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Biuro Izby czynne od poniedziałku do piątku  
od godz. 8.00-15.00. 

      
 



                                      Program Zjazdu: 
 
 

1.   Otwarcie Zjazdu. 
2.   Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zjazdu. 
3.   Przyjęcie regulaminu Zjazdu i porządku obrad. 
4.   Wybór Komisji Zjazdu: 

•••• Mandatowej, 
•••• Uchwał i Wniosków 
•••• Regulaminowej 

5.  Wystąpienia zaproszonych Gości. 
6.   Stwierdzenie prawomocności Zjazdu 
7.   Sprawozdania: 

•••• Prezesa  Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej 

•••• Skarbnika Rady Małopolskiej Izby Lekarsko- 
Weterynaryjnej 

•••• Przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej 
•••• Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
•••• Przewodniczącego  Sądu Lekarsko- Weterynaryjnego 

8.   Przedstawienie projektów uchwał 
9.   Dyskusja i zgłaszanie wniosków 

10.   Przyjęcie uchwał i wniosków 
11.   Przyjęcie Regulaminu Organizacji i Trybu   

           Działania Sądu Lekarsko- Weterynaryjnego MILW  
12.  Wolne wnioski 
13.  Zakończenie Zjazdu 
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Regulamin 
Okr ęgowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Małopolskiej Izby 

Lekarsko- Weterynaryjnej 
 
 

       ROZDZIAŁ I 
   

  Uczestnicy i Goście Zjazdu 
 

                 §  1 
 
1. W Okręgowym Zjeździe Lekarzy  Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej      
     w Tarnowie zwanym dalej „Zjazdem” uczestniczą z głosem stanowiącym  delegaci na  
     Okręgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii wybrani na zebraniach lekarzy weterynarii rejonów   
     wyborczych objętych obszarem  Okręgowej Izby Lekarsko-Weterynaryjne w Tarnowie  na    
     kadencję  4 lat  zwani dalej „delegatami”. 
 
2.   W Zjeździe mogą brać udział także goście zaproszeni przez Okręgową Radę Lekarsko-  
      Weterynaryjną lub przez Zjazd. 
 
      §  2 
 
1.   Delegata obowiązuje obecność i czynny udział w posiedzeniu Zjazdu i komisji       
      zjazdowych. 
2.   Delegat może być członkiem tylko jednej komisji zjazdowej. 
3.   Udział delegata w głosowaniu podczas posiedzenia Zjazdu i komisji zjazdowych  jest  
      jednym z jego podstawowych obowiązków. 
4.   Przyczyną usprawiedliwiającą niemożność wzięcia przez delegata udziału w posiedzeniu  
      Zjazdu  jest: 
           1/ choroba albo konieczność opieki nad chorą osobą, 
 2/inna poważna przeszkoda. 
      

 §  3  
 

1.  Uczestnik Zjazdu stwierdza swoją obecność na obradach Zjazdu każdego dnia podpisem 
    na liście obecności. 
       
 
 

ROZDZIAŁ II 
 

                  Organy  Zjazdu 
         
                                                               §  4 
 
Organami  Zjazdu są: 
           1/  Przewodniczący Zjazdu, 
           2/  Prezydium Zjazdu, 
           3/  Komisje zjazdowe, 
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      §  5 
 
1. Organy Zjazdu wybierane są przez delegatów na Zjazd. 
2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje delegatom wybranym na Zjazd przez  

zebrania lekarzy weterynarii rejonów wyborczych, których mandat nie wygasł z przyczyn 
wymienionych w art.12 ustawy z dnia 21 grudnia 1990r. o zawodzie lekarza weterynarii i 
izbach  lekarsko-weterynaryjnych. 
 
      §  6 
 

1. Prawo zgłaszania kandydatów do organów Zjazdu przysługuje każdemu delegatowi na  
Zjazd. 

2. Liczba kandydatów na Przewodniczącego Zjazdu, członków Prezydium Zjazdu i komisji  
      zjazdowych jest  nieograniczona. 
 
      §   7 
 
1. Przewodniczącego Zjazdu wybiera Zjazd  niezwłocznie po otwarciu posiedzenia Zjazdu. 
2. Wybór Przewodniczącego odbywa się jawnie. 
3. Jeżeli na funkcję Przewodniczącego Zjazdu: 
         a/ kandyduje jeden delegat, dla ważności jego wyboru wymagane jest oddanie na jego   
             kandydaturę bezwzględnej większości głosów delegatów uczestniczących w Zjeździe, 
         b/ kandyduje więcej niż jeden delegat, wybranym zostaje ten kandydat, na którego  
             kandydaturę oddano bezwzględną większość głosów delegatów uczestniczących w  
             Zjeździe.  W przypadku, gdy żaden z delegatów nie otrzymał bezwzględnej  
             większości głosów, przeprowadza się ponownie głosowanie, w którym uczestniczy  
             dwóch kandydatów, którzy otrzymali  największą liczbę głosów w poprzednim  
             głosowaniu. Wybranym zostaje kandydat , który otrzymał w tym głosowaniu  
             największą ilość głosów. 
 
      §   8 
Przewodniczący Zjazdu: 
 1/ przeprowadza wybory Zastępców Przewodniczącego Zjazdu, Sekretarzy Zjazdu i  
                członków komisji zjazdowych, 
 2/ reprezentuje  Zjazd, 
 3/ zwołuje posiedzenia Zjazdu, 
 4/ przewodniczy posiedzeniom Zjazdu, 
 5/ przewodniczy  posiedzeniom Prezydium Zjazdu, 
 6/ podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Zjazdu. 
 
      §   9 
 
1. Zastępcy Przewodniczącego Zjazdu zastępują go w zakresie  przez niego określonym. 
2. Sekretarze Zjazdu: 

      1/  dokonują obliczeń głosów delegatów podczas głosowań jawnych, 
      2/  przyjmują zapisy do udziału  w dyskusji, 
 3/  gromadzą dokumentację Zjazdu, 
 4/  podejmują inne czynności wynikające z Regulaminu Zjazdu. 
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      §  10 
 
Prezydium Zjazdu stanowią: Przewodniczący Zjazdu , dwóch  Zastępców Przewodniczącego 
Zjazdu i dwóch Sekretarzy Zjazdu. 
 
      §  11 
Prezydium Zjazdu: 
 1/ rozstrzyga odwołania od decyzji Przewodniczącego Zjazdu 
 2/ wykonuje inne czynności wynikające z Regulaminu Zjazdu, 
 3/ dokonuje wykładni przepisów Regulaminu Zjazdu, po zasięgnięciu opinii  
     Komisji Regulaminowej. 
 
      §  12 
 
1. Zjazd wybiera spośród  delegatów komisje zjazdowe: 

1/ Mandatową w liczbie  trzech delegatów 
2/ Uchwał i wniosków 
3/ Wyborczą 
3/ Skrutacyjną 
4/ Regulaminową. 

      §  13 
  
Komisja Mandatowa: 
 1/ określa liczbę delegatów obecnych na Zjeździe, 
 4/ stwierdza uprawnienie lub brak uprawnienia Zjazdu do przeprowadzenia wyborów 
     oraz podejmowania uchwał, 
 5/ sporządza protokół z czynności który zawiera: 

a/ termin i miejsce Zjazdu, 
b/ skład Komisji, 
c/ określenie liczby delegatów  uprawnionych do udziału w Zjeździe, 

                             d/ określenie liczby delegatów przybyłych na Zjazd, 
e/ wskaźnik procentowy liczby delegatów obecnych na Zjeździe do liczby  
   delegatów uprawnionych do udziału w Zjeździe. 

                              f/  informacja o informację o poprawności powiadomienia członków  
                                 rejonowego zebrania wyborczego o terminie i miejscu zebrania 
                                 wyborczego, 
                              g/ stwierdzenie ważności lub nieważności rejonowego zebrania  
                                 wyborczego, 
                              h/ podpisy członków komisji. 
 

§  14 
  
Komisja Uchwał i Wniosków: 
 1/ przyjmuje propozycje w sprawie uchwał  Zjazdu, 
 2/ opracowuje projekt uchwał, stanowisk, apeli, rezolucji Zjazdu. 
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§  15 
 

Komisja wyborcza : 
            1/ informowanie o zasadach przeprowadzania wyborów, 
            2/ sporządzenie, na podstawie zgłoszeń, listy kandydatów na delegatów na okręgowy 
                zjazd lekarzy weterynarii w kolejności alfabetycznej. 
 
 

§ 16 
 

      Komisję skrutacyjną: 
            1/ przygotowanie kart do głosowania na podstawie list sporządzonych przez 
                komisje wyborczą, 
            2/ wydawanie kart do głosowania uprawnionym do głosowania członkom 
                zgromadzenia wyborczego, 
            3/ przyjmowanie od uprawnionych do głosowania członków zgromadzenia 
                wyborczego kart do głosowania, 
            4/ obliczenie oddanych głosów, 
            5/ sporządzenie protokółu głosowania zawierającego: 
                a/ nazwę, datę i miejsce zebrania wyborczego, 
                b/ skład komisji, 
                c/ liczbę osób uprawnionych do głosowania, 
                d/ liczbę osób którym wydano karty do głosowania, 
                e/ liczbę oddanych kart do głosowania, 
                f/ liczbę głosów nieważnych, 
                g/ liczbę głosów ważnych, 
                h/ liczbę głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów, 
                 i/ wynik glosowania, 
                 j/ liczbę niewykorzystanych kart do glosowania, 
                k/ podpisy członków komisji, 
           6/ przedstawienie wyników głosowania. 
 
      §   17 
 
     Komisja regulaminowa: 

1- Czuwa nad prowadzeniem Zjazdu zgodnie z regulaminem 
       

§   18 
 
1. Komisje Zjazdowe wybierają ze swojego składu przewodniczącego, zastępcę 

przewodniczącego  i sekretarza.  
2. Komisje obradują na posiedzeniach Zjazdu. 
3. Przewodniczący poszczególnych Komisji kierują ich pracami i składają sprawozdanie z 

działalności przed Zjazdem. 
4. Komisje podejmują swoje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy składu członków komisji. 
5. Komisje sporządzają ze swoich czynności protokoły, które podpisują wszyscy członkowie  

obecni na posiedzeniu. 
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R O Z D Z I A Ł   III 
 

         Przebieg   obrad   Zjazdu 
 
      §   19 
 
Zjazd otwiera Prezes Okręgowej  Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w Tarnowie, który 
prowadzi obrady do czasu dokonania wyboru Przewodniczącego Zjazdu. 
 
      §   20 
 

1. Obrady Zjazdu odbywają się na posiedzeniach plenarnych. 
2. Obrady Zjazdu są jawne. 
3. Za zgodą co najmniej połowy delegatów obecnych na posiedzeniu Zjazd może 

uchwalić tajność obrad w określonej sprawie. 
 

§   21 
 
W początkowej części obrad Zjazd: 
  1/ uchwala regulamin obrad  Zjazdu, 
  2/ uchwala porządek obrad Zjazdu, 
  3/ dokonuje w głosowaniu jawnym  wyboru Przewodniczącego Zjazdu i jego  
                            Zastępców oraz  Sekretarzy tworzących Prezydium Zjazdu. 
 
      §   22 
 
Przewodniczący Zjazdu przy pomocy pozostałych członków Prezydium: 
 1/ czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad regulaminu Zjazdu oraz porządku na sali  
                obrad, 
 2/ kieruje przebiegiem Zjazdu zgodnie z porządkiem obrad, 
 3/ zarządza głosowania w sprawach, które wymagają rozstrzygnięcia w tym trybie. 
 
       
                                                                      §   23 
 
Bezpośrednio po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Zjazdu i pozostałych członków 
Prezydium, Zjazd wybiera komisje określone w §  12 Regulaminu. 
 
      §   24 
 
Przewodniczący Zjazdu po dokonaniu wyborów  komisji podaje miejsce i czas, w którym  
przyjmowane będą: 

- przez Komisje Uchwał i Wniosków  - propozycje dotyczące uchwał, 
 

§   25 
 

1. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu uczestnikom Zjazdu w sprawach objętych 
dziennym porządkiem obrad. 
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2. Uczestnicy Zjazdu, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji zgłaszają się u 
Sekretarza Zjazdu prowadzącego listę dyskutantów. 

3. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu uczestnikom Zjazdu wg kolejności zgłoszeń. 
Prezesowi Okręgowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Przewodniczącym: 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej  i Okręgowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego, 
Okręgowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej  oraz zaproszonym 
gościom można udzielić głosu poza kolejnością. 

4. Przewodniczący Zjazdu może nie udzielić głosu uczestnikowi, który chce zabrać   
głos w dyskusji nad tą samą sprawą więcej niż dwa razy. 

5. Uczestnik Zjazdu zamiast ustnej wypowiedzi może złożyć swój glos na piśmie 
który stanowi  załącznik do sprawozdania /protokołu. 

 
      §   26 
 
1. Przewodniczący Zjazdu może zwrócić uwagę mówcy, który w swoim wystąpieniu 

odbiega od spraw objętych  przedmiotem obrad Zjazdu. Po dwukrotnym 
zwróceniu uwagi mówcy – Przewodniczący Zjazdu może odebrać temu mówcy 
głos. 

2. Przewodniczący Zjazdu może zwrócić uczestnikowi  Zjazdu uwagę, jeżeli zakłóca    
      on porządek  obrad. 
3. Od decyzji Przewodniczącego  Zjazdu, o których mowa  w ust. 1 i 2 uczestnik 

może odwołać się do Prezydium Zjazdu, które rozstrzyga sprawę niezwłocznie  po 
zasięgnięciu  opinii Komisji Regulaminowej. Rozstrzygnięcie co do w/w 
odwołania Prezydium Zjazdu przekazuje Zjazdowi niezwłocznie po ich podjęciu.  
Decyzja Prezydium Zjazdu jest ostateczna. 

 
§   27 

 
1. Przemówienia delegatów w dyskusji nie mogą trwać dłużej niż 5 minut, a  
       wystąpienie ad vocem nie dłużej niż 2 minuty. 
2. W debacie nad daną sprawą delegat może zabrać głos  tylko 2 razy. 
3. Jeżeli wymaga tego wzgląd  na liczbę uczestników Zjazdu zapisanych w dyskusji, 

Przewodniczący Zjazdu może ograniczyć czas trwania wypowiedzi. 
4. Przewodniczący  Zjazdu może udzielić delegatowi głosu dodatkowo lub 

przedłużyć czas przemówienia. 
 

§   28 
 

1. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu poza porządkiem obrad Zjazdu lub w  
      związku z dyskusją, jedynie dla  zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania  
      błędnie zrozumianego lub nieściśle przytoczonego stwierdzenia mówcy.  
      Wystąpienie w tych sprawach  nie może trwać dłużej niż trzy minuty. 
2. Wnioski formalne mogą dotyczyć wyłącznie spraw będących przedmiotem obrad  

Zjazdu i przebiegu posiedzenia. 
3. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski w sprawie: 

1/ odroczenia lub zamknięcia posiedzenia, 
2/ zamknięcia listy mówców, 
3/ odroczenia lub zamknięcia dyskusji, 
4/ przejścia do porządku dziennego, 
5/ odesłania do Komisji, 
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6/ głosowania bez dyskusji, 
7/ zmiany sposobu przeprowadzania głosowania, 
8/ ograniczenia czasu przemówienia, 
9/ głosowania imiennego, 
10/ przeliczenia głosów, 
11/ stwierdzenia quorum, 
12/ uchwalenia tajności głosowania, 
13/ uchwalenia  tajności posiedzenia. 

