
Rocznice mają ważne znaczenie w kształtowa‑
niu naszej świadomości i edukacji historycz‑

nej. Powalają przypomnieć fakty, zdarzenia i oko‑
liczności, które odegrały ważną i szczególną rolę 
w historii, a w naszym przypadku także tej zwią‑
zanej z powstaniem samorządu zawodowego le‑
karzy weterynarii.

Przed dwudziestu pięciu laty na mocy ustawy 
z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza wetery‑
narii i izbach lekarsko‑weterynaryjnych, powoła‑
no do życia Małopolską Izbę Lekarsko‑Weteryna‑
ryjną z siedzibą w Tarnowie, która wówczas obej‑
mowała swoim działaniem obszar województw: 
krakowskiego, tarnowskiego, nowosądeckiego, 
rzeszowskiego i krośnieńskiego. Była jedną z naj‑
większych izb lekarsko‑weterynaryjnych, należało 
do niej ponad 1000 lekarzy weterynarii. Po nowym 
podziale administracyjnym kraju, jaki miał miej‑
sce w 1999 r., w celu przypisania obszaru działania 
okręgowych izb lekarsko‑weterynaryjnych nowo 
powstałym województwom z dotychczas działa‑
jącej Małopolskiej Izby Lekarsko‑Weterynaryjnej 
wydzielono Izbę Podkarpacką.

Obecnie obszar działania Izby Małopolskiej obej‑
muje terytorium województwa małopolskiego, któ‑
re powstało z dawnych województw: krakowskiego, 
nowosądeckiego, tarnowskiego oraz części ziem na‑
leżących do województw katowickiego, bielskiego, 
kieleckiego i krośnieńskiego. Administracyjnie woje‑
wództwo podzielone jest na 22 powiaty, w tym 3 po‑
wiaty grodzkie. Pod względem geograficznym jest to 
bardzo trudny teren do pracy dla lekarzy weteryna‑
rii, bowiem 30% powierzchni województwa leży po‑
wyżej 500 m nad poziomem morza, a niektóre miej‑
scowości w powiecie tatrzańskim położone są powy‑
żej 1140 m n.p.m. Dużym utrudnieniem dla lekarzy 
weterynarii jest znaczne rozdrobnienie gospodarstw.

Izba Małopolska liczy 942 członków, wśród 
nich jest 109 pracowników Inspekcji Weteryna‑
ryjnej i 760 lekarzy wolnej praktyki oraz 73 eme‑
rytów. Na obszarze działania Izby zarejestrowa‑
nych jest 436 zakładów leczniczych dla zwierząt, 
w tym 282 gabinetów, 121 przychodni, 28 lecznic, 
dwie kliniki i trzy laboratoria weterynaryjne. Ga‑
binety weterynaryjne najczęściej są praktykami 
jednoosobowymi.

Zaszczytną funkcję prezesa Rady pierwszej i dru‑
giej kadencję Małopolskiej Izby Lekarsko‑Wetery‑
naryjnej pełnił Janusz Mach z Jarosławia, zaś trze‑
cią i czwartą kadencję funkcję prezesa Rady pełnił 
Wacław Czaja z Brzeska.

Z historycznego punktu widzenia trzeba przy‑
pomnieć, że pierwszym prezesem Krajowej Rady 
Lekarsko‑Weterynaryjnej, wybranym na pierwszym 
Zjeździe Krajowym Lekarzy Weterynarii w czerw‑
cu 1991 r. w Bydgoszczy, został Andrzej Komo‑
rowski z Krakowa, który później został również 
mianowany pierwszym głównym lekarzem wete‑
rynarii w Polsce.

Pierwsza kadencja działania Małopolskiej 
Izby Lekarsko‑Weterynaryjnej to czas organiza‑
cji biura i siedziby, którą izba znalazła w budynku 

Mimo wielu trudności, staramy się działać dla do‑
bra zawodu i cieszymy się, że robimy to w ramach 
własnego samorządu zawodowego.

