
  
Załącznik do uchwały nr 1 /2013/VI 

VI Zjazdu Sprawozdawczo- Wyborczego  

Lekarzy Weterynarii VI Kadencji 

Lubelskiej Izby  Lekarsko-Weterynaryjnej w Lublinie 

                                              z dnia 21kwietnia  2013 r. 

 

 

Sprawozdanie Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z działalności w 

latach 2009-2013 (V kadencja) 

 

Koleżanki i koledzy! 

Art. 25. ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych z 

dnia 29 stycznia 1991 r. Stanowi, że „Najwyższą władzą okręgowej izby lekarsko-

weterynaryjnej jest okręgowy zjazd lekarzy weterynarii”. Szczególną jego formą, odbywający 

się zgodnie z wymogami ustawowymi co cztery lata, jest zjazd sprawozdawczo-wyborczy, na 

którym ustępujące organy okręgowej izby rozliczają się z czteroletniego gospodarowania. 

Pozwólcie zatem, że przedstawię relację z działań podejmowanych w ostatnich czterech 

latach przez Radę Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej V kadencji, której miałem 

przyjemność po raz drugi przewodniczyć. 

Na wstępie przypominam skład ustępującej dzisiaj Rady: Jarosław Bliźniuk, Tomasz 

Brzana, Artur Burmańczuk, Stanisław Gajda, Remigiusz Gotner, Jan Kozłowicz, Jerzy 

Krasucki, Jerzy Korec, Stanisław Krzysztoń, Wawrzyniec Laskowski, Andrzej Mencel, 

Jan Nowicki, Sławomir Orlik, Przemysław Pogódź, Zbigniew Pomorski, Anna Puławska 

Bożek, Iwona Taszkun, Andrzej Więcek, Wojtas Roman, Tomasz Wróblewski, Jerzy 

Wrzesień, Stanisław Zając. 
Rada w takim składzie realizowała program przyjęty na I posiedzeniu rady V kadencji 

i realizowała go z ogromnym zaangażowaniem i starannością, czego dowodem była blisko 

stuprocentowa obecność członków rady na jej posiedzeniach. Z tym większą wdzięcznością 

kieruję szczere słowa podziękowania dla wszystkich członków rady za pracę w V kadencji. 

Wszyscy razem wykonaliśmy kawał dobrej roboty dla dobra naszego samorządu. Nie sposób 

nie zauważyć, że sytuacja wyjściowa rady V kadencji w porównaniu z początkiem IV 

kadencji była o wiele korzystniejsza, bo przypominam, że wtedy nie mieliśmy nic poza 

potencjałem ludzkim, a teraz pod koniec V  kadencji dorobiliśmy się nawet dużych 

oszczędności, doświadczenia w kierowaniu izbą i możemy bardziej optymistycznie patrzeć w 

przyszłość. 

 To, że jesteśmy dzisiaj razem w takim składzie na zjeździe sprawozdawczo-

wykonawczym też zawdzięczamy członkom ustępującej rady, którzy prawidłowo w poczuciu 

ogromnej odpowiedzialności i z pomocą powiatowych lekarzy weterynarii przeprowadzili 

zebrania w okręgach wyborczych. 

Niepokoją w tym kontekście nieudane wybory w okręgach wyborczych miasta Lublina i 

powiatu ziemskiego lubelskiego. Nam się nie udało zmobilizować kolegów z Lublina, życzę 

gorąco, aby przyszła rada z nowym prezesem za 4 lata mogła pochwalić się sukcesem w tym 

zakresie. 

 Działalność ustawową rady i biura izby przedstawia poniższa tabela:  

         

Sumaryczna  działalność Rady 2009-2013 

Lp. Tematy Liczba 

1. Posiedzenia Prezydium 22 

2. Posiedzenia Rady 22 

3. Zjazdy 4 

4. Ilość podjętych uchwał przez Radę LILW 1010 



5. Nadanie prawa wykonywania zawodu 249 

6. Stwierdzenie utraty prawa wykonywania zawodu  

43 

7. Przeniesienia z naszej Izby do innej 68 

8. Przeniesienia do naszej Izby z innej 29 

9. Wykreślenia z powodu zgonu 25 

10. Wpis do rejestru uprawnionych do wystawiania 

paszportów 

 

80 

11. Wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla 

zwierząt 

 

130 

12. Wpis zmian w regulaminie zakładu leczniczego dla 

zwierząt 

 

145 

13. Wykreślenie z ewidencji zakładów leczniczych dla 

zwierząt 

 

