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INFORMACJE OKRĘGOWEJ RADY

 XVII SPRAWOZDAWCZY ZJAZD LEKARZY WETERYNARII ZACHODNIOPOMORSKIEJ 
IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ.

Zjazd odbył się w dniu 7 marca 2008 roku w sali 
konferencyjnej Hotelu Panorama w Szczecinie. Zjazd 
otworzył Prezes Rady Zachodniopomorskiej Izby Le-
karsko-Weterynaryjnej Tadeusz Perskiewicz witając 
przybyłych gości:
· Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weteryna-
ryjnej Tadeusza Jakubowskiego, 
· Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej, Zachodniopomorskiego  Wojewódzkiego 
Lekarza Weterynarii Tomasza Grupińskiego,
· Bogusława Bartkowiaka przedstawiciela 
firmy Vetoquinol Biowet z Gorzowa Wklp.,
· Marka Kozaka przedstawiciela firmy Biowet 
Dralew, 
· koleżanki i kolegów delegatów 
na ostatnim w IV kadencji zjeździe delegatów 
Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjne-
go. Podkreślając że  następnym zjeździe uczestniczyć 
będą delegaci wybrani w rejonowych zebraniach ko-
misji wyborczych w okresie XII’2008-I’2009. 

Na wniosek Zachodniopomorskiej Izby Lekar-
sko-Weterynaryjnej Krajowa Rada Lekarsko-Wetery-
naryjna przyznała odznaki „Meritus” Zasłużony dla 
Samorządu Lekarsko-Weterynaryjnego. Odznaki rąk 
Prezesa Krajowej Rady obebrali: Tadeusz Hajkowicz, 
Tomasz Mruk, Piotr Piwowarczyk, Krzysztof Koste-
cki, Jan Jerzy Zenkner.  

Przystępując do dalszej części zjazdu Tadeusz 
Perskiewicz zaproponował kandydaturę Tadeusza 
Hajkowicza na przewodniczącego Zjazdu, przy 
braku innych propozycji wniosek został poparty 
58 głosami, nikt nie był przeciwny, oddano 1 głos 
wstrzymujący. Dalsze obrady prowadził jako Prze-
wodniczący Zjazdu Tadeusz Hajkowicz. Zgodnie 
z pkt 5. zjazdu na kandydatów na v-ce przewodniczą-
cych zaproponowano Andrzeja Pliszkę oraz Iwonę 
Kalisiak, na sekretarzy Marka Starzewskiego i Ewę 
Rutkowską. Kandydatury zostały przyjęte jedno-
głośnie. Zjazd przyjął porządek obrad jednogłośnie 
58 głosami, następnie  61 głosami za przyjęto regu-
lamin Zjazdu. Następnie przystąpiono do głosowania 
nad kandydaturami Komisji Mandatowej, w skład 
której jednogłośnie weszli: Ryszard Baum, Janusz 
Grabiec, Maciej Prost. Kolejno głosowano nad kan-
dydaturami do Komisji Regulaminowej w składzie: 
Danuta Nowicka, Gański, Mazurek. Skład komisji 
przyjęto 55 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym. 
Następnie głosowano nad zaproponowanym składem 

Komisji Uchwał i Wniosków: Andrzeja Pławińskiego, 
Krzysztofa Kosteckiego i  Mieczysława Bojke. Skład 
komisji przyjęto 56 głosami, przy 1 głosie wstrzymu-
jącym się. 

Przewodniczący Komisji Mandatowej Ryszard 
Baum odczytał protokół komisji, która stwierdziła 
że Zjazd jest prawomocny, ponieważ na sali jest 
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obecnych 62 delegatów na 98 uprawnionych do 
głosowania. 

Kolejno przystąpiono do głosowania nad spra-
wozdaniami Organów Izby. Większością 55 głosów 
został przyjęty wniosek Przewodniczącego Zjazdu 
aby przeprowadzić dyskusję  nad sprawozdaniami  
bez ich czytania ponieważ delegaci otrzymali je 
2 tygodnie przed Zjazdem, przy 2 głosach przeciw 
oraz 1 głosie wstrzymującym. 
W dyskusji nad Sprawozdaniem Okręgowej Rady 
głos zabrał Krzysztof Hübner zwracając się do 
Prezesa Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej aby zwracać uwagę na należyty 
obowiązek spełnienia wymagań ustawowych przez 
kontrolowane zakłady lecznicze dla zwierząt. 
Po kontroli zakładów Izba wydaje zezwolenia na 
działalność zakładom, które nie spełniają wymo-
gów, jakie powinien reprezentować zakład lecz-
niczy dla zwierząt. Maciej Trynka odniósł się do 
zaproponowanej wysokości składki lecz dyskusja 
na ten temat została przeniesiona. Bogdan Otłowski 
zwrócił się do Prezesa Zachodniopomorskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej z zapytaniem odnośnie 
powracającego tematu „trudności uzyskania pomo-
cy lekarsko-weterynaryjnej w godzinach nocnych 
i w dniach wolnych od pracy” i czy w związku z tym 
Rada będzie korzystać z art. 24 ustawy o zakładach 
leczniczych dla zwierząt i ustalić rozkład godzin 
dyżurów w rejonach gdzie takie problemy się poja-
wiają.  W gabinetach, klinikach, przychodniach brak 
jest obowiązku całodobowej obsługi, a na terenach 
gdzie pojawiają się takie problemy podpisać umowy 
na dyżur pod telefonem. 

W odpowiedzi Prezes Zachodniopomorskiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odpowiedział, że nad-

zór nad zakładami leczniczymi dla zwierząt sprawuje 
właściwa terytorialnie Izba. Podstawą wpisu zakładu 
do ewidencji jest wniosek zawierający miedzy in-
nymi oświadczenie kierownika, ze zakład spełnia 
wymogi przepisów ustawy. Gdy  zakład nie spełnia 
warunków zostaje wydany termin do ich usuniecia. 
Na podstawie stwierdzonych nieprawidłowości jeden 
zakład został skreślony z ewidencji lecz uchwała jest 
nieprawomocna, ponieważ wniesiono odwołanie, 
drugi zakład poddano rekontroli i zakład spełnia już 
wymagania. Rada prowadzi postępowanie wyjaśnia-
jące w przypadku jednego zakładu i około 12.03.08 
zapadną decyzje odnośnie dalszego funkcjonowania 
tego zakładu.

Odnośnie dyżurów zakładów których mowa 
art. 24 ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt 
Rada ma zasadę aby lekarzom nie przeszkadzać. 
W dwóch powiatach były zdarzenia żę  godzinach 
nocnych żaden z lekarzy nie mógł dojechać do 
rannego w wypadku psa lub rodzącej krowy. Rada 
próbuje ustalić dyżury w godzinach nocnych lecz jest 
to trudne ze względu na specyfikę zakładów leczni-
czych.  Najlepsze było by rozwiązanie to aby jeden 
duży zakład   powiecie  pełnił dyżur. W powiatach 
gdzie tego problemu z dostępem do usług godzinach 
nocnych  Rada nie będzie interweniować.

W przypadku stwierdzenie handlu lekami 
w internecie należy powiadomić Inspekcje Weteryna-
ryjną a ta powiadomi organa ścigania. 

W przypadku wniesienia kaucji dla wniosko-
dawcy oskarżeń na razie nie może funkcjonować ze 
względów prawnych. Wnoszone odwołania powodują 
obciążenia dla budżetu Izby.

Nie wniesiono uwag i wniosków do Sprawo-
zdania Okręgowej Rady, Okręgowego Rzecznika 
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Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu 
Lekarsko-Weterynaryjnego, Okręgowej Komisji Re-
wizyjnej i jednogłośnie je przyjęto. 

Następnie głos zabrał gość zjazdu Prezes Kra-
jowej Izby Tadeusz Jakubowski omawiając poprzedni 
rok działalności Krajowej Izby oraz nowe zadania 
stojące przed Krajową Radą m.in. doprecyzowanie 
i rozszerzenie specjalizacji, zawieranie umów przez 
Inspekcje Weterynaryjną z zakładami leczniczymi dla 
zwierząt reprezentowanymi przez kierownika, wyłą-
czenie zakładów leczniczych z ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej ,aby mogły one korzystać 
z funduszy unijnych. 

Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz We-
terynarii w Szczecinie Tomasz Grupiński omawiał 
sytuacje finansową i kadrową w Inspekcji Wetery-
naryjnej w województwie. Jako Krajowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej stwierdził, że co roku 
przybywa więcej spraw. Zwrócił uwagę, że sprawa 
płac jest ważniejsza od cierpienia zwierzęcia.

W dalszej części przystąpiono do dyskusji. Głos 
zabrał Adam Dul zwracając się w sprawie tytułowa-
nia lekarzy weterynarii tytułem doktora oraz złożył 
wniosek aby przy Izbie powstał klub dla emerytów 
i rencistów. Ryszard Baum zaproponował aby po 
każdym zjeździe sprawozdawczo wyborczym pro-
wadzić szkolenie pod względem prawnym nowych 
członków Rady. Tomasz Grupiński zwrócił uwagę na 
brak regulaminu funkcjonowania Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej. Stworzony został ramowy 
jego projekt oraz projekt instrukcji kancelaryjnej. 
W odpowiedzi na zarzuty Adama Dula Albert Surynt 
stwierdził że kodeks etyki jeszcze nie obowiązuje, 
odnośnie propozycji szkoleń nowych członków 
to takie szkolenia prowadzi Krajowa Rada Lekarsko-
Weterynaryjna. oraz wniósł o konieczność zmian 
z art. 3 ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt 

odnośnie trudnej sytuacji techników weterynarii któ-
rzy obecnie nie mogą wykonywać swojego zawodu. 
Marcin Rychter wniósł o uproszczenie rozliczeń akcji 
badań monitoringowych. Konrad Ciaś wniósł o ko-
nieczność zmiany w cenniku za usługi pomocnicze. 
Bogdan Otłowski także zwrócił się o konieczność 
zmiany cennika odnośnie cen za badania zwierząt 
rzeźnych i mięsa w terenowych obwodach badania 
oraz podkreślił brak zgody na poniesienie wysokości 
składki. Piotr Stasierski odniósł się do nowych etatów 
w Inspekcji oraz zwrócił się z zapytaniem o dalsze 
postępowanie Krajowej Rady Lekarsko-Weteryna-
ryjnej w tej sprawie wzrostu płac dla pozostałych 
pracowników jeżeli wzrost płac nie będą realizowa-
ny. Andrzej Pliszka stwierdził, że program SERPIW 
nie sprawdza się, jest nieprzydatny, powoduje tylko 
dodatkową pracę, trudno jest lekarzowi operować lap-
topem w oborze. Zwrócił także uwagę na konieczność 
zawierania prawidłowej umowy z osobą wyznaczoną 
do czynności pomocniczych gdy brak odpowiednich 
przepisów prawnych. 

Następnie Komisja Uchwał i Wniosków 
w składzie: Przewodniczący Krzysztof Kostecki, 
członkowie: Andrzej Pławiński, Mieczysław Bojke 
przedstawiła projekty wniosków i uchwał.

Jednogłośnie przyjęto wniosek, że Rada Za-
chodniopomorskiej Izby Lek-Weterynaryjnej zor-
ganizuje spotkanie emerytów i rencistów z byłego 
województwa szczecińskiego. 

Wniosek Ryszard Bauma odnośnie szkolenia 
prawnego i regulaminowego nowych członków 
organów Izby przyjęto głosami za 43, przy 6 wstrzy-
mujących.

Uchwałę nr 5 w sprawie uchylenia uchwa-
ły nr 4 z 30 maja 1993 roku Okręgowego Zjazdu 
Lekarzy Weterynarii Zachodniopomorskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej jako przepisu martwego 
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Ewa Rutkowska

SPRAWOZDANIE 
RADY ZACHODNIOPOMORSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ 

z działalności za okres od 9.03.2007r do. 7.03.2008r.
Realizując z art.29 pkt. 3 ustawy z dnia 

21.XII.1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii  
i izbach lekarsko-weterynaryjnych Rada składa 
sprawozdanie za okres sprawozdawczy . W okresie 
sprawozdawczym Rada prowadziła działalność  
w 10 osobowym składzie: Tadeusz Perskiewicz – pre-
zes, Andrzej Pławiński - wiceprezes ds. inspekcji 
weterynaryjnej, Piotr Piwowarczyk – wiceprezes ds. 
lekarzy wolnej praktyki, Marek Kubica – wiceprezes 
d/s zakładów leczniczych dla zwierząt, Jan Pawiński 
– skarbnik ,  Andrzej Kaznocha – sekretarz,  Maciej 
Szymański, Krzysztof Kostecki, Wojciech Jezierski 
i Tomasz Mruk.

XVI Zjazd Lekarzy Weterynarii Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej nie przyjął 
uchwał do realizacji przez Radę. Zjazd przyjął  sta-
nowisko w sprawie przystąpienia członków Izby do 
protestu urzędowych lekarzy weterynarii i  zobo-
wiązał Radę do realizacji ustaleń Ogólnopolskiego 
Komitetu Protestacyjnego. 

17 kwietnia 2007 r. odbyła się w Warszawie 
ogólnopolska demonstracja lekarzy weterynarii, 
pracowników inspekcji i wolnej praktyki. Uczest-
niczyło w niej 30 przedstawicieli naszego zawodu 
z województwa Zachodniopomorskiego z powiatów:  
Szczecin, Stargard Szczeciński, Pyrzyce, Gryfino, 
Drawsko Pomorskie, Wałcz, Świdwin, Szczecinek 
i Koszalin. Rada była organizatorem wyjazdu i zabez-
pieczyła dla protestujących przejazd autokarem do 
Warszawy i materiały propagandowe. Demonstracja 
w Warszawie  w dniu 17 kwietnia 2007 roku, w której 
uczestniczyło około 2 tysięcy lekarzy weterynarii  
była  wyrazem solidarności naszego zawodu. Nad-
mienić warto , iż w historii naszej korporacji była to 

największa demonstracja lekarzy weterynarii. 
Od 17 kwietnia 2007 roku, czyli od czasu 

manifestacji lekarzy weterynarii w Warszawie, strona 
rządowa nie przedstawiła żadnych propozycji mają-
cych na celu rozwiązanie problemów naszego środo-
wiska. Działania mediacyjne (powołanie zespołów 
roboczych) mające poprawić ten stan rzeczy, podjęte 
w kwietniu 2007 roku przez  Komitet Protestacyj-
ny nie przyniosły spodziewanych efektów. Strona 
rządowa nie zaproponowała satysfakcjonujących 
rozwiązań. Niewielkim osiągnięciem jest przyznanie 
tzw. etatów paszowych oraz jednorazowe dodatkowe 
środki na dosprzętowienie Inspekcji.