25 lat wydawać by się mogło długim okresem 
czasu, mimo że w historii kraju to naprawdę nie‑
wiele i choć malkontentów nie brakuje, to wydaje 
się, że powinniśmy czuć się dumni z naszego re‑
aktywowanego samorządu zawodowego, pomimo 
trudnych kwestii pozostających do rozwiązania, 

wątpliwości i obaw. Nie każda grupa zawodowa 
ma umocowanie ustawowe w postaci własnego sa‑
morządu. Warto więc wspólnie starać się o wyso‑
ką jakość naszych działań i mimo wszystko opty‑
mistycznie patrzeć w przyszłość.

Mgr Agnieszka Bylewska 
Lek. wet. Maciej Gogulski

25 lat Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Uroczyste poświęcenie 
sztandaru Małopolskiej Izby 

Lekarsko‑Weterynaryjnej, 
18 kwietnia 2010 r.
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Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii w Tarnowie 
dzięki uprzejmości ówczesnego wojewódzkiego le‑
karza weterynarii w Tarnowie Józefa Janasa. W tym 
okresie dużo pracy poświęcono na ewidencję leka‑
rzy weterynarii wykonujących zawód oraz na wyda‑
wanie prawa wykonywania zawodu. Należy w tym 
miejscu również przypomnieć, że wraz z powsta‑
waniem samorządu lekarskiego nastąpiła prywa‑
tyzacja lecznictwa weterynaryjnego, a lekarze we‑
terynarii jako pierwsza grupa zawodowa została 
sprywatyzowana w związku z przemianami ustro‑
jowo‑gospodarczymi po 1989 r. Należy również do‑
dać, że w ówczesnym województwie krakowskim 
prywatyzację państwowych zakładów leczniczych 
dla zwierząt przeprowadzono we wzorcowy spo‑
sób. O ile w skali kraju skomunalizowano ponad 
70% obiektów należących do weterynarii, przez co 
większość z nich straciła swój charakter i na zawsze 
została utracona przez weterynarię, to w tym woje‑
wództwie 16 państwowych zakładów leczniczych 
dla zwierząt zostało wykupionych przez lekarzy 
wolnej praktyki, 3 przejęła Inspekcja Weterynaryj‑
na, a tylko 4 skomunalizowano. Stało się tak dzięki 
konsekwentnym staraniom wojewódzkiego lekarza  
weterynarii Kazimierza Czerwonki i życzliwości 
ówczesnego wicewojewody krakowskiego Jerze‑
go Millera.

W 1994 r. w Krakowie został zwołany Nadzwy‑
czajny Zjazd Lekarzy Weterynarii, na którym przy‑
jęto pierwszy w historii Kodeks Etyki i Deontologii 
Weterynaryjnej, który do nowelizacji w 2008 r. był 
podstawowym aktem prawnym dotyczącym zasad 
należytego wykonywania zawodu.

Kolejnym ważnym wydarzeniem w życiu Ma‑
łopolskiej Izby Lekarsko‑Weterynaryjnej było wy‑
dzielenie Izby Podkarpackiej. Na podstawie uchwały 
Krajowej Rady Lekarsko‑Weterynaryjnej nr 82/2000 
z 9 grudnia 2000 r. Izba Podkarpacka objęła swym 
działaniem województwo podkarpackie zgodnie 
z nowym podziałem administracyjnym kraju. Po‑
dział przebiegł spokojnie i na wysokim poziomie 
dzięki ówczesnym prezesom: Wacławowi Czai, któ‑
ry był prezesem Izby Małopolskiej, i Krzysztofowi 
Strawie, który był pierwszym prezesem nowo po‑
wołanej Izby Podkarpackiej. Najlepszym wyrazem 

dobrych stosunków pomiędzy tymi Izbami jest ści‑
sła współpraca, która istnieje po dzień dzisiejszy.