4. Zjazd rozstrzyga o wniosku formalnym w ust. 3 pkt 1-10 oraz 12-13: 
1/ po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku, 
2/ większością głosów obecnych na sali delegatów. 

      
 

    R O Z D Z I A Ł   IV 
 

     Tryb  podejmowania Uchwał 
      

§   29 
 

1. Projekt uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad Zjazdu może zgłosić 
organ okręgowej izby lekarsko - weterynaryjnej i każdy delegat. 

2. Projekt uchwały składa się w formie pisemnej Przewodniczącemu Komisji Uchwał 
i Wniosków. 

3. Do projektu dołącza się uzasadnienie, które powinno wyjaśnić potrzebę i cel 
podjęcia uchwały. 

4. Wnioskodawca może wycofać zgłoszony projekt  uchwały a także zgłaszać  
autopoprawki do czasu poddania projektu pod głosowanie. 

5. Każdy projekt uchwały, przed poddaniem go pod głosowanie Zjazdu,  powinien 
być zaopiniowany przez Komisję Uchwał i Wniosków. Komisja wyraża opinię o 
projekcie w formie wniosku po uzyskaniu opinii prawnej dotyczącej formalnej 
poprawności projektu i jego zgodności z obowiązującym prawem. 

6. Komisja Wniosków i Uchwał przedstawia Zjazdowi wniosek o : 
1/ przyjęcie projektu uchwały bez poprawek, 
2/ przyjęcie projektu uchwały z określonymi poprawkami, 
3/ odrzucenie projektu uchwały 

7. Postanowienia ust. 2 – 6 nie dotyczą uchwały podjętej w wyniku rozpatrzenia   
      wniosku  formalnego. 

 
      §   30 
 
Przewodniczący Zjazdu może zarządzić doręczenie delegatom na Zjazd projektów uchwał 
zgłoszonych na Zjazd. 
 
      §   31 
 

1. Prawo zgłaszania poprawek do projektów  uchwał przysługuje na posiedzeniu  
      Zjazdu każdemu  delegatowi. 
2. Komisja Uchwał i Wniosków obowiązana jest zaopiniować zgłoszoną poprawkę o 

której mowa w ustępie 1, jeżeli ma ona charakter merytoryczny. 
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§   32 
  
Po wyczerpaniu listy mówców  zapisanych do głosowania mogą przemawiać jedynie 
wnioskodawca  i Przewodniczący Komisji  Uchwał i Wniosków, a następnie Przewodniczący  
Zjazdu zamyka dyskusję. 
 
      §   33 
 

1. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Zjazdu oznajmia, że Zjazd  przystępuje 
do głosowania. Od tej chwili można zabierać głos tylko dla zgłoszenia lub 
uzasadnienia  wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania i to 
jedynie  przed wezwaniem  przez Przewodniczącego Zjazdu delegatów do 
głosowania. 

2. Głosowanie jest jawne i odbywa się przez podniesienie mandatu przez delegata. 
3. O przeprowadzeniu głosowania imiennego decyduje Zjazd  większością głosów  

Delegatów na wniosek Prezydium Zjazdu  lub na pisemny wniosek poparty co 
najmniej  przez 30% delegatów obecnych na Zjeździe. Głosowanie imienne 
odbywa się  przy wykorzystaniu przygotowanej w tym celu listy : delegaci kolejno 
w porządku alfabetycznym , wezwani przez Sekretarza Zjazdu, wrzucają do urny 
kartkę do głosowania  opatrzoną swoim imieniem i nazwiskiem oraz numerem 
mandatu. 

4. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.  
Wyniki głosowania  są ostateczne i nie mogą być przedmiotem dyskusji, z 
zastrzeżeniem § 36. 

 
      §   34 
 

1. Porządek głosowania nad uchwałą  jest następujący: 
1/ głosowanie wniosku o odrzucenie projektu uchwały w całości, jeżeli  
     zgłoszono taki wniosek, 
2/ głosowanie poprawek do poszczególnych postanowień uchwały, przy czym  
    w pierwszej kolejności  głosuje się poprawki, których przyjęcie lub  
    odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach, 
3/ głosowanie projektu w całości, ze zmianami wynikającymi  
   z przegłosowanych poprawek. 

 
2. Przewodniczący Zjazdu ustala kolejność głosowania projektów uchwał. 

 
§   35 

 
1. Zjazd podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby  
     delegatów, większością głosów w głosowaniu jawnym. 
2. Uchwały Zjazdu podpisują wszyscy członkowie Prezydium. 

 
 

§   36 
 

1. W razie, gdy wynik głosowania budzi uzasadnione  wątpliwości, Zjazd może  
      dokonać reasumpcji głosowania. 
2. Wniosek  o reasumpcje głosowania  w danej sprawie może być zgłoszony     
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      wyłącznie  na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie. 
3. Reasumpcja głosowania  w danej sprawie  może być przeprowadzona tylko jeden    

raz. 
4. Zjazd rozstrzyga o reasumpcji głosowania na pisemny wniosek co najmniej 30% 

Obecnych na Zjeździe  delegatów. 
5. Reasumpcji głosowania nie podlegają wyniki głosowania imiennego. 
6. Postanowienia ust.1 – 5 nie dotyczą głosowania w wyborach na członków 

organów  i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii. 
 

§   37 
 
W trybie przewidzianym dla uchwał  Zjazd  może podejmować: 
  1/ rezolucje   -   zawierające wezwanie określonego podmiotu do podjęcia      
                           wskazanego  w rezolucji jednorazowego działania, 
  2/ apele  -  zawierające  wezwanie do określonego  zachowania się, podjęcia  
      inicjatywy  lub zadania, 
  3/ stanowiska  -  wyrażające pogląd w określonej sprawie. 
 
 

ROZDZIAŁ  V 
 
                  Postanowienia   końcowe 
 
      §   38 
 
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Zjazdu ogłasza jego 
zamknięcie. 
 
 
      §   39 
 
1. Z przebiegu Zjazdu sporządza się protokół , który stanowi jedynie oficjalne stwierdzenie   
      przebiegu obrad. 
2. Przebieg  Zjazdu utrwala się   na nośnikach w formie zapisu elektromagnetycznego lub      
      elektronicznego. 
3. Protokół  z posiedzenia Zjazdu obejmuje zapis przebiegu obrad , a także  w załącznikach  

pełne teksty  podjętych uchwał, przedłożonych sprawozdań i wniosków , protokoły  
komisji oraz innych  dokumentów Zjazdu . 

4. Protokół udostępnia się do wglądu  po upływie 14 dni od dnia zakończenia Zjazdu w    
      biurze Okręgowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Tarnowie. 
5. Uczestnik Zjazdu biorący udział w dyskusji lub delegat może zgłosić zastrzeżenia lub  
      poprawki do sporządzonego protokołu  w Okręgowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej  w    
     Tarnowie w ciągu 14 dni od dnia udostępnienia protokołu do wglądu. 
6. O przyjęciu lub odrzuceniu poprawki do protokołu decyduje Prezydium Zjazdu

 większością głosów 
7. Protokół do którego nie wniesiono zastrzeżeń lub poprawek uważa się za przyjęty.  
      Przyjęcie protokołu stwierdzają podpisami członkowie Prezydium Zjazdu najpóźniej do    
      30  dnia od dnia wyłożenia protokołu do wglądu. 
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      §   40 
 
Prezes Okręgowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Tarnowie  przekaże uchwały podjęte 
przez Zjazd Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej oraz właściwym władzom, 
instytucjom i organizacjom. 
 





Tarnów, 15 kwietnia 2012r. 
 

Sprawozdanie 
Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

w Tarnowie. 
 

Szanowni zebrani, Koleżanki i Koledzy! - członkowie Małopolskiej Izby Lekarsko- 
Weterynaryjnej ! Delegaci na Zjazd ! Szanowni Goście dzisiejszego Zjazdu. 

Mam zaszczyt a zarazem obowiązek złożyć dziś przed Państwem sprawozdanie 
z działalności za trzeci rok bieżącej - V kadencji Małopolskiego Samorządu Zawodowego 
Lekarzy Weterynarii. Obejmuje ono okres od 01 stycznia 2011 r. - do 31 grudnia 2011 r.  
  

Rada Małopolskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej realizując zadania określone w art. 
10 obowiązującej ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, 
wykonywała uchwały i wnioski przyjęte na ostatnim sprawozdawczym Zjeździe Lekarzy 
Weterynarii, który odbył się 03 kwietnia 2011 r. w  Tarnowie. 

 
Ostatni Zjazd naszej Izby omawiał oraz ostatecznie przyj ął niżej wymienione  

uchwały i stanowiska:  
      1.   Uchwała Nr 4/2011 w sprawie utworzenia Funduszu Gwarancyjnego na rzecz 
członków Małopolskiej Izby 

2. Stanowisko w sprawie postulatów dotyczących funkcjonowania weterynarii w Polsce  
      oraz ogólnopolskiego protestu lekarzy weterynarii. 
3. Stanowisko w sprawie zmiany rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  
 
    Po przeanalizowaniu sprawy Rada Małopolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej 

postanowiła o niewykonaniu Uchwały Nr4/2011 XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego 
Lekarzy Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej z dnia 3 kwietnia 2011r w 
sprawie utworzenia Funduszu Gwarancyjnego na rzecz członków Małopolskiej Izby, 
ponieważ utworzenie funduszu, którego celem jest udzielenie ochrony prawnej i wypłata 
odszkodowań nosi znamiona działalności ubezpieczeniowej która zgodnie z obowiązującymi 
przepisami jest przewidziana wyłącznie dla przedsiębiorców działających w formie spółek 
akcyjnych lub Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych, przy czym podjecie takiej działalności 
wymaga uprzednio uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego co nie jest 
przewidziane w zakresie zadań określonych dla samorządu zawodowego lekarzy weterynarii. 
Rada podjęła Uchwałę Nr 443/2011 w dniu 30 listopada 2011r. w sprawie stwierdzenia 
niewykonania uchwały w sprawie utworzenia Funduszu Gwarancyjnego na rzecz członków 
Małopolskiej Izby. 
 
Pozwólcie państwo, że pokrótce przedstawię bilans działalności Rady za ostatni rok : 
 
    Małopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna zrzesza obecnie 790 lekarzy weterynarii, z czego 
724 wykonuje zawód lekarza weterynarii, 66 to emeryci i renciści nie wykonujący zawodu a 5 
Pań lekarzy weterynarii obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim, wychowawczym zaś 22 
lekarzy wet. przebywało w 2011 roku na tzw. bezrobociu.  



Rady MILW w okresie objętej tym sprawozdaniem odbyła  9  posiedzeń na których 
Rada podjęła 173 uchwały. 

 Wszystkie posiedzenia Rady odbyły się przy udziale wystarczającej ilość jej 
członków co było niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 
Realizując ustawę z 18 grudnia 2003r. o zakładach leczniczych dla zwierząt - Rada 

Małopolskiej Izby w okresie sprawozdawczym skontrolowała oraz wpisała do rejestru 
prowadzonego przez Izbę  29  nowych zakładów leczniczych dla zwierząt. 

 
W trzecim roku V kadencji Rada Małopolskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej 

podjętymi uchwałami: 
- zarejestrowała  29  nowych zakładów  leczniczych  dla zwierząt,  
- wykreśliła z rejestru zakładów leczniczych dla zwierząt 13 zakładów  na wniosek właścicieli 
zakładów leczniczych,  
- zatwierdziła 23 zmiany w regulaminach zakładów leczniczych dla zwierząt.  
- odmówiła wpisania do rejestru zakładów leczniczych dla zwierząt 1 zakładu leczniczego dla 
zwierząt 

Znajdujący się na stronie internetowej KRL-W oraz stronie MIL-W rejestr zakładów 
leczniczych dla zwierząt jest na bieżąco aktualizowany.  

W chwili obecnej w rejestrze zakładów leczniczych dla zwierząt Małopolskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej  znajduje się  392 zakłady lecznicze. 

 
W  omawianym okresie  Rada podjęła: 

• 32 uchwały dotyczące stwierdzania prawa wykonywania zawodu przez lekarzy 
weterynarii kończących studia; 

• 11  uchwał o przyjęciu do Izby Małopolskiej  lekarzy weterynarii, którzy przeszli 
z innych izb w związku z rozpoczęciem pracy  na terenie działania naszej izby 

• 11 uchwał o skreśleniu z listy członków Izby Małopolskiej w związku 
z przeniesieniem się lekarzy weterynarii do pracy na teren innych okręgowych izb 
lekarsko – weterynaryjnych 

• 3 uchwały dotyczyły skreślenia z listy członków w związku ze śmiercią lekarzy. 
• 35 uchwał Rady dotyczyło wydania uprawnień do wydawania przez lekarzy 

weterynarii  paszportów dla  zwierząt towarzyszących; 

• 4 uchwały dotyczyły  udzielenia pomocy finansowej  (na łączną kwotę 5 500.00 zł.) 
• 4 uchwały  dotyczyły   umorzenia składek członkowskich  (na kwotę 1 350.00 

złotych).  
Przyczyną podjęcia tych uchwał była trudna sytuacja materialna bądź wypadki losowe  
 (np. choroba) wnioskodawców. 
Małopolska Izba wypłaciła zasiłek pogrzebowy 4 rodzinom zmarłych lekarzy weterynarii 
na łączna kwotę  6.000  tysięcy złotych 

     . 7  uchwał dotyczyło spraw finansowych i organizacyjnych naszej Izby 



              Pragnę poinformować szanownych delegatów, że Małopolska Izba Lekarsko-
Weterynaryjna spłaciła bezprocentową pożyczkę zaciągniętą w Krajowej Radzie Lekarsko-
Weterynaryjnej na zakup lokalu. Ostatnia rata została wpłacona 31 sierpnia 2011r. 
         

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia i zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt – Izba zaopatruje lekarzy weterynarii w druki paszportów dla zwierząt 
towarzyszących oraz  prowadzi ewidencję kwestionariuszy zwrotnych tych  paszportów. 
Obecnie w Małopolskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej 308 lekarzy weterynarii jest 
uprawnionych do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących. W okresie 
sprawozdawczym wydano lekarzom weterynarii 2.661 sztuk paszportów na łączną kwotę 55 
881.00 złotych  z czego po odprowadzeniu należności za druki paszportów do Krajowej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej, przychód Izby Małopolskiej wyniósł 32.150,70 złotych.  

 
 Z wyrazami bólu  muszę Państwa powiadomić, że w ostatnim roku  zmarło  czterech 

lekarzy weterynarii,  członków naszej Izby tj.:   
- lek. Wet. Wojciech Gołąb  z Czarnego Dunajca 
- dr n. wet. Henryk Mól (ostatnie lata jako emeryt spędził w Warszawie) 
- lek. wet. Bogdan Maksymowicz  z  Tarnowa 
- dr n. wet Waldemar Sidowski - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie 
                    –    uczcijmy minutą ciszy ich pamięć!!! 