W związku z tym dzisiejszy Zjazd powinien 
przyjąć stanowisko domagające  się zintensyfiko-
wania działań ze strony Krajowej Rady Lekarsko-
Weterynaryjnej zmierzających do poprawy sytuacji 
lekarzy Inspekcji Weterynaryjnej i lekarzy działają-
cych z wyznaczenia na rzecz Inspekcji. 

Do rejestru Zachodniopomorskiej Izby Lekar-
sko-Weterynaryjnej na dzień 15.02.2006r. wpisanych 
jest 555 lekarzy weterynarii, w tym 115 lekarzy 
weterynarii emerytów i rencistów. Obowiązkiem 
składkowym objętych jest 440 lekarzy weterynarii, 
liczba ta pomnożona przez 40 zł co miesięcznej 
składki członkowskiej i przez 12 miesięcy stanowi 
roczny przychód Izby.

 W ramach składki Rada ubezpiecza członków 
Izby wykonujących zawód od odpowiedzialności 
cywilnej związanej z wykonywaniem zawodu na 
sumę 10 000 zł.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 
7 posiedzeń Rady, na których podjęto 111 uchwał. 

i nie funkcjonującego przyjeto 47 głosami, przy 
2 głosach wstrzymujących oraz 1 sprzeciwie.

Uchwałę nr 6 w sprawie regulaminu organów 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przyjęto większością 
głosów. 

Dyskusja nad uchwałą nr 7 w sprawie wyso-
kości składki członkowskiej została przerwana wobec 
słusznych racji każdego z delegatów. Przewodniczący 
Zjazdu zaproponował aby głosowanie odbyło się 
o wysokość składki 53, 45, 40 zł. Skarbnik Zachod-
niopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wyjaś-
nił projekt przygotowanego budżetu i podkreślił, że 
cięcia wysokości składki spowodują cięcia budżetu 
spowodują, że Rada nie będzie mogła wykonywać 
obowiązków na należytym poziomie. Na wniosek 
Przewodniczącego Zjazdu odbyło się głosowanie 
nad wysokością składki 53 zł. Oddano głosów za 25, 
przeciw 17, 4 wstrzymujące się. Wobec 49 delegatów 

na sali złożono wniosek o reasumpcję głosowania, 
w obecności 49 delegatów za reasumcją głosowało 
29, przeciw 14, wstrzymało się 5 delegatów. Wobec 
czego odbyło się głosowanie w obecności 50 dele-
gatów o podniesienie wysokości składki do kwoty 
53 zł. Za głosowało 26 delegatów, 20 było przeciw, 
wstrzymało się 4.
Następnie odbyło się głosowanie nad uchwałą nr  
8 budżet na rok 2008, która  została przyjęta więk-
szością 38 głosów za.
 Zjazd przyjął także stanowisko  w sprawie złej sytu-
acji płacowej Inspekcji Weterynaryjnej. 

Żegnając uczestników zjazdu Przewodniczący 
podziękował koleżankom i kolegom za czynny udział 
w zjeździe i zamknął obrady. 
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Posiedzenia Rady odbyły się w dniach: 23 marca 
2007r., 20 kwietnia 2007r., 27 czerwca 2007r.,  
5 lipca 2007r., 13 września 2007 r., 23 listopada 2007r.  
i 18 stycznia 2008r. 

Przedmiotem posiedzeń Rady były głównie 
sprawy dotyczące  przyznania prawa wykonywania 
zawodu lekarza weterynarii, stwierdzenia utraty 
prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii, 
wpisu do rejestru członków Izby, skreślenia z reje-
stru członków Izby, wpisu do ewidencji zakładów 
leczniczych, skreślenia z ewidencji zakładów leczni-
czych, zmian w ewidencji zakładów leczniczych oraz 
wpisu rejestru lekarzy uprawnionych  do wydawania 
paszportów. 

W okresie sprawozdawczym Rada:
- przyznała prawo wykonywania zawodu lekarza 

weterynarii 10 osobom i wpisała je do rejestru lekarzy 
weterynarii członków Zachodniopomorskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej,

- do rejestru członków Zachodniopomorskiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wpisano 12 osób 
w związku z podjęciem przez nie pracy na terenie 
działania Izby,

- skreślono 9 osób z rejestru członków Zachodnio-
pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjne z powodu 
zmiany miejsca wykonywania zawodu, 

- w przypadku 3 lekarzy weterynarii stwierdzo-

no utratę prawa wykonywania zawodu i skreślono 
z rejestru na ich wniosek.

 
Realizując zapisy art.16 ust.2 i art.23 ustawy 

o zakładach leczniczych dla zwierząt Rada prowa-
dzi ewidencję zakładów leczniczych dla zwierząt  
i sprawuje nadzór nad ich działalnością. 

W okresie sprawozdawczym:
- wpisano 10 zakładów do ewidencji zakładów 

leczniczych dla zwierząt prowadzonej przez Radę, 
- skreślono z ewidencji 9 zakładów leczniczych 

dla zwierząt, 1 z powodu niespełnienia wymogów 
i 8 na wniosek podmiotu prowadzącego,

- dokonano 22 zmian w danych objętych ewiden-
cją, a dotyczyły one zmiany siedziby zakładów, zmia-
ny kierownika zakładu, liczby osób zatrudnionych 
lub zmiany kategorii zakładu leczniczego,

- w jednym przypadku odmówiono wpisu do ewi-
dencji zakładów leczniczych dla zwierząt,

 - przeprowadzono kontrolę w 15  zakładach lecz-
niczych dla zwierząt. 

W ewidencji figuruje 221 zakładów leczni-
czych dla zwierząt, w tym 183 gabinety weteryna-
ryjne, 28 przychodni weterynaryjnych, 8 lecznic 
weterynaryjnych, 1  klinika weterynaryjna i 1 wete-
rynaryjne laboratorium diagnostyczne.
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Przedmiotem posiedzeń Rady były informacje 
podmiotów o usunięciu uchybień stwierdzonych 
w funkcjonowaniu zakładów leczniczych oraz infor-
macje o zmianie regulaminów zakładów leczniczych, 
a także prośby lekarzy o prolongatę terminu usunięcia 
uchybień.

Docierają do Rady informacje, że w niektó-
rych powiatach naszego województwa są trudności 
w uzyskaniu pomocy lekarskiej w godzinach nocnych 
oraz w dniach wolnych od pracy. W związku z tym 
Rada będzie musiała rozpatrzyć możliwość skorzy-
stania z art.24 ust 2 ustawy zakładach leczniczych 
dla zwierząt i ustalić rozkład godzin pracy zakładów 
leczniczych w tych rejonach.

Rada zgodnie z art. 24 d ust.1 ustawy o ochro-
nie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaź-
nych zwierząt prowadzi rejestr lekarzy weterynarii 
upoważnionych do wydawania paszportu i pobierania 
próbek w celu określenia miana przeciwciał w rozu-
mieniu rozporządzenia 998/2003.

W okresie sprawozdawczym Rada:
- wpisała do rejestru 16 lekarzy weterynarii, 
- dokonała zmian w rejestrze w 2 przypadkach na 

prośbę zainteresowanych,
- w roku 2007 wydano upoważnionym lekarzom 

weterynarii 2815 druków paszportów.

 Na terenie działania Izby 142 lekarzy weterynarii 
prowadzi czynności związane z wydawaniem pasz-
portów i pobieraniem próbek.

Lista upoważnionych lekarzy weterynarii znajduje 
się na stronie internetowej Krajowej Rady Lekarsko-
Weterynaryjnej.

W styczniu 2008r. Rada objęła patronatem 
kolejne, organizowane przez dr Adama Dula  nowo-
roczne spotkanie seniorów naszego zawodu w  rejonu 
byłego województwa koszalińskiego. W roku 2007 
ukazały się 2 numery Biuletynu Informacyjnego 
Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryj-
nej, działalność w tej dziedzinie  finansowana jest 
głównie z reklam.  

Funkcjonowanie Ośrodka Szkoleniowo-
Wypoczynkowego w Międzyzdrojach  przedstawi 
skarbnik w swoim sprawozdaniu.

W załącznikach nr 1 i 2 przedstawiamy De-
legatom odpowiednio sprawozdanie Skarbnika do-
tyczące działalności finansowej oraz wykaz uchwał 
podjętych przez Radę.

 Prezes Rady 
lek.wet. Tadeusz Perskiewicz

SPRAWOZDANIE SKARBNIKA RADY
ZACHODNIOPOMORSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

ZA 2007 ROK

Zakres sprawozdania obejmuje: rok gospodarczy 2007 (od 1.01.2007- 31.12.2007)
 
Sprawozdanie zawiera wykonanie budżetu Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej za wyżej 
wymieniony okres oraz plan budżetu na 2008 rok. 
Ponieważ w ramach działalności statutowej Rada administruje również Ośrodkiem Szkoleniowo-Wypo-
czynkowym w Międzyzdrojach - budżet obejmuje jednocześnie finanse tego Ośrodka . 
Wszystkie zobowiązania Izby regulowane są terminowo, występujące zaś problemy dotyczące należności 
z tytułu składek członkowskich i innych rozwiązywane są najczęściej na drodze upomnienia, w jednym 
przypadku było wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Plan i wykonanie budżetu Izby za okres 1.01.2007r – 31.12.2007r.
zawiera załącznik  NR 1  
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OBJAŚNIENIA DO WYKONANEGO  BUDŻETU ZA ROK OBROTOWY 
01.01.2007-31.12.2007.

KOSZTY:

I. ZACHODNIOPOMORSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA
 
1. Zużycie materiałów i energii      34 506,97

w tym:  
a) materiały biurowe              1 928,05
b) środki czystości                                                                                                  42,90
c) wyposażenie                                                                                                     2 465,13
d) art. spożywcze na posiedzenia Rady                                                                 2 277,26
e) energia elektryczna                                                                                               574,62
f) woda i energia cieplna                                                     941,17 
g) opłata za paszporty dla KIL-W                                                                       24 490,50
g) pozostałe                                                                                                           1 787,34 

    
2. Usługi obce                                                                            32 173,30

w tym:
a) usługi pocztowe                                                                                        5 806,40
b) usługi telekomunikacyjne                                                                                  7 503,80
c) usługi serwisowe                                                                                                2 141,85
d) obsługa prawna biura                                                                                        11 700,00
e) usługi bankowe                                                                                                      812,25
f) prenumerata czasopisma                                                                                        624,00  
d) komunikacyjne                                                                                             3 463,00
e) pozostałe                                                                                                                122,00

3. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników                                         97 393,09
w tym:
a) wynagrodzenia                                                                                                   82 511,00
b) składki ZUS                                                                                                       14 882,09

             
4. Koszty działalności statutowej                                                                     72 927,53    

w tym:
a) składki na rzecz K.I.L-Wet.                                                                               44 361,93
b) ubezpieczenia członków Izby                                                                          13 184,00
c) zapomogi                                                                                                            5 500,00
d) koszty druku i wysyłki Biuletynów Informacyjnych                                          4 126,96
e) organizacja zjazdu                                                             1 659,97
f) szkolenie członków                                                                                                     0,00
g) wpis do ewidencji zakładów leczniczych                                                            3 448,22
h) dystrybucja paszportów                                                                                          646,45

   
5. Pozostałe koszty                                                                                                        26 233,71

w tym:
a) opłaty komornicze                                                                                             0,00  
b) delegacje                                                                                                            21 507,83
c) amortyzacja                                                                                                   3 725,88
d) pozostałe koszty operacyjne                                                                                  1 000,00

  
 Ogółem koszty administracyjne i statutowe Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

wynoszą za rok obrotowy 2007: 263 234,60 zł.
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Planowane koszty administracyjne i statutowe Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  na 
rok obrotowy 2007 wynoszą: 264 500,00 zł.,
a zatem wykonanie planu stanowi 99,52%.
 
II. OŚRODEK SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWY W MIĘDZYZDROJACH

1. Zużycie materiałów i energii       31 596,75
w tym:

a) woda i światło        17 123,82
b) materiały biurowe            169,00 
c) art. spożywcze                 0,00
d) środki czystości          3 854,64
e) wyposażenie na potrzeby Ośrodka        3 122,36
f) pozostałe              1 222,48
g) materiały do bieżących napraw i wymiany zużytych      6 104,45

2. Usługi obce          61 896,10
w tym:
a) pocztowe i telekomunikacyjne         1 531,08
b) usługi serwisowe i remonty         5 731,29
c) pranie pościeli           5 846,85
d) usługi komunalne – wywóz śmieci         1 457,18
e) usługi bankowe          1 017,75
f) pozostałe         46 311,95

3. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników      55 324,54
w tym:
a) wynagrodzenia                                                                                  46 436,58
b) składki ZUS                                                                                                 8 623,96
c) świadczenia BHP                          264,00

4. Pozostałe koszty                                                                           14 088,29
w tym:
a) delegacje                                                                                                        2 439,88
b) amortyzacja                                                                                            11 648,41
c) pozostałe                               0,00

Ogółem koszty administracyjne Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Międzyzdrojach wynoszą za 
rok obrotowy 2007: 162 905,68 zł.

Planowane koszty administracyjne Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Międzyzdrojach  na rok 
obrotowy 2007 wynoszą: 125 000,00 zł.,
a zatem wykonanie planu stanowi - 130,32 %.

Łącznie koszty za rok obrotowy 2007 wynoszą: 426 140,28 zł., planowane zaś 389 500,00 zł., a zatem plan 
został wykonany w 109,40 %. 

PRZYCHODY:

I.ZACHODNIOPOMORSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

1. Składki członkowskie                                                                        209 815,00
2. Dotacje na działalność statutową Izby                                            600,00
3. Szkolenie członków                                                                                                 0,00
4. Odsetki                                                                   3 053,64
5. Pozostałe przychody                                                                    
w tym:

a) wpis do ewidencji zakładów leczniczych                                                               3 300,00
b) dystrybucja paszportów                                                                                        59 115,00
c) pozostałe przychody                                                                                               2 528,00
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Ogółem przychody Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za rok obrotowy 2007 wynoszą: 
278 411,64 zł., planowane zaś: 264 500,00 zł., czyli plan został wykonany w  105,25 %.