W grudniu 2003 r. Sejm RP uchwalił ustawę 
o zakładach leczniczych dla zwierząt, która nało‑
żyła na izby lekarskie prowadzenie ewidencji za‑
kładów leczniczych dla zwierząt i nadzoru nad pra‑
widłowym funkcjonowaniem i spełnianiem wyma‑
gań dla poszczególnych kategorii oraz wydawaniem 
uchwał poświadczających wpis do rejestru Mało‑
polskiej Izby Lekarsko‑Weterynaryjnej. Ustawo‑
we zadania nałożone na Izbę zostały wykonane 
bardzo sprawnie bez pomocy finansowej państwa.

Nie sposób tu nie powiedzieć o tytanicznej pra‑
cy wykonanej przez wszystkie dotychczasowe Rady 
Izby Małopolskiej poszczególnych kadencji, a po‑
święconej opiniowaniu nowych czy też nowelizo‑
wanych aktów prawnych dotyczących szeroko rozu‑
mianego wykonywania zawodu lekarza weterynarii. 
Trzeba tu podkreślić, że ten bardzo profesjonalny 
głos w wielu wypadkach nie był brany pod uwagę, 
bowiem polityka rządzi się swoimi nie do końca 
zrozumiałymi zasadami, a później skutki tego od‑
czuwamy wszyscy w życiu codziennym, stosując 
niedopracowane i niejasne przepisy.

Rok 2004 zaznaczył się w historii weteryna‑
rii bardzo burzliwie, bowiem doszło do prote‑
stu lekarzy weterynarii wolnej praktyki na skutek 
skandalicznych rozporządzeń o opłatach i wyna‑
grodzeniach, niemożności podpisywania umów 
z powiatowym lekarzem weterynarii w ramach 
prowadzonego zakładu leczniczego dla zwierząt, 
a dotyczących czynności z wyznaczenia. Powoła‑
nie Komitetu Protestacyjnego Ogólnopolskiego 
Porozumienia Stowarzyszeń Lekarzy Weteryna‑
rii Wolnej Praktyki były wyrazem głębokiej tro‑
ski o  status zawodu lekarza weterynarii. Komi‑
tet strajkowy został powołany w czerwcu 2004 r. 
na spotkaniu w Radomsku. W skład komitetu we‑
szli również członkowie Izby Małopolskiej w oso‑
bach: Andrzej Różański, Zygmunt Babiarz i Wa‑
cław Gutt‑Mostowy. 9 sierpnia 2004 r. do Warszawy 
pod gmach Ministerstwa Rolnictwa przybyli, po‑
śród całej rzeszy innych lekarzy weterynarii, rów‑
nież przedstawiciele Małopolskiej Izby Lekarsko‑
‑Weterynaryjnej, aby okazać swoje niezadowolenie 
i dezaprobatę dla działań Ministerstwa Rolnictwa 
i Głównego Inspektoratu Weterynarii. Protest na 
terenie Małopolski, polegający na odstąpieniu od 
badania zwierząt rzeźnych i mięsa, trwał od 1 do 
3 dni, w zależności od powiatu. Należą się w tym 
miejscu słowa podziękowania dla Krzysztofa An‑
kiewicza – ówczesnego małopolskiego wojewódz‑
kiego lekarza weterynarii – oraz powiatowych le‑
karzy weterynarii za właściwą postawę i niewy‑
ciąganie konsekwencji osobowych dotyczących 
lekarzy biorących udział w proteście. W związku 
z brakiem eskalacji protestu na terenie kraju, a je‑
dynie deklaracjami poparcia dla czynnie protestu‑
jących, protest został zawieszony. Krajowa Rada 
Lekarsko‑Weterynaryjna przyjęła stanowisko po‑
pierające postulaty zgłoszone podczas protestu le‑
karzy wolnej praktyki.

