3. Hic certans pro iustitia, Potykał się za sprawiedliwość,
Regis non cedit furiæ; Przed gniewem króla2 nie ustąpił:
Stat pro plebis iniuria I staje żołnierz Chrystusowy
Christi miles in acie. Za krzywdę ludu sam do walki.

4. Tyranni truculentiam, Ponieważ stale wypominał
Qui dum constanter arguit, On okrucieństwo tyranowi,
Martyrii victoriam Koronę zdobył męczennika,
Membratim cæsus meruit. Padł posiekany na kawałki.

5. Novum pandit miraculum Niebiosa nowy cud zdziałały,
Splendor in sancto ceritus, Bo mocą swą Niebieski Lekarz
Redintegrat corpusculum Poćwiartowane jego ciało
Sparsum cælestis medicus. Przedziwne znowu w jedno złączył.

6. Sic Stanislaus pontifex Tak to Stanisław biskup przeszedł
Transit ad cæli curiam, W przybytki Króla niebieskiego,
Ut apud Deum opifex Aby u Boga Stworzyciela
Nobis imploret veniam. Nam wyjednać przebaczenie.

7. Poscentes eius merita, Gdy kto dla zasług jego prosi,
Salutis dona referunt: Wnet otrzymuje zbawcze dary:
Morte præventi subita Ci, co pomarli nagłą śmiercią,
Ad vitæ potum redeunt. Do życia znowu powracają.

8. Cuius ad tactum anuli Choroby wszelkie pod dotknięciem
Morbi fugantur turgidi; Pierścienia jego uciekają,
Ad locum sancti tumuli Przy jego świętym grobie zdrowie
Multi curantur languidi. Niemocnych wielu odzyskuje.

9. Surdis auditus redditur, Słuch głuchym bywa przywrócony
Claudis gressus officum, A chromy kroki stawia raźno,
Mutorum lingua solvitur Niemowom język się rozwiązał,
Et fugatur dæmonium. W popłochu szatan precz ucieka.

10. Ergo, felix Cracovia, A przeto szczęsny ty, Krakowie,
Sacro dotata corpore Uposażony świętym ciałem,
Deum, qui fecit omnia, Błogosław po wsze czasy Boga,
Benedic omni tempore. Który z niczego wszystko stworzył.

11. Sit Trinitati gloria,
Niech Trójcy Przenajświętszej 
zabrzmi

Laus, honor, iubilatio: Cześć, chwała, sława, uwielbienie,
De Martyris victoria A nam tryumfy męczennika
Sit nobis exsultatio. Niech wyjednają radość wieczną.
Amen. Amen.

1  Św. Stanisław Szczepanowski (1030-1079), biskup  
krakowski, męczennik, patron Polski.

2  Bolesław II Śmiały (1042-1081), król Polski (1076-1079), 
w niejasnych okolicznościach skazał na śmierć biskupa 
Stanisława, co doprowadziło do odsunięcia go od władzy 
monarszej.

MACIEJ MALINOWSKI

Dla większości P.T. Czytelników Piaski 
to zapewne miasteczko przy trasie Lublin – 
Zamość, leżące nad Giełczwią, na Płaskowyżu 
Świdnickim w województwie lubelskim. W la-
tach 1573 -1642 istniał tu zbór ariański. Zbór za-
mknął patron Adam Suchodolski, gdy przeszedł 
na kalwinizm. Pod patronatem Suchodolskich 
Piaski Wielkie, zwane wtedy Luterskimi wyro-
sły w lubelskim regionie na centrum ewangeli-
zmu. W 1783 roku patron Teodor Suchodolski 
wystawił nowy, murowany budynek zboru, któ-
rego ruiny przetrwały do dzisiaj. Parafię kalwiń-
ską zlikwidowano w 1849 roku po sprzedaniu 
Piask przez rodzinę Suchodolskich. 