I.OŚRODEK SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWY W MIĘDZYZDROJACH

1. Odpłatność za domki                 125 843,52
Planowany przychód z tytułu wynajmu domków w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym w Między-
zdrojach wynosi: 103 600,00 zł, czyli plan został wykonany w 121,47 %.
2. Dotacje i subwencje                   20 000,00
3. Pozostałe przychody                                                                                                           1 399,88

Łącznie przychody Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i Ośrodka Szkoleniowo-Wypo-
czynkowego w Międzyzdrojach za rok obrotowy 2007 wynoszą: 425 655,04 zł., planowane – 389 500,00 
zł., czyli  plan został wykonany w - 109,28 %. 

CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU WYKONANEGO W 2007R.

1.Plan przychodów i kosztów ogółem został przekroczony odpowiednio o 9,28% i 9,40% a wynik finansowy 
zamknął się stratą 485,24 zł. Budżet należy rozpatrywać łącznie, gdyż Zachodniopomorska Izba Lekarsko- 
Weterynaryjna nie prowadzi działalności gospodarczej a prowadzenie Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczyn-
kowego w Międzyzdrojach zalicza się do działalności statutowej. 

2.Plan przychodów Izby przekroczono o 5,25% ze względu na większe wpływy ze składek członkow-
skich oraz z dystrybucji paszportów zaś plan przychodów Ośrodka przekroczono o 21,47% ze względu na 
większe niż zakładano wpływy z wynajmu domków. Koszty działalności Izby wykonano w 99,52%, zaś 
koszty działalności Ośrodka świadomie przekroczono o 30,32% przeznaczając zwiększone środki na dalszą 
poprawę standardu ośrodka. W ramach tego dokonano malowania elewacji zewnętrznych domków oraz 
sanitariatów i zmywalni, wymiany armatury i wyposażenia sanitariatów, poprawy istniejących i wyłożenia 
nowych utwardzonych ścieżek z płyt chodnikowych i wylewek cementowych, wykonano prace stolarskie 
i dekarskie w domkach wg poniższego zestawienia:

-  Faktura-2/2007-Zakład Ogólnobudowlany, Zbigniew Pawlicki- Międzyzdroje-wykonanie robót 
 stolarskich wg kosztorysu w domkach nr 11,15,16,18,8,1,12,33- kwota 3 908 zł,

- Faktura-3/2007-Zakład Ogólnobudowlany, Zbigniew Pawlicki- Międzyzdroje-wykonanie robót 
 stolarskich wg kosztorysu w domku nr 15-remont aneksu kuchennego, położenie podłóg, położenie paneli- 
 kwota 2 633,98 zł,

- Faktura-5/2007-Zakład Ogólnobudowlany, Zbigniew Pawlicki- Międzyzdroje-wykonanie robót 
 budowlano-dekarskich wg kosztorysu w domku nr 10,11,14,15,22,23- kwota 22 036,86 zł,

- Faktura-5/2007-Zakład Ogólnobudowlany, Zbigniew Pawlicki- Międzyzdroje-wykonanie robót 
 malarsko-dekarskich wg kosztorysu- kwota 10 488,34 zł,

- Faktura-7/2007-Zakład Ogólnobudowlany, Zbigniew Pawlicki- Międzyzdroje-wykonanie robót 
 dekarskich wg kosztorysu w domkach nr 25,14,20,8 - kwota 4 627,00 zł.

Razem:43 694,18 zł

Ostatecznie wyodrębniony budżet Ośrodka zamknął się stratą w wysokości 15 662,28 zł, ze względu jed-
nak na to, że w roku 2006 bilans Ośrodka zamknął się nadwyżką 12 230,53 zł , która powiększyła fundusz 
statutowy Izby , redukuje to stratę Ośrodka w tej perspektywie do  3 431,75 zł .
3.W objaśnieniach do wykonanego preliminarza budżetowego ujęto i wyodrębniono przychody związa-
ne z dystrybucją paszportów dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt towarzyszących  
w wysokości 59 115 zł. Zwrot części kosztów poniesionych przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną 
w wysokości 8,70 za 1 paszport umieszczono w pozycji –zużycie materiałów- całość tych kosztów stanowi 
kwota 24 490,50 zł.

4.Zrealizowano zakupy wyposażenia biura Izby w dwa nowe monitory komputerowe „19” oraz dyktafon.

5.Na dzień 1 stycznia 2007 r. ZPIL-W liczyła 431 członków objętych obowiązkiem składkowym, działal-
ność prowadziło 219 Zakładów Leczniczych. Stany te na dzień 31.12.2007 r. wyniosły odpowiednio 445 
członków i 221 Zakładów Leczniczych. Dane te wykorzystano do planowania wysokości przychodu ze 
składek członkowskich.

6.W roku obrotowym 2007 wydano 2 numery Biuletynu Informacyjnego Zachodniopomorskiej Izby Lekar-
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sko-Weterynaryjnej, którego koszty dystrybucji i częściowego druku wyniosły  4126,96 zł. Koszt ten został 
pokryty w całości ze składek członkowskich. 

7.Aby Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy nadal mógł służyć lekarzom weterynarii kontynuowane były 
prace związane z poprawą jego standardu. Opłaty za korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego, pozostawały 
dotychczas na poziomie 20 zł za dobę od osoby w przyczepie campingowej i 18 zł odpowiednio za pobyt 
w domku campingowym . 

8.Z części środków finansowych na koncie bankowym na sumę 50.000,00 zł - utworzono lokatę terminową 
oprocentowaną aktualnie na poziomie 2, 88% z której przychody wyniosły   1400,00 zł.  Termin lokaty 
upłynął w październiku 2007r. Lokaty tej nie przedłużono ze względu na zamiar Rady Okręgowej przenie-
sienia konta do innego banku oferującego korzystniejsze warunki.

9. Za okres od 1.07.2007r. do 31.12.2007r.  na podstawie uchwały Rady  Okręgowej ZPIL-W Nr 396/ 2007/IV 
z dnia 27.06.2007r. w sprawie zwrotów kosztów podróży i innych wydatków oraz wypłaty rekompensat za 
utracony  dochód w związku z wykonywaniem zleconych czynności na rzecz Zachodniopomorskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej wypłacono zwrot utraconych zarobków Prezesowi Izby w wysokości 1500,00 zł 
netto miesięcznie.         
Projekt budżetu na rok 2007 został przyjęty przez Radę Okręgową na posiedzeniu w dniu 18.01.2008r. 
Wykonanie Budżetu na dzień 31.12.2007r. wynosi po stronie przychodów 109,28 % zaś po stronie kosztów  
w 109,41 %. 
W kasie i na rachunku bankowym stan środków finansowych na dzień 31.12.2007 r.  wynosi razem 
122 990,52 zł. 
Przychody z tytułu  składek  członkowskich  zrealizowano  w 101,41%, z tytułu dystrybucji paszportów  
w 115,91 %.
 Ściągalność składek członkowskich jest następująca: od 1 stycznia 2007r. do 31.12.2007r. wysłano do 
członków nie opłacających regularnie składek 109 upomnień , wszczęto 1 postępowanie administracyjne 
wobec członka zalegającego z opłatami powyżej 12 miesięcy. 

 

BUDŻET PROPONOWANY PRZEZ RADĘ  NA ROK 2008
PRZEDSTAWIA ZAłĄCZNIK NR 2 . 

Budżet Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego  na rok 2008 zakłada, że przed tegorocznym sezonem 
wakacyjnym przeprowadzone zostaną dalsze prace związane z poprawieniem instalacji elektrycznej, odma-
lowanie wnętrz sanitariatów i przeprowadzenie tam napraw drobnych uszkodzeń powstałych po poprzednim 
sezonie, malowanie elewacji zewnętrznych w trzech domkach. Założone mają być klomby oraz poprawione 
ogrodzenie, które zostało uszkodzone w sezonie zimowym. Poczynione też będą uzupełniające zakupy 
drobnego wyposażenia. Ośrodek wymagał będzie także odpowiedniej reklamy w naszym Biuletynie oraz 
w Życiu Weterynaryjnym. W celu realizacji tych planów przy założeniu wykorzystania na poziomie 90% 
w sezonie wakacyjnym oraz 60% w sezonie wiosennym i wczesnej jesieni 2008r. Rada Okręgowa aprobo-
wała podwyższenie opłaty za wynajem domków do 20,00 zł za osobę dzienne, zaś za wynajem przyczepy 
kampingowej do 25 zł . W bieżącym roku uzyskanie dotacji z Izby Krajowej na remonty Ośrodka nie mogło 
być założone. 
Na podstawie uchwały Rady Okręgowej ZPIL-W Nr 396/ 2007/IV w sprawie zwrotów kosztów podróży  
i innych wydatków oraz wypłaty rekompensat za utracony dochód w związku z wykonywaniem zleconych 
czynności na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, założono zwrot utraconych zarob-
ków Prezesowi Izby w wysokości 1500,00 zł netto miesięcznie. W przewidywanych kosztach uwzględniono 
delegacje członków Rady zakładając, że odbędzie się 6 posiedzeń Rady. W 2007r. odbyło się 11 posiedzeń 
Sądu i takie założenie należy przyjąć na rok następny. Uwzględniono również dojazdy Rzecznika (około 
24 spotkania) oraz 2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Pobory pracowników Izby zostają bez zmian , przy 
czym pozostaje zgodnie z treścią umów o pracę, premiowanie w uzasadnionych przypadkach, na zasadzie 
premii uznaniowej, na co zabezpieczono środki w budżecie . 
Proponuje się także utrzymanie maksymalnej kwoty zapomogi z tytułu zdarzeń losowych lub śmierci członka 
izby do 1 000,00 zł .
 Budżet na rok 2007 uwzględniał pomniejszenie składek do Krajowej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej  
o kwotę 30.511,40 zł nadpłaconą w latach 1999 – 2002 na podstawie uchwały Krajowej Rady Nr 58/2006/IV 
z dnia 8 grudnia 2006 r. W Budżecie na rok 2008 część składki do Izby Krajowej płacona będzie w pełnej 
wysokości . 
Projekt Budżetu na rok 2008 zakłada podniesienie składki członkowskiej od kwietnia tego roku  z do-
tychczasowych 40,00 zł do 53,00 zł . Rada Okręgowa uznała w przygotowanym  projekcie uchwały Nr 
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7/2008/XVII za zasadne zwrócenie się do Zjazdu Lekarzy Weterynarii  Zachodniopomorskiej Izby Lekar-
sko-Weterynaryjnej w tej sprawie, podnosząc w uzasadnieniu konieczność utrzymania realnego poziomu 
składki członkowskiej w stosunku do aktualnie obowiązującego najniższego wynagrodzenia . Kształtowanie 
się składki członkowskiej w zależności od najniższego miesięcznego wynagrodzenia począwszy od 1990r. 
przedstawia poniższe zestawienie* :

  

Składki członkowskiej nie podwyższano od 1 lipca 2005r. . W uzasadnieniu konieczności zwiększenia 
składki należy także powołać się na wymienione już powyżej  zwiększenie wydatków na działalność Izby 
oraz zapewnienie sprawnego działania Biura i Organów. Członkowie Organów pracują bowiem społecznie 
na rzecz korporacji i nie powinni być obciążani dodatkowymi kosztami dojazdów na posiedzenia. Dojazdy 
środkami komunikacji publicznej są niemożliwe ze względu na niedogodność i stratę czasu. Mimo ogra-
niczenia liczby posiedzeń Rady i Organów należy przyjąć założenie, że  ich koszty wzrosną o około 70% 
w stosunku do roku ubiegłego. Wpływ na wzrost kosztów będzie miał także  uchwalony zwrot utraconych 
zarobków. Pełny wymiar składki do Izby Krajowej spowoduje wzrost wydatków w tej pozycji o 69%. Przy 
składce dotychczasowej budżet był zamknięty niewielką stratą ( - 485,24 zł) , uwzględnienie jednak wzrostu 
wydatków oraz czynnika wzrostu cen  z 3 ostatnich lat,  podniesienie wysokości składki członkowskiej czyni 
koniecznym, w celu zapewnienia właściwego poziomu działalności oraz jej dalszego rozwoju. Należy także 
wziąć pod uwagę całkiem prawdopodobną możliwość zmniejszonych przychodów z dystrybucji paszportów 
po całkowitym otwarciu granic na skutek przystąpienia Polski do strefy Schengen, co dotychczas stanowiło 
bardzo znaczącą pozycję w przychodach. W tym miejscu należy też zwrócić uwagę  na konieczność groma-
dzenia środków w celu zabezpieczenia możliwości zakupu przez Zachodniopomorską Izbę własnego lokalu 
o odpowiednim metrażu, gdyż dalsza działalność w tak trudnych warunkach jak obecnie będzie wysoce 
utrudniona i z pewnością wpłynie ona  na wizerunek całej korporacji zawodowej . Wszelkie wygospodaro-
wane środki należałoby gromadzić mając na względzie również ten cel. 
* W Sprawozdaniu wykorzystane zostały materiały przygotowane przez Panią Honoratę Kuna – Prowadzącą 
księgowość ZPIL-Wet oraz Prezesa Izby Kol.Tadeusza Perskiewicza .