 
 

Delegaci Małopolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej, którzy zostali wybrani na 
Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii  w dniu 15 maja 2011r. uczestniczyli w Nadzwyczajnym 
IX Krajowym Zjeździe Lekarzy Weterynarii, który odbył się w Warszawie. Nadzwyczajny 
Zjazd poświęcony był analizie i ocenie działań w związku z akcją protestacyjną lekarzy 
weterynarii w miesiącach styczniu i lutym 2011r oraz projektowi założeń do ustawy o 
utworzeniu Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii. Kolejnym tematem zjazdu 
były perspektywy wykonywania zawodu lekarza weterynarii w Polsce oraz kierunki działań 
samorządu lekarzy weterynarii oraz podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania  dla Prezesa 
Krajowej Rady Lekarsko- Weterynaryjnej. 

Prezes Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zwrócił się pismem z dnia 
17.05.2011r. do Wojewody Małopolskiego z prośbą o uruchomienie rezerwy celowej z 
budżetu  państwa przeznaczonej na wypłaty wynagrodzeń z tytułu badania zwierząt rzeźnych i 
mięsa. Wojewoda został poinformowany o zaległościach dwumiesięcznych w wypłacaniu 
wynagrodzeń, oraz o tym że lekarze będą w tej sytuacji naliczać ustawowe odsetki co narazi 
skarb państwa na straty. 

Rada na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2011r podjęła decyzje o zorganizowaniu 
obchodów 20-lecia działalności samorządu lekarsko-weterynaryjnego i powstania 
Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Na miejsce uroczystości wyznaczono Folwark 
Zalesie koło Wieliczki i dzień 11 września 2011r. W celu upamiętnienia tych obchodów 
podjęto decyzję o wybiciu okolicznościowego medalu . 
         



  Dużo czasu Rada poświęciła sprawom związanym z kontrolą nowo rejestrowanych 
zakładów leczniczych dla zwierząt. Każdy wniosek o wpisanie zakładu do rejestru, Rada 
szczegółowo omawiała i zapoznawała się z wynikami przeprowadzonych w tych zakładach 
kontroli. Rada w minionym okresie wykonywała również kontrole w „starych” zakładach 
leczniczych dla zwierząt funkcjonujących już od lat a które zostały wpisane do rejestru 
zakładów z mocy ustawy.  
 

Na poszczególnych posiedzeniach Rady omawiano również sprawy bieżące, 
wniesione w dniu odbywania posiedzeń a związane z szeregiem spraw nurtujących 
środowisko lekarzy weterynarii województwa małopolskiego jak również dotyczących 
wszystkich lekarzy weterynarii w całym kraju. 

Należy wymienić tu chociażby sprawy dotyczące wynagradzania lekarzy 
wyznaczonych za czynności płatne z BC (monitoring chorób zakaźnych), sprawę kontroli 
pustych stad w trakcie wykonywania monitoringu gruźlicy, białaczki i brucelozy.  

Poruszano sprawę terminowości wypłat wynagrodzeń za czynności z wyznaczenia 
powiatowego lekarza weterynarii a szczególnie za badanie zwierząt rzeźnych i mięsa bowiem 
w tym przypadku występowały zatory płatnicze związane z uruchamianiem rezerwy celowej z 
budżetu państwa. Z tym problemem zwracano się do Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza 
Weterynarii oraz Wojewody Małopolskiego. 

Wiele czasu poświęcono na temat podpisywania umów z powiatowym lekarzem 
weterynarii z tytułu wyznaczenia oraz systemu rozliczania. Mimo nowelizacji ustawy o 
Inspekcji Weterynaryjnej i możliwości wyznaczania zakładu leczniczego dla zwierząt i 
podpisywania umowy z kierownikiem zakładu leczniczego jest to nie realizowane ze względu 
na różnice interpretacyjne Ministra Finansów oraz brak interpretacji ogólnej w przedmiotowej 
sprawie. 

Rada Małopolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej przedyskutowała temat dotyczący 
zamiaru powstania nowych wydziałów medycyny weterynaryjnej w ośrodkach akademickich 
Krakowa i Poznania. Rada przyjęła stanowisko w którym zdecydowanie wyraziła dezaprobatę 
dla tego typu działań. 

Rada Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na jednym z posiedzeń 
przeanalizowała projekt uchwały Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie 
ustawicznego kształcenia lekarzy weterynarii. Wyraziła opinię pozytywną na temat tego 
projektu pod jednym warunkiem, że lekarz weterynarii dobrowolnie uczestniczy w 
ustawicznym kształceniu. 
    W niedzielę 11 września 2011r. odbył się jubileuszowy Zjazd Małopolskiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej. W słoneczną wrześniową niedzielę do przepięknego Folwarku Zalesie 
położonego w malowniczej scenerii wzgórza w miejscowości Grajów w powiecie wielickim 
przybyli zaproszeni na tę uroczystość lekarze weterynarii. Jak wiadomo Małopolska Izba 
Lekarsko-Weterynaryjna na początku swojego istnienia obejmowała swoim zasięgiem o wiele 
większy teren, bowiem do MILW należało obecne woj. Podkarpackie oraz kilka powiatów z 
innych województw. Niemniej jednak do 2001r. to jest do wydzielenia z MILW Izby 
Podkarpackiej przez ponad dekadę MILW należy utożsamiać również z lekarzami z 
Podkarpacia. Na te jubileuszową uroczystość 20-lecia powstania MILW przybył Prezes 
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej dr Tadeusz Jakubowski, jej pierwszy prezes Kol. 
Janusz Mach, prezes późniejszych kadencji MILW dr Wacław Czaja, prezesi sąsiadujących z 



MILW okręgowych Izb w osobach Kol. Krzysztofa Strawy, Romana Strokonia z 
Podkarpackiej Izby, Artura Krakowiaka ze Świętokrzyskiej Izby, Tomasza Górskiego z 
Lubelskiej Izby oraz dr Michała Konopy ze Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Na 
naszym święcie nie zabrakło również naszego duszpasterza Ks. Dr Jerzego Brusiły. W 
zjeździe brali również udział przedstawiciele małopolskiej Inspekcji Weterynaryjnej z 
zastępcą Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Kol. Grzegorzem Kawieckim 
na czele wraz z powiatowymi lekarzami weterynarii oraz pracownikami Wojewódzkiego 
Inspektoratu Weterynarii w Krakowie. Zjazd jubileuszowy rozpoczął prezes MILW dr. 
Żmuda który po ceremonii wprowadzenia na sale obrad Sztandaru MILW i przywitaniu 
wszystkich przybyłych za zjazd dokonał symbolicznego wyboru przewodniczącego Zjazdu 
oraz jego sekretarza. Przewodniczącym honorowym Zjazdu został Kol. Lech Pankiewicz zaś 
honorowym sekretarzem Zjazdu została Kol. Bożena Urbaniec. Jako pierwszy głos zabrał 
obecny prezes MILW dr. Piotr Żmuda który w swoim wystąpieniu okolicznościowym 
przedstawił rys historyczny powstania Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Kolejno 
głos zabierali pierwszy prezes MILW Kol. Janusz Mach, prezesi sąsiadujących izb, Ojciec J. 
Brusiło oraz z-ca Małopolskiego Lekarza Weterynarii. Prezes lubelskiej Izby Kol. Tomasz 
Górski przekazał na ręce P. Żmudy medal okolicznościowy ufundowany przez izbę lubelską 
zaś Ojciec Jerzy Brusiło ofiarował w ten uroczysty dzień dla MILW okolicznościowy medal 
Akademii Papieskiej. Wszyscy mówcy życzyli Małopolskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej 
dalszych sukcesów oraz dobrej współpracy na kolejne lata działalności. Po oficjalnych 
wystąpieniach zaproszonych gości zebrani wysłuchali wykładu Kol. Jacka Krzemińskiego na 
temat historii powstania samorządu zawodowego lekarzy weterynarii na terenie 
Rzeczypospolitej. Małopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna ufundowała z okazji 20lecia 
powstania medal okolicznościowy który po wykładzie kol. Krzemińskiego wręczono wielu 
zasłużonym w samorządności małopolskich lekarzy weterynarii osobom. Po oficjalnej części 
Zjazdu wyprowadzono z Sali obrad Sztandar MILW po czym wszyscy goście udali się na 
poczęstunek.  
 
          W dniu 16 września 2011r w Kirach koło Zakopanego odbyło się wyjazdowe 
posiedzenie Warszawskiej Izby Lekarsko –Weterynaryjnej w którym uczestniczyli  
członkowie Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Na  posiedzeniu na ręce 
Prezesa dr hab. Krzysztofa Anusza dla Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
przekazano pamiątkowy medal wybity z okazji 20-lecia powstania Małopolskiej Izby  
Lekarsko-Weterynaryjnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
            Prezes Rady Małopolskiej Izby Lekarsko– Weterynaryjnej uczestniczył w dniu 23 
października  2011r. w Cieszynie w obchodach 20-lecia Śląskiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej a 19 listopada 2011r w Kielcach w obchodach 20-lecia Świętokrzyskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej.  Przedstawiciele Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w 
osobach Piotr Żmuda, Tadeusz Pawluś, Wacław Czaja, Andrzej Różański i Kazimierz Janik 
w dniu 6 listopada 2011r. wzięli udział w Warszawie w centralnych obchodach 20-lecia 
powstania samorządu zawodowego lekarzy weterynarii i powołania do życia Krajowej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej. 
 
 

Bardzo dobrze przebiegała w roku ubiegłym współpraca pomiędzy Małopolskim 
Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii - lek. wet. Krzysztofem Ankiewiczem a Radą MILW.  
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uczestniczył w kilku posiedzeniach Rady biorąc 



w nich czynny udział, przedstawiając Radzie projekty ustaw i rozporządzeń jak również wiele 
innych spraw z dziedziny wykonywania czynności płatnych z budżetu państwa.  
 

 16 grudnia 2011 r.  Małopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna  zorganizowała w 
Zakopanem spotkanie Powiatowych Lekarzy Weterynarii woj. małopolskiego oraz członków 
Rady MIL-W.  

W spotkaniu tym uczestniczył Duszpasterz Lekarzy Weterynarii MIL-W – O. Jerzy 
Brusiło który rozpoczął uroczystą kolację wigilijn ą tradycyjnym przekazaniem życzeń 
świątecznych i noworocznych dla lekarzy-członków Małopolskiej Izby oraz ich Rodzin oraz 
połamaniem się opłatkiem. W posiedzeniu Rady uczestniczył Główny Lekarz Weterynarii dr 
Janusz Związek. W trakcie posiedzenia została poruszona sprawa nowej Instrukcji Głównego 
Lekarza Weterynarii z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie nadzoru nad ubojem zwierząt w 
rzeźniach. W dyskusji padło dużo krytycznych uwag do wyżej wymienionej instrukcji i 
wnioskowano do Głównego Lekarza Weterynarii o jej nie wdrażanie a w konsekwencji jej 
uchylenie. Poruszono kwestię wynagrodzeń dla Inspekcji Weterynaryjnej i ich rewaloryzacji, 
podziału etatów przy kontroli systemu wzajemnej zgodności, kwestię opłaty za badanie na 
włośnie. Omówiono zagadnienia związane ze zwalczaniem i monitoringiem chorób 
zakaźnych w roku 2012, oraz danymi przekazywanymi powiatowemu lekarzowi weterynarii 
przez Agencje Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa dotyczące ilości stad zwierząt 
rzeczywistych i pustych. 

  
Przedstawione dzisiaj sprawozdanie nie wykazuje w całości wszystkich dokonań naszej 

Rady jakie niewątpliwie miały miejsce w minionym okresie. Mam również świadomość tego, 
że nie ukazuje ono szeregu niedoskonałości jakich pewnie było bardzo dużo w naszym życiu 
zawodowym - w funkcjonowaniu obecnej Rady. 
     Liczę, że wzorem lat ubiegłych również na dzisiejszym Zjeździe usłyszymy wiele cennych 
uwag,  które członkom  Rady pomogą lepiej i skuteczniej wykonywać swoje obowiązki dla 
dobra naszej korporacji zawodowej w kolejnych latach jej działalności. 

 
Na zakończenie swojego wystąpienia pragnę podziękować wszystkim Koleżankom 

i Kolegom – członkom Rady MILW, Przewodniczącemu Okręgowego Sądu oraz i jego 
członkom, Okręgowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępcom, 
Skarbnikowi a także pracownikom biura Izby oraz Radcy Prawnemu którzy swoim 
zaangażowaniem i pracą pomagali w realizacji zadań nałożonych na nasz samorząd. 
 

 
Prezes Rady 

Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
 

                 dr n. wet. Piotr Żmuda 



Sprawozdanie skarbnika MIL-Wet 
z działalności w okresie 01-01-2011 do 31-12-2011 roku 

 
 
 Sprawozdanie obejmuje trzeci rok działalności skarbnika V kadencji  i był związany  
z realizacją Uchwały Nr 3 XX Zjazdu Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
w Tarnowie z dnia 03 kwietnia 2011 roku. W ciągu minionego roku wydarzyło się wiele 
spraw związanych z finansami Izby .  
 
Przychody pochodziły z różnych źródeł . Pierwsze i podstawowe źródło przychodów  to 
składki członkowskie , które  decyzją XIX Zjazdu były  w wysokości 40 zł miesięcznie dla 
lekarzy wykonujących zawód oraz 20 zł. dla lekarzy nie osiągających dochodu czyli 
przebywających na urlopach wychowawczych, macierzyńskich oraz bezrobotnych 
zarejestrowanych w urzędzie pracy. Łączna kwota uzyskana w 2011 roku z tytułu składek 
członkowskich to kwota 318 454,94 złotych. Drugie źródło przychodów stanowiły wpływy ze 
sprzedaży paszportów uzyskano kwotę 32 791,80 złotych, kolejne źródło przychodów to 
opłaty za wpisanie do ewidencji zakładów leczniczych oraz pierwsza składka od nowo 
przyjętych członków izby w ten sposób uzyskano kwotę 11 985,- złotych.  
 Budżet Izby po stronie przychodów zamknął się kwotą 370 009,89  złotych. 
 
Po stronie rozchodów największą kwotę  stanowiła składka na rzecz KILW  zarówno składki 
bieżące jak również składki zaległe rozłożone na  raty w związku z zakupem siedziby Izby . 
Kwota odprowadzona na rzecz KILW to kwota 138 292,- złotych. Łączna kwota stanowiąca 
rozchody MILW w 2011 roku to 366 036,71 złotych , szczegółowy wykaz kosztów zawarty 
został w tabeli rozchodów stanowiący załącznik do sprawozdania . 
Problemem skarbnika nadal pozostaje nieterminowe płacenie składek członkowskich , na 
koniec roku zaległości były na kwotę 99 059,46 złotych . Do osób zalegających powyżej 6 
miesięcy wysłano ponaglenie do zapłaty natomiast do osób zalegających powyżej roku 
wysłano wezwanie do zapłaty i uruchomiono procedurę , która może doprowadzić do 
skreślenia z listy członków – wysyłane są dwa wezwania do zapłaty jeśli to nie pomaga 
wówczas dana osoba zapraszana jest na posiedzenie Rady w celu wyjaśnienia a jeśli i to nie 
przynosi rezultatu  to wówczas jest podejmowana uchwała o skreśleniu z listy członków Izby. 
Przypomnę ,że zaległości na koniec 2010 roku były na kwotę 77 745,- złotych tak więc 
zaległości na koniec 2011 roku wzrosły o 21 314,46  zł. 
 