Wielu z mojego pokolenia Piaski kojarzą się z 
restauracją Rarytas i najlepszymi na świecie fla-
kami. Dawno, dawno temu, za czasów PRL re-
stauracja była prawie prywatna. Prowadzącemu 
ją ajentowi zależało na przyciągnięciu licznej 
klienteli i starał się serwować smakowite potra-
wy, co było w tym czasie rzeczą niespotykaną. 
Na pierwsze miejsce wysuwały się niewątpliwie 
flaki. W owym czasie w zwyczaju przejeżdża-
jących przez Piaski było wstępowanie na porcję 

flaków i oczywiście  na …. - no mniejsza z tym. 
Nie wiem jak jest dzisiaj, bo nie miałem okazji 
sprawdzić. 

Tylko niewielkiej grupie Piaski kojarzą się 
ze szwajcarską firmą produkującą znane na ca-
łym świecie zegarki. To właśnie w Piaskach k. 
Lublina, zwanych wówczas Luterskimi, z matki 
Anny z domu Piaseckiej i ojca Joachima Patka 
- herbu Prawdzic, 14 czerwca 1811 r. (wg nie-
których źródeł - w 1812 r.)  urodził się Antoni 
Norbert Patek. Któż mógł się spodziewać, że 
właśnie urodzony Antoś Patek, zbuduje kiedyś 
w Genewie firmę produkującą najlepsze i naj-
droższe zegarki świata.

Na początku wszystko było pod górkę. 
Gdy skończył 10 lat rodzice przenieśli się do 
Warszawy. Po śmierci ojca, w wieku 16 lat, 
musiał zarabiać na utrzymanie rodziny. Były 
to czasy Królestwa Kongresowego, istniało 
Wojsko Polskie i w marcu 1828 r. wstąpił do  
1. Pułku Strzelców Konnych Jazdy 
Augustowskiej. W 1830 r. wziął czynny udział 
w Powstaniu Listopadowym. Był dwukrotnie 
ranny i za bohaterską postawę awansował do 

Z czym kojarzy się miejscowość Piaski?
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stopnia podporucznika oraz został odznaczony 
Złotym Krzyżem Virtuti Militari. 

Po klęsce powstania - podobnie jak wielu 
innych oficerów i żołnierzy Wojska Polskiego 
- musiał udać się na emigrację. Początkowo, z 
polecenia generała Bema  był komendantem 
jednego z pięciu punktów ewakuacyjnych, jakie 
znajdowały się na trasie przemarszu powstań-
ców z Prus do Francji. Potem, już po zakończe-
niu akcji przerzutowej osiedlił się we Francji, 
początkowo w Cahors, potem w Amiens, gdzie 
był zatrudniony jako zecer. Po dwóch latach, 
skutkiem wydanego pod naciskiem ambasady 
rosyjskiej, nieprzychylnego dla popowstanio-
wych polskich emigrantów zarządzenia władz 
francuskich, zmuszony został do przeniesienia 
się do Szwajcarii. Początkowo podejmował się 
różnych zajęć, między innymi w Veroux  k. 
Genewy przez pewien czas handlował likierami 
i winami, uczył się malowania, aż wreszcie pod 
wpływem szwajcarskich przyjaciół zajął się ze-
garmistrzostwem. 

1 maja 1839 roku w Genewie Antoni Patek 
wraz z innym polskim emigrantem, warszaw-
skim zegarmistrzem Franciszkiem Czapkiem, z 
pochodzenia Czechem, utworzył manufakturę 
wytwarzającą zegarki. W przedsięwzięciu tym 
finansowo uczestniczyli też pierwsi pracownicy 
firmy, m.in. polscy zegarmistrze: Wawrzyniec 
i Wincenty Gostkowscy oraz Władysław 
Bandurski. W 1845 roku Patek i Czapek rozstali 
się. Miejsce Czapka w spółce zajął trzydziestolet-
ni Francuz, Adrien Philippe, wynalazca mecha-
nizmu naciągowego z koronką zamiast dotych-
czas stosowanego kluczyka. Powstała wówczas 
spółka pod nazwą „Patek i Spółka”, przekształ-
cona z dniem 1 stycznia 1851 r. w istniejącą do 
dziś firmę o nazwie PATEK-PHILIPPE. Pod tą 
nazwą firma zyskała sławę, zdobywając m.in. 
złoty medal na Wystawie Światowej w Londynie 
w 1851. Modę na nakręcane koronką zegarki 
Patka wprowadziła królowa Wiktoria, która jako 
pierwsza z koronowanych głów kupiła nowocze-
sny czasomierz. Potem firma nie nadążała z wy-
konywaniem zleceń, bowiem były to cacuszka 
ze złota, inkrustowane emalią i drogimi kamie-
niami. 

