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YI Zjazdu Sprawozd,awcza _ Wyborczega I-,ekarzy Weterynarii Północno _

Wschodniej lzby Lekarsko _ Weterynaryjnej w Białymstoku

z dnia 16 marca 2013 roku

w sprawie wynagtodzęnia za znakowanie trzody chiewnej podczas monitoringu Choroby

Aujeszkyego w 2013 roku.

Program zvvalczania Choroby Aujeszkyego w swym zakresie obejmuje pobieranie

o oTaZ oznakowanie Świń podczas tych czynności. W zaŁączniku do rozporządzenia Ministra

Rolnictwa i Ronvoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 roku w sprawie warunków i wysokości

wynagrodzenla za wykonane czynności przez Wmaczonego lekarza weterynarii istnieje

szczegółov'y zapis co do wysokości stawek za poszczególne czyrrrrości za wyjątkiem

znakowania nvierząt.

YI Zjazd Północno Wschodniej izby Lekarsko-Weterynaryjnej stoi na stanowisku'

aby Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonał poprawki w w/w rozporządzeniu

wrieszcza1ąc pozycję z wynagrodzętięm za znakowanie zwierząt'
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w Zjazdu Sprawo zdawczo _ Wybor czega Lekarzy Weterynarii Północno *

Wschodniej Łby Lekarsko - Weterynaryjnej w tsiaĘrnstoku z dnia 1'6

marca 20t3 roku

Mając tra uwadze stanowisko XXI ZjazduLekuzy Weterynarii Zachodniopomorskiej

izby Lekarsko - Weterynaryjnej w Szczecinie z dnia 23 mala 2012 roku w sprawie obnizenia

kwory składki członkowskiej odprowadzanej do budzętu Krajowej lzby Lekarsko

Weterynaryjnej a także stanowisko nr 2XX/20IŻ Xx ZjazduLekaruy Weterynarii Połnocno

- Wschodni e, L,.by Lekarsko - Weteryna.yjnej w Białymstoku z dtta 24 malca 20 i 2 roku, VI

Zjazd Sprawozda\Nczo - Wyborczy Lekarzy Weterynarii Północno _ Wschodniej Izby

Lekarsko _ V,/eterynaryjnej w BiĄmstokrr konsekrventnię popiera powyŻsze stanowisko i

uwaŻa, ze }1..1owa Rada Lekarsko - Weterynaryjna powirrrra obrttzyć kwotę składki

odprowadz anej ptzez okręgowe izby lekarsko - weterynaryjne do budzętu Krajówej Izby

Lekarsko - Weterynaryjnej z obowiązującej kwoty l4,00zł' do kwoty 10,00zł'

Wieloletirie doświadczenie wskazuje na fakt, Że zstaczna częśc środków odprowadzana

na rZęcZ Kra.jowej lzby Lekarsko _ Weterynaryjnej jest redystrybuowana w pózniejszym

czasie na rzec./- izb okręgov\Tch. Nalezy podkreśiió, iz redystrybucja prowadzona jest w

sposób uznaniowy, zaŚ stała kwota, jaka pozostawałaby w dyspozycji izby okręgowej

pozwa1ałaby na peŁriejsze realizowanię potrzeb lokalnych' Reasurnując, obecny podział

składki nię o dzr.vierciędla p otrzeb okrę gowych
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APEL I.{R.1A/U20t3

\Ą Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Lekarzy Weterynarii Północno _

Wschodniej Łby Lekarsko - Weterynaryjnej w Białyrnstoku

z dnia 16 marca 2013 roku

w sprawie podjęcia przez Radę Połnocno-Wschodniej Izby Lekarsko_Weterynaryjnej

działan mających na celu ubezpteczenie zbiorowe oC iekarzy weterynarii naszej korporacji.

YI Zjazd Sprawozdawczo-Wybolczy upowaznia Radę Północno-Wschodniej Izby

Lękarsko-Weterynaryjnej do podjęcia przewtdzianych prawem działan zwtązanych

z ubezpteczeniem zbiorowym oC członków naszej korporacji płacących reguiarnie składki

członkowskie'

obecny stan prawny umozliwia ubezpieezenie zbiorowe od odpowiedzialności

cywilnej z tytvłu wykonywania zawodu lękarza weterynarii. Ubezpieczęnie takie ma na celu

ochronę członków Izby w przypadku wystąpienia zobowiązania za szkody v,ryrządzone

osobom ttzęcim w związku z wykonywaniem zawodu lękarza weterynarii, polegającego na

ochronie zdrowia i Życia zwierząt oraz wetęrynaryjnej ochronie zdrowia publicznego

i środowiska naturalnego. Zakres ubezpieczenia moze również obejmowaó ochronę prawną

\ekaruy weterylrarii w sytuacji powstania spraw sądowych.
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APEL l\R 2AIV2OT3

