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    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. Wręczenie odznaczeń państwowych i samorządowych. 
6. Wystąpienia zaproszonych Gości. 
7. Stwierdzenie prawomocności Zjazdu. 
8. Sprawozdania: 

•••• Prezesa Okręgowej Rady Lekarsko- Weterynaryjnej, 
•••• Skarbnika Okręgowej Rady Lekarsko- Weterynaryjnej, 
•••• Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej, 
•••• Prezesa Okręgowego Sądu Lekarsko- Weterynaryjnego, 
•••• Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 

9. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań organów 
Małopolskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej oraz udzielenie absolutorium 
ustępującym władzom. 

10. Uchwalenie budżetu Małopolskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej na rok 2017. 
11. Przerwa kawowa. 
12. Wybór Komisji Wyborczej. 
13. Zgłoszenie Kandydatów na: 

•••• Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej, 
•••• Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 

14. Wystąpienia i prezentacja kandydatów na: 
•••• Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej, 
•••• Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 

15. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
16. Wybory Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej 

         i Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 
17. Ogłoszenie wyników wyborów Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko- 

           Weterynaryjnej i Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 
18. Przerwa obiadowa. 
19. Zgłaszanie kandydatów na członków organów Izby. 
20. Dyskusja i zapytania, zgłaszanie uchwał zjazdowych. 
21. Zgłaszanie kandydatów na delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii. 
22. Zapytania do zgłoszonych kandydatów. 
23. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
24. Wybory do organów Izby i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarz Weterynarii. 
25. Dyskusja i zgłaszanie wniosków. 
26. Ogłoszenie wyników wyborów. 
27. Przyjęcie wniosków.  
28. Wystąpienie wybranego Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej. 
29. Zakończenie Zjazdu. 

 
 



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 działania Okręgowej  Izby Lekarsko-Weterynaryjnej     
     w Tarnowie  na  kadencję trwającą  4 lata,  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, 



      §  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 

przez Prezesa Okręgowej Rady. 
2. Wybór Przewodniczącego odbywa się jawnie zwykłą większością głosów.  
3. W przypadku uzyskania równej największej ilości liczby głosów przez kandydatów na 

Przewodniczącego Zjazdu, każdy z tych kandydatów uprawniony jest do udziału 
w kolejnej turze głosowania.  

 
      §   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. 
        

       
§  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/ podpisy członków komisji. 
 
 

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

§  15 
 
Komisja wyborcza : 
            1/ informuje o zasadach przeprowadzania wyborów, 
            2/ sporządza, na podstawie zgłoszeń, listy kandydatów na delegatów na okręgowy 
                zjazd lekarzy weterynarii w kolejności alfabetycznej. 
 

§ 16 
 

      Komisja skrutacyjna – zadania: 
            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 glosowania członków zgromadzenia 
                wyborczego kart do głosowania, 
            4/ obliczenie oddanych głosów, 
            5/ sporządzenie protokółu głosowania zawierającego: 
                a/ nazwę, datę i miejsce sporządzenia, 
                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 czuwa nad prowadzeniem Zjazdu zgodnie z regulaminem oraz 
wyjaśnia i opiniuje zgłoszone wątpliwości na tle przepisów Regulaminu Zjazdu. 
       

§   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. 
 

 
R O Z D Z I A Ł  III 

Wybory organów izby lekarsko-weterynaryjnej i delegatów na Krajowy 
Zjazd 

Lekarzy Weterynarii 
 

§ 19 
 

1. Okręgowy zjazd lekarzy weterynarii dokonuje spośród delegatów na ten zjazd 
    wyboru prezesa i pozostałych członków okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej, 
    okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu lekarsko-weterynaryjnego, 
    okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej jego zastępców oraz 
    delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii. 
 



 
 

§ 20 
 

1. Kandydatów na prezesa okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej, członków 
okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego 
sądu lekarsko-weterynaryjnego, okręgowego rzecznika odpowiedzialności 
zawodowej i jego zastępców oraz delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii 
zgłasza się podczas okręgowego zjazdu lekarzy weterynarii ustnie lub pisemnie. 
2. Zgłoszenie powinno zawierać: 
    a/  nazwisko i imię kandydata, 
    b/  wskazanie stanowiska funkcyjnego lub organu do którego kandydat ma być 
         wybrany, 
    c/ imię i nazwisko zgłaszającego, 
    d/ numer mandatu zgłaszającego. 
3. Zgłoszenie może dotyczyć kandydata nieobecnego na Zjeździe. 
4. Kandydaturę może zgłosić wyłącznie delegat na Zjazd. 
5. Zgłoszony kandydat obowiązany jest oświadczyć czy wyraża zgodę na 
    kandydowanie. 
6. Uczestnicy Zjazdu mogą zadawać pytania zgłoszonym kandydatom. 
7. Kandydaci na stanowiska prezesa okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej i 
    okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej są obowiązani do 
    przedstawienia przebiegu swojej pracy zawodowej i społecznej oraz programu 
    działalności po objęciu funkcji. 

 
 

§ 21 
 

1. Komisja wyborcza sporządza listy kandydatów na prezesa okręgowej rady lekarsko-  
      weterynaryjnej, członków okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej, okręgowej 

            komisji rewizyjnej, okręgowego sądu lekarsko-weterynaryjnego, okręgowego 
            rzecznika odpowiedzialności zawodowej i jego zastępców oraz delegatów na 
            Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii zawierające: 
            a/ nazwisko i imię kandydata, 
            b/ numer mandatu kandydata, 
      2.   Okręgowy zjazd lekarzy weterynarii zamyka, sporządzoną i przedstawioną przez 
            komisję wyborczą listę kandydatów, w głosowaniu jawnym większością głosów. 
 