Po śmierci Antoniego Patka firma kilkakrot-
nie zmieniała właścicieli; od kilkudziesięciu lat 
jest ona w posiadaniu rodziny Sternów, zacho-
wała jednak dawną nazwę.

Sukcesy firma PATEK-PHILIPPE zawdzię-
cza przestrzeganiu zasad pozostawionych przez 
Patka swym następcom: 

jakość produkowanych zegarków musi być  �
utrzymywana na najwyższym możliwym do 
osiągnięcia poziomie, 
trzeba umieć wprowadzać nowe wynalazki  �
i rozwiązania konstrukcyjne, które pozwolą 
uzyskać przewagę techniczną nad konkuren-
cją.
Najważniejsze nowatorskie rozwiązania 

techniczne zastosowane przez firmę PATEK-
PHILIPPE to: 

naciąg za pomocą koronki (1841 r.), �
niezależny sekundnik ( 1846 r.),  �
rozpoczęcie produkcji zegarków naręcznych,  �
które obecnie zdominowały wszystkie inne 
rodzaje zegarków. 
Wśród znanych posiadaczy zegarków firmy 

byli królowa Wiktoria i książę Albert, Zygmunt 
Krasiński, Piotr Czajkowski, Lew Tołstoj, 
Maria Curie, Albert Einstein, Niels Bohr, pa-
pież Pius XII, Walt Disney, Josip Broz Tito, car 
Rosji Mikołaj II, Ryszard Wagner, Józef Stalin, 
Federico Fellini. 

Obecnie noszą: Sophia Loren, Michaił 
Gorbaczow i Elton John, Karl Rummenigge, 
Franz Beckenbauer i Claudia Schiffer.

Antoni Norbert Patek na emigracji był aktyw-
nym działaczem katolickim i od papieża Piusa 
IX otrzymał tytuł hrabiowski. Zmarł 1 marca 
1877 r. w Genewie i został pochowany na miej-
scowym cmentarzu Chatelaine.

Dla upamiętnienia sławnego rodaka w budy-
nek szkoły w Piaskach została wmurowana tabli-
ca z wyjętymi z testamentu hrabiego Prawdzica 
słowami „Nie tylko bohaterskie czyny dają blask 
krajowi, ale i codzienna, solidna, dobra praca”.

Ryszard Reszkowski
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„Podziękujmy Temu, który wymyślił muzykę”

VII Ogólnopolski Konkurs Młodych Skrzypków
im. Stanisława Serwaczyńskiego w Lublinie

Kolejny raz Lublin gościł młodych 
skrzypków, którzy zjechali do Koziego 

Grodu by zaprezentować swoje talenty w 
konkursie skrzypcowym im. Stanisława 
Serwaczyńskiego. Odbywający się co 3 lata 
konkurs skrzypcowy dla młodych Polaków 
tym razem zbiegł się z 110 rocznicą dzia-
łalności Towarzystwa Muzycznego im. H. 
Wieniawskiego w Lublinie, które jest orga-
nizatorem tej znakomitej imprezy. Z tych po-
wodów koncert inauguracyjny miał charak-
ter nadzwyczaj uroczysty, bowiem jubileusz 
stał się okazją do przyznania przez Ministra 
Kultury Towarzystwu Muzycznemu w 
Lublinie najwyższego odznaczenia – Złotej 
Glorii Artis oraz uhonorowania wielu osób, 
które z oddaniem propagują kulturę muzycz-
ną, odznaczeniami Zasłużony dla Kultury 
Polskiej. 

Koncert był przeglądem uprawiają-
cych muzykę pod patronatem lubelskie-
go Towarzystwa. Zatem obok Chóru 
Kameralnego pod kierunkiem Beaty 
Dąbrowskiej, pojawiły się takie zespo-
ły, jak „Sławiniacy” i „Old Jazz Players”, 
Alchemia, śpiewająca w stylu gospel Renata 
Wołkiewicz i grupa taneczna pod kierun-
kiem Dariusza Łuszczyńskiego. Nie za-
brakło też uczniów Społecznej Szkoły 
Muzycznej i Szkoły Muzycznej Dla Dzieci 
Niepełnosprawnych im Paula Harrisa. Uczty 
muzycznej dopełniły gwiazdy wieczoru – 

Brzeska Orkiestra Symfoniczna i Zespół 
Cymbalistów. 