Skarbnik Rady Zachodniopomorskiej Izby 
Lekarsko- Weterynaryjnej

dr n wet. Jan Pawiński 

Lp. Data Najniższe 
wynagrodzenie 

miesięczne

Akt prawny Wysokość 
składki

% najniższego 
wynagrodzenia

1. Od 1 stycznia 1991 r.    550.000 M.P.90.48.367    54.000 9,81 %
2. Od 1 stycznia 1993 r. 1.500.000 M.P.92.40.297  120.000 8,00 %
�. Od 1 stycznia 1995 r.      260,00 M.P.94.68.604      12,00 4,61 %
4. Od 1 kwietnia 1996 r.      350,00 M.P.96.23.248      24,00 6,85 %
5. Od 1 stycznia 1997 r.      391,00 M.P.96.84.747      30,00 7,62 %
6. Od stycznia 2001 r.      760,00 Dz.U.00.121.1308      36,00

od 2002 r.
4,71 %

7. Od 1 stycznia 2005 r.      849,00 Dz.U.04.201.2062      40,00 4,71 %
8. Od 1 stycznia 2008 r.    1126,00 Dz.U.07.171.1209      53,00 4,71 %
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1.Uchwała Nr 349/2007/IV Rady Zachodniopomor-
skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie z 
dnia 23 marca 2007r. w sprawie stwierdzenia utraty 
prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii 
przez lek.wet. Annę Stachura i skreślenia z rejestru 
członków 
2. Uchwała Nr 350/2007/IV Rady Zachodniopomor-
skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie z 
dnia 23 marca 2007r. w sprawie wpisu lekarza we-
terynarii Macieja Rumińskiego do rejestru członków 
Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
w Szczecinie
3. Uchwała Nr 351/2007/IV Rady Zachodniopomor-
skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 23 marca 2007r. w sprawie wpisu lekarza 
weterynarii Aleksandra Hołdys do rejestru członków 
Zachodniopomorskiej izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
w Szczecinie
4. Uchwała Nr 352/2007/IV Rady Zachodniopomor-
skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie z 
dnia 23 marca 2007r. w sprawie wpisu lekarza we-
terynarii Rafała Grzelińskiego do rejestru członków 
Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
w Szczecinie
5. Uchwała Nr 353/2007/IV Rady Zachodniopomorskiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie z dnia 23 
marca 2007r. w sprawie wpisu lekarza weterynarii Edwi-
na Patryka Dams do rejestru członków Zachodniopomor-
skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie
6.Uchwała Nr 354/2007/IV/E Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 23 marca 2007r. w sprawie zmiany we wpisie 
zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwie-
rząt- kierownik lek.wet. Wit Dobrowolski
7. Uchwała Nr 355/2007/IV/E Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 23 marca 2007r. w sprawie zmiany we wpisie 
zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwie-
rząt- kierownik lek.wet. Piotr Słowikowski
8. Uchwała Nr 356/2007/IV/E Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 23 marca 2007r. w sprawie zmiany we wpisie 
zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwie-
rząt- kierownik lek.wet. Andrzej Grabałowski
9. Uchwała Nr 357/2007/IV/E Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 23 marca 2007r. w sprawie wpisu zakładu do 
ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt- kie-
rownik lek. wet. Małgorzata Olejnik
10. Uchwała Nr 358/2007/IV/E  Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 23 marca 2007r. w sprawie odmowy wpisu 
Gabinetu Weterynaryjnego R-H Sp. z o.o. Stare Wo-
rowo do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt 

prowadzonej przez Radę Zachodniopomorskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej
11.Uchwala Nr 359/2007/IV Rady Zachodniopomor-
skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 23 marca 2007r. w sprawie przyznania bez-
zwrotnej pomocy  Pani Mieczysławie Nazar – zonie 
lek.wet. Piotra Nazara
12.Uchwała Nr 360/2007/IV Rady Zachodniopomor-
skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie wpisu lekarza 
weterynarii Anny Ziemińskiej do rejestru członków 
Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
w Szczecinie
13.Uchwała Nr 361/2007/IV Rady Zachodniopomor-
skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 20.04.2007r. w sprawie przyznania prawa 
wykonywania zawodu lekarza weterynarii lek.wet. 
Krzysztofowi Lewandowskiemu
14.Uchwała Nr 362/2007/IV Rady Zachodniopomor-
skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie stwierdzenia 
utraty prawa wykonywania zawodu lekarza wetery-
narii przez lek.wet. Mariusza Niebudek i skreślenia 
z rejestru członków
15. Uchwała Nr 363/2007/IV/E Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany we wpi-
sie zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla 
zwierząt- kierownik lek.wet. Marek Starzewski
16.Uchwała Nr 364/2007/IV/E Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie  wpisu zakładu 
do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt- 
kierownik lek. wet. Władysław Długowski
17. Uchwała Nr 365/2007/IV/E  Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie skreślenia Ga-
binetu Weterynaryjnego w Suchaniu, ul. Młyńska 27  
z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt
18. Uchwała Nr 366/2007/IV Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie   
z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie uznania kwoty 
nadpłaconych składek na rzecz Krajowej Rady Le-
karsko-Weterynaryjnej w latach 1999-2002
19. Uchwała Nr 367/2007/IV Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie  
z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie skreślenia lekarza 
weterynarii Piotra Bober z rejestru członków Zachod-
niopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
20. Uchwala Nr 368/2007/IV/E  Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie  
z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie wpisu do ewi-
dencji zakładów leczniczych dla zwierząt- kierownik 
lek.wet. Norbert Trepczyński

Załącznik numer 2 do Sprawozdania Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za okres 
od 9 marca 2007r. do 7 marca 2008r.
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21. Uchwała Nr 369/2007/IV/E Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie zmiany we wpi-
sie zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla 
zwierząt- kierownik lek.wet. Tadeusz Mażewski
22.Uchwała nr 370/2007/IV/E  Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie  
z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie uchylenia uchwa-
ły nr 365/2007/IV/E z dnia 20 kwietnia 2007r. Rady 
Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
w Szczecinie w sprawie skreślenia Gabinetu Wetery-
naryjnego w Suchaniu, ul. Młyńska 27 z ewidencji 
zakładów leczniczych dla zwierząt
23. Uchwała Nr 371/2007/IV/E  Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie skreślenia Ga-
binetu Weterynaryjnego SHIUZ Szczecinek 78-400 
Szczecinek, ul. Szczecińska 45 z ewidencji zakładów 
leczniczych dla zwierząt
24. Uchwała Nr 372/2007/IV/E  Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie skreślenia Gabi-
netu Weterynaryjnego  70-781 Szczecin, ul. Fioletowa 
43 z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt
25.Uchwała Nr 373/2007/IV/E  Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie wpisu zakładu 
leczniczego do ewidencji zakładów leczniczych dla 
zwierząt-kierownik lek.wet. Anna Jędruch
26. Uchwała Nr 374/2007/IV/E Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie zmiany we wpisie 
zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwie-
rząt - kierownik lek.wet. Izabela Ostrowska
27. Uchwala Nr 375/2007/IV/E Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie zmiany we wpi-
sie zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla 
zwierząt - kierownik lek.wet. Jolanta Kotarska
28. Uchwała Nr 376/2007/IV/E Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie skreślenia z ewi-
dencji zakładów leczniczych dla zwierząt Gabinetu 
Weterynaryjnego 71-445 Szczecin, ul. Lenartowicza 
20, kierownik lek.wet. Mateusz Szymanek  
29. Uchwała Nr 377/2007/IV/E Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie  
z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie zmiany we wpisie 
zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwie-
rząt - kierownik lek.wet. Aleksander Rybczyński
30. Uchwała Nr 378/2007/IV/E Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z  dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie zmiany we wpi-
sie do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt 
– kierownik Krzysztof Nowak
31. Uchwała Nr 379/2007/IV/E Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczeci-

nie z dnia 27 czerwca 2007r.w sprawie skreślenia 
Gabinetu Weterynaryjnego „Ferma Wiesiółka” 78-
600 Wałcz, z ewidencji zakładów leczniczych dla 
zwierząt
32. Uchwała Nr 380/2007/IV/E Rady Zachod-
niopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie skre-
ślenia Gabinetu Weterynaryjnego w Nowogardzie, 
ul. T.Kościuszki 21 z ewidencji zakładów leczniczych 
dla zwierząt
33. Uchwała Nr 381/2007/IV Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie pokrycia nad-
wyżki przychodów nad kosztami
34. Uchwala Nr 382/2007/IV Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie  
z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunku 
zysków i strat Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej w Szczecinie za rok obrotowy od 
1 lipca 2005r. do 31 grudnia 2006r.
35. Uchwała Nr 383/2007/IV/E Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia 
prezesa Rady Tadeusza Perskiewicza do wydawania 
postanowień, we wszystkich sprawach prowadzo-
nych przez Radę
36. Uchwała Nr 384/2007/IV Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie przyznania prawa 
wykonywania zawodu lekarza weterynarii lek.wet. 
Joannie Wilcza
37. Uchwała Nr  385/2007/IV Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie przyznania prawa 
wykonywania zawodu lekarza weterynarii lek.wet. 
Waldemarowi Piotrowi Maślankowskiemu
38. Uchwała Nr  386/2007/IV Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie  
z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie przyznania prawa 
wykonywania zawodu lekarza weterynarii lek.wet. 
Katarzynie Marcie Sulima
39. Uchwała Nr  387/2007/IV Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie  
z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie przyznania prawa 
wykonywania zawodu lekarza weterynarii lek.wet. 
Agnieszce Budka
40. Uchwała Nr 388/2007/IV Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie przyznania prawa 
wykonywania zawodu lekarza weterynarii lek.wet. 
Krzysztofowi Czyż
41. Uchwała Nr 389/2007/IV Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie przyznania prawa 
wykonywania zawodu lekarza weterynarii lek.wet. 
Darii Grabarek
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42. Uchwała  Nr  390/2007/IV Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie  
z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie przyznania prawa 
wykonywania zawodu lekarza weterynarii lek.wet. 
Magdalenie Annie Sikorzyńskiej
43. Uchwała Nr 391/2007/IV Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie  
z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie wpisu lekarza 
weterynarii Adriany Barbary Macioszek do rejestru 
członków Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-We-
terynaryjnej w Szczecinie
44. Uchwała Nr 392/2007/IV Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie  
z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie wpisu lekarza 
weterynarii Krystiana Zięba do rejestru członków 
Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
w Szczecinie
45. Uchwała Nr 393/2007/IV Rady Zachodniopomor-
skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie  z dnia 
27 czerwca 2007r. w sprawie wpisu lekarza weterynarii 
Jakuba Pyzik do rejestru członków Zachodniopomor-
skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie
46. Uchwała Nr 394/2007/IV Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie  
z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie wpisu lekarza 
weterynarii Marka Groblewicza do rejestru członków 
Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
w Szczecinie
47. Uchwała Nr 395/2007/IV Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczeci-
nie  z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie skreślenia 
lekarza weterynarii Bogdana Zielińskiego z rejestru 
członków Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-We-
terynaryjnej w Szczecinie
48. Uchwała Nr 396/2007/IV  Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie  
z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie zwrotu kosztów 
podróży i innych wydatków  oraz wypłaty rekom-
pensat za utracony dochód w związku z wykonywa-
niem czynności na rzecz Zachodniopomorskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej
49. Uchwała Nr 397/2007/IV/E  Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie  
z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie wpisu zakładu do 
ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt- kie-
rownik lek.wet. Tomasz Ozdoba
50. Uchwala nr 398/2007/IV Rady Zachodniopomor-
skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 13 września 2007r. w sprawie skreślenia lek.
wet. Bartłomieja Janczyka z rejestru członków Za-
chodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
w Szczecinie
51. Uchwala nr 399/2007/IV Rady Zachodniopomor-
skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 13 września 2007r. w sprawie skreślenia  
lek.wet. Artura Kalisiaka z rejestru członków Za-
chodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
w Szczecinie

52. Uchwala nr 400/2007/IV Rady Zachodniopomor-
skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 13 września 2007r. w sprawie wpisu  lek.wet. 
Agnieszki Kuczborskiej-Olczyk do rejestru członków 
Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
w Szczecinie
53. Uchwała  Nr  401/2007/IV Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie  
z dnia 13 września 2007r. w sprawie przyznania 
prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii lek.
wet. Krystianowi Szymonowi Napierała
54. Uchwała  Nr  402/2007/IV/E Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie  
z dnia 13 września 2007r. w sprawie zmiany we wpi-
sie zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla 
zwierząt-kierownik lek.wet. Joanna Kwietniewska
55. Uchwała  Nr  403/2007/IV/E Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie  
z dnia 13 września 2007r. w sprawie zmiany we 
wpisie zakładu do ewidencji zakładów leczniczych 
dla zwierząt-kierownik lek.wet. Adam Orłowski
56. Uchwała  Nr  404/2007/IV/E Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie  
z dnia 13 września 2007r. w sprawie zmiany we 
wpisie zakładu do ewidencji zakładów leczniczych 
dla zwierząt-kierownik lek.wet. Krzysztof Kwik
57. Uchwała Nr 405/2007/IV/E Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 13 września 2007r. w sprawie zmiany we 
wpisie zakładu do ewidencji zakładów leczniczych 
dla zwierząt-kierownik lek.wet. Anna Ż. Wilmowicz-
Siecińska
58. Uchwała Nr 406/2007/IV Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie  
z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie wpisu lekarza 
weterynarii Marcina Krzysztofa Belemesko do reje-
stru członków Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej w Szczecinie
59. Uchwała Nr 407/2007/IV Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie  
z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie wpisu lekarza 
weterynarii Magdaleny Marii Czaplińskiej do rejestru 
członków Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-We-
terynaryjnej w Szczecinie
60. Uchwała Nr 408/2007/IV Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie przyznania 
prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii lek.
wet. Agacie Włodarczyk
61. Uchwała Nr  409/2007/IV Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie  
z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie skreślenia leka-
rza weterynarii Urszuli Królak z rejestru członków 
Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryj-
nej
62. Uchwała  Nr  410/2007/IV Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie  
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z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie stwierdzenia 
utraty prawa wykonywania zawodu lekarza wete-
rynarii przez lek.wet. Agnieszkę Budka i skreślenia 
z rejestru członków
63. Uchwała  Nr  411/2007/IV Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczeci-
nie z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie skreślenia 
lekarza weterynarii Andrzeja Jagiełka z rejestru 
członków Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej
64. Uchwała Nr 412/2007/IV Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie umorzenia za-
ległych składek członkowskich lek.wet. Henrykowi 
Czarneckiemu
65. Uchwała Nr 413/2007/IV Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie przyznania bez-
zwrotnej zapomogi finansowej lek.wet. Henrykowi 
Czarneckiemu
66. Uchwała Nr 414/2007/IV/E Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie  
z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie zmiany we 
wpisie zakładu do ewidencji zakładów leczniczych 
dla zwierząt-kierownik lek.wet. Tadeusz Mażewski
67. Uchwala Nr 415/2007/IV/E  Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie  
z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie wpisu do ewi-
dencji zakładów leczniczych dla zwierząt- kierownik 
lek.wet. Waldemar Wirth
68. Uchwała  Nr  416/2007/IV/E Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie  
z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie zmiany we 
wpisie zakładu do ewidencji zakładów leczniczych 
dla zwierząt-kierownik lek.wet. Andrzej Gański
69. Uchwała  Nr  417/2007/IV/E Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie  
z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie zmiany we wpi-
sie zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla 
zwierząt-kierownik lek.wet. Adam Chodorowski
70. Uchwala Nr 418/2007/IV/E  Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie  
z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie wpisu do ewi-
dencji zakładów leczniczych dla zwierząt- kierownik 
lek.wet.Edwin Dams
71. Uchwala Nr 419/2007/IV/E  Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie  
z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie wpisu do ewi-
dencji zakładów leczniczych dla zwierząt- kierownik 
lek.wet.Marek Groblewicz
72. Uchwała Nr 420/2007/IV/E Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczeci-
nie z dnia 23 listopada 2007r.w sprawie skreślenia 
„Gabinetu Weterynaryjnego Spólka Cywilna Filip-
kowski Tadeusz, Porczak Stanisław” 78-500 Draw-
sko Pomorskie, ul. Polna 1A z ewidencji zakładów 
leczniczych dla zwierząt