§ 22 
 

      1. Wybór delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii następuje w stosunku 
          jeden delegat na 50 członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej. 
      2. Jeżeli w wyniku podziału liczby członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej 
          przez liczbę, o której mowa w ust.1, reszta dzielenia przewyższa połowę tej liczby, 
          okręgowy zjazd lekarzy weterynarii uprawniony jest do wyboru dodatkowego 
          delegata. 
 

§ 23       
                                                 

 Nie można równocześnie kandydować na różne stanowiska funkcyjne lub do 



 różnych organów okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej. 
 

§ 24 
 

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

§ 25 
 

   1. Wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii i członków organów 
       okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych, z wyjątkiem stanowisk wymienionych 
       w § 24 ust. 1, dokonuje się większością głosów. 
   2. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało jednakową ilość 
       głosów kwalifikujących ich do ostatniego lub ostatnich miejsc mandatowych, 
       przeprowadza się ponownie głosowanie na tych kandydatów. 

 
 
 
R O Z D Z I A Ł  IV 

         Przebieg   obrad   Zjazdu 
 
      §   26 
 
Zjazd otwiera Prezes Okręgowej  Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w Tarnowie, który 
prowadzi obrady do czasu dokonania wyboru Przewodniczącego Zjazdu. 
 
      §   27 
 

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. 
 

§   28 
 
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. 
 
      §   29 
 
Przewodniczący Zjazdu przy pomocy pozostałych członków Prezydium, z uwzględnieniem 
zadań wymienionych w § 8 Regulaminu: 
 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. 
       
                                                                      §   30 
 
Bezpośrednio po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Zjazdu i pozostałych członków 
Prezydium, Zjazd wybiera komisje określone w §  12 Regulaminu. 
 
      §   31 
 
Przewodniczący Zjazdu po dokonaniu wyborów  komisji podaje miejsce i czas, w którym  
przyjmowane będą przez Komisję Uchwał i Wniosków propozycje dotyczące uchwał i 
wniosków zjazdowych.  

 
§   32 

 
1. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu uczestnikom Zjazdu w sprawach objętych 

porządkiem obrad. 
2. Uczestnicy Zjazdu, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji zgłaszają się do 

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 głos na piśmie, 
który stanowi  załącznik do sprawozdania /protokołu. 

 
      §   33 
 
1. Przewodniczący Zjazdu może zwrócić uwagę mówcy, który w swoim wystąpieniu 

odbiega od spraw objętych porządkiem oraz będących 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. 

 
§   34 

 
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. 
 

§   35 
 

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, 
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   V 
 

     Tryb  podejmowania Uchwał 
      

§   36 
 

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. 

 
      §   37 
 
Przewodniczący Zjazdu może zarządzić doręczenie delegatom na Zjazd projektów uchwał 
zgłoszonych na Zjazd. 
 
      §   38 
 

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. 
 

§   39 
  
Po wyczerpaniu listy mówców  zapisanych do głosowania mogą przemawiać jedynie 
wnioskodawca  i Przewodniczący Komisji  Uchwał i Wniosków, a następnie Przewodniczący  
Zjazdu zamyka dyskusję. 
 
      §   40 
 

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, w następujący 
sposób: delegaci kolejno w porządku alfabetycznym , wezwani przez Sekretarza 
Zjazdu, wrzucają do urny kartkę do głosowania z oddanym głosem, 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. 

 
      §   41 
 

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. 

 
§   42 

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

 
§   43 

 
1. W razie, gdy wynik głosowania budzi uzasadnione  wątpliwości, Zjazd może  
      dokonać reasumpcji głosowania. 
2. Wniosek  o reasumpcję głosowania  w danej sprawie może być zgłoszony     
      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. 
 
§   44 

 
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  VI 
 
                  Postanowienia   końcowe 
 



      §   45 
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Zjazdu ogłasza jego 
zamknięcie. 
 
 
      §   46 
 
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. 
 
      §   47 
 
Prezes Okręgowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Tarnowie  przekaże uchwały podjęte 
przez Zjazd Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej oraz właściwym władzom, 
instytucjom i organizacjom. 
 





                                                                                                    Tarnów, 02 kwietnia 2017 r. 

 

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 4 rok VI kadencji Małopolskiego Samorządu Zawodowego Lekarzy Weterynarii. 

Obejmuje ono okres od 01 stycznia 2016 r.  - do 31 grudnia 2016 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-

wyborczym  Zjeździe Lekarzy Weterynarii, który odbył się 17 kwietnia 2016 r. w  Tarnowie. 

  

 Ostatni Zjazd naszej Izby  przyjął  do realizacji wnioski: 

Wniosek nr 1: dr n. wet. Wacław Czaja mandat nr 2 - wniosek do Krajowej Rady Lekarsko-

Weterynaryjnej aby usilnie pracowała nad ochroną zawodu lekarza weterynarii i podnoszenia 

jego autorytetu oraz monitorowała działania podjęte przez Komisję powołaną  przez Ministra 

Rolnictwa w związku z reorganizacją służby weterynaryjnej, Wniosek przekazano do 

realizacji do Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej. 

