Sprawozdanie Prezesa Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na III Sprawozdawczy Zjazd V
Kadencji

Minął kolejny rok naszej działalności, rok bogaty w wydarzenia ważne dla naszego zawodu i całej
korporacji. Między innymi w tym właśnie roku minęło 20 lat istnienia naszego samorządu. W związku
z tym izby okręgowe organizowały lokalne uroczystości w celu uczczenia tego wydarzenia. Byłem
uczestnikiem niektórych z nich, reprezentując naszą Izbę na Podkarpaciu, w Małopolsce, i mogę
stwierdzić, że koledzy obchodzili to święto podobnie jak my podczas uroczystości w Puławach. Mimo
radosnego nastroju, jaki powinien towarzyszyć temu wydarzeniu, wszędzie wyczuwało się
niewątpliwie pewien niepokój oraz niepewność i obawę o przyszłość naszego zawodu, szczególnie w
kontekście ostatniego protestu i Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii w
Warszawie.
Krajowym obchodom tego jubileuszu też udzielił się ten nastrój, między innymi dlatego
zorganizowana delegacja naszej Izby nie uczestniczyła czynnie w tych obchodach – powody zostały
wyjaśnione w stanowisku prezydium LIL-W.
Krajowy Nadzwyczajny Zjazd Lekarzy Weterynarii, nie udzielając wotum zaufania prezesowi
Tadeuszowi Jakubowskiemu, uruchomił całą sekwencję wydarzeń, które ostatecznie doprowadziły do
zmiany na stanowisku prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.
Rada Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, podejmując uchwały:
– wezwania prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Tadeusza Jakubowskiego do ustąpienia
z zajmowanego stanowiska,
– zawieszenia składek na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,
– zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii w celu odwołania prezesa
Tadeusza Jakubowskiego, w sposób znaczący przyczyniła się do zmian, jakie nastąpiły we władzach i,
mam nadzieję, w sposobie sprawowania tej władzy na szczeblu krajowym.
W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć o wydarzeniu, jakim był I Kongres Praktyki
Weterynaryjnej Vet-Forum w Łodzi, który odbył się w dniach 9-10.04.2011 r. Była to impreza
niezwykle udana i jak najbardziej słuszna w swych zamierzeniach, ale sposób i wielkość
wydatkowania naszych pieniędzy przez KRL-W, a właściwie samowolnie przez prezesa – są nie do
zaakceptowania. Nowy prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i stara Rada są na etapie
wyjaśniania wszelkich nieprawidłowości związanych z tym kongresem.
Rada Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej podejmowała stanowiska w następujących
kwestiach:
– w sprawie ustawicznego kształcenia lekarzy weterynarii,
– instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii dotyczącej nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych w
ubojniach oraz w sprawie niezwykle ważnej dla naszego środowiska, jaką były zaległości finansowe z
budżetu państwa za czynności z wyznaczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii.
W naszym województwie zaległości finansowe wobec lekarzy sięgały ponad 3 miesiące. Po
rozmowach przeprowadzonych z Lubelskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii i Wojewodą
Lubelską ten problem ma się już nie powtórzyć w tym roku, a w roku 2013 – według zapewnień Pani
Wojewody i Jej służb – nie będzie mógł zaistnieć ze względu na zupełnie inne formy finansowania
tych zadań.
Niezwykle ważną kwestią, może nawet najważniejszą dla naszej Rady i całego naszego
środowiska, jest ciągłe straszenie nas reformowaniem Inspekcji Weterynaryjnej i tworzenie nowej
Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii.
Tak się złożyło, że zostałem przewodniczącym Nadzwyczajnej Komisji Krajowej Rady
Lekarsko-Weterynaryjnej do projektu tej ustawy. Wielokrotnie w komunikatach nasza komisja
wypowiadała się dość obszernie i wyczerpująco o tym, jakie jest jej zadanie, cel oraz jakie powinno
być miejsce weterynarii w przyszłej inspekcji bezpieczeństwa żywności, jeśli takowa ma powstać.
Dzisiaj mogę jedynie dodać, że zrobimy wszystko, aby nie doszło „do zaorania weterynarii w Polsce”,
ale do tego potrzebna jest jedna rzecz – musimy być wszyscy razem.