73. Uchwała Nr 421/2007/IV/E Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 23 listopada 2007r.w sprawie skreślenia „Ga-
binetu Weterynaryjnego” przy Miejskim Zakładzie 
Zieleni, Drog i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu, 
ul. VI Dywizji Piechoty 60 78-100 Kołobrzeg” 
z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt
74. Uchwała Nr 422/2007/IV/E Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 23 listopada 2007r.w sprawie skreślenia „lecz-
nicy weterynaryjnej” Lecznica dla Małych Zwierząt” 
76-100 Sławno, ul. Sempołowskiej 1B/5 z ewidencji 
zakładów leczniczych dla zwierząt
75. Uchwała Nr 423/2007/IV/E Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 23 listopada 2007r.w sprawie wniosku o przy-
znanie odznak honorowych „Meritus”- Zasłużony dla 
samorządu lekarsko-weterynaryjnego
76. Uchwała  Nr  424/2007/IV/E Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie  
z dnia 18 stycznia 2008r. w sprawie zmiany we wpi-
sie zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla 
zwierząt-kierownik lek.wet. Tadeusz Mażewski
77. Uchwała  Nr  425/2007/IV Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie  
z dnia 18 stycznia 2008r. w sprawie zmiany we wpisie 
zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwie-
rząt-kierownik lek.wet. Franciszek Hryniewicz
78. Uchwała  Nr  426/2007/IV Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczeci-
nie  z dnia 18 stycznia 2008r. w sprawie zmiany we 
wpisie zakładu do ewidencji zakładów leczniczych 
dla zwierząt-kierownik lek.wet. Edwin Dams
79. Uchwała  Nr  427/2007/IV/E Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie  
z dnia 18 stycznia 2008r. w sprawie zmiany we wpisie 
zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwie-
rząt-kierownik lek.wet. Tomasz Wawryniuk
80. Uchwała  Nr  428/2007/IV/E Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie  
z dnia 18 stycznia 2008r. w sprawie skreślenia lekarza 
weterynarii  Magdaleny Wiesławy Węzik z rejestru 
członków Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej
81. Uchwała Nr 429/2007/IV/E Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczeci-
nie z dnia 23 listopada 2007r.w sprawie skreślenia  
gabinetu weterynaryjnego ”Praktyka Weterynaryjna 
Stanisław Kowalczyk” 78-550 Czaplinek, ul. Pła-
wieńska 14 z ewidencji zakładów leczniczych dla 
zwierząt
82. Uchwała Nr 430/2007/IV/E  Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie  
z dnia 18 stycznia 2008r. w sprawie wpisu do ewi-
dencji zakładów leczniczych dla zwierząt- kierownik 
lek.wet. Łukasz Jasiński
83. Uchwała Nr 431/2007/IV  Rady Zachodniopo-
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morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie  
z dnia 18 stycznia 2008r. w sprawie zwołania Zjazdu 
Sprawozdawczego Zachodniopomorskiej Izby Le-
karsko-Weterynaryjnej w Szczecinie
84. Uchwała Nr 432/2007/IV/E Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 18 stycznia 2008r.w sprawie skreślenia  gabi-
netu weterynaryjnego w Dygowie, ul. Kolejowa 18d 
z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt
85. Uchwała Nr 433/2007/IV Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 18 stycznia 2008r. w sprawie skreślenia  
lekarza weterynarii Iwony Ewy Turniak z rejestru 
członków Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-We-
terynaryjnej w Szczecinie
86. Uchwała Nr 434/2007/IV Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 18 stycznia 2008r. w sprawie skreślenia lekarza 
weterynarii Joanny Zofii Wilcza  z rejestru członków 
Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
w Szczecinie
87. Uchwała  Nr  435/2007/IV/E Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie  
z dnia 18 stycznia 2008r. w sprawie zmiany we wpi-
sie zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla 
zwierząt-kierownik lek.wet. Maria Sałuda
88. Uchwała  Nr  436/2007/IV/E Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 18 stycznia 2008r. w sprawie zmiany we wpisie 
zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwie-
rząt-kierownik lek.wet. Barbara Powidzka-Ozdoba
89. Uchwała  Nr  437/2007/IV/E Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie  
z dnia 18 stycznia 2008r. w sprawie  wpisu zakładu 
do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt-
kierownik lek.wet. Marek Szostak
90. Uchwała Nr 127/2007/IV/P Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 15 lutego 2007r. w sprawie  wpisu do rejestru 
lekarzy weterynarii uprawnionych do wydawania 
paszportów i pobierania próbek w celu określenia 
miana przeciwciał  w rozumieniu przepisów rozpo-
rządzenia 998/2003-lek.wet. Henryk Nadskakulski
91. Uchwała Nr 128/2007/IV/P Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 15 lutego 2007r. w sprawie  wpisu do rejestru 
lekarzy weterynarii uprawnionych do wydawania 
paszportów i pobierania próbek w celu określenia 
miana przeciwciał  w rozumieniu przepisów rozpo-
rządzenia 998/2003-lek.wet. Tomasz Kucper
92. Uchwała Nr 129/2007/IV/P Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 15 lutego 2007r. w sprawie  wpisu do rejestru 
lekarzy weterynarii uprawnionych do wydawania 
paszportów i pobierania próbek w celu określenia 
miana przeciwciał  w rozumieniu przepisów rozpo-
rządzenia 998/2003-lek.wet. Janusz Grabiec

93. Uchwała Nr 130/2007/IV/P Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 15 lutego 2007r. w sprawie  wpisu do rejestru 
lekarzy weterynarii uprawnionych do wydawania 
paszportów i pobierania próbek w celu określenia 
miana przeciwciał  w rozumieniu przepisów rozpo-
rządzenia 998/2003-lek.wet. Tomasz Mruk
94. Uchwała Nr 131/2007/IV/P Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 23 marca 2007r. w sprawie  wpisu do rejestru 
lekarzy weterynarii uprawnionych do wydawania 
paszportów i pobierania próbek w celu określenia 
miana przeciwciał  w rozumieniu przepisów rozpo-
rządzenia 998/2003-lek.wet. Katarzyna Śnieć
95. Uchwała Nr 132/2007/IV/P Rady Zachod-
niopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
w Szczecinie z dnia 23 marca 2007r. w sprawie  wpi-
su do rejestru lekarzy weterynarii uprawnionych do 
wydawania paszportów i pobierania próbek w celu 
określenia miana przeciwciał  w rozumieniu przepi-
sów rozporządzenia 998/2003-lek.wet. Agnieszka 
Grabałowska
96. Uchwała Nr 133/2007/IV/P Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 23 marca 2007r. w sprawie  wpisu do rejestru 
lekarzy weterynarii uprawnionych do wydawania 
paszportów i pobierania próbek w celu określenia 
miana przeciwciał w rozumieniu przepisów rozpo-
rządzenia 998/2003-lek.wet. Andrzej Grabałowski
97. Uchwała Nr 134/2007/IV/P Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 23 marca 2007r. w sprawie  wpisu do rejestru 
lekarzy weterynarii uprawnionych do wydawania 
paszportów i pobierania próbek w celu określenia 
miana przeciwciał  w rozumieniu przepisów rozpo-
rządzenia 998/2003-lek.wet. Wit Dobrowolski
98. Uchwała Nr 135/2007/IV/P Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie  wpisu do rejestru 
lekarzy weterynarii uprawnionych do wydawania 
paszportów i pobierania próbek w celu określenia 
miana przeciwciał  w rozumieniu przepisów rozpo-
rządzenia 998/2003-lek.wet. Marek Starzewski
99. Uchwała Nr 136/2007/IV/P Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szcze-
cinie z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie  wpisu 
do rejestru lekarzy weterynarii uprawnionych do 
wydawania paszportów i pobierania próbek w celu 
określenia miana przeciwciał  w rozumieniu przepi-
sów rozporządzenia 998/2003-lek.wet. Piotr Rafał 
Godziebiewski
100. Uchwała Nr 137/2007/IV/P Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie  wpisu do rejestru 
lekarzy weterynarii uprawnionych do wydawania 
paszportów i pobierania próbek w celu określenia 
miana przeciwciał  w rozumieniu przepisów rozpo-
rządzenia 998/2003-lek.wet.Anna Ziemińska
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101. Uchwała Nr 138/2007/IV/P Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie  wpisu do rejestru 
lekarzy weterynarii uprawnionych do wydawania 
paszportów i pobierania próbek w celu określenia 
miana przeciwciał  w rozumieniu przepisów rozpo-
rządzenia 998/2003-lek.wet. Izabela Ostrowska

102. Uchwała Nr 139/2007/IV/P Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie  wpisu do rejestru 
lekarzy weterynarii uprawnionych do wydawania 
paszportów i pobierania próbek w celu określenia 
miana przeciwciał w rozumieniu przepisów rozpo-
rządzenia 998/2003-lek.wet. Michał Nowaczyk

103. Uchwała Nr 140/2007/IV/P Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie  wpisu do rejestru 
lekarzy weterynarii uprawnionych do wydawania 
paszportów i pobierania próbek w celu określenia 
miana przeciwciał  w rozumieniu przepisów rozpo-
rządzenia 998/2003-lek.wet. Anna Jędruch

104. Uchwała Nr 141/2007/IV/P Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie  wpisu do rejestru 
lekarzy weterynarii uprawnionych do wydawania 
paszportów i pobierania próbek w celu określenia 
miana przeciwciał  w rozumieniu przepisów rozpo-
rządzenia 998/2003-lek.wet. Tadeusz Soroka

105. Uchwała Nr 142/2007/IV/P Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie  wpisu do rejestru 
lekarzy weterynarii uprawnionych do wydawania 
paszportów i pobierania próbek w celu określenia 
miana przeciwciał  w rozumieniu przepisów rozpo-
rządzenia 998/2003-lek.wet. Janusz Soroka

106. Uchwała Nr 143/2007/IV/P Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie  wpisu do rejestru 
lekarzy weterynarii uprawnionych do wydawania 
paszportów i pobierania próbek w celu określenia 
miana przeciwciał  w rozumieniu przepisów rozpo-
rządzenia 998/2003-lek.wet. Arkadiusz Kosarewicz

107. Uchwała Nr 144/2007/IV/P Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 13 września 2007r. w sprawie wpisu do rejestru 
lekarzy weterynarii uprawnionych do wydawania 
paszportów i pobierania próbek w celu określenia 
miana przeciwciał  w rozumieniu przepisów rozpo-
rządzenia 998/2003-lek.wet. Tomasz Ozdoba

108. Uchwała Nr 145/2007/IV/P Rady Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie 
z dnia 13 września 2007r. w sprawie wpisu do rejestru 
lekarzy weterynarii uprawnionych do wydawania 
paszportów i pobierania próbek w celu określenia 
miana przeciwciał  w rozumieniu przepisów rozpo-
rządzenia 998/2003-lek.wet  Magdalena Młynarska

109. Uchwała Nr 146/2007/IV/P Rady Zachodnio-
pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szcze-
cinie z dnia 13 września 2007r. w sprawie  zmiany 
we wpisie do rejestru lekarzy weterynarii uprawnio-
nych do wydawania paszportów i pobierania próbek 
w celu określenia miana przeciwciał  w rozumieniu 
przepisów rozporządzenia 998/2003-lek.wet Mał-
gorzata Olejnik

110. Uchwała Nr 147/2008/IV/P Rady Zachod-
niopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w 
Szczecinie z dnia 13 stycznia 2008r. w sprawie  
zmiany we wpisie do rejestru lekarzy weterynarii 
uprawnionych do wydawania paszportów i pobie-
rania próbek w celu określenia miana przeciwciał  
w rozumieniu przepisów rozporządzenia 998/2003-
lek.wet Franciszek Hryniewicz

111. Uchwała Nr 148/2008/IV/P Rady Zachod-
niopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w 
Szczecinie z dnia 18 stycznia 2008r. w sprawie  
wpisu do rejestru lekarzy weterynarii uprawnionych 
do wydawania paszportów i pobierania próbek w 
celu określenia miana przeciwciał  w rozumieniu 
przepisów rozporządzenia 998/2003-lek.wet  Ka-
rolina Brach

SPRAWOZDANIE RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
ZACHODNIOPOMORSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

Z DZIAłALNOŚCI ZA OKRES OD 1 MARCA 2007 R. DO 15 LUTEGO 2008 R.

W okresie sprawozdawczym do Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej skierowano łącznie 21 
spraw, z tego:
 - w 3-ch sprawach, po przeprowadzeniu czynności 
sprawdzających rzecznik odmówił wszczęcia postę-
powania wyjaśniającego
 - jedną skargę oddalono, wskazując skarżącemu inny 

tryb jej załatwienia
 - w jednym przypadku skargę skierowano innemu 
okręgowemu rzecznikowi do załatwienia wg właś-
ciwości
 - w 16 pozostałych wszczęto postępowania wyjaśnia-
jące, z czego w 6 przypadkach postępowanie to zosta-
ło umorzone, a w 10 zakończone zostało wnioskiem 
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Okręgowy Rzecznik
Odpowiedzialności Zawodowej

lek.wet. Albert Surynt

SPRAWOZDANIE SĄDU 
ZACHODNIOPOMORSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

Z DZIAłALNOŚCI  ZA OKRES OD 9 MARCA 2007 ROKU DO 7 MARCA 2008R.

W czasie okresu sprawozdawczego Sąd Lekarsko 
Weterynaryjny w Szczecinie rozpatrzył 8 wniosków 
z 2007 roku Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej w Szczecinie o ukaranie oraz 4 z 2006 roku 
i orzekł:
1. o ukaranie w związku z prowadzeniem działalności 
bez wpisu zakładu  do     ewidencji prowadzonej przez 
Radę Okręgową Izby- karę nagany,

2. o ukaranie w związku ze świadczeniem usług 
lekarsko weterynaryjnych bez wpisu zakładu do 
ewidencji prowadzonej przez Radę Okręgową Izby 
– karę nagany,

3. o błąd w sztuce lekarsko weterynaryjnej, nie-
prawidłowe wykonanie zabiegu operacyjnego po 
uprzednim usunięciu zęba oraz w związku z przepro-
wadzoną kontrolą zakładu leczniczego i stwierdzo-
nymi nieprawidłowościami w dokumentacji lekarsko 
weterynaryjnej – karę upomnienia,

4. o niekompetencje, stawianie mylnej diagnozy 
i pobieranie nieadekwatnie wysokiego honorarium- 
odwołanie obwinionego, które zostało uwzględnione 
przez Sąd II instancji. Sąd Okręgowy rozpatrzy 
sprawę powtórnie.