 

Wniosek Nr 2 : lek. wet. Mariusz Kajpus mandat nr 142– wystąpienie do Premiera RP i 

Ministra Rolnictwa  o zmianę wynagrodzenia w Inspekcji Weterynaryjnej i wysokości opłat 

za prace zlecone  przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii. Wniosek przekazano do 

realizacji do Krajowej Rady Lekarsko- Weterynaryjnej.  

 

Wniosek Nr 3 : lek. wet. Adam Czaplak  mandat nr 148 - wystąpienie do Sejmowej Komisji 

Rolnictwa oraz do Ministra Rolnictwa  o zmianę art. Nr 16 ustawy o IW aby umowy na 

wykonywanie czynności wyznaczonych można było zawierać z podmiotem prowadzącym 

jednoosobowa działalność  gospodarczą a nie tylko z zakładem leczniczym dla zwierząt . W 

tym temacie były prowadzone rozmowy z Panią Minister Ewą Lech jak i z Dyrektorem 

Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Panem Popławskim  ,Prezes MILW 



sam osobiście uczestniczył w tych rozmowach jednak ze strony Ministerstwa nie podjęto 

żadnych kroków zmierzających do zmiany obowiązującego prawa. 

 

Wniosek Nr 4. lek. wet. Adam Rzehak Mandat Nr 128 – zobligowanie  członków MIL-W do 

podjęcia kontaktów z parlamentarzystami w celu działań lobbystycznych na rzecz ochrony 

pozycji zawodu lekarza weterynarii. Prowadzono rozmowy z posłami jednak te rozmowy nie 

przyniosły oczekiwanych rezultatów , nawet przekazano gotową poprawkę do Ustawy o 

Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 roku dotyczącą art. 16. 

 

Pozwólcie państwo, że pokrótce przedstawię sprawozdanie z działalności Rady za ostatni rok.  

Na dzień 31 grudnia 2016 r. liczba lekarzy weterynarii – członków  Małopolskiej Izby 

Lekarsko-Weterynaryjnej wynosiła 943 osoby, z czego 873  wykonywała zawód lekarza 

weterynarii, 70  lekarzy - to emeryci i renciści nie wykonujący zawodu.  

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia  2015 r. odbyło się 9 posiedzeń Rady na których Rada 

podjęła 169 uchwał. 

 Wszystkie posiedzenia Rady odbyły się przy udziale wystarczającej ilość jej członków co 

było niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Znajdujący się na stronie internetowej KRL-W oraz stronie MIL-W rejestr zakładów 

leczniczych dla zwierząt jest na bieżąco aktualizowany.  

Na dzień  31 grudnia 2016 r.  w rejestrze zakładów leczniczych dla zwierząt Małopolskiej 

Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  znajdowało się 452 zakłady lecznicze dla zwierząt. 

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  16  nowych zakładów 

leczniczych dla zwierząt., oraz przeprowadzono 5 kontroli związanych ze zmianami w 

regulaminie zakładu. 

 Małopolskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej podjętymi uchwałami: 

- zarejestrowała  16 nowych zakładów  leczniczych  dla zwierząt,  

- wykreśliła z rejestru zakładów leczniczych dla zwierząt 10 zakładów  na wniosek właścicieli 

zakładów leczniczych,  

- zatwierdziła  17 zmian w regulaminach zakładów leczniczych dla zwierząt.  

 

38 uchwał dotyczących stwierdzania prawa wykonywania zawodu przez lekarzy weterynarii 

kończących studia; 



19 uchwał o przyjęciu do Izby Małopolskiej  lekarzy weterynarii, którzy przeszli z innych Izb 

w związku z rozpoczęciem pracy  na terenie działania naszej Izby 

4 uchwały o skreśleniu z listy członków Izby Małopolskiej w związku z przeniesieniem się 

lekarzy weterynarii do pracy na teren innych izb lekarsko – weterynaryjnych 

 5 uchwał zawieszających działalność na terenie  Polski w związku z podjęciem pracy za 

granicą 

6  uchwały dotyczyły skreślenia z listy członków w związku ze śmiercią lekarzy. 

38 uchwał Rady dotyczyło wydania uprawnień do wydawania przez lekarzy weterynarii  

paszportów dla  zwierząt towarzyszących; 

3 uchwały dotyczyły  udzielenia pomocy finansowej  (na łączną kwotę 6.000.00 zł.) 

3 uchwały  dotyczyły   umorzenia składek członkowskich  (na kwotę  1.560.00 złotych).        

 Przyczyną podjęcia tych uchwał była trudna sytuacja materialna bądź wypadki losowe  

 (choroba wnioskodawców). 

9 uchwał  dot. spraw pracowniczych i związanych z działalnością statutową. 

1 uchwała dotyczyła  utraty prawa wykonywania zawodu  na wniosek lekarza.   

 

Małopolska Izba wypłaciła zasiłek pogrzebowy  Rodzinom zmarłych lekarzy weterynarii na  

kwotę  6.000.00  tysięcy złotych 

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 ewidencje kwestionariuszy zwrotnych tych  paszportów.  

Na dzień 31 grudnia  2016 r. w Małopolskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej 458 lekarzy 

weterynarii jest uprawnionych do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących.  