Minął rok i w czerwcu 2005 r. doszło do wybo‑
rów na czwartą kadencję do władz Krajowej Rady 
Lekarsko‑Weterynaryjnej. Skład Rady uległ dale‑
ko posuniętym zmianom, bowiem weszli do niej 

Posiedzenie Rady Małopolskiej 
Izby Lekarsko‑Weterynaryjnej, 
Zakopane, grudzień 2005 r.
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przedstawiciele różnych stowarzyszeń lekarzy we‑
terynarii wolnej praktyki. Już na Zjeździe Krajowym 
została podjęta uchwała dotycząca niewykonywania 
monitoringu gruźlicy, białaczki i brucelozy bowiem 
wynagrodzenie za te czynności nie odzwierciedla‑
ło nakładów sił i środków, a umowy z powiatowym 
lekarzem weterynarii na wykonanie tych zadań nie 
mogły być podpisywane w ramach zakładu leczni‑
czego dla zwierząt, a jedynie z osobą fizyczną, co 
z kolei stało w sprzeczności z ustawą Prawo far‑
maceutyczne. Lekarze weterynarii Izby Małopol‑
skiej zdecydowanie podporządkowali się uchwale 
Krajowego Zjazdu i nie wykonywali monitoringu. 
Szczególnie trzeba podkreślić tutaj podejście leka‑
rzy weterynarii wolnej praktyki z powiatów nowo‑
tarskiego i tatrzańskiego, których nieugięta posta‑
wa wobec niewykonywania monitoringu bruce‑
lozy u owiec, a  tym samym widmo wstrzymania 
eksportu jagniąt wiosną 2006 r. spowodowała in‑
terwencję starostów w Ministerstwie Rolnictwa 
i w efekcie doszło do podpisania 16 grudnia 2005 r.  
znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warun‑
ków i wysokości wynagrodzenia za czynności wyko‑
nywane przez lekarzy weterynarii i inne osoby wy‑
znaczone przez powiatowego lekarza weterynarii. 
Był to wkład lekarzy weterynarii Izby Małopolskiej 
dla ogólnopolskiej społeczności weterynaryjnej.

Mówiąc o protestach należy wspomnieć również 
o tym, który miał miejsce w Warszawie 17 kwietnia 
2007 r., gdzie Izba Małopolska była licznie repre‑
zentowana przez swoich członków zarówno leka‑
rzy wolnej praktyki, jak też lekarzy zatrudnionych 
w Inspekcji Weterynaryjnej.

Akcja protestacyjna miała na celu zwrócenie 
uwagi decydentom i opinii publicznej na właściwe 
usytuowanie i organizację Inspekcji Weterynaryj‑
nej, uposażenie pracowników, pozwalające na od‑
powiednią realizację zadań związanych z bezpie‑
czeństwem żywności i ochroną zdrowia publiczne‑
go. Protest był koordynowany przez Krajową Radę, 
wzięło w nim udział ponad 2 tysiące lekarzy wete‑
rynarii z całej Polski.

W Krakowie, w czerwcu 2007 r., odbyła się Se‑
sja Generalna Europejskiej Federacji Lekarzy We‑
terynarii, po raz pierwszy zorganizowana w Polsce, 
w której uczestniczyli lekarze weterynarii z całe‑
go kontynentu. Wielu z nich było w Polsce po raz 
pierwszy. Dzięki staraniom władz Izby Krajowej 
i  Izby Małopolskiej Kraków stał się dla nich nie 
tylko wizytówką naszych możliwości zawodowych 
i organizacyjnych, ale także gościnności i walorów 
turystycznych naszego kraju. Organizacja Zgroma‑
dzenia Generalnego i imprezy towarzyszące zosta‑
ły bardzo wysoko ocenione przez władze Federacji.

Tradycją stały się już uroczyste grudniowe po‑
siedzenia Rady Izby Małopolskiej połączone z kola‑
cją wigilijną, w których biorą udział również mało‑
polski wojewódzki lekarz weterynarii i lekarze po‑
wiatowi województwa małopolskiego. Na uroczyste 
posiedzenia zapraszani są: prezes Krajowej Rady 
Lekarsko‑Weterynaryjnej oraz główny lekarz wete‑
rynarii. Częstymi honorowymi gośćmi byli lekarze 
weterynarii ze Słowacji, co służy również współ‑
pracy polskich i słowackich lekarzy weterynarii.

Małopolska Izba Lekarsko‑Weterynaryjna gości‑
ła na swoim terenie lekarzy weterynarii z Węgier, 

Czech, a nawet Stanów Zjednoczonych Ameryki, 
co miało niewątpliwie duży wpływ na wymianę 
poglądów i doświadczeń w dziedzinie samorząd‑
ności zawodowej, postępu nauk weterynaryjnych 
i osiągnięć klinicznych.