Apeluję do wszystkich członków naszej Izby o terminowe płacenie składek członkowskich na 
rzecz Izby a także proszę o niezwłoczne powiadamianie Izby o fakcie przejścia na emeryturę 
,utracie pracy , urlopie macierzyńskim czyli o wszystkich sytuacjach mających wpływ na 
wysokość składki . Osobom, które płacą składki terminowo chciałem bardzo gorąco 
podziękować za solidność i terminowość w opłacaniu składki.   
  
Pragnę przedstawić preliminarz budżetowy MILW w Tarnowie na rok obrachunkowy 2012  
Przychody Izby na 2012 będą stanowiły kwotę 422 661,- złotych główną część tej kwoty będą 
stanowiły składki członkowskie oraz  opłaty paszportowe . 
Po stronie rozchodów największe obciążenie będzie stanowiła bieżąca składka na rzecz 
KILW na łączną kwotę 126 168,- złotych , pozostałe koszty to wynagrodzenia , delegacje , 
łączność , opłaty bankowe , materiały biurowe , energia , organizacja szkoleń i zjazdów. W 
pozycji 7 preliminarza budżetowego : Organizacja szkoleń, zjazdów i spotkań przeznaczamy 
14,1% przychodów na kwotę 59 595,20 zł głównie na organizację spotkań integracyjnych 
członków naszej Izby w regionach lub powiatach na wzór spotkań , które odbywały się w 



latach ubiegłych ale na wskutek oszczędnej polityki finansowej związanej z uroczystością 20-  
lecia istnienia Samorządu Lekarsko- Weterynaryjnego w ubiegłym roku zostały zaniechane . 
Chcemy powrócić do tych spotkań przeznaczając na ten cel znaczną kwotę.  
Pozostała rezerwa budżetowa w wysokości  8 766,85 złotych. 
 
Podsumowując sytuację finansową Izby w 2011 roku trzeba przyznać ,że najtrudniejszy czas 
związany z zakupem i remontem nowej siedziby Izby już minął , sytuacja finansowa uległa 
znacznej poprawie. Możemy powrócić do organizacji spotkań integracyjnych w terenie, 
możemy przeznaczyć większą kwotę na zapomogi potrzebującym kolegom, wszystkie te 
działania uzależnione są od terminowości w opłacaniu składki członkowskiej . Na początku 
tego roku po wysyłaniu wezwań do zapłaty dla osób zalegających powyżej roku  natychmiast 
pojawiły się większe wpływy z tytułu spłaty zaległości .  
 
Proszę Szanownych  Delegatów o przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wykonania 
budżetu za rok obrachunkowy 2011 w okresie od 01.01 do 31.12 2011 roku oraz przyjęcie 
preliminarza budżetowego i uchwalenie budżetu na rok obrachunkowy 2012 .  
 
W załączniku przedstawiam: 
 
1. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok 
2. Preliminarz budżetowy na rok obrachunkowy 2012.  
 

Skarbnik 
Małopolskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej 

Lek.wet. Stefan Dela 



SPRAWOZDANIE SKARBNIKA Z REALIZACJI 
BUDŻETU MILW NA  31-12-2011 R

PRZYCHODY

Lp Treść Przychód
1. Składki członkowskie 318 454,94 zł              

2 Paszporty dla zwierząt 32 791,80 zł                
3 Wpisowe za zakłady lecznicze 11 985,00 zł                
4 Odsetki bankowe 5,75 zł                         
5 Inne przychody / zwrot kosztów sądowych / 6 772,40 zł                  

RAZEM 370 009,89 zł              

ROZCHODY

Lp Treść Rozchód
1 Składka na rzecz KILW 138 292,00 zł              
2 Amortyzacja 6 928,08 zł                  
3 Energia 3 898,51 zł                  
4 Materiały 2 320,04 zł                  
5 Usługi transportowe 30,00 zł                       
6 Telefon ,internet, opłaty pocztowe 11 731,64 zł                
7 Opłaty bankowe 1 552,72 zł                  
8 Wynagrodzenia 70 839,84 zł                
9 ZUS od wynagrodzeń 10 411,94 zł                

10 Czynsz -  zł                          
11 Delegacje 28 508,37 zł                
12 Zapomogi 12 000,00 zł                
13 Ubezpieczenie lokalu Izby 475,90 zł                     
14 Naprawy i konserwacje. Usługi komunalne 

informatyczne,księgowe i prawne.Podatek od 
nieruchomości.Zużycie materiałów 48 092,86 zł                

15 Koszty organizacji zjazdów i spotkań 30 954,81 zł                

RAZEM 366 036,71 zł              



PRELIMINARZ BUDŻETOWY NA ROK OBRACHUNKOWY 2012

1. Planowane koszty zostały obliczone w oparciu o udział w przychodach działalności 
statutowej w roku obrachunkowym 2011 i dodatkowe cele realizowane w roku 2012 zakładając :
724 lekarzy wykonujacych zawód , 22 osoby na zasiłku dla bezrobotnych

2661 wydanych paszportów w 2011 roku.

33 nowych członków przyjętych do Izby w 2011 roku

29 nowo otwartych zakładów leczniczych dla zwierząt w 2011 roku

2. Utworzono rezerwe budżetową na realizację planu działania Rady MILW.

3. Składka członkowska w MILW w roku obrachunkowym 2012 wynosić będzie 40 zł miesięcznie

PRZYCHODY

LP TREŚĆ METODYKA NALICZANIA PLAN NA 2012 ROK

1
Składka członkowska planowana lekarze pracujący 724 x 40 x 12 

bezrobotni 22 x 20 x 12
352 800,00 zł                

2
Sprzedaż paszportów dla 
zwierzat

2661 paszportów x 21 zł
55 881,00 zł                  

3 Inne przychody
pierwsza składka 33 x 160zł       opłaty 
rejestracyjne 29 x 300,-

13 980,00 zł                  

RAZEM
422 661,00 zł                

ROZCHODY

1 Składka na rzecz KILW
30%  lekarze pracujący i bezrobotni        
751 x 14 x 12,-       

126 168,00 zł                

2
Opłata za paszporty                  na 
rzecz KILW 5,5%  2661  x 8,70 23 150,70 zł                  

3
Wynagrodzenia , ZUS od 
wynagrodzeń 19,2% przychodów 81 251,78 zł                  

4 Delegacje 6,7% przychodów 28 508,37 zł                  

5 Zapomogi 8% przychodów 33 812,88 zł                  

6
Usługi transport , łączność         
opłaty bankowe 3,1% przychodów 13 314,36 zł                  

7
Materiały biurowe , energia         
wydawnictwa 11,4% przychodów 48 092,86 zł                  

8
Organizacja szkoleń , zjazdów   
spotkań 14,1% przychodów 59 595,20 zł                  

9 Rezerwa budżetowa 2%  przychodów 8 766,85 zł                    
RAZEM 422 661,00 zł                



                                   Sprawozdanie 
      z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej  
                          Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
                 za okres  od  01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011 r.  
 
     w skład  zespołu Rzecznika  Odpowiedzialności Zawodowej wchodzą: 
-    Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej  -   
     lek. wet. Jerzy Harmata 
-    Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej: 

Lek. wet. Dariusz Kwaśniewicz 
Lek .wet. Krzysztof Miller 
Lek. wet. Wacław Mueck 
Lek. wet. Stanisław Opioła 

 
Zgodnie z art.33 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r.   o zawodzie lekarza weterynarii  

i izbach lekarsko-weterynaryjnych - Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Małopolskiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej prowadził postępowania wyjaśniające w sprawach 
odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii, stosując się do procedury  określonej 
przepisami rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 29 lipca 
1993 r. w sprawie postępowania dotyczącego odpowiedzialności zawodowej lekarzy 
weterynarii.  

Na dzień 01 stycznia 2011 r. pozostało 3 sprawy nie zakończone z roku 2010  a od 01  
stycznia 2011 r.  do 31 grudnia 2011 r. wpłynęło do Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  10  spraw. 

W 2011 r. zakończono postępowanie wyjaśniające w 7 sprawach:   
2 sprawy  zakończono  odmową wszczęcia postępowania  
2 sprawy  umorzeniem postępowania  
3 sprawy  zostały skierowane  do sądu lekarsko-weterynaryjnego z wnioskiem  o ukaranie.    

Prowadzone sprawy dotyczyły  błędów w sztuce popełnionych  przez lekarzy 
weterynarii, przekroczenie uprawnień oraz złe prowadzenie dokumentacji lekarsko-
weterynaryjnej, niestosownego zachowania się wobec  właścicieli zwierząt oraz skargi 
powiatowych lekarzy weterynarii na  niezgodne z prawem działanie  lekarzy wolnej praktyki 

  W  okresie sprawozdawczym Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
 i jego zastępcy  dbali o przestrzeganie zasad etyki, dążąc do uzyskania zaufania i autorytetu 
dla zawodu lekarza weterynarii tak wśród swoich kolegów jak i właścicieli zwierząt. 
Wszystkie sprawy były obiektywnie i bezstronnie rozpatrywane a Rzecznik chronił swoją 
niezależność i  niezawisłość z jednoczesnym zastosowaniem zasady równości wobec prawa  
i sprawiedliwego orzekania.  

 
Składając to sprawozdanie chciałabym podziękować  Radzie Lekarsko-

Weterynaryjnej Małopolskiej Izby  za dobra współpracę, kolegom zastępcom Rzecznika  
Odpowiedzialności Zawodowej  za duże poświęcenie  w prowadzeniu spraw oraz  Pani mgr 
Bożenie Wyszyńskiej za wsparcie prawne. 

 
                                                                                                                                               
                                                       Rzecznik   Odpowiedzialności Zawodowej 

            Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
                Lek. wet.  Jerzy Harmata  
 
 





SPRAWOZDANIE 
Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego 

Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
za okres od 01stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011 r. 

 
 
Na  XVIII Zwyczajnym Zjeździe sprawozdawczo-wyborczym Małopolskiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej w dniu  18 kwietnia 2009 roku został wybrany Sąd Lekarsko-Weterynaryjny 
Małopolskiej Izby lekarsko Weterynaryjnej w składzie : 
 
lek. wet. Jacek Janas 
lek. wet. Włodzimierz Janczy 
lek. wet. Joanna  Kawiecka 
lek. wet. Janusz Piątkowski 
lek. wet. Tomasz Piechulski 
lek. wet. Tomasz Rychlik 
lek. wet. Andrzej Talaga 
lek. wet. Bożena Urbaniec 
lek. wet. Wojciech Wójcik 
 
Na pierwszym posiedzeniu Rady Małopolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej w dniu 29 
kwietnia 2009 roku członkowie Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego wybrali na 
przewodniczącego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego Małopolskiej Izby Lekarsko- 
Weterynaryjnej  lek. wet. Wojciecha Wójcika. 
 
W okresie   od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Sąd Lekarsko-Weterynaryjny 
Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Tarnowie rozpatrzył 7 spraw  skierowanych 
przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej . 
 
 
W 3 sprawach Sąd orzekł karę nagany a w pozostałych  4 sprawach karę  upomnienia, 
obciążając  wszystkich ukaranych lekarzy weterynarii kosztami postępowania. 
 
Sprawy rozpatrywane w okresie sprawozdawczym dotyczyły następujących obszarów : 
 

2 sprawy - z zakresu prawodawstwa  dotyczącego Inspekcji Weterynaryjnej ,  
1 sprawa - z zakresu prawa farmaceutycznego , 
1 sprawa - z zakresu nadzoru nad personelem pomocniczym  w zakładzie leczniczym  
                     dla zwierząt , 
1 sprawa - z zakresu prawa ochrony zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych 

               zwierząt, 
1   sprawa -  z zakresu błędów w diagnozie  i terapii   

      1   sprawa -  z zakresu  badania zwierząt rzeźnych i mięsa 
 
Na dzień 01 stycznia 2012 r. pozostały do rozpatrzenia 2 sprawy. 
Jedna sprawa została przekazana przez Krajowy Sąd Lekarsko-Weterynaryjny na wniosek 
Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej druga sprawa toczy się nadal po odbytej pierwszej 
rozprawie w roku 2011.  
 
 
                                                                                                     Przewodniczący 
                                                                                           Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego 
                                                                                 Małopolskiej Izby Lekarsko weterynaryjnej 
                                                                                                 lek. wet. Wojciech  Wójcik 
 
 
 
Tarnów dnia   15 marca 2012 r. 
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Załącznik do uchwały Nr 4/V/2010   
XXI Okręgowego Zjazdu 
Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii 
Małopolskiej Izby Lekarsko- 
Weterynaryjnej w Tarnowie  
z dnia 15 kwietnia 2012 roku  

                                      
 

           REGULAMIN 
ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA  

SĄDU LEKARSKO-WETERYNARYJNEGO 
MAŁOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKO- WETERYNARYJNEJ  

 
Preambuła  

Niniejszy Regulamin Organizacji i Trybu Działania Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego 
Małopolskiej Izby, zwany dalej: „regulaminem”,  jest realizacją uchwały nr 11/2009/VIII z dnia 
26 czerwca 2009 r. VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii.  
Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii jest jednym 
z postępowań dyscyplinarnych, których celem jest między innymi reakcja samorządu 
zawodowego na działania sprzeczne z prawem, ale także z zasadami etyki zawodowej 
obowiązującymi członków określonej społeczności zawodowej.  
Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej jest też środkiem oddziaływania 
prewencyjnego i profilaktycznego na członków samorządu zawodowego, a więc jest narzędziem 
mającym zapobiegać zachowaniom naruszającym normy prawa lub normy etyczne.  
Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej jest wyrazem demokratycznych 
zasad społeczeństwa, do których należy także wymiar sprawiedliwości.  
Postępowanie to jest bowiem szansą, by wymiar sprawiedliwości, w ograniczonym co prawda 
zakresie, mógł należeć bezpośrednio do określonej społeczności. Postępowanie w przedmiocie 
odpowiedzialności zawodowej to także wyraz rezygnacji Państwa z prawa karania (ius puniendi) 
w określonych sprawach.  
Fakt owej rezygnacji nie może jednak oznaczać, że postępowanie w przedmiocie 
odpowiedzialności zawodowej może być prowadzone w sposób sprzeczny z systemem prawa 
powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.  
Zarówno Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, jak też prawo o ustroju sądów powszechnych 
wyraźnie stanowią, że w zakresie orzekania sędziowie są niezawiśli i podlegają wyłącznie 
Konstytucji RP oraz ustawom.  
Niniejsze zapisy mogą stanowić wyłącznie materiał pomocniczy przy poznawaniu prawa 
obowiązującego w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy 
weterynarii.  
 