W okresie sprawozdawczym wydano lekarzom weterynarii 5.041 sztuki paszportów   z czego 

po odprowadzeniu należności za druki paszportów do Krajowej Izby Lekarsko-

Weterynaryjnej, przychód Izby Małopolskiej wyniósł 84.688,80  złotych.  

 Z wyrazami bólu  muszę Państwa powiadomić, że w  2016 r.   zmarło czterech lekarzy 

weterynarii, członków naszej Izby, są to:   

- lek. wet. Marta Baszak 

- lek. wet. Marian Szlachetka  

- lek. wet. Roman Hruszka 

- lek. wet.  Roman Wyroba  

 

                  –    uczcijmy minutą ciszy ich pamięć!!! 



Prezes MILW  w roku 2016r. zabiegał o zmianę art.16 Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z 

dnia 29 stycznia 2004r., aby powiatowi lekarze weterynarii mogli zawierać umowy z 

lekarzami weterynarii w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie 

określonym w PKD 71.20A. Zmiana ta jest podyktowana nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu 

społecznym, bowiem od 1 stycznia 2016 r. wszedł obowiązek odprowadzenia składek ZUS od 

wszystkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Prezes MILW prowadził w tym temacie rozmowy z Vice- Ministrem Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi Panią Ewą Lech w dniu 15.01.2016r. i Dyrektorem Departamentu Bezpieczeństwa 

Żywności i Weterynarii Panem Krystianem Popławskim.  

          Na posiedzeniu Rady Małopolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej w dniu 03.02.2016r. 

Rada poparła kandydaturę dr n. wet. Zbigniewa Blimke Prezesa Polskiego Stowarzyszenia 

Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt do Nagrody Chirona. 

           Na Zjeździe Sprawozdawczym Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w dniu 17 

kwietnia 2016r. odbyło się uroczyste podziękowanie Panu dr Krzysztofowi Ankiewiczowi za 

19 lat współpracy między Małopolskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii , a Małopolską 

Izbą Lekarsko-Weterynaryjną w związku z zakończeniem pracy i przejściem na emeryturę. 

          Zjazd podjął Uchwałę o zorganizowaniu obchodów 25-lecia powstania Małopolskiej 

Izby Lekarsko –Weterynaryjnej oraz wybiciu pamiątkowego znaczka. 

           Prezes MILW w dniu 12.08.2016r. zwrócił się pismem do Pana Adama 

Kwiatkowskiego Szefa Gabinetu Prezydenta RP o spotkanie  z Panem Prezydentem 

Andrzejem Dudą  w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego oraz ochrony zdrowia 

publicznego Państwa polskiego w związku z projektem  ustawy o Państwowej Inspekcji 

Bezpieczeństwa Żywności  oraz ustawy przepisy wprowadzające ustawę o Państwowej 

Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności , których wnioskodawcą jest Minister Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi. 

       Prezes MILW w piśmie do Szefa Gabinetu Prezydenta RP stwierdził , że ocena 

funkcjonującego w Polsce systemu urzędowych kontroli żywności w tym działań 

podejmowanych przez Inspekcję Weterynaryjną jest jednoznacznie pozytywna zarówno w 

oczach gremiów krajowych jak i zagranicznych , a proponowana reforma nie tylko nie 

przyczyni się do poprawy poziomu jakości i bezpieczeństwa polskiej żywności  i ochrony 

zdrowia publicznego, ale negatywnie odbije się na krajowych producentach żywności i ich 

możliwościach w handlu  w ramach Unii Europejskiej jak i eksporcie do krajów trzecich i 

kondycji polskiej gospodarki. 

 



        Obchody 25-lecia powstania Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbyły się 10 

września 2016r. na terenie Kopalni Soli  Wieliczka  w Komorze Warszawa. Uroczystości 

rozpoczęły się Mszą Świętą ,która została odprawiona przez Krajowego Duszpasterza 

Lekarzy Weterynarii O. Jerzego Brusiłę w Kaplicy im. Jana Pawła II za Małopolską Izbę 

Lekarsko –Weterynaryjną oraz jej członków i rodziny oraz za Dusze tych wszystkich lekarzy 

weterynarii ,którzy odeszli od nas na wieczny spoczynek . W uroczystości udział wzięli Wice 

wojewoda Małopolski Józef Gawron, Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Jacek 

Łukaszewicz, Małopolski Wojewódzki Inspektor Sanitarny Jarosław Foremny Małopolski 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii Agnieszka Szewczyk –Kuta , Zastępca Małopolskiego 

Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Grzegorz Kawiecki , Krzysztof Ankiewicz były 

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Prezes MILW I, II kadencji Janusz Mach, 

Prezes MILW III, IV kadencji Wacław Czaja, Powiatowi Lekarze Weterynarii województwa 

małopolskiego oraz Koleżanki i Koledzy członkowie MILW i sympatycy. Po wystąpieniu 

zaproszonych Gości głos zabrał  Prezes MILW ,który w swoim przemówieniu przypomniał 

historię Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej jak i nakreślił cele i zadania na 

przyszłość. Następnie Prezes MILW  wręczył okolicznościowe dyplomy uznania i złote 

odznaki 25-lecia MILW osobom szczególnie zasłużonym dla Małopolskiej Izby Lekarsko-

Weterynaryjnej. Po części oficjalnej rozpoczął się bal 25-lecia . 