Po przesłuchaniu uczestników konkursu 
jury wskazało najlepszych. Pierwsze miej-
sca zajęły: Alicja Malesza z Goleniowa w 
grupie młodszych, Maria Włoszczowska z 
Warszawy w grupie starszych muzyków. 
W komisji konkursowej zasiadali najwięksi 
polscy artyści parający się także dydaktyką. 
Osoby, które znalazły się w finale, to świet-
ni skrzypkowie i jeszcze nieraz o nich usły-
szymy.

W grupie starszej III miejsce zajęła lu-
blinianka Anita Wąsik, która idzie śladami 
utalentowanej starszej siostry.

110 lecie Towarzystwa Muzycznego im. 
H Wieniawskiego w Lublinie to właściwy 
moment do pochwalenia się osiągnięciami, 
z których największym jest przetrwanie 
przez różne okresy w dziejach Ojczyzny, 
krzewiąc nieustannie muzykę polską, wzbo-
gacając skarbiec kultury polskiej. To także 
jest właściwy moment do złożenia gratulacji 
Panu Dyrektorowi Jackowi Ossowskiemu, 
pod  którego kierownictwem lubelskie 
Towarzystwo osiągnęło niezwykle wysoki 
poziom i doczekało się tak wysokiego mini-
sterialnego odznaczenia. 

Członek Zarządu Towarzystwa Muzycznego
im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie

lek. wet. Juliusz Wesołowski

Od 15 do 25 września w Lublinie 60 młodych skrzypków popisywało się przed 
znakomitym jury swoimi umiejętnościami. Uczestnicy konkursu byli podzieleni 
na dwie grupy: do 15 roku życia – grupa młodszych i do 25 roku – grupa starszych 
skrzypków. Zwycięzcy otrzymali przepustkę do zagrania w Międzynarodowym 
Konkursie Młodych Skrzypków, który odbędzie się w przyszłym roku.
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24 października 2008 r.. minie 45 lat od 
śmierci wspaniałego Człowieka jakim 

był Prof. dr FELIKS  STAŃSKI. Należał do gro-
na moich nauczycieli, był Dziekanem naszego 
Wydziału, kiedy zdawałem na studia i On wrę-
czał naszemu rocznikowi indeksy na uroczystej 
immatrykulacji roku akademickiego 1959/60. 
Był wszechstronnie wykształconym naukow-
cem, o szerokich zainteresowaniach, również 
humanistyczno-muzycznych. 

Urodził się 28 lipca 1909 r. w Dortmundzie, 
ukończył w 1936 r. Akademię Medycyny 
Weterynaryjnej we Lwowie. Potem pracował 
jako miejski lekarz wet. w Tarnopolu a od 1938 r. 
był w tym samym województwie kierownikiem 
lecznicy w Czortkowie,  gdzie w 1888 r. urodził 
się Prof. dr hab. Alfred Trawiński  Brał udział w 
kampanii wrześniowej w stopniu podporuczni-
ka. Uciekł z obozu internowanych żołnierzy pol-
skich na Węgrzech i przedostał się do Francji. 
Tam rozpoczął służbę w IV Dywizji Piechoty, 
był potem ranny i przewieziony do Wielkiej 
Brytanii. Do Polski wrócił stosunkowo wcze-
śnie bo już w styczniu  1947 r. i podjął pracę na 
naszym wydziale, początkowo w katedrze Prof. 
Zakrzewskiego i Żulińskiego a następnie w Kat. 
Fizjopatologii. Słuchałem Jego bardzo cieka-
wych wykładów i należałem do ostatniego rocz-
nika studentów, którzy zdawali u Niego egzamin 
z fizopatologii. Mimo dużych wymagań miło 

wspominam te zajęcia. Z naszym rocznikiem  
też rozpoczynał wtedy prace w tym Zakładzie 
dr Tadeusz Ruciński, który na pierwszym roku 
uczył nas anatomii prawidłowej. 