 
                                                         CZĘŚĆ OGÓLNA  
                                                            
                                                            Przepisy ogólne  
 
                                                                         § 1  
Regulamin określa zadania sądu lekarsko-weterynaryjnego okręgowej izby lekarsko-
weterynaryjnej, tryb postępowania przed sądem lekarsko-weterynaryjnym oraz podstawowe 
zasady obsługi kancelaryjnej sądu.  
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§ 2  
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:  
 
1. „k.p.a.” – kodeks postępowania administracyjnego  
 
2. „k.p.k.” – kodeks postępowania karnego;  
 
3. „obwiniony lekarz weterynarii” - lekarza weterynarii przeciwko któremu został sporządzony 
wniosek o ukaranie przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub wydane zostało 
nieprawomocne orzeczenie;  
 
4. „pokrzywdzony” – osobę fizyczną, prawną lub inną jednostkę organizacyjną nie posiadającą 
osobowości prawnej, której dobro zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone działaniem lub 
zaniechaniem lekarza weterynarii;  
 
5. „sąd lekarsko-weterynaryjny” – Krajowy Sąd Lekarsko-Weterynaryjny lub sąd okręgowej izby 
lekarsko-weterynaryjnej;  
 
6. „sąd I instancji” – sąd okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej, a także Krajowy Sąd Lekarsko-
Weterynaryjny orzekający jako sąd I instancji.  
 
7. „sąd II instancji” – Krajowy Sąd Lekarsko-Weterynaryjny rozpoznający środki odwoławcze od 
orzeczeń wydawanych przez sądy I instancji;  
 
8. „rzecznik odpowiedzialności zawodowej” – Krajowy lub okręgowy rzecznik 
odpowiedzialności zawodowej lub jego zastępca;  
 
9. „przewodniczący sądu” – odpowiednio przewodniczącego okręgowego sądu lekarsko-
weterynaryjnego lub Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego;  
 
10. „skład orzekający” – wyznaczony skład sędziów sądu rozpoznający sprawę;  
 
11. „przewodniczący składu orzekającego” – członka składu orzekającego wyznaczonego przez 
przewodniczącego sądu, kierującego rozprawą i czuwającego nad jej prawidłowym i sprawnym 
przebiegiem.  
 

§ 3  
Zadaniem sądu lekarsko-weterynaryjnego jest rozpoznawanie spraw dotyczących 
odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii, na podstawie przepisów ustawy z dnia 
21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 
2009 r. nr 93 poz. 767), kodeksu postępowania karnego, rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 
Gospodarki Żywnościowej z dnia 29 lipca 1993 r. w sprawie odpowiedzialności zawodowej 
lekarzy weterynarii (Dz. U. Nr 79, poz. 371), Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii, a w 
pozostałych sprawach na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego.  

 
§ 4  

1. Sąd lekarsko-weterynaryjny jest organem okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej prowadzącej 
postępowanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej członków samorządu lekarzy 
weterynarii za czyny sprzeczne z zasadami etyki lekarza weterynarii oraz z przepisami prawnymi 
dotyczącymi wykonywania zawodu lekarza weterynarii.  
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2. Członkowie sądu okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej nie mogą być członkami innych 
organów tej izby, z wyjątkiem pełnienia funkcji delegata na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii i 
Krajowy Zjazd lekarzy Weterynarii.  
 
3. Członek sądu lekarsko-weterynaryjnego nie może pełnić swojej funkcji w okresie, kiedy 
przeciw niemu toczy się postępowanie karne lub postępowanie w sprawie odpowiedzialności 
zawodowej.  
 
4. Na członków sądów lekarsko-weterynaryjnych mogą kandydować lekarze weterynarii wykonujący 
zawód nieprzerwanie co najmniej przez siedem lat.  
 

5. Siedzibą sądu jest siedziba okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej.  
 

§ 5  
1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranych członków sądu zwołuje odpowiednio prezes okręgowej 
rady lekarsko-weterynaryjnej albo Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, w 
porozumieniu z ustępującym przewodniczącym sądu, w ciągu 30 dni od dnia wyboru członków 
sądu. W pierwszym posiedzeniu uczestniczy ustępujący przewodniczący sądu.  
 
2. Członkowie sądu lekarsko-weterynaryjnego wybierają spośród siebie przewodniczącego sądu i 
wiceprzewodniczących w głosowaniu tajnym.  
 

§ 6  
1. Przewodniczący sądu kieruje pracą sądu oraz reprezentuje sąd na zewnątrz.  
 
2. Przewodniczący sądu podejmuje czynności mające na celu sprawne funkcjonowanie sądu, a w 
szczególności:  
 
1) zaznajamia się z każdą wpływającą sprawą do sądu i wyznacza terminy posiedzeń;  
2) ustala składy orzekające oraz wyznacza przewodniczących tych składów;  
dba o merytoryczne przygotowanie członków sądu do pracy w składach orzekających;  
3) zwołuje narady w celach szkoleniowych i dla omówienia spraw organizacyjnych;  
4) stwierdza prawomocność orzeczeń i wydaje stosowne zarządzenia dla ich wykonania;  
5) odpowiada na pisma wpływające do sądu oraz sygnuje pisma wychodzące;  
6) nadzoruje pracę pracowników biurowych w zakresie obsługi administracyjnej sądu;  
7) czuwa nad prawidłową i terminową pracą obsługi administracyjnej sądu.  
 
3. Przewodniczący sądu jest w zakresie funkcjonowania sądu zwierzchnikiem członków sądu i 
przełożonym dla pracowników wykonujących obsługę administracyjną sądu.  
 
4. W czasie nieobecności przewodniczącego sądu jego czynności wykonuje wskazany przez niego 
zastępca przewodniczącego sądu.  
 

§ 7  
Podczas wykonywania zadań członków sądu oraz pracowników biurowych obowiązują zasady 
poufności i zachowania tajemnicy służbowej określone odrębnymi przepisami.  

 
§ 8  

Na wniosek przewodniczącego sądu wszystkie organy izby lekarsko-weterynaryjnej są 
obowiązane służyć mu pomocą, a w szczególności udostępniać dokumenty i inne materiały 
niezbędne do prowadzenia postępowania.  
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Właściwość i skład sądu lekarsko-weterynaryjnego 

 
§ 9  

1. Właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd lekarsko-weterynaryjny okręgowej izby lekarsko-
weterynaryjnej na terenie której popełniono przewinienie, z wyłączeniem spraw określonych w 
art. 50 ust. 2 i 3 pkt 2 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.  
 
2. Jeżeli przewinienia zawodowe objęte łącznym rozpoznaniem popełniło dwóch lub więcej 
obwinionych, którzy podlegają odpowiedzialności przed sądem okręgowym i Krajowym Sądem 
Lekarsko-Weterynaryjnym, właściwym rozpoznania sprawy jest Krajowy Sąd.  
 

§ 10  
1. Sąd lekarsko-weterynaryjny orzeka zawsze w składzie trzyosobowym,  
 
2. W składzie orzekającym może uczestniczyć dodatkowo, bez prawa głosu, jeden z członków 
sądu lekarsko-weterynaryjnego, wyznaczony w charakterze sędziego rezerwowego.  
 
3. W postępowaniu ponownym toczącym się na skutek uchylenia orzeczenia sądu I instancji przez 
Krajowy Sąd Lekarsko-Weterynaryjny i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, w 
składzie sądu nie mogą uczestniczyć sędziowie, którzy brali udział w wydaniu w I instancji 
orzeczenia uchylonego.  
 

§ 11  
Przy rozdziale pracy pomiędzy sędziów przewodniczący sądu lekarsko-weterynaryjnego 
przestrzega zasady niezmienności składu orzekającego w toku załatwiania sprawy.  

 
§ 12  

1. Przewodniczący sądu lekarsko-weterynaryjnego jest odpowiedzialny za prawidłowość i 
terminowość czynności wynikających z przepisów prawa, a zwłaszcza za treść i formę 
postanowień, zarządzeń i innych pism procesowych oraz rzetelność sprawozdań i ścisłość 
informacji.  
 
2. Każde pismo sporządzone przez przewodniczącego sądu powinno zawierać jego imię i 
nazwisko, pełnioną funkcję, datę, sygnaturę sprawy, pieczątkę z określeniem sprawowanej funkcji 
i podpis.  
 

§ 13  
Przewodniczący sądu lekarsko-weterynaryjnego sporządza roczne sprawozdanie statystyczne.  

 
§ 14  

1. Członek składu orzekającego jest wyłączony z mocy prawa od udziału w sprawie, jeżeli ujawni 
się którakolwiek z okoliczności wymienionych w przepisie art. 40 § 1 k.p.k.  
 
2. Członek sądu lekarsko-weterynaryjnego ulega wyłączeniu, jeżeli pomiędzy nim a jedną ze 
stron zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do 
bezstronności tego sędziego.  
 
3. Wniosek o wyłączenie członka składu orzekającego należy złożyć do momentu odczytania 
wniosku rzecznika odpowiedzialności zawodowej o ukaranie. Wniosek złożony po tym terminie 
pozostawia się bez rozpoznania, chyba że okoliczność uzasadniająca wyłączenie stała się stronie 
wiadoma później.  
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§ 15  

W postępowaniu w sprawie wyłączenia członka sądu lekarsko-weterynaryjnego od orzekania 
stosować należy zasady określone w przepisie art. 42 k.p.k.  

 
§ 16  

Rozpoznając sprawę w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarza weterynarii, sąd 
lekarsko-weterynaryjny winien mieć na względzie, by w każdej konkretnej sprawie występowały 
łącznie następujące przesłanki:  
1) musi być popełniony konkretny czyn, polegający na działaniu, zaniechaniu lub kombinacji tych 
postaci zachowania się lekarza;  
2) czyn ten musi być bezprawny, a więc sprzeczny z zasadami etyki weterynaryjnej albo 
stanowiący naruszenie przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza weterynarii lub uchwał 
samorządu;  
3) czyn musi być nacechowany szkodliwością zawodową w stopniu większym niż znikomy, a 
więc musi wpływać ujemnie na ocenę wykonywania zawodu lub na uczestnictwo w samorządzie;  
4) czyn musi być zawiniony, a więc obarczony winą umyślną w postaci zamiaru bezpośredniego 
lub zamiaru ewentualnego albo winą nieumyślną w postaci lekkomyślności lub niedbalstwa .  
 

§ 17  
Sąd lekarsko-weterynaryjny nie orzeka w sprawach roszczeń o odszkodowanie. W takich 
sprawach orzeka sąd powszechny.  
 

Kary  
 

§ 18  
Karalność przewinienia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło 5 lat.  
 

§ 19  
1. Sąd lekarsko-weterynaryjny może orzekać następujące kary:  
1) upomnienie,  
2) nagana,  
3) zawieszenie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na okres od trzech miesięcy do 
trzech lat.  
4) pozbawienie prawa wykonywania zawodu.  
 
2. Okręgowy sąd lekarsko-weterynaryjny na rozprawie może wydać z urzędu lub na wniosek 
rzecznika odpowiedzialności zawodowej postanowienie o tymczasowym zawieszeniu prawa 
wykonywania zawodu.  
 
3. Odpisy takiego postanowienia okręgowy sąd przesyła Krajowemu Sądowi Lekarsko-
Weterynaryjnemu, właściwej radzie lekarsko-weterynaryjnej i zakładowi zatrudniającemu lekarza 
weterynarii; odpis takiego postanowienia doręcza się obwinionemu lekarzowi weterynarii z 
pouczeniem o przysługującym mu środku odwoławczym w postaci zażalenia.  
 
4. Jeżeli kara tymczasowego zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii 
orzeczona została na okres dłuższy niż trzy miesiące, Krajowy Sąd Lekarsko-Weterynaryjny bada 
w urzędu wymiar orzeczonej kary tymczasowego zawieszenia prawa wykonywania zawodu.  
 
5. Postanowienie o tymczasowym zawieszeniu prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii 
jest natychmiast wykonalne.  
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6. Na postanowienie o tymczasowym zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu lekarza 
weterynarii przysługuje obwinionemu i rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej zażalenie do 
Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego.  
 
7. Lekarz weterynarii, wobec którego sąd lekarsko-weterynaryjny orzekł w II instancji karę 
wymienioną w ust. 1 pkt 3 i 4 ma prawo wniesienia odwołania do właściwego, ze względu na 
miejsce zamieszkania obwinionego, sądu apelacyjnego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w 
terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.  
 
8. Do rozpoznania odwołania stosuje się przepisy kodeksu postępowania cywilnego o apelacji. Od 
orzeczenia sądu apelacyjnego kasacja nie przysługuje.  
 

Strony, obrońcy i pokrzywdzeni  
 
§ 20  

1. Członkowie sądów lekarsko-Weterynaryjnych w zakresie orzekania są niezawiśli i podlegają 
tylko ustawom oraz zasadom Kodeksu Etyki Weterynaryjnej.  
 
2. Sąd orzeka na podstawie swego przekonania opartego na wszystkich zgromadzonych i 
przeprowadzonych dowodach ocenionych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego 
rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego i zawodowego.  
 
3. Sąd lekarsko-weterynaryjny jest obowiązany badać i uwzględniać okoliczności przemawiające 
zarówno na niekorzyść obwinionego lekarza weterynarii, jak też okoliczności dla niego korzystne.  
 

§ 21  
1. Rozprawa przed sądem lekarsko-weterynaryjnym jest jawna dla członków samorządu lekarsko-
weterynaryjnego.  
 
2. W razie wyłączenia jawności mogą być obecne na rozprawie, oprócz osób biorących udział 
w postępowaniu, po dwie osoby wskazane przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej i 
obwinionego lekarza weterynarii. Jeżeli jest kilku obwinionych lekarzy weterynarii, każdy z nich 
może żądać pozostawienia na sali rozpraw po jednej osobie.  

 
§ 22  

1. Obwinionemu lekarzowi weterynarii przysługuje prawo do obrony, a w ramach tego prawa do 
składania wyjaśnień, prawa do odmowy składania wyjaśnień oraz prawo do odmowy udzielania 
odpowiedzi na pytania.  
2.Obwinionemu lekarzowi weterynarii przysługuje prawo do składania wniosków dowodowych, 
udziału w czynnościach procesowych oraz do końcowego zaznajomienia się z materiałami 
postępowania.  
 
3.Obwinionemu lekarzowi weterynarii przysługuje prawo do korzystania z pomocy obrońcy, 
którym w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej może być:  
1) inny lekarz weterynarii nie pełniący funkcji rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub 
sędziego lub  
2) adwokat posiadający stosowne upoważnienie do obrony obwinionego.  
 
4. Zarówno lekarz weterynarii będący obrońcą obwinionego, jak też adwokat występujący w tym 
charakterze mogą udzielić dalszego upoważnienia do obrony innemu lekarzowi weterynarii albo 
adwokatowi (tzw. substytucja).  
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5.W przypadku, gdy obwiniony lekarz weterynarii nie ma obrony z wyboru, sąd lekarsko-
weterynaryjny wyznacza mu spośród lekarzy weterynarii obrońcę z urzędu, jeżeli zachodzi 
uzasadniona taka potrzeba.  
 

§ 23  
Jeżeli w sprawie występuje dwóch lub więcej lekarzy weterynarii, którzy są obwinieni, 
postępowanie przeprowadza się łącznie chyba, że jest to niemożliwe lub w pewnym stopniu 
utrudnione.  