         Prezes i Rada MILW zwróciła się pismem z dnia 22.09.2016r.do Pana Jerzego Pilcha 

Wojewody Małopolskiego w sprawie powstania niedoborów finansowych  w budżetach 

Powiatowych Inspektoratów Weterynarii województwa małopolskiego dotyczącą  wypłaty  

wynagrodzeń  dla osób wyznaczonych przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii na podstawie 

art.16  ust.1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. O Inspekcji Weterynaryjnej(Dz. U. z 2015r. 

poz.1482) do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania 

przedubojowego i poubojowego, oceny  mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o 

ochronie zwierząt w trakcie uboju, badania zwierząt łownych, sprawowania nadzoru nad 

rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych 

świadectw zdrowia. Pismo zostało wysłane do wiadomości Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, Ministra Finansów, Głównego Lekarza Weterynarii, Małopolskiego Wojewódzkiego 

Lekarza Weterynarii. Zwrócono się również z pismem w tej samej sprawie do Pani Beaty 

Szydło Prezesa Rady Ministrów w dniu 11października 2016r. 

  

Dużo czasu Rada poświęcała 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 do 

czynności urzędowych opłacanych z budżetu centralnego (monitoring chorób zakaźnych), 

sprawę kontroli pustych stad w trakcie wykonywania monitoringu gruźlicy, białaczki i 

brucelozy oraz niedokładnych danych stad przekazywanych przez ARiMR powiatowym 

lekarzom weterynarii. W ostatnim okresie czasu Rada dużo czasu poświęciła sprawom 

szeroko pojętej informacji - reklamy stosowanej przez właścicieli zakładów leczniczych dla 

zwierząt niezgodnej z uchwałą KRLW, jak również sprzedaży przez Internet weterynaryjnych 

produktów leczniczych. Skargi o tej tematyce zostały przekazane do rozpatrzenia przez 

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.  

Ostatnio nowym zagadnieniem, które zaczęło się pojawiać jest otwieranie sieciowych 

zakładów leczniczych dla zwierząt.  

Bardzo dobrze przebiegała w roku ubiegłym współpraca pomiędzy Małopolskim 

Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii – lek. wet. Krzysztofem Ankiewiczem jak i nowo 

powołanym Małopolskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii lek. wet. Agnieszką 

Szewczyk – Kuta  a Radą Małopolskiej Izby.  

W dniu 5 listopada 2016 r. delegacja Małopolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej w osobach 

Piotr Żmuda, Tadeusz Pawluś, Jacek Jakubek oraz Lech Pankiewicz wzięła udział w 

centralnych obchodach jubileuszu 25-lecia powstania Krajowej Izby Lekarsko- 

Weterynaryjnej, które odbyły się w Warszawie. Odznaczenia resortowe przyznane przez 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi K. Jurgiela  Za zasługi dla rolnictwa otrzymali członkowie 

Małopolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej w osobach Urszula Niedojadło ,Stanisław 

Opioła, Tadeusz Pawluś , Adam Czaplak , Andrzej Różański. 

 

W dniu 9 grudnia 2016 r. Rada Małopolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej zorganizowała w 

Zakopanem spotkanie z Małopolskim  Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii oraz   

Powiatowymi Lekarzami Weterynarii woj. Małopolskiego . 



W dyskusji poruszono kwestię wynagrodzeń dla Inspekcji Weterynaryjnej i ich rewaloryzacji, 

podziału etatów przy kontroli systemu wzajemnej zgodności, kwestie opłaty za badanie na 

włośnie oraz podpisywania umów zleceń na rok 2017.  

Omówiono  zagadnienia związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych w roku 2016 jak i 

planami dotyczącymi monitoringu chorób zakaźnych w roku 2017.  

Zwrócono uwagę na sytuację epizootyczną dotycząca ASF , zjadliwej grypy ptaków oraz 

zasad monitorowania i zwalczania tej choroby  oraz nowych metod bioasekuracji.  

           Poruszono zagadnienie dotyczące projektu ustawy o Państwowej Inspekcji 

Bezpieczeństwa Żywności i związanej z tym reorganizacji Inspekcji Weterynaryjnej, 

Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno Spożywczych. 

          Podniesiono sprawę niedoborów w budżetach powiatowych lekarzy weterynarii 

rozdział 1034, pr.4170 i opóźnień związanych z wypłatą wynagrodzeń za badanie zwierząt 

rzeźnych i mięsa dla wyznaczonych lekarzy weterynarii. 

W godzinach wieczornych po części roboczej spotkania , tradycyjnie już od kilkunastu lat 

Duszpasterz Lekarzy Weterynarii Ojciec Jerzy Brusiło  rozpoczął uroczystą kolację wigilijn ą  

tradycyjnym przekazaniem życzeń świątecznych i noworocznych dla lekarzy – członków 

Małopolskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej oraz ich Rodzin po których zebrani lekarze 

weterynarii połamali się bożonarodzeniowym opłatkiem. 

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  dużo w naszym życiu zawodowym 

jak i 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 naszego samorządu zawodowego w kolejnych latach jego działalności. 