Profesor dr Feliks Stański  jest autorem 20 
prac wykonanych w latach 1947-1963, przede 
wszystkim z zakresu krzepliwości krwi i pod-
ręcznika „Zarys weterynarii i higieny weteryna-
ryjnej”. Był stypendystą Fundacji Rockefellera w 
USA w latach 1958-1959 co świadczy, że zdolni, 
otwarci ludzie i w tamtych czasach mogli wyjeż-
dżać za granicę. A Pan Profesor znał doskonale  
niemiecki, angielski i rosyjski …

Profesor dr Feliks Stański posiadał liczne od-
znaczenia tak państwowe jaki i z czasów II woj-
ny światowej. Był Dziekanem naszego Wydziału 
w latach 1956 -1960 i członkiem licznych towa-
rzystw naukowych. Był również delegatem pol-
skich uczelni z wydziałami weterynaryjnymi na 
międzynarodową konferencję FAO w 1960 r. po-
święconą studiom weterynaryjnym.

Pamiętajmy na co dzień a zwłaszcza 24 paź-
dziernika 2008 r. o wspaniałym przedstawicielu 
naszego zawodu, naszym znakomitym nauczy-
cielu śp. Panu Profesorze Feliksie Stańskim. 

Jacek Andrychiewicz

PROF. DR FELIKS STAŃSKI (28.VII.1909 – 24.X.1963) 

Witaj listopadzie – jutrzenko wolności.
Cieszyli się tobą ludzie wielcy, prości.
Cieszy się tobą polski naród cały,
boś ty nam ostoją wolności i chwały…..

   Jan Jagodziński 

Od redakcji do przemyśleń listopadowych 
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ZMARŁ PROF. AR 

dr hab. TADEUSZ RUCIŃSKI 
(1923-2008)

Znany, ceniony i lubiany Prof. AR dr hab. TADEUSZ 
RUCIŃSKI urodził się 24 października 1923 r.  

w Kazimierzu Dolnym, w patriotycznej rodzinie wojsko-
wej. Wspaniali Rodzice wychowali dwóch Synów. Podczas 
II wojnie światowej działali w ZWZ i Armii Krajowej. 
Po wojnie zamieszkali w Lublinie, przy ulicy Norwida 4. 
Starszy Tadeusz w 1955 roku ukończył studia weteryna-
ryjne w WSR w Lublinie i przez wiele lat był asystentem w Zakładzie Anatomii 
Prawidłowej. Następnie przeszedł do Katedry Fizjopatologii, kierowanej przez 
znakomitego, wszechstronnie wykształconego naukowca, absolwenta Lwowskiej 
Akademii Medycyny Weterynaryjnej z 1936 r. Prof. dr FELIKSA STAŃSKIEGO 
(28.07.1909 – 24.10.1063). Tam tez doktoryzował się w 1963 r. i habilitował w 1974 r. 
Po śmierci Prof. dr hab. Adama Kądziołki przejął kierownictwo zakładu i prowadził 
go do 1994 r. Jest autorem 38 publikacji, 4 skryptów i części podręcznika. Miał rów-
nież ciekawe zainteresowania poza zawodowe, interesował się bardzo elektroniką. 
Był promotorem pracy doktorskiej i opiekunem pracy habilitacyjnej. Posiadał wiele 
odznaczeń resortowych i państwowych a wśród nich Krzyż Armii Krajowej. Był 
zresztą członkiem Światowego Związku Żołnierzy AK. 

Zawsze koleżeński, uczynny, służący pomocą innym. Do ostatnich dni bardzo 
troskliwie i serdecznie opiekował się swoją bardzo ciężko chorą Żoną. Pozostanie  
w naszej pamięci jako serdeczny Przyjaciel, Człowiek o wysokiej kulturze i szero-
kich zainteresowaniach, życzliwy dydaktyk i wspaniały naukowiec. Takich jak On 
będzie brakowało nam w teraźniejszości. Odszedł 6 czerwca 2008 r. i został po-
chowany 11 czerwca o godzinie 14 na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie po 
uroczystej mszy, w obecności Rodziny, Przyjaciół i Znajomych. Pięknymi słowami 
pożegnali Go: Przedstawiciel Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz 
obecny kierownik Zakładu Fizjopatologii Prof. dr hab. Ryszard Bobowiec. Żegnał 
też Profesora TADEUSZA RUCIŃSKIEGO poczet sztandarowy Żołnierzy Armii 
Krajowej….

 CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

 Jacek Andrychiewicz 

Zdjęcie udostępniła dr Elżbieta Tusińska z Zakładu Patofizjologii
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Edward Łukasz Pawęzka

Edward Łukasz Pawęzka urodził się 18.10.1924 r.  
w Ostrówku w powiecie krasnostawskim. W czasie 

trwania okupacji będąc jeszcze bardzo młodym chłopcem 
wstąpił do ZWZ, organizacji przekształconej później w AK. 
Przeszkolony w tajnej podchorążówce, bierze czynny udział 
w walce z hitlerowskim okupantem. Po wyzwoleniu nie zry-
wa więzi ze swoim oddziałem, który został przejęty przez 

polską cywilno-wojskową organizację antykomunistyczną WIN. Z tego powodu wy-
nikają długo ciągnące się represje, a więc aresztowanie, przesłuchania i torturowa-
nie. Pobitego i nieprzytomnego funkcjonariusze bezpieki wyrzucili na ulicę prze-
konani, że umrze. Śmierci uniknął tylko dzięki rychłej pomocy ludzi dobrej woli, 
którzy udzielili Mu pomocy. Pomimo - ogólnie rzecz biorąc – wątłego zdrowia, po-
siadał silny charakter. Nie wydał nikogo. 

Studia wyższe rozpoczęte w 1946 r. na Wydziale Weterynaryjnym UMCS w Lu-
blinie ukończył w 1952 r. otrzymując dyplom lekarza wet. Jeszcze w czasie trwania 
studiów zwrócił na niego uwagę prof. Marian Chomiak i zatrudnił jako młodsze-
go asystenta w Zakładzie Anatomii Ogólnej. Jednak los nie był dla niego łaskawy. 
Można tylko domyślać się, że krnąbrna przeszłość legła u podstawy wydania nakazu 
pracy w zespole PGR Grzmiąca w woj. słupskim, co uniemożliwiło Mu kontynuację 
pracy naukowej po ukończeniu studiów. Wyjątkowo ciężkie warunki bytowe w miej-
scu pracy spowodowały pogorszenie stanu zdrowia do tego stopnia, że musiał wrócić 
do domu rodzinnego i poddać się leczeniu. Następnie pracuje jako nauczyciel zawo-
du w Szkole Sanitariuszy Weterynarii w Żyrzynie w powiecie puławskim. W 1957 r. 
rozpoczyna roczny okres pracy jako asystent na Wydziale Weterynaryjnym Wyższej 
Szkoły Rolniczej Lublinie. W dalszej kolejności pracuje w WIS w Wojewódzkim 
Zakładzie Weterynarii Lublinie. Z chwilą ustabilizowania się życia rodzinnego zo-
staje kierownikiem Lecznicy dla Zwierząt w Grabowcu i funkcję tą pełni przez 7 
lat. Pogorszenie zdrowia eliminuje Go z pracy terenowej, którą wielce sobie cenił. 
W 1966 r. zamieszkuje na stałe w Lublinie. Pracuje w Wojewódzkim Zakładzie We-
terynarii na stanowisku inspektora, zaś później przez kilkanaście lat piastuje urząd 
zastępcy dyrektora. 30 czerwca 1985 r. z powodu załamania zdrowia odchodzi na 
własną prośbę na wcześniejszą emeryturę.

Był wielokrotnie odznaczany, między innymi Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia 
Polski. Należał również do Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycz-
nych. Zmarł 25 maja 2008 r. Pożegnaliśmy Go 27 maja 2008 roku na cmentarzu 
rzymsko-katolickim przy ul. Unickiej w Lublinie.
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Wspomnienie o Świętej Pamięci 

lek. wet. Wiesławie Chwesiuku
(1936 – 2008)

Urodził się 5 stycznia 1936 roku w Murawcu, w powiecie bialskim województwa 
lubelskiego.