111 

14. Dotyczące spraw bieżących Izby 56 

15. Wszczęcie postępowania administracyjnego  31 

16. Umorzenie postępowania 8 

17. Zrzeczenie się prawa wykonywania zawodu 9 

18.  W sprawie rozłożenia na raty zadłużenia  7 

19.  Wszczęcie procedury nadania prawa wykonywania 

zawodu 

 

1 

20. Uchylono uchwały 2 

21. Skreślenie z rejestru lekarzy weterynarii 

uprawnionych do wystawiania paszportów 

 

 

 

16 

Inne 

22. Kontrole zakładów leczniczych 154 

23. Ilość przyznanych medali LILW 92 

24. Ilość odznaczeń państwowych 7 

25. Ilość przyznanych Odznak Honorowych Meritus 14 

26. Nagroda Złotego Chirona  1 

 

 

Do zadań stałych rady izby należały: 

- pomoc finansowa potrzebującym koleżankom i kolegom w ramach funduszu 

samopomocowego 

- spotkania szkoleniowo-integracyjne we wszystkich powiatach (szczególne 

podziękowania dla lek. wet. Pawła Matenki i lek. wet. Michała Piaseckiego z Łukowa, 

którzy nie będąc członkami rady, każdego roku organizowali te spotkania) 

- kontynuowania obligatoryjnego ubezpieczenia OC lekarzy weterynarii w ramach 

składki członkowskiej 

- udział we wszystkich zjazdach Izby Aptekarskiej i Izby Lekarskiej 

- udział we wszystkich inauguracjach roku akademickiego na Wydziale Medycyny 

Weterynaryjnej UP w Lublinie oraz uroczystościach nadawania tytułu lekarza 

weterynarii, fundując z tej okazji nagrodę dla wyróżniających się studentów 

- udział w zjazdach sprawozdawczych zaprzyjaźnionych izb: podkarpackiej, 

warszawskiej, północno-wschodniej, małopolskiej, zachodnio-pomorskiej 



- liczne robocze kontakty z wojewódzkim lekarzem weterynarii i lekarzami 

powiatowymi w sprawach ważnych dla zawodu 

- stałe mobilizowanie do regularnego opłacania składek, a dla opornych stosowanie 

instrumentów prawnych 

- przekazywanie bieżących informacji z prac izby poprzez stworzoną stronę 

internetową, którą administruje i rozwija kolega Rafał Michałowski za co mu 

dziękuję. 

W okresie sprawozdawczym braliśmy czynny udział w obchodach 65-lecia Wydziału 

Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie i nadawania tytułu Honoris Causa prof. Stanisławowi 

Wołoszynowi. 

W październiku 2012 roku uczestniczyliśmy w obchodach 45-lecia pracy naukowo-

dydaktycznej prof. Zbigniewa Pomorskiego, osoby wyjątkowej dla naszego środowiska. Był 

to jubileusz nauczyciela akademickiego, pioniera polskiej dermatologii weterynaryjnej, 

twórcy specjalizacji zawodowej i człowieka samorządu. Obchodziliśmy również 20-lecie 

naszego samorządu zarówno w wymiarze krajowym jak i naszym lokalnym w Puławach. 

 Przez całą kadencję starałem się czynić wszystko co było możliwe dla dobra członków 

izby. 

Jako prezes LILW uczestniczyłem we wszystkich posiedzeniach Krajowej Rady oraz 

Konwentu Prezesów, którego byłem dziekanem. Istotą mojej działalności były uchwały, 

interpelacje i stanowiska składane prezesowi Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i 

dotyczyły one: 

- ustawicznego kształcenia 

- zmiany art. 16 ustawy o inspekcji weterynaryjnej 

- zwalczanie choroby Aujeszkiego 

- zmiany rozporządzenia o wynagrodzeniach za czynności wykonywane z wyznaczenia 

powiatowego lekarza weterynarii 

- w sprawie obniżenia odpisu składki na Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną 

- w sprawie podania się do dymisji prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 

- w sprawie płac pracowników inspekcji weterynaryjnej 

- w sprawie utworzenia nowej inspekcji bezpieczeństwa żywności (IBŻ) 

- w sprawie likwidacji świadectw zdrowia dla świń przeznaczonych do uboju 

- w sprawie niekontrolowanego obrotu środkami farmaceutycznymi 

- w sprawie nowotworzonych wydziałów medycyny weterynaryjnej w Krakowie, 

Bydgoszczy i Poznaniu 

- w sprawie protestu urzędowych lekarzy weterynarii 

- w sprawie zaległości finansowych za prace zlecone urzędowym lekarzom weterynarii 

- w sprawie likwidacji 380 zakładów ubojowych w Polsce 

Szczegółowo o w/w problemach informowałem w sprawozdaniach rocznych lub na stronie 

internetowej. 