Na zakończenie swojego wystąpienia pragnę  podziękować wszystkim Koleżankom i 

Kolegom - członkom Rady MILW, Przewodniczącemu Okręgowego Sądu oraz  jego 

członkom, Okręgowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępcom, 

Skarbnikowi, Komisji Rewizyjnej, a także pracownikom biura Izby oraz Radcą Prawnym, 

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 
 

Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego 
Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

 
 

za okres od 01stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 
 

 
Na  XXII Zwyczajnym Zjeździe sprawozdawczo-wyborczym Małopolskiej 

Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w dniu  14 kwietnia 2013 roku został wybrany 
Sąd Lekarsko-Weterynaryjny Małopolskiej Izby lekarsko Weterynaryjnej w 
składzie : 
lek. wet. Dorota Gałązka  
lek. wet. Adam Jurys 
lek. wet. Jacek Kańka  
lek. wet. Aneta Kawula 
lek. wet. Ireneusz Komenda  
lek. wet. Marcin Pilaszek  
lek. wet. Barbara Strawa 
lek. wet. Andrzej Piotr Zieliński 
lek. wet. Wojciech Wójcik  
 
Na pierwszym posiedzeniu Rady Małopolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej 
w dniu 23 kwietnia 2013 roku członkowie Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego 
wybrali na Przewodniczącego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego Małopolskiej 
Izby Lekarsko- Weterynaryjnej  lek. wet. Wojciecha Wójcika. 
 
W okresie   od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Sąd Lekarsko-
Weterynaryjny Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Tarnowie 
rozpatrzył 3 sprawy  skierowane przez Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej. 
W jednym przypadku  lekarz został uniewinniony, druga rozprawa  
zakończyła się karą nagany,  trzecia upomnieniem.  
 
 
Sprawy rozpatrywane w okresie sprawozdawczym dotyczyły następujących 
obszarów : 
-  1 sprawa dotyczyła  nie udzielenia naleŜytej pomocy zwierzęciu  i nie     
    podjęcia stosownego leczenia  
-  1 sprawa - z zakresu nieprawidłowości i uchybień w prowadzeniu   
     dokumentacji  lekarsko-weterynaryjnej. 
-  1 sprawa  dotyczyła wykonywania czynności weterynaryjnych  przez osobę     
     nieuprawnioną ( technik weterynarii).  
 
 
 Na dzień 01 stycznia 2017 r. do Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego  wpłynęły 
3 sprawy do rozpatrzenia.  
 
 
 
                                             Przewodniczący Sądu   

        Lekarsko-Weterynaryjnego 

         lek. wet. Wojciech Wójcik                                                             

Tarnów 10  marca 2017 r. 

 
 



 
 

SPRAWOZDANIE 
Komisji Rewizyjnej Małopolskiej Izby Lekarsko-Weter ynaryjnej w Tarnowie  

za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.  
 

Zjazd Sprawozdawczo- Wyborczy Małopolskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej w 
Tarnowie w dniu 14 kwietnia 2013 r. powołał Komisję Rewizyjną w składzie: 

� lek.wet. Anna Bęczkowska 
� lek.wet. Paweł Jerzykowski 
� lek.wet. Marian Obst 
� lek.wet. Adam Pawluś 

Dokonano jawnego wyboru władz Komisji: 
- Przewodniczący - lek. wet. Paweł Jerzykowski 
- Zastępca- lek.wet. Marian Obst 
- Sekretarz- lek.wet. Anna Bęczkowska 
- Członek - lek.wet. Adam Pawluś   
 
W/w Komisja działała na podstawie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach 

lekarsko-weterynaryjnych z dnia 21 grudnia 1990 r. oraz na podstawie regulaminu działania 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej w oparciu o uchwałę Okręgowego Zjazdu Lekarzy 
Weterynarii Nr 1/II/92 z dnia 29.II.1992 r. 

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna odbyła trzy posiedzenia. 
Przewodniczący Komisji uczestniczył w posiedzeniach Okręgowej Rady Małopolskiej Izb 
Lekarsko -Weterynaryjnej. 

Przedmiotem posiedzeń Komisji Rewizyjnej była analiza realizacji uchwał Rady 
Małopolskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej, kontrola działalności finansowej oraz analiza 
sprawozdań skarbnika za okres od  01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.  

Komisja dokonała analizy realizacji budżetu za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 
r. w obecności skarbnika Okręgowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej lek. wet. Tomasza 
Kędzierskiego. 

Wykonanie budżetu zrealizowano następująco: 
1. Przychody: 515 862,96 
2. Rozchody:  432 728,81 

Niedobór wpływów ze składek członkowskich na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił  
110 782,95 zł. 
 Komisja nie wnosi zastrzeżeń do działalności merytorycznej i finansowej Okręgowej 
Rady Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w Tarnowie i wnosi o udzielenie 
absolutorium Okręgowej Radzie Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej za okres od  
01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.   
 
                                       Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
                           Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
                                       Lek. wet. Paweł Jerzykowski 
Tarnów 15 marca 2017 r.   
 
 
 
 



LLIISSTTAA    OOBBEECCNNOOŚŚCCII  

 DELEGATÓW NA XXVI  ZJAZD  SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZY 

MAŁOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ 

TTaarrnnóóww    0022  kkwwiieettnniiaa  22001177  rr.. 

Lp
. 