5. o zastosowanie niedozwolonego preparatu u kur 
niosek oraz w związku z przeprowadzoną kontrolą, 
która wykazała nieprawidłowości w dokumentacji 

do sądu lekarsko-weterynaryjnego o ukaranie.
Z ogólnej liczby 21 spraw, którymi zajmował się 
rzecznik:

- 6 dotyczyło niewłaściwego sposobu  prowadzenia 
dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej, głównie 
książki leczenia zwierząt, a także niewłaściwego  
prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego 
produktami leczniczymi.
Wnioski o podjęcie postępowania w tych sprawach 
nadesłane były głównie z Wojewódzkiego Inspekto-
ratu Weterynarii, po przeprowadzonych kontrolach 
przez Wojewódzkiego Inspektora ds. Nadzoru Far-
maceutycznego.

-  8 skierowanych było przez właścicieli zwierząt lub 
ich opiekunów, którzy zarzucali lekarzom weterynarii 
niewłaściwy ich zdaniem sposób leczenia lub popeł-
nienie błędu w sztuce lekarsko weterynaryjnej

- 2 dotyczyły niezgodnego z przepisami sposobu 
reklamowania swoich usług i szczepienia psów 
przeciwko wściekliźnie.

   W trakcie rozpoznawania skarg, dwukrotnie rzecz-

nik występował do Krajowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej o przedłużenie ustawowego 
3 miesięcznego okresu zakończenia postępowania 
wyjaśniającego o dalsze 3 do 6 miesięcy. Związane 
to było z koniecznością przesłuchania dodatkowych 
świadków, w tym zamieszkałych poza woj. zachod-
niopomorskim, o które to czynności prosił innego 
okręgowego rzecznika.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w okresie spra-
wozdawczym nie było kierowanych do rzecznika 
skarg lekarzy weterynarii na swoich kolegów, ale 
zawarte w  skargach właścicieli zwierząt pewne 
sformułowania mogą nasuwać podejrzenia, że były 
one inspirowane.

lekarsko weterynaryjnej – karę nagany,

6. w związku z przeprowadzoną kontrolą zakładu 
leczniczego i stwierdzonymi nieprawidłowościami 
– umorzenie postępowania,

7. w związku z przeprowadzoną kontrolą zakładu 
leczniczego i stwierdzonymi nieprawidłowościami 
– karę nagany,

8. o błąd sztuce lekarsko-weterynaryjnej w związku 
podaniem niedozwolonego środka co doprowadziło 
do zejścia śmiertelnego kota-  karę nagany,

9. o nieetyczne zachowanie lekarza weterynarii- 
uniewinnienie od zarzucanych czynów,

10. o popełnienie błędu w sztuce lekarsko – wetery-
naryjnej, niewłaściwe rozwiązanie porodu, niestaran-
ność i lekceważenie obowiązków, co doprowadziło 
do śmierci płodu jałówki – uniewinnienie od zarzu-
conych czynów,

11. w związku z przeprowadzoną kontrolą zakładu 
leczniczego i stwierdzonymi nieprawidłowościami w 
dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej,  w dokumen-
tacji stanu magazynowego produktów leczniczych, 
brakiem pieczątki zgodnej z wpisem zakładu do 
ewidencji– karę upomnienia,

12. o błąd w sztuce lekarsko weterynaryjnej w związ-
ku z nieopanowaniem krwotoku pooperacyjnego, 
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Przewodniczący
Okręgowego Sądu Lekarsko- Weterynaryjnego

w Szczecinie
lek.wet. Jerzy Jan Nałęcz

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ
ZACHODNIOPOMORSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY OD XVI DO XVII ZJAZDU LEKARZY
 OD DNIA 9.03.2007 DO 7.03.2008R.

 w wyniku czego nastąpiła śmierć zwierzęcia – unie-
winnienie od zarzuconych czynów.
   Z rozpatrzonych przez Sąd, w okresie sprawozdaw-
czym 12 spraw, w jednym przypadku nastąpiło umo-
rzenie postępowania, w  dziesięciu sprawach orzeczo-
no: 3 uniewinnienia, 2 upomnienia, 5 nagan.
   Aktualnie w Sądzie Lekarsko-Weterynaryjnym 

W okresie sprawozdawczym Okręgowa Komisja 
Rewizyjna  działała w składzie:

1. Przewodniczący - lek wet. Krystyna Mazur  
2. Z-ca Przewodniczącego - lek. wet. Mieczysław 
Sypień 
3. Sekretarz - lek. wet. Katarzyna Wolańczyk 
4. Członkowie - lek wet. Franciszek Hryniewicz
- lek wet. Andrzej Pliszka
 

W roku sprawozdawczym Komisja odbyła 
dwa posiedzenia. Jedno z posiedzeń odbyło się dnia 
11.02.2008 w pełnym składzie Komisji Rewizyjnej 
z udziałem Pana Prezesa Zachodniopomorskiej Izby, 
Pani Honoraty Kuna - księgowej Izby oraz skarbnika 
Izby dr n wet. Jana Pawińskiego.
Przedmiotem obrad Komisji było:
· sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzedniej 
kontroli;
· kontrola działalności gospodarczej Ośrodka Szko-
leniowo-Wypoczynkowego w Międzyzdrojach;
· kontrola działalności merytorycznej Okręgowej 
Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-  
Weterynaryjnej
· wyrywkowa kontrola raportów kasowych, faktur, 
rachunków oraz delegacji;
· analiza bilansu za okres roku budżetowego trwają-
cego od 01.01.2007 do 31.12.2007. 
Po raz pierwszy rozliczenie finansowe Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej jest zgodne 
z rokiem kalendarzowym, o co wnioskowała Okrę-
gowa Komisja Rewizyjna poprzedniej kadencji.
W trakcie obecnej kontroli stwierdzono, że wykonano 
zalecenia z poprzedniej kontroli. Ośrodek Szkolenio-
wo-Wypoczynkowy w Międzyzdrojach jest w pełni 
wykorzystywany, ale wymaga ciągłych nakładów 

na remonty, polepszenie infrastruktury i warunków 
pobytowych.
Kontrola działalności merytorycznej Okręgowej 
Rady wykazała, że w okresie sprawozdawczym 
Rada odbyła 7 posiedzeń, przy frekwencji upoważ-
niającej ją do podejmowania prawomocnych uchwał. 
Sprawdzono listy obecności i protokoły z posiedzeń 
Okręgowej Rady, które prowadzone są na bieżąco 
i bez większych uwag.
Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy w dniu  09.03.2007 
nie podjął żadnej uchwały, jedynie wypracował „Sta-
nowisko w sprawie poparcia protestu urzędowych 
lekarzy weterynarii”.
Z przeprowadzonej kontroli dokumentacji: raporty 
kasowe bez najmniejszych uwag, drobne spostrzeże-
nia i uwagi odnośnie opisu faktur i rachunków.
Okręgowa Komisja Rewizyjna Zachodniopomorskiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej po przeprowadzeniu 
kontroli i analizie działalności Okręgowej Rady wy-
soko oceniła jej działalność merytoryczną.
Przedstawione przez Skarbnika Sprawozdanie z dzia-
łalności budżetowej Okręgowej Zachodniopomor-
skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za rok obrotowy 
od 01.01.2007 do 31.12.2007 jest prawidłowe pod 
względem formalno-finansowym i merytorycznym.  
Okręgowa Komisja Rewizyjna Zachodniopomor-
skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej stawia wniosek 
o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie za 
okres sprawozdawczy.

Przewodnicząca Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej

lek.wet. Krystyna Mazur
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Uchwała numer 1/2008/XVII  

XVII-ego Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weteryna-
ryjnej z dnia 7 marca 2008r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
za okres od 9  marca 2007r. do 7 marca 2008r.
XVII-ty  Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
na podstawie art. 27 pkt. 3 ustawy z dnia 21.XII.1990r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-
weterynaryjnych  ( Dz.U. z 2002 Nr 187 poz. 1567 zm. Nr 240 poz.2052  z 2003 Nr 208 poz. 218 i z 2004 Nr 
11 poz. 96) po rozpatrzeniu sprawozdania  Rady za okres sprawozdawczy - zatwierdza to sprawozdanie.

Sekretarze Zjazdu                                                                                                      Przewodniczący Zjazdu
Lek.wet. Ewa Rutkowska                                                                                   lek.wet. Tadeusz Hajkowicz
Lek.wet. Marek Starzewski

Uchwała numer 2/2008/XVII     

XVII-go Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weteryna-
ryjnej z dnia 7 marca 2008r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Zachodniopomor-
skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za okres od 1 marca 2007r. do 15 lutego 2008r.
XVII-ty  Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
na podstawie art. 27 pkt. 3 ustawy z dnia 21.XII.1990r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-
weterynaryjnych (Dz.U. z 2002 Nr 187 poz. 1567 zm. Nr 240 poz.2052 z 2003 Nr 208 poz. 218 i z 2004 Nr 
11 poz. 96) po rozpatrzeniu  sprawozdania  Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej  za okres sprawo-
zdawczy - zatwierdza to sprawozdanie.

Sekretarze Zjazdu                                                                                                      Przewodniczący Zjazdu
Lek.wet. Ewa Rutkowska                                                                                    lek.wet. Tadeusz Hajkowicz

Lek.wet. Marek Starzewski

Uchwała numer 3 /2008/XVII- Projekt   

XVII-go Zjazdu Lekarzy Weterynarii Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 7 marca 
2008r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  Komisji Rewizyjnej Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej za okres od 9 marca 2007r. do 7 marca 2008r.
XVII-ty  Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
na podstawie art. 27 pkt. 3 ustawy z dnia 21.XII.1990r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-
weterynaryjnych  (Dz.U. z 2002 Nr 187 poz. 1567 zm. Nr 240 poz.2052  z 2003 Nr 208 poz. 218 i z 2004 
Nr 11 poz. 96) po rozpatrzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy - zatwierdza to 
sprawozdanie.

Sekretarze Zjazdu         Przewodniczący Zjazdu
Lek.wet. Ewa Rutkowska                         lek.wet. Tadeusz Hajkowicz
Lek.wet. Marek Starzewski
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Uchwała numer 4 /2008/XVII - Projekt

XVII-go Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weteryna-
ryjnej z dnia 7 marca 2008r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  Sądu Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
za okres od 9 marca  2007r. do 7 marca 2008r.
XVII-ty Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
na podstawie art. 27 pkt. 3 ustawy z dnia 21.XII.1990r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-
weterynaryjnych  ( Dz.U. z 2002 Nr 187 poz. 1567 zm. Nr 240 poz.2052  z 2003 Nr 208 poz. 218 i z 2004 Nr 
11 poz. 96) po rozpatrzeniu  sprawozdania Sądu za okres sprawozdawczy - zatwierdza to sprawozdanie.

Sekretarze Zjazdu         Przewodniczący Zjazdu
Lek.wet. Ewa Rutkowska                         lek.wet. Tadeusz Hajkowicz
Lek.wet. Marek Starzewski

Uchwała numer 5 /2008/XVII - PROJEKT

XVII-go Okręgowego Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej z dnia 7 marca 2008r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 4 z 30 maja 1993 roku Okręgowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii 
Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej – Fundusz Samopomocowy członków Zachod-
niopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

XVII-ty  Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
na podstawie art. 27 pkt. 1 ustawy z dnia 21.XII.1990r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-
weterynaryjnych  ( Dz.U. z 2002 Nr 187 poz. 1567 zm. Nr 240 poz.2052  z 2003 Nr 208 poz. 218 i z 2004 
Nr 11 poz. 96) uchwala się co następuje:

§ 1
XVII-ty  Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
uchyla w całości uchwałę nr 4 z 30 maja 1993 roku Okręgowego Zjazdu lekarzy Weterynarii Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej – Fundusz Samopomocowy członków Zachodniopomorskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 7 marca 2008r.

Sekretarze Zjazdu         Przewodniczący Zjazdu
Lek.wet. Ewa Rutkowska                         lek.wet. Tadeusz Hajkowicz
Lek.wet. Marek Starzewski

Uchwała numer 6 /2008/XVII - PROJEKT

XVII-go  Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weteryna-
ryjnej  z dnia 7 marca 2008r.
w sprawie regulaminu organów Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

XVII-ty Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
na podstawie art. 27 pkt. 4 ustawy z dnia 21.XII.1990r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-
weterynaryjnych  ( Dz.U. z 2002 Nr 187 poz. 1567 zm. Nr 240 poz.2052  z 2003 Nr 208 poz. 218 i z 2004 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 6/2008/XVII Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

R E G U L A M I N
ORGANÓW ZACHODNIOPOMORSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

Przepisy ogólne

Rozdział I
§ 1

1. Regulamin określa zasady i tryb działania organów Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko - Weteryna-
ryjnej:

a Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, zwanej w skrócie Radą,
b Komisji Rewizyjnej, zwanej w skrócie Komisją,
c Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego, zwanego w skrócie Sądem,
d Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, zwanego w skrócie Rzecznikiem.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o ustawie należy przez to rozumieć ustawę z 21 grudnia 1990 r. o zawo-
dzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz.U. z 1991r. Nr 8,poz.27 z późń. zm.) oraz 
wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze. Ilekroć w regulaminie jest mowa o „Izbie”, należy przez 
to rozumieć Zachodniopomorską Izbę Lekarsko – Weterynaryjną

ROZDZIAł II

Działanie organów Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

1. Rada Lekarsko-Weterynaryjna

§ �

Nr 11 poz. 96) uchwala się co następuje:
§ 1

Uchwala się regulamin Organów Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej stanowiący załącznik 
nr 1 do uchwały.

§ 2

Tracą moc uchwały:
1)Nr 6 z dnia 30 maja 1993 roku  III okręgowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii- Regulamin Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej.
2) Nr 7 z dnia 30 maja 1993 roku III Okręgowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii w sprawie organizacji i trybu 
działania Okręgowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

§ �

Uchwała wchodzi w życie z dniem 7 marca 2008r.

Sekretarze Zjazdu         Przewodniczący Zjazdu
Lek.wet. Ewa Rutkowska                         lek.wet. Tadeusz Hajkowicz
Lek.wet. Marek Starzewski
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Rada wykonuje zadania wynikające z ustawy i realizuje uchwały organów Krajowej Izby Lekarsko – We-
terynaryjnej oraz Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej w drodze działań własnych lub 
Prezydium Rady.