YIZjazduSprawozdawczo-WyborazegoLekarzyWeterynariiFółnocno_
Wschodni;i'by Lekarsko - Weterynaryjnej w Białymstoku

z dnia 16 marca 20'l'3 roku

PopierającstanowiskoWielkopolskiegoWojewodzkiegoLekarzaWeterynariiVI

ZjazdSprawozdawczo-Wyb orczy Lekarzy Weterynarii Północno-Wschodniej lzby Lekarsko-

Weterynaryjnejapelujeopodjęciedziałan,cęlemwprowadzenianatereniekrajuobowiązku

rocznego Stazu placy absolwento m v,ryŻszych studiow weterynaryjnych, jako wymogu

niezbędnego r1o rozp oczęcia działalności lekarsko- wetelynaryjnej' Jest to podyktowane

niedostatecznym przygotowaniem praktycznym absolwentów' lekarzy weterynarii' którzy

podejmując c1ziałalnośó weterynaryjną, bezpośrednio po studiach' obnizają standardy' chcąc

utrzymaÓ się na rynku pfacy'

obecny stan prawny umożliwia razpoczęcie wykonywania zawodu

może byc

obnizenie

Iekarza

dyplomu
weterynarii, po ukończeniu studiów weterynaryjnych, otrzymaniu stosownego

i zarejestrowaniu się we właŚciwej izbie Lękarsko-Weterynaryjnej.

Zawodlekarzaweterynariijestzawodemzaltaniapublicznegoinie

wykonyłvany ptzez osoby, których brak przygotowania praktycznego powoduje

prestizu zawodu i negatywną ocenę całego Środowiska'

Licnleptzy&adymłodychLekarzyweterynarii,ktorzybęzprzygotowanta

praktycznego' rozpoc zęIt dziaŁalnośó wętęrynaryjną uwidaczniają podstawowy brak wiedzy

i doświadczenia w leczeniu z;wierz$-, a ponadto nieznajomośó stosowania w praktyce

obowiązującegoprawa,wszczegóInościnieprawidłoweprowadzeniedokumentacjilekarsko.

weterynaryjnej, nieznajomośÓ zasad obrotu lekami, czy nieprawidłowe wykonywanie zadan

zleconych przęZpowiatowych lekarzy weterynarii'

WzwiązkuzpovryŻszym,koniecznośÓodbyoiaprzynajmniejrocznegostaŹuprzed

podjęciem samodzielnej działalnoŚci wydaje się nieodzowna i dlatego tęŻ Vi Zjazd

Sprawozdawczo_Wyb otczy Lekarzy Weterynarii Północno-Wschodniej lzby Lekarsko-

Weterynar;1nej apeluje o podjęcie konkretny ch działan w tej sprawie'
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APEI- l{R 3/VI12013

YIZjazdu Sprawozdawczo - Wyborezego\-,ekarzy Weterynarii Fółnocno _

Wschodniej Izby Lekarsko _ Weterynaryjnej w Białymstoku

z dnia 16 marca 20\3 roku

do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Krajowego Zjazdu Lekarzy

Weterynarii o podjęcie ptac zmietzających do wprowadzeniazmian w Regularninie wyborow

do organów izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania członków tych organów

stanowiącym zŃ'ącznik do Uchwały Nr 78l0alil KRLW z 9 'I2.200O r" w Sprawie reguiaminu

wyborów do organów izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania tych organów.

YI Z7azd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii Północno-Wschodniej Izby

Lekarsko-Weterynaryjnej zwraca szczegó|ną uwagę' na zapis $ 13 pkt 6'? w/w Regulaminu,

który powinieri otrzymaÓ następuj ące brzmtenie: ''W przypadku' gdy w rejonowym zebraniu

wyborczym nie uczestniczy połowa jej członkow' okręgowa rcda lekarsko-weterynaryjna

ustala 2 ostateczny termin zebtaria wyborczego, na którym nie ma wymogu 50 %

frekwencji".

Mając świadomośĆ rosnącej Iiczby absolwentów wydziałów Medycyny

Weterynaryjnej, zwŁaszcza w duzych ośrodkach miejskich istnieje obawa o uzyskanię 50 Yo

frekwencji na rejonowych zębraniach wyborczych, Natomiast niska frekwencja lekarzy

weterynarii podczas zebtai v,ryborczych będzie skutkowaÓ brakiem wymaganego quorum, a

co Za tym idzie nięobecnością przedstawicieli lekarzy weterynarii- delegatów z danego

okrę gu wyb orc ze go na o krę gowych zj azdach 1 ekarsko -weterynaryj nych.

YI Zjaz'd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii Północno-Wschodniej lzby

Lekarsko-Weterynaryjnej wytetŻa przekonanie, Że rcalizacja powyższego apelu, Znacznle

ułatwi przeprowadzanie zębran wyborczych w kolejnych kadencjach izb lekarsko-

weterynaryjnych.
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