
Apel nr 3NIA20fi

Y II Zjazd u S p raw ozdaw czo-Wyb o rc zego Lekar ry W e te ry n a ri i
Północno-Wschodniej lzby Lekarsko_Weterynaryjnej

w Porosłach k/Białegostoku

z dnia I kwietnia}0lT roku

w sprawie wprowadzenia zmian w art.26 ust.l pkt 6 ustawy z dnia 21 grudnia 1990

roku o zawodzielekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych
(Dz.za.20|4. 1 509 tj. z p óźn.zm.)

YII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzv Weterynarii Północno-Wschodniej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Porosłach k/Białegostoku wnosi o wzmożenie działail
zmieruających do nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-
weterynaryjnych, a konkretnie do zmiany przepisu art. 26 ust.l pkt 6 ustanawiającego
wymagane quorum na rejonowych zebraniach wyborczych. Praktyka wyborów delegatów na
rejonowych zebtaniach wyborczych w wielu izbach okręgowych na terenie całego kraju
pozwala stwierdzió' że obecne przepisy działająna szkodę środowiska zawodowego.

Zasada konięczności osiągnięcia 50Yo quorum na rejonowych zebraniach wyborczych
dla skuteczności wyborów, zdezaktualizowała się w obecnych realiach fuŃcjonowania
samorządu. Znaczna część, środowiska zawodowego poświęca się li tylko działaniu na rzecz
własnej praktyki zawodowej, nie chcąc uczestniczyć w szeroko pojętym Życiu izb
okręgowych. Jednak osoby będące członkami społeczności zawodowej, którzy identyfikują
się z Życiem samorządu, choó obecni na rejonowych zębraniach wybotczych, zatęm
postępujący zgodnie z zasadani etyki i deontologii zawodu, zostają pozbawieni prawa głosu,
tylko z tego względu, Że członkowie nie wypełniający swoich samorządolvych obowiązków
nie stawiają się na zwoływane zebrania, uniemożliwiając tym samym uzyskanie wymaganego
ustawą quonrm.

Należy pamiętaó, ze państwo polskie część, zadań przekazało właśnie samorządowi
zawodowemu. Powinniśmy więc umieó to docenió. Skutecznośó wyborów jest też potrzebna
do tego, aby sprostać jakościowo obowiązkom nakładanym na izby okręgowe. Wymaga to
znacznego zaangłŻowania jej członków, jak równiez wielu umiejętności wynikaj ących z
doświadczenia zawodowego i życiowego.

Powołując się na zasady demokracji na|eŻałoby umożliwió - właśnie tym aktywnym
członkom samorządu - takie Samo prawo decydowania o rozstrzygnięciach na rejonowych
zebraniach wyborczych, jakie mają dziś nieobecni, zmieniając przepisy o quonrm na
rej onowych zebr aniach wybo rczych.



/ Mając na uwadze doświadczenia własnę otaz innych izb okręgolvych w powyższej

materii wnosimy o zdecydowane podj ęcie działań zmierzających do nowelizacji ustawy

z dnia 2l grudnia 1990 roku o zawodzie lękarua weterynarii i izbach lekarsko-

weterynaryjnych w art. Ż6 ust.l pkt 6,tak aby projekt aktu nowelizacyjnego mógł trafió pod

obrady Sejmu RP jeszcze w bieżącym roku.
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