§ 4

1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje nowo wybrany prezes Rady w terminie 21 dni od 
dnia wyboru. Posiedzenie to odbywa się w obecności, co najmniej 2/3 liczby członków Rady. 
2. Do czasu ukonstytuowania się Prezydium nowo wybranej Rady Prezes Rady działa jednoosobowo.
3. Ustępująca Rada reprezentowana przez prezesa, sekretarza i skarbnika obowiązana jest przekazać proto-
kolarnie stan spraw i majątek ruchomy i nieruchomy Rady nowo wybranej Radzie reprezentowanej przez 
prezesa, sekretarza i skarbnika w terminie miesiąca od dnia wybrania nowej Okręgowej Rady Lekarsko 
- Weterynaryjnej.

§ 5

1. Rada odbywa swoje posiedzenia plenarne w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz  na kwartał.
2. Posiedzenie plenarne zwoływane jest przez prezesa lub na żądanie 1/3 członków Rady.
3. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy liczby członków. 
W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
4. W sprawach szczególnej wagi Rada może przyjąć zasadę podejmowania uchwały większością, co najmniej 
2/3 głosów w obecności więcej niż połowy członków Rady.
5. Za zgodą, co najmniej połowy członków Rady uczestniczących w posiedzeniu plenarnym Rada może 
uchwalić tajność głosowania lub głosowanie imienne.
6. Rada w trybie przewidzianym do podejmowania uchwał może podejmować:
 a rezolucje - zawierające wezwania skierowane do określonego adresata o podjęcie wskazanego 
  w rezolucji jednorazowego działania,
 b stanowiska - zawierające oświadczenia w określonej sprawie, 
 c deklaracje - zawierające zobowiązania do określonego postępowania,
 d apele - zawierające wezwania do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy lub 
  - zadania.
7. Posiedzenie Rady, w którym uczestniczy mniej niż połowa członków Rady uważa się za nieważne 
i wyznacza się nowy termin.

§ 6

1. Posiedzeniom  Rady przewodniczy Prezes  bądź wyznaczony przez niego wiceprezes.
2. Program posiedzenia Rady ustala Prezes lub wyznaczony przez niego wiceprezes. Rada może uzu-
pełnić lub zmienić program posiedzenia.
3. Projekty uchwał, które mają być rozpatrywane na posiedzeniu Rady muszą zostać przedstawione 
Prezesowi na 10 dni przed terminem posiedzenia. W wyjątkowych okolicznościach projekt uchwały może 
zostać przedstawiony Prezesowi nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem.
4. Projekt uchwały rodzącej zobowiązania finansowe winien być przedstawiony Skarbnikowi na 10 dni 
przed terminem posiedzenia. W wyjątkowych okolicznościach projekt uchwały może zostać przedstawiony 
Skarbnikowi nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem.

§ 7

1. Zwołując posiedzenie Rady przesyła się jego uczestnikom zawiadomienie, co najmniej na 7 dni przed 
terminem podając datę, miejsce i porządek obrad. Zawiadomienie może być wysłane pocztą elektroniczną, 
jeżeli członek Rady uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno 
być wysłane.
2. W posiedzeniach  Rady uczestniczą osoby, o których mowa w ustawie i goście zaproszeni przez Radę.
3. Posiedzenia  Rady są jawne dla członków samorządu lekarskiego, chyba, że Rada postanowi inaczej. 

§ 8
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1. Posiedzenia Rady każdorazowo rozpoczyna przyjęcie porządku obrad. Proponowane zmiany porządku 
obrad, wnioskowane przez członków Rady, są przyjmowane lub odrzucane przez Radę w głosowaniu zwykłą 
większością głosów.
2. Przewodniczący posiedzenia nadzoruje przebieg posiedzenia zgodnie z porządkiem obrad. Obowiązkiem 
przewodniczącego jest sprawdzenie, czy osoby wyznaczone do protokołowania i obliczania głosów znajdują 
się na sali.
3. Poza kolejnością udziela się głosu w sprawach formalnych dla sprostowania i repliki.
4. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:
 a zmianę kolejności porządku obrad, 
 b przerwę, odroczenie lub zamkniecie obrad, 
 c zamkniecie listy mówców, 
 d uchwalenie tajności głosowania, 
 e ogłoszenie głosowania imiennego, 
 f przeprowadzenie głosowania, 
 g głosowanie bez dyskusji, 
 h ponowne przeliczenie głosów, 
 i uchwalenie tajności posiedzenia, 
 j sprawdzenie kworum, 
 k odesłanie do komisji
5. Jeśli głosowanie dotyczy treści uchwały, to najpierw poddaje się głosowaniu wniesione przez uczestni-
ków dyskusji poprawki w kolejności ich wpływu na treść uchwały, a po zakończeniu całą treść uchwały 
z uwzględnieniem poprawek przyjętych. 
6. W głosowaniu jawnym prowadzący wzywa do podniesienia ręki najpierw „za”, następnie „przeciw”, 
a w końcu „wstrzymujących się”. Wyniki głosowania przewodniczący ogłasza niezwłocznie.
7. Głosowanie imienne odbywa się przez składanie podpisanych kart z decyzją „za”, „przeciw”, „wstrzy-
mujących się”. Na karcie wpisana jest treść pytania, na które głosujący odpowiada.
8. Po wyczerpaniu porządku obrad i ustaleniu orientacyjnego terminu następnego posiedzenia, przewodni-
czący ogłasza zamkniecie posiedzenia. 
9. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisują: przewodniczący obrad i sekretarz. 
10. Protokół, o którym mowa w ust. 1 powinien być udostępniony członkom Rady nie później niż 7 dni 
przed jej następnym posiedzeniem Rady.

§ 9

Rada ustala plan pracy i ocenia jego wykonanie. Rada ocenia także stan wykonania uchwał Okręgowego 
Zjazdu Lekarzy - Weterynarii.

§ 10

Uchwalenie budżetu Izby na dany rok powinno nastąpić do dnia 31 marca.

§ 11

1. Rada może powoływać komisje zwyczajne, które zajmują się w szczególności  sprawami:
 a etyki i deontologii lekarskiej
 b kształcenia i specjalizacji 
 c socjalnymi 
 d współpracy z zagranicą
 e lekarzy wolnej praktyki
 f lekarzy państwowych
 g farmacji i  obrotu lekami

2. Przewodniczących komisji powołuje się w głosowaniu tajnym spośród członków Rady.  
3. Rada może powołać inne komisje problemowe.
4. Rada na wniosek Komisji może powoływać stałe lub doraźne zespoły problemowe.
5. Członkami komisji, stałych lub doraźnych zespołów nie muszą być członkowie organów Izby .
6. Rada określa zakres działania i zadania poszczególnych komisji oraz ustanawia ramowy regulamin 
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komisji. Komisja uchwala własny regulamin uwzględniający postanowienia ramowego regulaminu. Rada 
zatwierdza regulaminy komisji. 
7. Przewodniczący komisji mają obowiązek składania wniosków o skreślenie z listy członków komisji osób, 
którzy nie uczestniczą w pracach komisji, na zasadach określonych w ich regulaminach.
8. Komisje są organami pomocniczymi i opiniodawczymi  Rady. 
9. Komisje realizując swe programy, nie występują samodzielnie na zewnątrz Izby, lecz przygotowują opinie 
oraz występują z wnioskami do Rady. 
10. Posiedzenia Komisji są prawomocne, gdy uczestniczy w nich, co najmniej połowa składu jej człon-
ków.
11. Do Komisji ma odpowiednio zastosowanie § 7 ust. 1.

§ 12

1. Rada dokonuje wyboru Prezydium Rady na pierwszym posiedzeniu, a najpóźniej na drugim posiedzeniu 
dokonuje podziału czynności między członków Prezydium Rady zwykłą większością głosów.
2. Wybranymi zostają ci kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W razie równej 
liczby głosów zarządza się ponownie głosowanie. 

§ 1�

1. Prezydium Rady składa się z prezesa, wiceprezesów, sekretarza, skarbnika.
2. Prezydium Rady podejmuje uchwały większością głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby 
członków, w tym prezesa bądź jednego z wiceprezesów.
3. Za wykonanie uchwał odpowiada sekretarz Rady, chyba, że Prezydium obciążyło tą odpowiedzialnością 
innego członka Prezydium.

§ 14
                           
1. Posiedzenia Prezydium Rady odbywają się w miarę potrzeb. 
2. Z każdego posiedzenia Prezydium sporządza się protokół.
3. Postanowienia § 8 stosuje się odpowiednio do działalności Prezydium Rady.

§ 15
1. Prezydium Rady działa między posiedzeniami plenarnymi Rady i sprawuje czynności należące do Rady 
w zakresie określonym jej uchwałą.
2. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Rady wymagają współdzia-
łania dwóch członków Prezydium Rady, w tym prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika lub innego członka 
Rady.

§ 16

W razie przejściowej nieobecności Prezesa Rady jego funkcje pełni jeden z wiceprezesów wyznaczony przez 
Prezesa Rady ewentualnie Prezydium.

§ 17

Prezes Rady:
1. Kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na zewnątrz, 
2. Kieruje pracami Prezydium Rady,
3. Przydziela sprawy do załatwienia członkom Prezydium Rady, 
4. Podpisuje korespondencję urzędową,
5. Sprawuje nadzór nad pracą biura Izby,
6. Wykonuje wobec pracowników  Izby czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w rozumieniu art. 31 
§ 1 kodeksu pracy,
7. Ustala strukturę organizacyjną biura Izby w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi członków samorzą-
du
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8. Prezes lub inny członek Rady może pełnić swoją funkcję odpłatnie w zakresie ustalonym przez Radę. 

§ 18

Wiceprezesi są zastępcami prezesa w ustalonym przez niego zakresie.

§ 19

1. Sekretarz Rady nadzoruje wykonanie uchwał Rady i Prezydium Rady.
2. Do jego obowiązków należy ponadto:
 a.  redagowanie protokołów z posiedzeń Rady i Prezydium Rady, 
 b. udzielanie informacji o pracach Prezydium Rady organom Izby i redakcji Biuletynu Infor 
  macyjnego,
 c. opracowywanie projektów uchwał Prezydium Rady
 d. prowadzenie  ewidencji uchwał podjętych przez Radę i Okręgowy Zjazd Lekarzy –  
  Weterynarii,
3. Sekretarza Rady w razie jego nieobecności zastępuje członek Prezydium wskazany przez Radę.

§ 20

1. Skarbnik  Rady odpowiada za gospodarkę finansową, a w szczególności:
 a. przygotowuje projekt preliminarza budżetowego,
 b. opracowuje odpowiednie analizy i sprawozdania z wykonania budżetu i referuje je na 
  posiedzeniu Rady,
 c. nadzoruje księgowość i sprawozdawczość finansową Rady,
 d. wykonuje czynności związane z bieżącym zarządzaniem majątkiem Izby,
 e. kieruje egzekwowaniem wierzytelności, zgłasza wnioski o ich umorzenie i informuje 
  Radę o podjętym postępowaniu.
2. Skarbnik w swej pracy może korzystać z opinii biegłych i rzeczoznawców.

2. Komisja Rewizyjna

§ 21
Komisja Rewizyjna kontroluje działalność finansową i gospodarczą Izby oraz występuje na  Zjeździe  z 
wnioskiem o udzielenie Radzie absolutorium.

§ 22

1. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący.
2. W razie przejściowej nieobecności przewodniczącego pracami Komisji kieruje zastępca przewodniczą-
cego lub sekretarz.

§ 2�

Do  obowiązków przewodniczącego  Komisji należy:
 a reprezentowanie Komisji na zewnątrz,
 b opracowanie planu pracy Komisji i czuwanie nad jego realizacją, 
 c podział pracy między członków Komisji, w tym wyznaczenie zespołów kontrolujących 
  i ich przewodniczących,
 d podpisywanie korespondencji w imieniu Komisji,
 e składanie w imieniu Komisji informacji na posiedzeniach plenarnych Rady,
 f przygotowywanie i składanie Radzie preliminarza budżetowego Komisji.

§ 24

Komisja wykonuje swoje zadania przez planową kontrolę polegającą na:
 a. ustosunkowaniu się do sprawozdań finansowych Rady,
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 b. badaniu ksiąg, rejestrów, sprawozdań finansowych, akt i innych  dokumentów,                
 c. analizie spraw gospodarczych i finansowych Rady.
 d. badaniu wykonania uchwał Zjazdu lekarzy Weterynarii ZIL-W
 e. badaniu realizacji zadań Rady wynikających z ustawy

§ 25

Komisja odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

§ 26

1. Z każdej kontroli oraz posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
2. Protokół z kontroli powinien zawierać ustalenia i wnioski.
3. Protokół z posiedzenia Komisji zawiera ponadto uchwałę obejmującą w miarę potrzeb wnioski i zale-
cenia.
4. Protokół z kontroli wraz z ewentualnymi wnioskami i zaleceniami przewodniczący Komisji przekazuje 
Radzie.

§ 27

Wnioski i zalecenia Komisji powinny być przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia Rady.

3. Sąd Lekarsko-Weterynaryjny

§ 28
 
Okręgowy Sąd Lekarsko-Weterynaryjny rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy 
weterynarii oraz sprawuje sądownictwo polubowne.

§ 29

1. Pracami Sądu kieruje jego przewodniczący.
2. W razie przejściowej nieobecności przewodniczącego pracami Sądu kieruje wyznaczony przez niego 
zastępca przewodniczącego.
3. Do obowiązków przewodniczącego Sądu należy w szczególności: 
 a zaznajamianie się z pismami wpływającymi do Sądy i wydawanie odpowiednich 
  zarządzeń,
 b rozdzielanie pracy między członków Sądu, wyznaczanie przewodniczącego posiedzenia, 
  sprawozdawcy sprawy oraz członków składu orzekającego,
 c wyznaczanie terminów w poszczególnych sprawach,
 d czuwanie nad zapewnieniem stronom możliwości przeglądania akt sprawy przed 
  posiedzeniem i w okresie biegu terminu do wydania orzeczenia,
 e czuwanie nad właściwym poziomem orzecznictwa, organizowanie narad sędziów 
  w celu omówienia zagadnień budzących wątpliwości w orzecznictwie Sądu,
 f współpraca z Rzecznikiem, 
 g nadzorowanie terminowości rozpatrywania spraw przez Sąd,
 h czuwa nad sprawnością, prawidłowością i terminowością pracy sekretariatu Sądu
 i opracowanie i przedstawienie Radzie preliminarz budżetowego Sądu

4. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

§ 30

1. Rzecznik prowadzi postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii, którzy 
podlegają w pierwszej instancji jego właściwości i występuje w tych sprawach przed Sadem oraz wykonuje  
inne czynności wynikające z ustawy.
2. Rzecznik  w ramach swoich obowiązków ponadto:
 a. współpracuje z przewodniczącym Sądu w zakresie sprawnego prowadzenia postępowań 
 w sprawach odpowiedzialności zawodowej,
 b. przydziela sprawy do załatwienia swoim zastępcom, 
 c. organizuje narady swoich zastępców w celu omówienia i rozważenia zagadnień budzących 
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 wątpliwości, spraw organizacyjnych a także orzecznictwa sądów lekarsko-weterynaryjnych,
 d. składa okresowe i roczne informacje Radzie o działalności Rzecznika,
 e. opracowuje i przedstawia Radzie swój  preliminarz budżetowy,

3. Szczegółowy tryb postępowania Rzecznika określony jest uchwalą  Krajowej Rady Lekarsko-Weteryna-
ryjnej w sprawie ramowego regulaminu rzecznika odpowiedzialności zawodowej okręgowej izby lekarsko 
–weterynaryjnej.