Po ukończeniu w 1954 roku szkoły średniej wybrał studia na Wydziale Wetery-
naryjnym Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie. W 1960 roku ukończył wybrane 
studia i uzyskał dyplom lekarza weterynarii. Wykonywanie zawodu lekarza wete-
rynarii utożsamiał z leczeniem zwierząt. Dlatego od 1 kwietnia 1960 do 31 stycz-
nia 1062 r. był ordynatorem Państwowej Lecznicy dla Zwierząt w Terespolu, a od  
1 lutego 1962 r. do 30 czerwca 1975 r. kierownikiem Państwowej Lecznicy dla Zwie-
rząt w Międzylesiu. 

Zdolnego lekarza weterynarii, wybitnego terenowca zauważyli zwierzchnicy  
organizujący nowe „gierkowskie” województwo. Od 1 lipca zostaje zatrudniony  
w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii w Białej Podlaskiej jako Kierownik Ośrod-
ka Specjalistycznego Zwalczania Zaraźliwych Chorób Zwierząt. Na stanowisku tym 
pracuje do 30 czerwca 1976 r. po czym zostaje przeniesiony na stanowisko Kierow-
nika Ośrodka Profilaktyki i Lecznictwa Weterynaryjnego. 

Jest najwyższy czas na stworzenie możliwości podjęcia studiów dla jego zdolnych 
dzieci, które kończą właśnie szkołę średnią. Los sprawia, że uzyskuje propozycję 
pracy w Lublinie na stanowisku Zastępcy Kierownika Zakładu Higieny Weteryna-
ryjnej. Praca na tym stanowisku i możliwość mieszkania w Lublinie stanowi połą-
czenie interesu rodziny z karierą zawodową.

Na stanowisku Zastępcy Kierownika ZHW i Kierownika Pracowni Diagnostyki 
Wścieklizny pracuje do 30 czerwca 1999 r. Po przejściu od 1 sierpnia 1999 r. na 
wcześniejszą emeryturę pracuje do 31 marca 2003 roku na ½ w ZHW w Lublinie, 
gdzie służy wiedzą i doświadczeniem młodym pracownikom. 

Wykonywanie zawodu lekarza weterynarii na tak wielu różnych stanowiskach 
spowodowało, że znał swój zawód jak mało kto. W pamięci współpracowników po-
został na zawsze jako wybitny i wszechstronny fachowiec oraz niezwykle życzliwy, 
pomocny w pracy i kłopotach prywatnych, wspaniały kolega. 

Zmarł 3 września 2008 r. i został pochowany na cmentarzu przy ul. Lipowej  
w Lublinie.

Cześć Jego pamięci
Koledzy 
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Wspomnienie o ś.p. 

Edwardzie Czyżaku
(1938 – 2008)

Dnia 3 września 2008 roku odszedł do Pana Kolega Edward Czyżak, 
lekarz weterynarii, który przez wiele lat pracował w miejscowości 

Rokitno w powiecie Bialskim.
Doktór Edward Czyżak urodził się 13.05.1938 roku w Piszczacu pow. Bialski. Lata dzie-

ciństwa spędzone w rodzinnym domu przypadły na ciężki okres okupacji hitlerowskiej, 
która bolesnym cieniem odbiła się na społeczności w rodzinnej miejscowości Piszczac. Od 
1945 roku do 1952 uczęszczał do szkoły podstawowej w Piszczacu.

W latach 1952 -1956 naukę kontynuował w słynnym na Południowym Podlasiu Li-
ceum Ogólnokształcącym im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej. Niestety zabrakło go 
wśród absolwentów i wychowanków uroczystego VIII Zjazdu tego Liceum,który odbył się  
w dniach 11-13 września 2008 roku.