Nazwa 
rejonu 

wyborczeg
o 

Nazwisko  i imi ę delegata Nr 
manda

tu 

Podpis  

Bęczkowska Anna  
 

1  

   
Czaja Wacław  

2  

Kawalec Stanisław 
3  

Leś Marek 
4  

 
Miller Krzysztof 

5  

 
Różański Andrzej 
 

6  

1 Bochnia 

Strawa Barbara  
 

7  

Ankiewicz Krzysztof 
 

8  

Kędzierski Tomasz  
 

9  

Synowiec Rafał 
 

10  

 
Tobiasz Grzegorz 

11  

 
2 

Brzesko 

 
Urbaniec Bo żena  

12  

Kawula  Ewa 
 

13  

 
Tokarczyk Monika  

14  

 
 
3 

Chrzanów 

 
Sękowski Andrzej  

15  



 16  

 17  

Gałecka Joanna 
 

18 
 

 

Janas Jacek  
 

19  4 
Dąbrowa 

Tarnowska 
Jerzykowski Paweł 
 

20  

Bierczak  Marek 
 

21  

 
Harmata Jerzy 

22  

 
Przybycie ń Marcin 

23  

 
Róż Wojciech 

24  

5 Gorlice 

 25  

 26  

 27  

 28  

 29  

 30  

 31  

 32  

 33  

 34  

 35  

 36  

 37  

 38  

 39  

 40  

 41  

 42  

 43  

 44  

 45  

 46  

 47  

 48  

 
 
6 
 
 
 
 

Kraków – 
grodzki A-M  

 
 

 49  



 50  

 51  

 52  

 53  

 54  

 55  

 56  

 57  

 58  

 59  

 60  

 61  

 62  

 63  

 64  

 65  

 66  

 67  

 68  

 69  

 70  

 71  

 72  

 73  

 74  

 75  

 76  

 77  

 78  

 79  

 80  

6A 
Kraków – 
grodzki 

N-ś 

 81  

 82  

 83  

 84  

 85  

 86  

 87  

 88  

 89  

 90  

7 Kraków  
ziemski 

 91  



 92  

 93  

Borkowska Alina 
 

94  

Kawula Aneta 
 

95  

Musiał Mateusz 
 

96  
8 Limanowa 

Wideł-Szewczyk Magdalena 
 

97  

Bielawski Tadeusz 
 

98  

Ćwikła  Marcin 
 

99  

Durbacz Wlodzimierz 
 

100  

 
Jurys Adam 

101  

 
9 

Miechów 

 
Pazdro Aneta  

102  

Bierowiec Leszek 
 

103  

Komenda Ireneusz 
 

104  

Obst Marian 
 

105  

 
Stotko Mirosław 

106  

 
10 

Myślenice 

  
Urbaniak Stanisław 

107  

Baziak-Fijałkowska  Ewa 
 

108  

Czaja – Kruszy ńska Anna  
 

109  

 
Duda Wiesław 

110  

 
Gałązka  Dorota 

111  

11 Nowy Sącz – 
grodzki 

 
Huza  Andrzej  
 

112  



Janczy  Włodzimierz 
 

113  

Jankisz  Marian  
 

114  

Poręba Anna 
 

115  

Stein Mariusz  
 

116  

 

Czapliński Wojciech 
 

117  

Grabiec Jerzy 
 

118  

Kęsek Tomasz 
 

119  

Legutko Karolina  
 

120  

 
Nosalski Ryszard 

121  

12 
Nowy Sącz – 

ziemski 

 
Wojtczak Cezary 

122  

Babiarz Zygmunt  
 

123  

Gołąb Andrzej 
 

124  

Gorlicki Kazimierz  
 

125  

Klocek Tomasz 
 

126  

Kowal Jan 
 

127  

Łopata  Grzegorz 
 

128  

Pławecki Krzysztof 
 

129  

Stanek Janusz 
 

130  

 
 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nowy 
Targ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Żmuda Piotr 131  

Bobyla  Wojciech  132  14 Olkusz 
 
 
 

Klich Anna 
 

133  



Stach Mateusz 
 

134  

Wieczorek Jacek  
135  

 
136  

 

 
 

137  

Baścik  Jan 
 

138  

Dłubisz Jakub 139  

Korzeń Marek 140  

Miskiewicz  Agnieszka  141  

Rzehak Adam 142  

Zieliński Krzysztof 143  

 144  

 Oświęcim 

 145  

Nowak Paweł 
 

146  

Pęczalski Paweł 
 

147  16 Proszowice  

 
Pędziwiatr Rafał 

148  

   149  

Jabło ńska Marta  
 

150  

Mordarski Adrian 
 

151  17 
Sucha 

Beskidzka 
Talaga Andrzej 
 

152  

 
Ciecior-Ku źnicka Magdalena   
 

153  

18 
Tarnów - 
grodzki 

 
Dudzik - Machul Kinga 

154  



  
Kajpus Mariusz  
 

155  

   
Grudnik Jan  

156  

 
Jakubek  Jacek 
 

157  

 
Kwaśniewicz  Dariusz  
 

158  

  
Libera Monika   

159  

 
Pilaszek  Marcin 
 

160  

Własnowolska- Łoza Patrycja  
 

161  

 
Zawisza Mateusz 
 

162 
 

 

Czaplak Sławomir 
 

163  

Opioła –Sokołowska  Anna 
 

164  

Pawluś  Adam  
 

165  

Pawlus Tadeusz 
 

166  

 
19 

Tarnów - 
ziemski 

Szaluś Mariusz 
 

167  

Cyrwus Jan  
 

168  

Szeliga Anna 
 

169  20 Tatrzański 

Wajda Szymon 
 

170  

Florkowska Danuta  
 

171  21 Wieliczka 

Janusiewicz Maciej  
 

172  



Lipko-Przybylska  Justyna    
 

173  

Pankiewicz  Lech 
 

174  

Pankiewicz  Łukasz 
 

175  

Przybylski Tomasz  
 

176  

Bochnak Andrzej 
 

177  

Cygan-Stopa Magdalena  
 

178  

Dubaj- Fujawa Paulina  
 

179  

Ilnicki Eugeniusz 180  

Stec  Marek 181  

Wójcik Wojciech 182  

22 Wadowice 

Zieliński Adam   
 

183  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                      Obecność członków Rady na  Posiedzeniach w 2016 r. VI Kadencji 
 