§ 24  
1. Do zamknięcia postępowania dowodowego na rozprawie, strony w tym pokrzywdzony oraz 
obrońcy i pełnomocnicy mogą składać wnioski co do toku postępowania.  
 
2. Po zamknięciu postępowania dowodowego istnieje możliwość jego ponownego otwarcia w 
celu przeprowadzenia wnioskowanego dowodu.  
 
3. Po przeprowadzeniu tego dowodu, postępowanie dowodowe należy ponownie zamknąć.  
 

§ 25  
W postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii może zostać 
ustanowiony pełnomocnik pokrzywdzonego (art. 87 § 1 k.p.k.).  

 
§ 26  

1. Stronom, oraz obrońcom i pełnomocnikom udostępnia się akta postępowania i daje się 
możliwość sporządzania z nich odpisów.  
Za zgodą przewodniczącego sądu akta sprawy mogą być udostępnione innym osobom.  
 
2. Na wniosek obwinionego lub jego obrońcy wydaje się odpłatnie kserokopie dokumentów z akt 
sprawy. Kserokopie tych dokumentów mogą zostać wydane odpłatnie także innym osobom.  
3. Przewodniczący sądu może w razie uzasadnionej potrzeby zarządzić wydanie odpłatnie 
uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy.  
 
4. Nie można odmówić stronie zezwolenia na sporządzenie odpisu (kserokopii) w przypadku, gdy 
chodzi o:  
1) protokół czynności , w której strona uczestniczyła (np. protokół przesłuchania);  
2) dokument pochodzący od niej lub sporządzony z jej udziałem.  
 

Współdziałanie ze środkami publicznego przekazu  
 

§ 27  
Przewodniczący sądu lekarsko-weterynaryjnego współdziała ze środkami publicznego przekazu w 
zakresie upowszechniania informacji dotyczącej działalności sądu.  
 

§ 28  
Udzielone prasie informacje nie mogą naruszać chronionego prawem dóbr osobistych 
uczestników postępowania oraz szkodzić interesom prowadzonego postępowania dotyczącego 
odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii.  
 

§ 29  
Przewodniczący sądu lekarsko-weterynaryjnego kieruje do prasy odpowiedzi na krytykę oraz 
sprostowanie publikowanych wiadomości nieprawdziwych lub nieścisłych.  
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Przygotowanie, przebieg i porządek posiedzenia 
 

§ 30  
1. W każdej sprawie prowadzonej w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności 
zawodowej lekarza weterynarii przewodniczący sądu wydaje pisemne zarządzenie o wyznaczeniu 
rozprawy, w którym powołuje skład osobowy sądu, wyznacza miejsce i termin rozprawy lub 
posiedzenia sądu. Dla każdej sprawy wyznaczonej do rozpoznania na rozprawie lub posiedzeniu 
wyznacza się termin ich rozpoczęcia.  
 
2. W zarządzeniu o wyznaczeniu rozprawy lub posiedzenia przewodniczący sądu wymienia 
osoby, które należy wezwać na rozprawę lub posiedzenie jak również osoby, które o rozprawie 
lub posiedzeniu powinny zostać zawiadomione.  
 
3. Sprawy z udziałem tego samego rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz sprawy, 
w których występują te same osoby, należy w miarę możliwości wyznaczać na ten sam dzień i 
w następującej po sobie kolejności.  
 
4. Wykaz spraw wyznaczonych do rozpoznania na rozprawie w określonym dniu umieszczony 
przed wejściem na salę rozpraw stanowi tzw. wokandę.  
 

§ 31  
1. Pomieszczenie, w którym ma się odbywać posiedzenie powinno spełniać wymogi niezbędne 
dla zachowania powagi sądu jako organu okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej.  
 
2. W pomieszczeniu tym powinien być przygotowany stół sędziowski oraz miejsce dla rzecznika 
odpowiedzialności zawodowej, obwinionego lekarza weterynarii i innych osób uprawnionych do 
udziału w posiedzeniu.  
 

§ 32  
1. Przewodniczący składu orzekającego zajmuje miejsce środkowe za stołem sędziowskim, a 
pozostali sędziowie zajmują miejsca obok przewodniczącego.  
2. Protokolant zajmuje miejsce przy stole sędziowskim po lewej stronie sądu, obwiniony lekarz 
weterynarii lub jego obrońca przed stołem sędziowskim po lewej stronie sądu, zaś rzecznik 
odpowiedzialności zawodowej po prawej stronie sądu.  
 

§ 33  
1. Gdy sąd wchodzi do sali rozpraw lub salę rozpraw opuszcza, wszyscy obecni na sali rozpraw, 
nie wyłączając rzecznika odpowiedzialności zawodowej i protokolanta wstają z miejsc.  
 
2. W czasie odbierania przez sąd przyrzeczenia od świadka lub biegłego, wszyscy nie wyłączając 
sądu stoją.  
 
3. Każda osoba która zwraca się do sądu i do której zwraca się sąd wstaje z miejsca. 
W uzasadnionych przypadkach, mając wzgląd na stan zdrowia uczestnika postępowania, 
przewodniczący składu orzekającego może zezwolić, aby osoba zwracająca się do sądu lub do 
której sąd się zwraca a także gdy osoba ta składa zeznanie lub wydaje opinie, siedziała.  
 
4. W czasie ogłaszania sentencji orzeczenia sądu lekarsko weterynaryjnego wszyscy uczestnicy 
postępowania obecni w sali rozpraw uczestnicy postępowania – z wyjątkiem członków składu 
orzekającego – stoją. Na czas ogłoszenia ustnego uzasadnienia orzeczenia przewodniczący składu 
orzekającego może obecnym w sali rozpraw uczestnikom postępowania zezwolić usiąść.  
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§ 34  
1. Przewodniczący składu orzekającego kieruje rozprawą i czuwa nad jej prawidłowym 
przebiegiem między innymi udzielając lub odbierając głos przemawiającemu, zarządzając 
przerwę w rozprawie, pilnując prawidłowego sporządzenia protokołu rozprawy itp.  
 
2. Sąd lekarsko-weterynaryjny pod kierunkiem przewodniczącego składu orzekającego dąży do 
wszechstronnego zbadania wszystkich istotnych okoliczności sprawy. W tym celu 
postanowieniem dopuszcza dowody zgłoszone przez strony.  
 
3. Sąd może również przeprowadzić dowód z urzędu, jeśli o istnieniu takiego dowodu wie i jeśli 
uzna, że przeprowadzenie tego dowodu służyć będzie ustaleniu istotnych faktów i okoliczności 
będących przedmiotem rozpoznania w toczącym się postępowaniu.  
 
4. Sąd postanowieniem może oddalić wniosek dowodowy strony jeżeli:  
1) przeprowadzenie dowodu jest niedopuszczalne;  
2) okoliczność, która ma być udowodniona nie ma znaczenia do rozstrzygnięcia sprawy;  
3) dowód jest nieprzydatny do stwierdzenia okoliczności;  
4) dowodu przeprowadzić się nie da;  
5) wniosek ewidentnie zmierza do przedłużania postępowania.  
 

§ 35  
1. Przed przesłuchaniem przewodniczący składu orzekającego sprawdza dane osobowe 
obwinionego, świadków lub biegłych na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu 
stwierdzającego tożsamość lub funkcję, czyniąc o tym stosowną wzmiankę w protokole. Brak 
dokumentu stwierdzającego tożsamość należy również odnotować w protokole.  
 
2. Przewodniczący sprawdza stawiennictwo stron i innych uczestników postępowania (świadków, 
biegłych, obrońców i pełnomocników) i ustala, czy wezwania i zawiadomienia doręczone zostały 
prawidłowo.  
 
3. W przypadku niestawiennictwa osób wezwanych na rozprawę lub braku dokumentów 
tożsamości lub potwierdzających wykonywaną funkcję, sąd może odroczyć rozprawę, wyznaczyć 
nowy jej termin, zobowiązać wszystkich uczestników postępowania do stawiennictwa w nowym 
wyznaczonym terminie oraz wezwać określone osoby do przedstawienia odpowiednich 
dokumentów.  

 
§ 36  

Przewodniczący składu orzekającego sprawdza również, czy zgłaszający się jako obrońca 
obwinionego rzeczywiście jest osobą uprawnioną do sprawowania obrony, a więc jest lekarzem 
weterynarii lub adwokatem.  
 

 
Doręczenia  

 
§ 37  

Wszelkie pisma procesowe bez względu na to czego dotyczą - doręcza się za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru (art. 130 k.p.k.).  
 

§ 38  
Jeżeli obecny w sądzie adresat wykazał swoją tożsamość, pismo dołącza się mu bezpośrednio, za 
potwierdzeniem odbioru.  
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§ 39  

Jeżeli adresat podał jako adres do korespondencji tylko numer skrytki pocztowej, zawiadomienie 
o nadejściu przesyłki sądowej może być dokonane również za pośrednictwem tej skrytki.  
 

§ 40  
1.Wezwania i zawiadomienia o terminach posiedzeń powinny być wysłane w terminach 
umożliwiających ich doręczenie. W przypadku stwierdzenia przeszkód w doręczeniu, 
przewodniczący sądu zarządza ponowne doręczenie wezwań lub zawiadomień, zaś w przypadku 
odwołania terminu rozprawy lub posiedzenia, przewodniczący sądu zarządza zawiadomienie o 
tym fakcie osób uprzednio skutecznie wezwanych lub zawiadomionych.  
 
2. Jeżeli pismo podlegające doręczeniu zostało złożone w czasie uniemożliwiającym doręczenie 
przed terminem posiedzenia, pismo to doręcza się na posiedzeniu, odnotowując fakt doręczenia w 
protokóle. 

    Przesłuchania  
 

§ 41  
1. Sąd lekarsko-weterynaryjny może wzywać i przesłuchiwać obwinionego lekarza weterynarii, 
świadków i biegłych. Świadkowie zamieszkali poza okręgiem izby w uzasadnionych przypadkach 
mogą być przesłuchiwani w trybie pomocy prawnej przez właściwy miejscowo sąd lekarsko-
weterynaryjny.  
 
2. Jeżeli świadek nie może stawić się z powodu przeszkody zbyt trudnej do usunięcia, sąd 
lekarsko-weterynaryjny zleca jego przesłuchanie członkowi wyznaczonemu ze swego składu. 
Strony mają prawo brać udział w tej czynności.  
 

§ 42  
Przed rozpoczęciem przesłuchania należy świadka lub biegłego uprzedzić o odpowiedzialności 
karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy (art. 190, § 1 k.p.k.).  
 

§ 43  
1. Utrwalenie przebiegu czynności protokołowanej za pomocą urządzenia rejestrującego obraz lub 
dźwięk musi następować równocześnie z protokółowaniem czynności. Nagranie przebiegu 
jakiejkolwiek czynności na nośniku elektronicznym nie zastępuje protokołu, a jest jedynie jego 
załącznikiem.  
 
2. Utrwalony przebieg czynności w sposób określony w ust. 1 na żądanie osoby w niej 
uczestniczącej należy odtworzyć bezpośrednio po jej dokonaniu i fakt ten odnotować w protokole 
czynności.  
 
3. W przypadku, gdy dowodem w sprawie jest zapis na nośniku informacji, z czynności 
odtworzenia tego zapisu sporządza się protokół.  
 

§ 44  
Obwinionemu lekarzowi weterynarii stosownie do art. 300 k.p.k. należy udzielić pouczenia 
o przysługującym mu prawie do obrony, w tym prawie do odmowy wyjaśnień oraz udzielania 
odpowiedzi na pytania, prawie do składania wniosków dowodowych oraz innych wniosków, np. 
dotyczących toku postępowania, prawie zadawania pytań osobom przesłuchiwanym, tudzież 
o prawie do wnoszenia środków odwoławczych. Udzielenie pouczenia należy odnotować 
w protokole. Brak takiego pouczenia nie może dla obwinionego lekarza weterynarii wywoływać 
negatywnych skutków proceduralnych.  
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§ 45  
Jeśli w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej świadek lub biegły nie stawił 
się na rozprawę bez usprawiedliwienia albo bezpodstawnie odmawia zeznań, sąd lekarsko-
weterynaryjny może zwrócić się do sądu rejonowego właściwemu ze względu na miejsce 
zamieszkania osoby wezwanej, o przesłuchanie jej w charakterze świadka lub biegłego na 
okoliczności wskazane przez sąd lekarsko-weterynaryjny, a protokół przesłuchania przesyłany 
jest sądowi lekarsko-weterynaryjnemu 14. 
 
 

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA  
 

Postępowanie przed sądem lekarsko-weterynaryjnym I instancji 
 

§ 46  
Wniosek o ukaranie przez sąd lekarsko-weterynaryjny może złożyć tylko rzecznik 
odpowiedzialności zawodowej.  

§ 47  
Po wpłynięciu wniosku o ukaranie, przewodniczący sądu bezzwłocznie kieruje sprawę do 
rozpoznania na rozprawie i wydaje stosowne zarządzenia przygotowujące rozprawę chyba, że 
istnieją podstawy do skierowania sprawy na posiedzenie niejawne.  
 

§ 48  
1. Przewodniczący sądu lekarsko-weterynaryjnego kieruje sprawę na posiedzenie niejawne, gdy 
zachodzi potrzeba wydania postanowienia o:  
1) umorzeniu postępowania,  
2) zawieszeniu postępowania  
3) przekazaniu sprawy rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej w celu uzupełnienia 
postępowania wyjaśniającego albo  
4) skierowaniu sprawy do rozpoznania na rozprawie, które doręcza się stronom i 
pokrzywdzonemu.  
 
2. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, pkt. 1-3 stronom przysługuje zażalenie do 
Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego w terminie 7 dni za pośrednictwem sądu, który 
wydał postanowienie; pokrzywdzonemu przysługuje zażalenie na postanowienie, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 1.  
 
3. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 powinno wskazywać, w jakim kierunku ma 
nastąpić uzupełnienie postępowania oraz określić termin zakończenia postępowania nie dłuższy 
niż 3 miesiące.  
 

§ 49  
Stosownie do art. 17 § 1 k.p.k. postępowanie umarza się, gdy m.in.:  
 
1) czynu nie popełniono, bądź czyn nie zawiera znamion przewinienia określonego w art. 45 
ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych,  
 
2) osoba, której dotyczy postępowanie, nie podlega przepisom o odpowiedzialności zawodowej 
lekarza weterynarii (np. nie jest lekarzem weterynarii),  
3) obwiniony zmarł,  
 
4) nastąpiło przedawnienie, tj. upłynęło 3 lata od popełnienia czynu,  
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5) postępowanie co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie ukończone lub 
wcześniej wszczęte toczy się,  
 
6) nastąpiło przedawnienie karalności.  
 

§ 50  
Postępowanie może być zawieszone:  
 
1) w razie dłuższej nieobecności w kraju obwinionego lekarza weterynarii, jego psychicznej 
choroby lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej prowadzenie postępowania – na czas 
trwania tej przeszkody;  
 
2) w razie gdy o ten sam czyn, który stanowi przewinienie zawodowe, toczy się postępowanie 
karne, do czasu ukończenia tego postępowania.  
 