Do Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wpływają podania o wsparcie finansowe.
Rozwiązano problem dłużników, z którymi brak kontaktu, i uchwalono sposób postępowania, łącznie
z koniecznością egzekucji należności.
Członkowie naszej Rady zorganizowali spotkania szkoleniowo-integracyjne lekarzy weterynarii w
Rykach i w Chełmie oraz dwa spotkania: jedno w formie wycieczki w okolice Włodawy i Kodnia,
drugie w Lublinie dla emerytowanych profesorów i lekarzy weterynarii Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej w Lublinie.
Reprezentowałem naszą Izbę w Zjeździe Okręgowym Izby Aptekarskiej w Lublinie na uroczystych
obchodach 20-lecia Izby Lekarskiej w Lublinie, na uroczystym nadaniu sztandaru Izbie PółnocnoWschodniej w Białymstoku oraz na uroczystości wręczenia dyplomów lekarza weterynarii rocznika
2005-2011 na naszym Wydziale.
W liczbach działalność Rady w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco: na
dzień dzisiejszy liczba członków Izby czynnych zawodowo wynosi 1385 osób, emerytów 165,
rencistów 10, status bezrobotnego posiadają 32 osoby – z tego tytułu dokonano umorzeń na kwotę
6443,00 zł. Fundusz Samopomocowy udzielił pomocy finansowej najbardziej potrzebującym na kwotę
17 055,00 zł.
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Tematy
Posiedzenia Prezydium
Posiedzenia Rady
Zjazdy
Ilość podjętych uchwał
Nadanie prawa wykonywania zawodu
Stwierdzenie utraty prawa wykonywania zawodu
Przeniesienia z naszej Izby
Przeniesienia do naszej Izby
Wykreślenia z powodu zgonu
Wpis do rejestru uprawnionych do wystawiania paszportów
Wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt
Wpis zmian w regulaminie zakładu leczniczego dla zwierząt
Wykreślenie z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt
Dotyczące spraw bieżących Izby
Wszczęcie postępowania administracyjnego
Umorzenie postępowania
Zrzeczenie się prawa wykonywania zawodu
Kontrole zakładów leczniczych
Ilość wręczonych medali
Ilość odznaczeń

liczba
6
4
1
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3
13
6
6
21
37
43
28
10
4
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8
51
33
7

Rada, zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt,
realizowała nadzór nad zakładami leczniczymi dla zwierząt. Przeprowadzono 51 kontroli zakładów
leczniczych. Trzy zakłady, które nie spełniały wymogów ww. ustawy, zostały zlikwidowane.
Pozostałym wydano zalecenia z terminami usunięcia uchybień.
Kontynuowane jest ubezpieczenie OC lekarzy weterynarii w ramach składki członkowskiej.
W minionym roku miały także miejsce smutne wydarzenia. Odeszli od nas na zawsze drodzy
nam lekarze weterynarii: Remigiusz Bomba, Zbigniew Wrona, Aleksander Stefanowski, Andrzej
Owczarewicz, Magdalena Rajchert-Antoniak, Zbigniew Domiński, Zofia Grzeszkiewicz-Janiszewska,
Stefan Nieciecki, Marian Kaszuba, Rafał Antczak, Marian Król, Juliusz Wesołowski, Henryk Lipka i
Barbara Nagórna-Stasiak.

Kończąc, dziękuję wszystkim Członkom Rady, pozostałym organom naszej Izby oraz lekarzom
weterynarii nie będącym w strukturach Izby za okazaną mi pomoc i za pełną zaangażowania pracę dla
dobra naszego samorządu i zawodu.

Prezes Rady
Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
Lek. wet. Tomasz Górski