Członkowi
e Rady 

03.02.2016 08.03.2016 05.04.2016 18.05.2016 28.06.2016 17.08.2016 21.09.2016 08.11.2016 09.12.2016  UWAGI 
9 posiedzeń 
Rady w 2016  

Piotr Żmuda + + + + +                   + + + +   
Zygmunt 
Babiarz 
 

+ + - - + - + + +  3 
nieobecności  

Ewa Baziak-
Fijałkowska 
 

+ + - - - - - - +  6 
nieobecności  

Magdalena 
Ciecior- 
Kuźnicka 
 

- - + - - + - + +  5 nieobecności 

Wacław Czaja 
 

+ + - + + + - + +  2 
nieobecności  

Jerzy Harmata 
 

+ + - + + - + - +  3 
nieobecności 

Jacek Jakubek 
 

+ + + + + + + + +   

Kazimierz 
Janik 
 

+ - + + + + - - -  4 
nieobecności 

Tomasz 
Kędzierski  
 

+ + + + + + + + +   

Lech 
Pankiewicz 
 

+ - - + + + + + +  2 
nieobecności 

Tadeusz 
Pawluś 
 

+ + + - + + + + +  1 
nieobecność 

Andrzej 
Różański 
 

+ + + + + + - + +  1 
nieobecność 

Janusz Stanek 
 

- + + + - - + - +  4 
nieobecności 

Legenda: 
+/obecny,  
-/ nieobecny 



                                                                                               
 
 
                                                                  

UCHWAŁA NR 1/2017 
XXVI Okr ęgowego Zjazdu Sprawozdawczo- Wyborczego Lekarzy Weterynarii  

Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w Tarnowie 
z dnia 02 kwietnia 2017 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 2014 r., poz. 1509. 
zm. 2016 r. poz. 65) XXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii Małopolskiej Izby 
Lekarsko- Weterynaryjnej uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
 

Okręgowy Zjazd zatwierdza sprawozdania organów Małopolskiej Izby Lekarsko – 

Weterynaryjnej za rok 2016 

1) Okręgowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej- załącznik nr 1 

2) Okręgowej Komisji Rewizyjnej- załącznik nr 2, 

3) Okręgowego Sądu Lekarsko – Weterynaryjnego- załącznik nr 3, 

4) Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej- załącznik nr 4. 

 

 

              § 2 
 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 

Sekretarz Zjazdu                                                                            Przewodniczący Zjazdu 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
UCHWAŁA NR 2/2017 

XXVI Okr ęgowego Zjazdu Sprawozdawczo- Wyborczego Lekarzy Weterynarii  
Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w Tarnowie 

z dnia 02 kwietnia 2017 r. 
w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu 

Małopolskiej Izby za 2016 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 2014 r., poz. 1509. 
zm. 2016 r. poz. 65) XXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii Małopolskiej Izby 
Lekarsko- Weterynaryjnej uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
 

Okręgowy Zjazd zatwierdza sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Małopolskiej Izby 

Lekarsko – Weterynaryjnej za rok 2016 wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 

759338,70 oraz kwotę nadwyżki przychodów nad kosztami w wysokości 719213,55 które 

stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

              § 2 
 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sekretarz Zjazdu                                                                            Przewodniczący Zjazdu 

 
 

 
 
 
 



 
 

UCHWAŁA NR 3/2017 
XXVI Okr ęgowego Zjazdu Sprawozdawczo- Wyborczego Lekarzy Weterynarii  

Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w Tarnowie 
z dnia 02 kwietnia  2017 r. 

w sprawie  zatwierdzenia bilansu z rachunkiem zysków Małopolskiej Izby za 
2016 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 2014 r., poz. 1509. 
zm. 2016 r. poz. 65) XXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii Małopolskiej Izby 
Lekarsko- Weterynaryjnej uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
 

Okręgowy Zjazd po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu 

Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej za rok 2016, zatwierdza bilans z rachunkiem 

zysków i strat. Osiągnięty zysk postanawia się przeznaczyć w całości na działalność statutową 

Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.  

 

              § 2 
 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sekretarz Zjazdu                                                                            Przewodniczący Zjazdu 

 
 
 
 

 
 
                                                                       

 



 
 
 

UCHWAŁA NR 4/ 2017 
XXVI Okr ęgowego Zjazdu Sprawozdawczo- Wyborczego Lekarzy Weterynarii  

Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w Tarnowie 
z dnia 02 kwietnia 2017 r. 

w sprawie przyjęcia budżetu Małopolskiej Izby na rok 2017. 
 
 
 

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 2014 r., poz. 1509. 
zm. 2016 r. poz. 65) XXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii Małopolskiej Izby 
Lekarsko- Weterynaryjnej uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
 

Okręgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii uchwala budżet Małopolskiej Izby Lekarsko – 

Weterynaryjnej na rok 2017 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2 
 

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

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
Sekretarz Zjazdu                                                                            Przewodniczący Zjazdu 

 
 

 
 

 



NOTATKI: 
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