Od kilkunastu lat wielką atrakcją dla lekarzy we‑
terynarii z całej Polski cieszy się karnawałowy bal 
w zabytkowej kopalni soli w Wieliczce, w komorze 
Warszawa, organizowany przez Małopolską Izbę 
Lekarsko‑Weterynaryjną. Głównym organizatorem 
tych, jakże uroczystych, spotkań jest Lech Pankie‑
wicz. Udział w takim spotkaniu dostarcza niezapo‑
mnianych wrażeń i pozostaje na długo w pamięci.

W 2008 r. Rada Małopolskiej Izby Lekarsko‑We‑
terynaryjnej podjęła uchwałę o wykonaniu sztan‑
daru dla Izby Małopolskiej. Poświęcenie sztanda‑
ru odbyło się 18 kwietnia 2009 r. w Tarnowie. Po‑
siadanie sztandaru jest wyrazem jedności i chęci 
działania w  imię dobra wspólnego dla całej pol‑
skiej weterynarii.

Bardzo ważnym wydarzeniem w dwudziesto‑
pięcioletniej historii Małopolskiej Izby Lekarsko‑
‑Weterynaryjnej był w 2009 r. zakup lokalu z prze‑
znaczeniem na siedzibę Izby. Zakup ten został cał‑
kowicie sfinansowany ze składek członków Izby. 
Do nowego lokalu mieszczącego się w Tarnowie 
przy ulicy Widok 4/2 Izba Małopolska przeniosła 
się 7 grudnia 2009 r., a już 27 stycznia 2010 r. od‑
było się w tym lokalu pierwsze posiedzenie Rady 
Małopolskiej Izby Lekarsko‑Weterynaryjnej połą‑
czone z uroczystym jej otwarciem i poświęceniem. 
Należy podkreślić, że zakup siedziby był możliwy 
dzięki bardzo rozważnej i oszczędnej polityce fi‑
nansowej moich poprzedników – prezesów Janu‑
sza Macha i Wacława Czai oraz dzięki rozłożeniu 
na raty zaległych składek przez Krajową Radę Le‑
karsko‑Weterynaryjną. Pragnę w tym miejscu po‑
informować, że zaciągnięty dług został spłacony 
z dniem 1 września 2011 r. Należy stwierdzić, że 
nowa siedziba Izby to dowód aktywności i rozwo‑
ju naszego środowiska. Mam osobistą nadzieję, że 
to miejsce stanie się łącznikiem pomiędzy prze‑
szłymi, obecnymi i przyszłymi pokoleniami leka‑
rzy weterynarii z Małopolski, a wszyscy traktować 

Uroczystość otwarcia 
siedziby Małopolskiej Izby 
Lekarsko‑Weterynaryjnej, 

27 stycznia 2010 r.
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je będą jak drugi dom oraz że wszyscy będą o to 
miejsce dbali jak o swoją własność, bowiem każdy 
członek Małopolskiej Izby Lekarsko‑Weterynaryj‑
nej ma wkład w to dzieło.

Członkowie Małopolskiej Izby Lekarsko‑We‑
terynaryjnej 6 października 2015 r. wzięli czynny 
udział w manifestacji zorganizowanej przez Poro‑
zumienie Wielkopolskie w Warszawie, w celu pod‑
niesienia płac w Inspekcji Weterynaryjnej i wyna‑
grodzeń za czynności z wyznaczenia powiatowego 
lekarza weterynarii. Wyjazd chętnych do wzięcia 
udziału w manifestacji z terenu całej Małopolski 
zorganizowała Małopolska Izba Lekarsko‑Wetery‑
naryjna. W tej manifestacji wzięło udział 48 lekarzy 
weterynarii członków Izby Małopolskiej.