§ 51  
Na posiedzeniu niejawnym sąd nie może uniewinnić obwinionego.  
 

§ 52  
Jeżeli wniosek o ukaranie odpowiada warunkom formalnym, a sprawę skierowano do rozpoznania 
na rozprawie, przewodniczący sądu lekarsko-weterynaryjnego zarządza doręczenie jego odpisu 
obwinionemu lekarzowi weterynarii.  
 

§ 53  
Przewodniczący sądu wydaje zarządzenie o wyznaczeniu, w którym wskazuje:  
 
1) termin i miejsce, w którym rozprawa się odbędzie,  
 
2) skład orzekający z przewodniczącym tego składu,  
 
3) osoby, które na rozprawę należy wezwać, w tym:  
– obwinionego lekarza weterynarii,  
– świadków i biegłych,  
– pokrzywdzonego, który występuje w sprawie jako świadek,  
 
4) osoby, które należy o terminie rozprawy zawiadomić, w tym:  
– obrońcę obwinionego,  
– rzecznika odpowiedzialności zawodowej,  
- pokrzywdzonego, nie występującego w charakterze świadka.  

 
§ 54  

1. Zarówno wezwania, jak i zawiadomienia o terminie rozprawy powinny być doręczone w taki 
sposób, aby między datą doręczenia wezwania lub zawiadomienia, a datą rozprawy zachowany 
został okres co najmniej 14 dni.  
 
2. W razie niezachowania tego terminu, obwiniony lekarz weterynarii lub jego obrońca może 
skutecznie żądać odroczenia rozprawy.  
 

§ 55  
1. Udział rzecznika odpowiedzialności zawodowej w rozprawie jest obowiązkowy.  
 
2. Oskarżycielem przed sądem jest rzecznik odpowiedzialności zawodowej  
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§ 56 
Sąd lekarsko-weterynaryjny może z ważnych powodów zarządzić przerwę w rozprawie na okres 
nie dłuższy niż 21 dni.  
 

§ 57 
1. Sąd lekarsko-weterynaryjny odracza rozprawę w razie:  
 
1) niestawiennictwa rzecznika odpowiedzialności zawodowej,  
 
2) usprawiedliwionego niestawiennictwa obwinionego lekarza weterynarii,  
 
3) niestawiennictwa obwinionego lekarza weterynarii, którego obecność na rozprawie uznał za 
konieczną,  
 
4) niestawiennictwo obwinionego lekarza weterynarii, któremu wezwanie nie zostało doręczone.  
 
2. Sąd lekarsko-weterynaryjny może odroczyć rozprawę w razie niestawiennictwa świadka lub 
biegłego albo z innej ważnej przyczyny.  
 

§ 58  
Po sprawdzeniu stawiennictwa przewodniczący składu orzekającego zarządza opuszczenie sali 
rozpraw przez świadków. Biegli mogą pozostać na sali.  
 

§ 59 
Nie usprawiedliwione niestawiennictwo obwinionego lekarza weterynarii lub jego obrońcy na 
rozprawie nie stanowi przeszkody do rozpoznania sprawy chyba, że sąd lekarsko-weterynaryjny 
uzna ich obecność za konieczną i decyzja w tej sprawie powinna być odnotowana w protokóle.  

 
§ 60  

1. Po opuszczeniu sali rozpraw przez świadków przewodniczący udziela głosu rzecznikowi 
odpowiedzialności zawodowej, który odczytuje wniosek o ukaranie wraz z uzasadnieniem.  
 
2. Po odczytaniu wniosku, przewodniczący sądu pyta obwinionego lekarza weterynarii, czy 
zrozumiał treść wniosku o ukaranie, czy przyznaje się zarówno do faktu popełnienia zarzucanego 
mu czynu jak i do winy, po czym zwraca się do obwinionego o złożenie wyjaśnień.  
 
3. Przewodniczący składu orzekającego poucza obwinionego o przysługujących mu prawach i 
ciążących na nim obowiązkach związanych z toczącym się postępowaniem, a więc o tym, że 
obwiniony ma prawo zadawania pytań osobom przesłuchiwanym – świadkom i biegłym, może 
ustosunkować się do każdego przeprowadzonego dowodu, a także do składania własnych 
wniosków dowodowych.  
 
4. Następnie sąd przesłuchuje świadków i biegłych, ocenia dokumenty lub przeprowadza inne 
dowody.  
 

§ 61  
Materiały sprawy za zgodą stron mogą być bez odczytywania uznane przez sąd lekarsko-
weterynaryjny w całości lub w części za materiał dowodowy.  
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§ 62 

1. Przewodniczący wzywa na salę świadków pojedynczo. Po wezwaniu świadka ustala jego 
tożsamość, zawód, wiek, stosunek do stron postępowania, a ponadto o ewentualną karalność za 
składanie fałszywych zeznań.  
 
2. Jeśli świadek oświadczy, że jest osobą bliską dla jednej ze stron, przewodniczący poucza go 
o prawie odmowy składania zeznań, jak również o tym, że jeśli świadek ten chce zeznawać, to 
pod groźbą odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań.  
 
3. Sąd może zwolnić świadka z obowiązku składania zeznań ze względu na szczególnie bliski 
stosunek osobisty łączący go z obwinionym, jeśli świadek zwróci się o to z wnioskiem do 
momentu rozpoczęcia swojego zeznania.  
 
4. Przewodniczący poucza świadka lub biegłego o odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań, a następnie odbiera się od świadka lub biegłego przyrzeczenie o treści: 
„świadomy znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem przyrzekam 
uroczyście, że będę mówił szczerą prawdę niczego nie ukrywając z tego, co mi jest wiadome”  
Za zgodą stron można zwolnić świadków lub biegłego z obowiązku złożenia przyrzeczenia.  
 
3. Sąd lekarsko-weterynaryjny obowiązany jest odebrać przyrzeczenie od świadka lub biegłego, 
gdy strona tego zażąda.  
 

§ 63  
1. Jeśli w toku rozprawy ujawnione okoliczności wskazują na to, że obwinionemu należy zarzucić 
dodatkowo popełnienie innego jeszcze czynu, wówczas na wniosek rzecznika odpowiedzialności 
zawodowej sąd lekarsko-weterynaryjny może rozpoznać sprawę także w zakresie rozpoznania 
nowego ujawnionego czynu, ale tylko za zgodą obwinionego lekarza weterynarii. W przypadku 
braku takiej zgody, sąd lekarsko-weterynaryjny rozprawę odracza.  
 
2.W razie odroczenia rozprawy z przyczyny określonej w ust. 1 rzecznik odpowiedzialności 
zawodowej wnosi nowy lub dodatkowy wniosek o ukaranie.  
 

§ 64  
1. Po zakończeniu postępowania dowodowego przewodniczący składu orzekającego udziela głosu 
w następującej kolejności:  
1) rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej,  
2) obrońcy obwinionego,  
3) obwinionemu lekarzowi weterynarii.  
 
2. Przed przemówieniami stron i obrońców, na wniosek pokrzywdzonego przewodniczący składu 
orzekającego może udzielić mu głosu.  
 

§ 65  
1. Po wysłuchaniu stron przewodniczący składu orzekającego zamyka przewód sądowy i sąd 
lekarsko-weterynaryjny niezwłocznie przystępuje do narady.  
 
2. Przebieg narady i głosowania nad orzeczeniem jest tajny i nie może być protokołowany. W 
naradzie i głosowaniu uczestniczą tylko członkowie składu orzekającego. Sąd może wyrazić 
zgodę na przebywanie w pokoju narad protokolanta.  
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3. Podczas narady osobno omawiane są kwestie związane z ustaleniem stanu faktycznego 
przedmiotowej sprawy, następnie kwestie związane z winą obwinionego lekarza weterynarii i 
osobno kwestie dotyczące rozstrzygnięcia, w tym w szczególności kwestie związane z rodzajem 
kary i jej wymiarem.  
 

§ 66  
1. Sąd lekarsko-weterynaryjny wymierza karę biorąc pod uwagę stopień i postać winy, naruszenie 
przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza weterynarii zasad etyki zawodowej,  
skutki czynu oraz zachowanie się obwinionego przed popełnieniem przewinienia zawodowego i 
po jego popełnieniu.  
 
2. Dowody sąd ocenia zgodnie z regułami wynikającymi z zasady swobodnej oceny dowodów. 
Ocena dowodów nie może być jednak dowolna, gdyż sąd powinien wykazać dlaczego jednym 
dowodom dał wiarę, a innym odmówił wiary i na jakich w tym względzie oparł się przesłankach.  
 

§ 67  
1. W razie jednoczesnego ukarania za kilka przewinień zawodowych sąd lekarsko-weterynaryjny 
wymierza kary za poszczególne przewinienia, a następnie wymierza jedną karę łączną za 
wszystkie czyny.  
 
2. Przy orzekaniu kary łącznej, lub orzeczenia łącznego stosuje się następujące zasady:  
 
1) w przypadku orzeczenia kary upomnienia i kary nagany, wymierza się jedną karę łączną – karę 
nagany,  
 
2) w przypadku orzeczenia kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu wolno w ramach kary 
łącznej orzec również karę nagany lub karę upomnienia,  
 
3) przy orzeczeniu za kilka przewinień kar zawieszenia prawa wykonywania zawodu, kara łączna 
nie może przekroczyć 3 lat,  
 
4) przy orzeczonych za kilka przewinień kar rodzajowych różnych w tym kary pozbawienia 
prawa wykonywania zawodu, wymierza się jedną karę łączną pozbawienia prawa wykonywania 
zawodu.  
 

§ 68  
1. Orzeczenie zapada większością głosów.  
 
2. Orzeczenie musi być podpisane przez cały skład orzekający.  
 
3. Sędzia, który głosował na uniewinnieniem obwinionego może powstrzymać się od głosowania 
o karze.  
4. Sędzia przegłosowany może złożyć zdanie odrębne i zaznaczyć to zdanie odrębne w 
orzeczeniu. W takim przypadku sędzia, który złożył zdanie odrębne obowiązany jest swoje zdanie 
odrębne uzasadnić.  
 

§ 69  
1. Po zamknięciu rozprawy i odbyciu narady przewodniczący ogłasza stronom orzeczenie, 
przytaczając ustnie najważniejsze motywy orzeczenia.  
 
2. W sprawach szczególnie zawiłych sąd lekarsko-weterynaryjny może odroczyć ogłoszenie 
orzeczenia na okres nie przekraczający 7 dni. 
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§ 70  

1. Sąd lekarsko-weterynaryjny z urzędu uzasadnia na piśmie rozstrzygnięcia, od których 
przysługuje środek odwoławczy.  
Uzasadnienie orzeczenia powinno być sporządzone w ciągu 14 dni i może być podpisane przez 
przewodniczącego składu orzekającego o ile sędzia nie zgłosił zdania odrębnego.  
 
2. Odpisy orzeczeń i postanowień wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o środkach odwoławczych 
i terminie ich wniesienia doręcza się stronom i pokrzywdzonemu, a jeżeli ustanowiono obrońcę, 
odpisy te doręcza się również obrońcy.  
 

§ 71  
1. Każde orzeczenie sądu lekarsko-weterynaryjnego powinno zawierać:  
 
1) oznaczenie sądu, który je wydał oraz nazwiska członków sądu, rzecznika odpowiedzialności 
zawodowej i protokolanta,  
 
2) datę i miejsce rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia,  
 
3) imię i nazwisko oraz inne dane określające tożsamość obwinionego,  
 
4) opis zarzuconego przewinienia zawodowego,  
 
5) rozstrzygnięcie sądu lekarsko-weterynaryjnego to jest:  
- uznanie obwinionego za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu, lub  
- uniewinnienie obwinionego, lub  
- umorzenie postępowania,  
 
6) uzasadnienie, które powinno zawierać między innymi:  
- ustalenie stanu faktycznego, a więc dokładne określenia przewinienia zawodowego, który sąd 
przyjął za podstawę orzeczenia,  
- wyjaśnienie podstawy prawnej orzeczenia,  
- przytoczenie okoliczności, które sąd miał na względzie przy wymiarze kary,  
 
7) rozstrzygnięcie co do kary,  
 
8) rozstrzygnięcie o kosztach postępowania.  
 
2. Orzeczenie sądu lekarsko-weterynaryjnego uprawomocnia się po upływie terminu 
przewidzianego do złożenia środka odwoławczego.  
 

§ 72  
Z przebiegu rozprawy sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący składu 
orzekającego sądu lekarsko-weterynaryjnego i protokolant.  
 

Środki odwoławcze  
 

§ 73  
Od każdego orzeczenia sądu lekarsko-weterynaryjnego I instancji, które narusza prawa strony lub 
szkodzi jej interesom, przysługuje środek odwoławczy w postaci odwołania.  
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§ 74  
1. Obwinionemu lekarzowi weterynarii, rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej, 
pokrzywdzonemu przysługuje prawo do odwołania od orzeczenia okręgowego sądu lekarsko-
weterynaryjnego w terminie 14 dni od daty doręczenia zaskarżonego orzeczenia wraz z 
pouczeniem o terminie i trybie wniesienia odwołania.  
 
2. Odwołanie może zostać wniesione do Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego za 
pośrednictwem tego sądu lekarsko-weterynaryjnego, który wydał zaskarżone orzeczenie.  
 
3. Wniesione odwołanie wraz z pismem przewodnim oraz aktami sprawy, sąd I instancji przesyła 
w ciągu 7 dni do Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego. Strony otrzymują odpis odwołania.  
 
4. Przewodniczący sądu wydaje zarządzenie o odmowie przyjęcia środka odwoławczego, jeśli 
wniesiony został po upływie terminu przez osobę nieuprawnioną lub, gdy odwołanie nie spełnia 
warunków formalnych i wówczas, gdy jest on niedopuszczalny.  
 
Na zarządzenie przewodniczącego sądu przysługuje zażalenie do tego sądu w terminie 7  
dni.  
 

§ 75  
Pokrzywdzonemu przysługuje odwołanie od orzeczeń kończących postępowanie w I instancji 
tylko w części dotyczącej winy.  
 

Wykonywanie prawomocnych orzeczeń i wznowienie postępowania 
 
§ 76  

Sąd lekarsko-weterynaryjny I instancji przesyła najpóźniej w ciągu 14 dni od daty 
uprawomocnienia się orzeczenia jego odpis właściwej okręgowej radzie lekarsko-weterynaryjnej, 
Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej oraz kierownikowi zakładu pracy zatrudniającego 
ukaranego.  
 

§ 77 
1. O wznowieniu postępowania orzeka postanowieniem sąd, który wydał orzeczenie kończące 
postępowanie.  
 
2. Na postanowienie okręgowego sądu lekarsko-weterynaryjnego przysługuje zażalenie w 
terminie 7 dni do Krajowego Sądu lekarsko-Weterynaryjnego.  
 
3. Wznowione postępowanie toczy się na zasadach ogólnych.  
 

Koszty postępowania  
 
§ 78  

1. Każde orzeczenie sądu lekarsko-weterynaryjnego powinno zawierać postanowienie o kosztach 
postępowania.  
 
2. Jeżeli w orzeczeniu nie określono kosztów postępowania, określa je zarządzeniem 
przewodniczący sądu w terminie 14 dni od wydania orzeczenia.  
 