Rozdział III

Przepisy końcowe

§ �1

1. Obsługę biurową miejsca pracy Komisji, Sądu oraz Rzecznika zapewnia biuro Rady.
2. Wydatki organów Okręgowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wymienionych w ust.1 oraz wydatki zespołów 
wymienionych w § 11 ust 1, 3 i 4 pokrywane są z budżetu Rady.

§ �2

Regulamin wchodzie w życie 9marca 2008 roku

Uchwała numer 7 /2008/XVII - PROJEKT

XVII-go  Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weteryna-
ryjnej w Szczecinie z dnia 7 marca 2008r.
w sprawie wysokości składki członkowskiej.
XVII-ty  Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
na podstawie art. 27 pkt. 8 ustawy z dnia 21.XII.1990r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-
weterynaryjnych ( Dz.U. z 2002 Nr 187 poz. 1567 zm. Nr 240 poz.2052 z 2003 Nr 208 poz. 218 i z 2004 
Nr 11 poz. 96) uchwala się co następuje:

§ 1
Ustala się wysokość miesięcznej składki  dla członków Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
w wysokości 53,00 zł.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 kwietnia 2008r.

Sekretarze Zjazdu                                                                                                      Przewodniczący Zjazdu
Lek.wet. Ewa Rutkowska                                                                                      lek.wet. Tadeusz Hajkowicz
Lek.wet. Marek Starzewski

UZASADNIENIE

Składka członkowska nie była podwyższana w Zachodniopomorskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej od 1 
lipca 2005r. I Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii uchwałą Nr 2  z dnia 28 czerwca 1991r. określił wysokość  
składki członkowskiej na poziomie 8% najniższego wynagrodzenia pracowników .
W marcu 2005 roku najniższe wynagrodzenie pracowników wynosi 849,00 zł ( Dz.U. z 2004 Nr 201 
poz.2062), a Zjazd ustalił wysokość składki na poziomie 40 zł, co stanowiło tylko 4,71% najniższego wy-
nagrodzenia pracowników .
 W marcu 2008 roku najniższe wynagrodzenie wynosi 1126 zł , aby utrzymać wysokość składki członkow-
skiej na dotychczasowym poziomie 4,71 % najniższego wynagrodzenia  Zjazd postanowił jak w uchwale 
podwyższyć składkę członkowską do 53 zł.
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Uchwała numer 8 2008/XVII - projekt    

XVII-go  Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weteryna-
ryjnej w Szczecinie z dnia 7 marca 2008r.
w sprawie zatwierdzenia budżetu Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  na rok 
2008.
XVII-ty Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
na podstawie art. 27 pkt. 2 ustawy z dnia 21.XII.1990r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-
weterynaryjnych  ( Dz.U. z 2002 Nr 187 poz. 1567 zm. Nr 240 poz.2052  z 2003 Nr 208 poz. 218 i z 2004 
Nr 11 poz. 96) uchwala się co następuje:

§ 1
Ustala się budżet Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok
2008 przewidujący po stronie przychodów i wydatków kwotę 465 500,00 zł.

§ 2
Upoważnia się  Radę Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej do  dokonywania zmian pomiędzy 
poszczególnymi pozycjami budżetu pod warunkiem nie przekroczenia ogólnej kwoty kosztów.

§ �
Szczegółowe pozycje budżetu zawiera załącznik nr 1 do uchwały

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1.01.2008 r.

Sekretarze Zjazdu                                                                                                      Przewodniczący Zjazdu
Lek.wet. Ewa Rutkowska                                                                                   lek.wet. Tadeusz Hajkowicz
Lek.wet. Marek Starzewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 7/2008/XVII Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Zachodniopo-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
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STANOWISKO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII ZACHODNIOPOMORSKIEJ IZBY LE-
KARSKO-WETERYNARYJNEJ W SZCZECINIE

z dnia 7 marca 2008r.
w sprawie złej sytuacji płacowej w Inspekcji Weterynaryjnej

Uczestnicy Zjazdu Sprawozdawczego Zachod-
niopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szcze-
cinie  z zaniepokojeniem odnoszą się do  złej sytuacji 
płacowej w Inspekcji Weterynaryjnej.

Żądają regulacji i podniesienia płac w całej 
Inspekcji Weterynaryjnej.

Uzasadnienie 
Wieloletnie zaniedbania w finansowaniu  Inspek-

cji Weterynaryjnej nadzorującej m. in. bezpieczeństwo 
środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego  spo-
wodowały, iż realizacja misji publicznej wyznaczonej 
ustawą o Inspekcji Weterynaryjnej jest zagrożona. 
Przyznanie na 2008 rok rezerwy celowej w kwocie 
około 229.000 tys. zł. przeznaczonej na zwalczanie 
chorób zakaźnych zwierząt w tym kwoty 40.200 tys. 
zł” na zwiększenie zatrudnienia w powiatowych inspek-
toratach weterynarii tylko częściowo poprawi sytuację 
płacową w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii 
i dotyczyć będzie wyłącznie nowozatrudnionych. 
Sposób przyznania tych środków wyraźnie konfliku-
je pracowników PIW, ponieważ wysokość płac dla 
nowych inspektorów jest wyższa od wynagrodzenia 
obecnie zatrudnionych w PIW pracowników z długim 
stażem pracy. Dlatego oczekujemy adekwatnego upo-
sażenia dla wyżej wymienionych lekarzy weterynarii, 
zatrudnionych w PIW, w WIW, a także pracowników 
zakładów higieny weterynaryjnej 

Należy w tym celu podjąć pilne działania w uzgod-
nieniu z Ministrem Finansów, Ministrem Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi oraz z Głównym Lekarzem Weteryna-
rii mające na celu uporządkowanie uposażeń w całej 
Inspekcji Weterynaryjnej, uwzględniając postulaty 
przedstawione rządowi 17 kwietnia 2007 roku, w któ-
rych uznaje się za podstawę wysokości wynagrodzenia 
lekarzy weterynarii zatrudnionych w Inspekcji Wetery-
naryjnej 50 % mnożnika kwoty bazowej według  zasad 
płacowych w służbie cywilnej.

Nie spełnienie postulatów może doprowadzić do 
do podjęcia działań protestacyjnych przez pracowników 
Inspekcji Weterynaryjnej włącznie z wypowiedze-
niem pracy, a tym samym odpływ wykwalifikowanej 
kadry.

Sekretarze Zjazdu
lek.wet.Ewa Rutkowska 
lek. wetMarek Starzewski

Przewodniczący Zjazdu
lek.wet.Tadeusz Hajkowicz

Otrzymują:
1. Premier RP
2. MRiRW
3. KRLW
4. Okręgowe Izby Lekarsko-Weterynaryjne
5. Wojewódzcy Lekarze Weterynari
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LEKARZE PISZĄ

PowTórkA z SocjAlizmu.

W dniach 06.04. - 21.04. wybrałem sie razem 
z żona Grażyną na wypoczynek do socjalistycznej 
Kuby. W przewodniku jest napisane „Kuba odcięta 
przez socjalistyczny reżim od reszty świata, stanowi 
niezwylke barwny, ciekawy i pełen sprzeczności 
zakątek świata”.

Przelot samolotem z Warszawy do Varadero trwał, 
z przerwą na tankowanie paliwa w Kanadzie, prawie 
14 godzin. Bezpośrednio po przylocie zostaliśmy 
przewiezieni do hotelu w Hawanie.  Wszyscy byli-
śmy nieco zmęczeni, z pogrubionymi nogami w kost-
kach.  Mimo to, po pieciogodzinnym śnie, udaliśmy 
się na dwudniowe zwiedzanie stolicy. 

Zaczęliśmy ranek od wizyty w banku. Odrazu był 
tu widoczny socjalistyczny porządek. W banku były 
czynne tylko dwa okienka kasowe. Strażnik wpusz-
czał tylko po dwie osoby, pozostali czekali w dość 
długiej kolejce na zewnątrz. Przy wymianie waluty 
dolarów USA dowiedziałem się, że tylko od tej wa-
luty pobierany jest 10%-wy haracz na rozwój Kuby.  
W oficjalnym obiegu są dwa rodzaje Peso. Pierwsze, 
za które można wykupić przydział kartkowy i drugie 
wymienialne (CUC), które obowiązuje jako oficjalny 
środek płatniczy do obrotu gotówkowego dla ludno-
ści kubanskiej i dla gości zagranicznych.  

Dwa dni zwiedzaliśmy Hawanę, gdzie czas jakby 
zatrzymał sie pół wieku temu.  Po ulicach krążą stare 
samochody z lat 40-tych ubiegłego wieku i dorożki 
konne. Stare miasto, które od 1982 roku jest na Liście 
Światowego Dziedzictwa UNESCO, tworzą cztery 
place: Plac de Arnas, Plac Katedralny, Plac de san 
Francisco i Plac Vieja. Przy Placu Vieja wznoszą się 
zabytkowe pałace, zamki i rezydencje.  Byliśmy też 
na Placu Rewolucji i w muzeum Rewolucji.

Odwiedziliśmy  kompleks Uniwersytetu Hawan-
skiego. Szkolnictwo wyższe na Kubie jest bezplatne.  
Studenci nie płacą ani za pobyt w akademiku ani 
za  wyżywienie. Nawet otrzymują  małe dopłaty na 
pomoce naukowe. Dlatego pęd do wiedzy jest ogrom-
ny, a zagladając do sal wykładowych nie widziałem 
wolnych miejsc. Na całym świecie ceni się bardzo 
tutejszych lekarzy i farmaceutów. 

Podczas zwiedzania Hawany nie widziałem żadnych 
sklepów spożywczych, odzieżowych i przemysło-
wych. Artykuły spożywcze sprzedawane są na karkti.  

Przykładowo, dzieciom do lat 6 przypada 3l mleka ty-
godniowo. Na kartki sprzedawany jest nawet cukier. 
A przecież produkuje się go tu z trzciny cukrowej 
i duże ilosci eksportuje. 

Wędrówke po Hawanie zakończyliśmy zwiedzaniem 
Muzeum Rumu. Można tu było degustować wiele 
gatunków tego pospolitego tu trunku. Na kolacji 
byliśmy w restuaracji La Floridita. Chadzał tu Ernst 
Hemingway.  Wszystkim bardzo smakował ulubiony 
koktail Hemingway’a, Daiquiri (80ml rumu, sok z 1/2 
cutryny,1 łyżeczka cukru do przysypania lodu).

Kolejne pięć dni obfitowało w wycieczki krajoznaw-
cze po Kubie. Niesamowite wrażenie robi tu bujna 
roślinność tropikalna i mnóstwo ptaków. Atrakcją 
był ogród botaniczny, w którym praktyki odbywaja 
studenci, wycieczka do wodospadow i trzygodzinny 
spacer po dżungli. Pojechaliśmy do miasta Trynidad, 
kolonialnego klejnotu Kuby. Trynidad w całości jest 
wpisanie na Listę UNESCO. Przyjemnie było spa-
cerować po Placu Mayor otoczonym kolonialnymi 
rezydencjami. Ciekawa była wizyta w Muzeum 
Architektury Kolonialnej, Muzeum Romantycznym 
i neogotyckim kościele Świetej Trójcy.

W Sancti Spiritus zwiedziliśmy Plac Rewolucji, na 
którym znajduje się mauzoleum bochatera rewolucji 
kubanskiej, Che Guevary, oraz grobowiec z jego 
szczątkami.

Na ranchu Hemingway’a, gdzie znajduje się obecnie 
jego muzeum, słuchaliśmy historii o różnych jego 
ekscentrycznych zwyczajach. Pisarz uwielbial psy 
i każdemy, który padł stawiał pomnik. Swoje po-
wieści pisał na maszynie stojąc i podobno zawsze 
na małym rauszu. 

Podróż po Kubie zakończyliśmy w Parku Narodo-
wym Cienaga de Zapata. Znajduje się tam indianska 
wioska Taino’s i farma krokodyli. 

Ostanie siedem dni naszego pobytu na wyspie spędzi-
liśmy w Varadero, największym kurorcie wypoczyn-
kowym na Karaibach. Ta przepiękna miejscowość 
położona jest na wąskim, dwudziestokilometrowym 
półwyspie Punta Hicacos, wzdłuż którego ciagną się 
szerokie plaże i ciepłe, turkusowe wody Atlantyku 
pełne barwnych raf koralowych. Życie nocne jest 
pełne wrażeń. W hotelu wyżywienie było „all incusi-
ve” co pozwolilo do woli korzystac z bogatej kuchni 
karaibskiej. Wyśmienite były owoce morza a pysz-
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nymi grejfrutami delektowala się moja małżonka.  
Przetestowalem też wszystkie trunki kubańskie, po 
czym stwierdzłlem, że nasze są lepsze.  Podziwiałem 
piękne Kubanki. Są naprawdę urocze, szczególnie te 
nieprzekarmione.  

Słyszy się, że na Kubie zachodzą zmiany na lepsze.  
Mieszkańcy mogą już korzystać z telefonów komór-
kowych, internetu i z hoteli. I chodź czas się tam 
zatrzymał i panuje socjalizm, Kubańczycy są bardzo 
pogodni i uśmiechnięci. Bo w słońcu wszystko wy-
gląda ładniej.

Adam Dul

Zatrudnię lekarza weterynarii na pół etatu.
Chętnie emeryta lub młodego lekarza.

Lecznica Weterynaryjna „A-Na Skarpie”
Pl. Kilińskiego 3, Szczecin

Tel. kontaktowy  600 24 22 77

Graniczny Lekarz Weterynarii w Szczecinie poszukuje
kandydatów na stanowisko inspektora weterynaryjnego.

Kontakt:
tel.: 091 43-08-341, 43-08-342

adres e-mail: szczecin.griw@wetgiw.gov.pl
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