Nasi członkowie zawsze byli obecni we wła‑
dzach Krajowej Izby Lekarsko‑Weterynaryjnej. 
Uczestnictwo to przedstawia się następująco:

 – I kadencja: prezes Andrzej Komorowski, se‑
kretarz Krajowej Rady Andrzej Marek, czło‑
nek Krajowej Rady Janusz Mach, członek Kra‑
jowego Sądu Jan Grudnik, członek Komisji Re‑
wizyjnej Adam Halkiew.

 – II kadencja: prezes Andrzej Komorowski, człon‑
kowie Krajowej Rady: Andrzej Marek, wicepre‑
zes Krajowej Rady Janusz Mach, członek Ko‑
misji Rewizyjnej Adam Halkiew.

 – III kadencja: członek Krajowej Rady Wacław 
Czaja, zastępca Krajowego Rzecznika Odpo‑
wiedzialności Zawodowej Waldemar Sidowski, 
członek Krajowego Sądu Piotr Żmuda, członek 
Komisji Rewizyjnej Tadeusz Pawluś.

 – IV kadencja: członek Prezydium Krajowej Rady 
Wacław Czaja, członek Krajowej Rady Piotr 
Żmuda, zastępca Krajowego Rzecznika Od‑
powiedzialności Zawodowej Andrzej Różań‑
ski, członkowie Krajowego Sądu: Jan Grudnik, 
Kazimierz Janik, członek Komisji Rewizyjnej 
Tadeusz Pawluś.

 – V kadencja: wiceprezes Krajowej Rady Piotr 
Żmuda, członek Krajowej Rady Wacław Czaja, 

zastępca Krajowego Rzecznika Odpowiedzial‑
ności Zawodowej Jacek Jakubek, członkowie 
Krajowego Sądu: Bożena Urbaniec, Kazimierz 
Janik, członek Komisji Rewizyjnej Tadeusz 
Pawluś.

 – VI kadencja: członkowie Krajowej Rady: Piotr 
Żmuda, Andrzej Różański, zastępca Krajowe‑
go Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
Jerzy Harmata, członkowie Krajowego Sądu 
Lekarsko‑Weterynaryjnego: Kazimierz Janik, 
Jacek Jakubek, Jan Grudnik.
Wymienieni lekarze weterynarii zawsze ak‑

tywnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyli 
i uczestniczą w pracach Krajowej Izby Lekarsko‑
‑Weterynaryjnej.

Patrząc z perspektywy tych dwudziestu pięciu 
lat działalności Małopolskiej Izby Lekarsko‑We‑
terynaryjnej można stwierdzić, że nie byłoby tych 
wszystkich dokonań, gdyby nie osoby, które były 
i są zaangażowane w pracę na rzecz samorządu za‑
wodowego lekarzy weterynarii w Małopolsce. Pra‑
gnę wymienić te osoby, bowiem to ci ludzie two‑
rzą historię tego zawodu w naszym województwie:

 – I kadencja Małopolskiej Izby Lekarsko-We-
terynaryjnej: prezes Janusz Mach, wicepreze‑
si – Marian Balon, Jerzy Grabiec, Jan Grudnik, 
Ryszard Janicki, Ziemowit Ojak, Marek Macie‑
jewski, sekretarz – Józef Janas, skarbnik – Adam 
Halkiew, członkowie Rady – Andrzej Huza, An‑
drzej Krzakowski, Tadeusz Muszyński, Tadeusz 
Pawluś, Beata Sochacka, Roman Strokoń, Ma‑
rek Wilk, Komisja Rewizyjna – przewodniczący 
Marian Duch, członkowie – Wiesława Chowa‑
niec, Zdzisław Doniec, Jerzy Harmata, Andrzej 
Skóra, Jerzy Wohner, Rzecznik Odpowiedzial‑
ności Zawodowej Franciszek Surma, zastępcy 
Rzecznika – Stanisław Opioła, Marek Basta, 
Andrzej Garbacik, Jacek Klich, Kazimierz Ko‑
zik, Szczepan Nalepa, przewodniczący Sądu Le‑
karsko‑Weterynaryjnego Leszek Deptuła, człon‑
kowie – Lech Pankiewicz, Stanisław Bukowski, 
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Stanisław Glazar, Marian Janeczko, Gabriel Kul‑
piński, Leszek Sierpiński, Józef Szwec.