 Chciałbym też przypomnieć, że nastąpiła zmiana na stanowisku przewodniczącego 

zarządu kasy pośmiertnej po śmierci Ś. P. kolegi Julka Wesołowskiego. Obecnie funkcję tę 

pełni Ryszard Reszkowski, a członkami są Wojciech Tyczyński i Jacek Andrychiewicz. 

Doktorowi Reszkowskiemu w tym miejscu dziękuje za wszystko co zrobił dla naszej izby i 

dla mnie osobiście w trudnym okresie dla izby. 

 Nie zapominamy również o tych, którzy odeszli od nas na zawsze. Uczestniczyliśmy 

w uroczystościach pogrzebowych i solidaryzowaliśmy się w tych smutnych chwilach z ich 

rodzinami. W czasie V kadencji rady z żalem pożegnaliśmy 42 lekarzy weterynarii w okresie 

od ostatniego zjazdu: 



Ś.P. Eugeniusza Kurdziałka, Waldemara Głębickiego, Antoniego Małolepszego, Jerzego 

Wacińskiego, Stanisława Rózgę, Juliana Stankiewicza, Bogdana Włodarczyka, Tomasza 

Zwolskiego, Leszka Zubika 

Cześć ich pamięci. 

 Z satysfakcją mogę powiedzieć, że mamy profesjonalne biuro izby, w którym 

zatrudniamy obecnie 4 osoby co zapewnia sprawne administrowanie izbą. Wszystkim paniom 

składam serdeczne podziękowania za 8 lat współpracy. 

 Na dobry wizerunek izby zapracowały też pozostałe organy izby. Mam na myśli 

rzecznika odpowiedzialności zawodowej Rafała Michałowskiego i jego zastępców, 

przewodniczącego okręgowego sądu lekarsko-weterynaryjnego Piotra Listosa wraz z jego 

członkami. Wszystkim Wam za ogromne poświęcenie, za wytrwałość w dążeniu do prawdy 

na gruncie przepisów naszego prawa korporacyjnego w kształtowaniu właściwych postaw 

lekarzy weterynarii składam serdeczne podziękowania i słowa wdzięczności. Wypracowane 

przez was standardy będą wzorem dla Waszych następców. Dziękuję komisji rewizyjnej wraz 

z jej przewodniczącym Zbigniewem Mizakiem za sprawiedliwą ocenę naszej gospodarki 

finansowej. Nie może zabraknąć słów podziękowania dla wojewódzkich lekarzy weterynarii 

Jana Sławomirskiego, Jerzego Zarzecznego, dla powiatowych lekarzy weterynarii za pomoc, 

za gotowość i chęć rozwiązywania problemów urzędowych lekarzy weterynarii. 

Dziękuję również za okazaną mi sympatię i życzliwość dla naszej izby władzom dziekańskim 

UP Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie, dyrekcji PIW w Puławach, prezesowi 

zakładów Biowet w Puławach Mirosławowi Grzędzie. Szczególne słowa podziękowania 

kieruję również do naszych stałych sponsorów,  którzy wspierali nasze inicjatywy finansowo. 

Dziękuję firmom Centrofarb, Vet-agro, Vetoquinol, Pfizer i Alianz. Dziękuję też za lata 

współpracy byłym pracownikom biura izby p. Marii Deszczak, dr Antoniemu Więcławskiemu 

oraz Jackowi Andrychiewiczowi – kronikarzowi izby za okazaną mi pomoc. 

Na zakończenie mojej 8-letniej kadencji jako prezes tej izby uważam, że zrobiliśmy dużo, ale 

nie wszystko co można było jeszcze zrobić, zarówno na szczeblu krajowym jak i w naszej 

izbie okręgowej. 

 Za największe zagrożenie dla naszego samorządu i dla zawodu lekarza weterynarii w 

Polsce uważam 3 nierozwiązane do końca kwestie: 

- utworzenie nowej IBŻ (odłożono do 2015r) 

- wprowadzenie nadzoru właścicielskiego w rzeźniach 

     - oddzielenie preskrypcji od stosowania leków i zmiana kategorii dostępności                                                                                   

   leków weterynaryjnych. 

Kończąc niniejsze sprawozdanie życzę delegatom VI zjazdu sprawozdawczo-wyborczego 

owocnych obrad, trafnych wyborów i zapału do pracy w kolejnej kadencji naszej izby.  

 

 

                      W imieniu Rady 

                                               Prezes Rady 

                                                   Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

                                                lek. wet. Tomasz Górski 