W 1956 roku po uzyskaniu świadectwa dojrzałości wstępuje na Wydział Weterynaryjny 
Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie, który kończy w 1962 roku otrzymując dyplom leka-
rza weterynarii. Roczny staż zawodowy odbywa w Powiatowym Zakładzie Weterynarii w 
Siemiatyczach woj. Białostockie. Po stażu podejmuje pracę na stanowisku kierownika PZLZ 
w Rokitnie. Leczy zwierzęta, przeprowadza akcje profilaktyczne, udziela porad rolnikom, 
bada zwierzęta rzeżne i mięso. Prowadzi nadzór i opiekę lekarsko –weterynaryjną w PGR 
Cieleśnica oraz okresowo w Stadninie Koni Janów Podlaski, znanej na świecie z hodowli 
koni arabskich. Pełni dyżury nocne w Białej Podlaskiej. Modernizuje i udoskonala siedzibę 
lecznicy. Od 1990 roku do chwili przejścia na emeryturę prowadzi prywatą praktykę lekar-
sko -weterynaryjną i jest urzędowym lekarzem weterynarii wykonującym na terenie Gminy 
Rokitno czynności zlecone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej.

Przez cały czas pracy zawodowej doskonalił swoje umiejętności na kursach, sympozjach 
i szkoleniach. Był oddany swoim pacjentom i ich właścicielom. Zawsze był dyspozycyjny, 
sumienny i obowiązkowy. Cieszył się opinią najlepszego lekarza weterynarii, terenowego 
praktyka w naszym regionie. 
Za wzorową pracę otrzymał :

odznakę Zasłużony dla Rolnictwa w 1978 roku, –
Złoty Krzyż Zasługi w 1984 roku, –
Odznakę za Wzorowa Pracę w służbie wet. w 1985 roku. –
Świętej Pamięci Kolega Edward Czyżak został pochowany na cmentarzu w Rokitnie.  

W ostatniej drodze żegnało Go razem z pogrążoną w smutku rodziną zmarłego, liczne gro-
no przyjaciół i znajomych, wielu rolników, hodowców zwierząt, przedstawiciele Inspekcji 
Weterynaryjnej i innych instytucji oraz koleżanki i koledzy lekarze weterynarii zrzeszeni  
w Lubelskiej Izbie Lekarsko –Weterynaryjnej.

W ostatnich latach mimo ciężkiej choroby Kolega Edward starał się być dzielnym każde-
go dnia. Nie poddawał się i uczestniczył w pracach lecznicy dla zwierząt pomagając w jej 
prowadzeniu swojemu synowi, także lekarzowi weterynarii.

Wielki smutek, że odszedł od nas na zawsze dobry Kolega, wybitny fachowiec, miły  
i bezpośredni człowiek. Taki pozostanie w naszych sercach.

Koleżanki i Koledzy, lekarze weterynarii z powiatu bialskiego.
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HURTOWNIA LEKÓW WETERYNARYJNYCH
 

Sprzeda  hurtow  leków weterynaryjnych na terenie makroregionu 
lubelskiego prowadzimy od 2002 roku.  

W swojej ofercie posiadamy wszelkie dost pne na rynku leki 
weterynaryjne produkowane przez renomowane firmy krajowe i 
zagraniczne, w tym weterynaryjne leki psychotropowe. 
 

Dodatkowo oferujemy: 
 rodki opatrunkowe i materia y do szycia tkanek. 
 Narz dzia weterynaryjne. 
 Sprz t weterynaryjno-zootechniczny. 
 rodki dezynfekcyjne i piel gnacyjne. 
 Dodatki mineralno-witaminowe dla du ych i ma ych zwierz t. 
 Specjalistyczny sprz t do bada  bakteriologicznych (cieplarki, 

pod o a, kr ki). 
 Diety lecznicze dla psów i kotów firm: Royal Canin, Eukanuba, Hills i 

Arion. 
 

Naszym sta ym klientom proponujemy nieodp atnie program 
komputerowy umo liwiaj cy elektroniczny transfer danych dotycz cych 
gospodarki magazynowej w obrocie lekami weterynaryjnymi. W tym roku 
przewidujemy równie  mo liwo  sk adania zamówie  przez Internet. 
 

 
 

Proponujemy dobre ceny 
i korzystne warunki rozlicze  

ZAPRASZAMY DO WSPÓ PRACY 
20-329 LUBLIN, UL. CHEMICZNA 11B

poniedzia ek – pi tek:  700-1600 

sobota:  800-1200 

TEL./FAX: (81)4430407; INFO: 0801800031
adres e-mail: leki@centrofarb.com

WWW.CENTROFARB.COM
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