3. Na zarządzenie, o którym mowa w ust. 2 przysługuje ukaranemu lekarzowi weterynarii prawo 
zażalenia w terminie 7 dni do sądu lekarsko-weterynaryjnego, który wydał orzeczenie.  
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§ 79  
1. W razie wydania orzeczenia o ukaraniu, sąd lekarsko-weterynaryjny obciąża ukaranego lekarza 
weterynarii kosztami postępowania na rzecz izby lekarsko-weterynaryjnej, której ukarany był 
członkiem w czasie wniesienia wniosku o ukaranie.  
 
2. W przypadku uniewinnienia lekarza weterynarii lub umorzenia postępowania 
kosztami postępowania obciąŜa się izbę, której członkiem był obwiniony lekarz 
weterynarii (Uchwała Nr 124/2009/IV z dnia 27 lutego 2009 r. o zmianie uchwały w 
sprawie zasad gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych).  
 
3. Jeżeli jednym orzeczeniem ukarano dwóch lub więcej obwinionych lekarzy weterynarii, koszty 
postępowania sąd lekarsko-weterynaryjny dzieli między nich według zasad słuszności.  
 
4. Sąd lekarsko-weterynaryjny może zwolnić ukaranego lekarza weterynarii od zwrotu kosztów 
postępowania w całości lub w części, jeśli uzna, że poniesienie ich byłoby dla ukaranego lub jego 
rodziny zbyt uciążliwe.  
 

§ 80  
1.Koszty postępowania prowadzonego przed okręgowym sądem lekarsko-weterynaryjnym 
wykłada właściwa okręgowa izba lekarsko-weterynaryjna.  
2. Egzekucja kosztów postępowania należy do izby lekarsko-weterynaryjnej, na której rzecz 
koszty te zostały zasądzone.  
 
3. Należności przypadające świadkom lub biegłym wypłaca właściwa izba lekarsko-
weterynaryjna na zasadach obowiązujących w postępowaniu sądowym.  
 
 

§ 81  
Do kosztów postępowania należą:  
 
1) koszty doręczenia wezwań i innych pism,  
 
2) należności rzeczników odpowiedzialności zawodowej i członków sądu związane z 
postępowaniem, a w szczególności zwrot utraconych zarobków i kosztów przejazdów,  
 
3) należności świadków i biegłych.  
 

Skargi i wnioski  
 

§ 82  
Wpływające do sądu lekarsko-weterynaryjnego skargi, wnioski, o których mowa w art. 227 241 
kpa, podlegają załatwieniu zgodnie z przepisami działu VIII tego kodeksu oraz rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania 
skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).  
 

Obsługa biurowa  
 

§ 83  
1. Obsługę kancelaryjną okręgowego sądu lekarsko-weterynaryjnego zapewnia okręgowa rada 
lekarsko-weterynaryjna, w tym również wyznacza pracownika do wykonywania czynności 
biurowych (sekretarza).  
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2. Sekretarz obowiązany jest dokładnie i terminowo wykonywać polecenia przewodniczącego 
sądu lekarsko-weterynaryjnego.  
3. Sekretarz wykonuje zarządzenia przewodniczącego sądu oraz prowadzi akta i księgi biurowe.  
 

§ 84  
Do obowiązków sekretarza należy w szczególności:  
1) przyjmowanie nadchodzących do biura pism, opatrywanie ich datą wpływu oraz 
przedstawianie ich przewodniczącemu wraz z aktami sprawy,  
2) przedstawianie pism i akt przewodniczącemu, jeżeli z powodu upływu terminu należy wydać 
orzeczenie lub zarządzenie,  
3) sporządzenia wezwań i zawiadomień,  
4) przyjmowanie interesantów i udzielanie im informacji,  
5) przygotowanie i wysyłanie akt spraw do Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego,  
6) wykonywanie innych czynności zleconych przez przewodniczącego sądu.  
 

§ 85  
Korespondencja w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej jest poufna.  
 

§ 86  
Do niniejszego regulaminu sądów izb lekarsko-weterynaryjnych dołącza się 24 wzory pism, 
zarządzeń, postanowień i orzeczeń ponumerowanych kolejno:  
wzór Nr 1 – Zarządzenie okręgowego sądu lekarsko-weterynaryjnego o wyznaczeniu posiedzenia   
                     niejawnego,  
wzór Nr 2 – Zarządzenie o wyznaczeniu rozprawy,  
wzór Nr 3 – Postanowienie o umorzeniu postępowania na posiedzeniu niejawnym,  
wzór Nr 4 – Postanowienie o zawieszeniu postępowania na posiedzeniu niejawnym,  
wzór Nr 5 – Postanowienie o przekazaniu sprawy rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej na    
                      posiedzeniu niejawnym,  
wzór Nr 6 – Postanowienie o skierowaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy do rozpoznania na  
                      rozprawie,  
wzór Nr 7 –  Zarządzenie w sprawie doręczenia odpisu wniosku o ukaranie,  
wzór Nr 8 –  Wezwanie do stawiennictwa na rozprawie obwinionego,  
wzór Nr 9 –  Wezwanie do stawiennictwa świadka/biegłego,  
wzór Nr 10 – Zawiadomienie o terminie rozprawy,  
wzór Nr 11 – Postanowienie w sprawie przesłuchania świadka przez sąd innej izby w  trybie  
                       pomocy prawnej,  
wzór Nr 12 – Pismo do sądu lekarsko-weterynaryjnego innej izby o przesłuchanie świadka  
                        w trybie pomocy prawnej,  
wzór Nr 13 – Postanowienie w sprawie zwrócenia się do Sądu Rejonowego o przesłuchanie  
                       w charakterze świadka lub biegłego,  
wzór Nr 14 –  Pismo do Sądu Rejonowego o przesłuchanie świadka lub biegłego,  
wzór Nr 15 -  Protokół przesłuchania świadka,  
wzór Nr 16 –  Protokół rozprawy,  
wzór Nr 17 –  Orzeczenie sądu – uznanie winy, 
wzór Nr 18 –  Orzeczenie sądu – uniewinnienie oraz koszty postępowania,  
wzór Nr 19 –  Postanowienie o odmowie przyjęcia odwołania,  
wzór Nr 20 –  Postanowienie o wznowieniu postępowania,  
wzór Nr 21 – Postanowienie o tymczasowym zwieszeniu lekarza weterynarii w czynnościach  
                        zawodowych,  
wzór Nr 22 – Postanowienie o wyłączeniu od udziału w sprawie członka sądu,  
wzór Nr 23 – Doręczenie orzeczenia /postanowienia sądu wraz z uzasadnieniem,  
wzór Nr 24 – Roczne sprawozdanie statystyczne. 



                                                                                                       -PROJEKT- 
 

UCHWAŁA NR 1/2012 
XXI Okr ęgowego Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii  

Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w Tarnowie 
z dnia 15 kwietnia 2012 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań organów Małopolskiej Izby  
 
 
 

Na podstawie art. 27 pkt 3) ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza 
weterynarii i izbach lekarsko – weterynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 93, 
poz. 767 z późn. zm.) XXI Okręgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
 

Okręgowy Zjazd zatwierdza sprawozdania organów Małopolskiej Izby Lekarsko – 

Weterynaryjnej za rok 2011: 

1) Okręgowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej, 

2) Okręgowej Komisji Rewizyjnej, 

3) Okręgowego Sądu Lekarsko – Weterynaryjnego, 

4) Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 

 

 

              § 2 
 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                  -PROJEKT- 
 

 
UCHWAŁA NR 2/2012 

XXI Okr ęgowego Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii  
Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w Tarnowie 

z dnia 15 kwietnia 2012 r. 
w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu 

Małopolskiej Izby za 2011 rok 
 
 
 

Na podstawie art. 27 pkt 3) ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza 
weterynarii i izbach lekarsko – weterynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 93, 
poz. 767z późn. zm.) XXI Okręgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
 

Okręgowy Zjazd zatwierdza się sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Małopolskiej 

Izby Lekarsko – Weterynaryjnej za rok 2011, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

              § 2 
 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                 -PROJEKT- 
 
 

UCHWAŁA NR 3/ 2012 
XXI Okr ęgowego Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii  

Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w Tarnowie 
z dnia 15 kwietnia 2012 r. 

w sprawie przyjęcia budżetu  Małopolskiej Izby na rok 2012 
 
 
 

Na podstawie art. 27 pkt 2) ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza 
weterynarii i izbach lekarsko – weterynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 93, 
poz. 767 z późn. zm.) XXI Okręgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
 

Okręgowy Zjazd uchwala budżet Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej na rok 2012 

w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2 
 

Upoważnia się Okręgową Radę Lekarsko – Weterynaryjną do dysponowania 
ponadplanowymi nadwyżkami dochodów. 
 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     -PROJEKT- 
 
 

UCHWAŁA NR 4/ 2012 
XXI Okr ęgowego Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii  

Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w Tarnowie 
z dnia 15 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacji  i Trybu Działania Sądu Lekarsko- 
Weterynaryjnego Małopolskiej Izby.  

 
 
 

Na podstawie art. 27 pkt 4) ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza 
weterynarii i izbach lekarsko – weterynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 93, 
poz. 767 z późn. zm.) XXI Okręgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
 

Okręgowy Zjazd ustala Regulamin Organizacji  i Trybu Działania Sądu Lekarsko- 
Weterynaryjnego Małopolskiej Izby w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 
 

 

§ 2 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LLIISSTTAA    OOBBEECCNNOOŚŚCCII  

 DELEGATÓW NA XXI  ZJAZD  SPRAWOZDAWCZY  

MAŁOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ 

TTaarrnnóóww    1155  kkwwiieettnniiaa  22001122  rr.. 

 
Lp
. 

Nazwa 
rejonu 

wyborczego  

Nazwisko  i imi ę delegata Nr 
manda

tu 

Podpis 

Czaja Wacław 
 

1  

Flisak  Rafał 
 

2  

Matlęga  Łukasz 
 

3  

Miller  Krzysztof  
 

4  

1 Bochnia 

Surma Franciszek 
 

5  

Kędzierski  Tomasz 
 

6  

Tobiasz Grzegorz  
 

7  2 Brzesko 

Urbaniec  Bo żena  
 

8  

Skalec Gabriel 
 

9  

Thal  Wawrzyniec 
 

10   
3 

Chrzanów 

Tokarczyk Monika  
 

11  

Gałecka Joanna 
 

12 
 

 

Janas Jacek  
 

13  4 
Dąbrowa 

Tarnowska 
Jerzykowski Paweł 
 

14  

Cieśla Daniel 
 

15  5 Gorlice 

 
Harmata Jerzy 

16  



 
Kociołek Józef 

17  

Załęska Anna   
 
 

18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28  

 29  

 30  

 31  

 32  

 33  

 34  

 35  

 36  

 
 
6 
 
 
 
 

Kraków – 
grodzki A-M  

 
 

 37  

   38  

 39  

 40  

 41  

 42  

 43  

 44  

 45  

 46  

 47  

 48  

 49  

 50  

6A 
Kraków – 
grodzki 

N-ś 

 51  

   52  

   53  

   54  

   55  



Ankiewicz Krzysztof 
 

56  

Chromik Bogusław  
 

57  

Dela Barbara  
 

58  

Dela Stefan 
 

59  

Kawiecki Grzegorz 
 

60  

Kawiecka Joanna 
 

61  

Mueck Wacław 
 

62  

Ornacka Aleksandra 
 

63  

Robakiewicz  Andrzej 
 

64  

7 
Kraków  
ziemski 

Żak  Kazimierz  
 

65  

Christoff   Ryszard  
 

66  

Drożdż  Jan  
 

67  

Kawula Aneta  
 

68  
8 Limanowa 

Żabka  Konrad 
 

69  

Durbacz Włodzimierz 
 

70  

Kanios Ireneusz 
 

71  

Pazdro Aneta   
 

72  

 
9 

Miechów 

Skrobisz Jarosław 
 

73  

Bierowiec Leszek 
 

74  

Ingarden Jacek  
 

75  

10 Myślenice 

Obst Marian  
 

76  



 Urbaniak  Stanisław  
 

77  

Baziak-Fijałkowska  Ewa 
 

78  

Czapliński  Wojciech  
 

79  

Huza  Andrzej  
 

80  

Janczy  Włodzimierz 
 

81  

Jankisz  Marian  
 

82  

Piątkowski Janusz 
 

83  

Stein Mariusz  
 

84  

11 
Nowy Sącz – 

grodzki 

Śmierciak Tadeusz  
 

85  

Frydryk  Henryk 
 

86  

Grabiec Jerzy 
 

87  

Klara - Soczek  Wioletta 
 

88  

Keklak  Zbigniew 
 

89  

12 
Nowy Sącz – 

ziemski 

Nalepa  Grzegorz 
 

90  

Babiarz Zygmunt 
 

91  

Gawlas Aleksander 
 

92  

Klocek Tomasz  
 

93  

Kowal Jan 
 

94  

Pławecki Krzysztof 
 

95  

Stanek Janusz  
 

96  

 
 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nowy 
Targ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stopka –Studencki Jacek 
 

97  



 
 
 

Żmuda Piotr 
98  

Bobyla  Wojciech  99  

Janik Kazimierz  
 

100  

Piechulski   Tomasz  
 

101  
14 

Olkusz 
 
 
 
 Siata  Jan 

 
102  

Chomiszczak Adam  
 

103  

Grzebinoga Kazimierz  104  

Korzeń Marek 105  

Paszek Katarzyna 106  

Zieliński Krzysztof 107  

15 Oświęcim 

Żyłowska  Anna 108  

Nowak Paweł 
 

109  

Pęczalski Paweł 
 

110  16 Proszowice  

Wojas Iwona 
 

111  

Rychlik Tomasz 
 

112  

17 
Sucha 

Beskidzka Talaga Andrzej 
 

113  

Ciecior-Ku źnicka Magdalena   
 

114  

Grudnik Jan  
 

115  

Jakubek  Jacek 
 

116  

Kwaśniewicz  Dariusz  
 

117  

18 Tarnów - 
grodzki 

Pilaszek   Marcin 
 

118  



Pomykacz  Dariusz  
 

119  

Rząsa - Janas  Beata 
 

120  

Waś Łukasz  121  

Wałaszek Paweł 122  

Własnowolska – Łoza Patrycja 123  

Czaplak Adam 
 

124  

Domański Waldemar  
 

125  

Kańka Jacek 
 

126  

Opioła  Stanisław 
 

127  

Pawluś  Adam  
 

128  

19 
Tarnów - 
ziemski 

Pawluś Tadeusz 
 

129  

Cyrwus Jan 
 

130  

20 Tatrzański 
 
 

  

Florkowska Danuta  
 

131  

Pankiewicz Lech  
 

132  

Lipko-Przybylska  Justyna    
 

133  

Przybylski Tomasz 
 

134  

21 Wieliczka 

Wyjatek   Juliusz  
 

135  

Bies Tomasz 
 

136  

Ilnicki Eugeniusz  
 

137  

22 Wadowice 

Piętka  Ryszard   
 

138  



Sarapata Agnieszka  139  

Stec  Marek 140  

Wójcik Wojciech     
 

141  
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