 – II kadencja Małopolskiej Izby Lekarsko-We-
terynaryjnej: prezes Janusz Mach, wicepreze‑
si – Mariusz Kajpus, Marian Balon, Jerzy Gra‑
biec, Ziemowit Ojak, Halina Michałkiewicz, Jan 
Molak, sekretarz – Marek Strzałkowski, Wal‑
demar Sidowski, skarbnik – Marian Duch, Bo‑
gusław Drapała, członkowie Rady – Andrzej 
Mełges, Piotr Derkowski, Mieczysław Dam‑
ski, Józef Zabawa, Jan Cyrwus, Wojciech Ta‑
bęcki, Krzysztof Strawa, Adam Halkiew, Wal‑
demar Sidowski, Bogusław Drapała, Beata So‑
chacka, Komisja Rewizyjna – przewodniczący 
– Jan Grudnik, członkowie – Marek Macie‑
jowski, Andrzej Gwóźdź, Antoni Król, Roman 
Strokoń, Krzysztof Klimas, Rzecznik Odpowie‑
dzialności Zawodowej – Jan Serwin, Wacław 
Czaja, zastępcy Rzecznika – Szczepan Nalepa, 
Andrzej Krzakowski, Agata Rembiszewska, Le‑
szek Sierpiński, Jerzy Wohner, przewodniczą‑
cy Sądu Lekarsko‑Weterynaryjnego – Leszek 
Deptuła, członkowie – Lech Pankiewicz, Sta‑
nisław Glazar, Gabriel Kulpiński, Jerzy Kopeć, 
Krzysztof Wojnarski, Zbigniew Mańko, Józef 
Szajnik, Włodzimierz Durbacz.

 – III kadencja Małopolskiej Izby Lekarsko- 
-Weterynaryjnej: prezes – Wacław Czaja, 
wiceprezesi – Jacek Jakubek, Kazimierz Ja‑
nik, Piotr Żmuda, sekretarz – Tadeusz Paw‑
luś, skarbnik – Stefan Dela, członkowie Rady 
– Zygmunt Babiarz, Jan Cyrus, Włodzimierz 
Durbacz, Tomasz Klocek, Andrzej Różański, 
Wacław Mueck, Mariusz Stein, Komisja Rewi‑
zyjna – przewodniczący – Bożena Urbaniec, 
członkowie – Andrzej Sokacz, Paweł Jerzykow‑
ski, Krzysztof Giza, Rzecznik Odpowiedzialno‑
ści Zawodowej – Lech Pankiewicz, zastępcy 
Rzecznika – Stanisław Opioła, Daniel Cieśla, 
Janusz Stanek, Antoni Król, przewodniczą‑
cy Sśdu Lekarsko‑Weterynaryjnego – Franci‑
szek Surma, członkowie – Kazimierz Gorlicki, 
Włodzimierz Janczy, Jacek Kańka, Marek Leś, 
Szczepan Nalepa, Aleksander Szlachetka, Jó‑
zef Szerszeń, Krzysztof Zieliński.

 – IV kadencja Małopolskiej Izby Lekarsko-We-
terynaryjnej: prezes – Wacław Czaja, wicepre‑
zesi – Kazimierz Janik, Piotr Żmuda, Lech Pan‑
kiewicz, sekretarz – Tadeusz Pawluś, skarbnik 
– Marek Dudzik, członkowie Rady – Zygmunt 
Babiarz, Jan Cyrwus, Włodzimierz Durbacz, Ja‑
nusz Stanek, Kazimierz Gorlicki, Andrzej Ró‑
żański, Ewa Baziak‑Fijałkowska, przewodniczą‑
cy Komisji Rewizyjnej – Tomasz Kędzierski, 
członkowie – Patrycja Własnowolska, Paweł 
Jerzykowski, Waldemar Domański, Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej – Beata Rzą‑
sa‑Janas, zastępcy Rzecznika – Jerzy Harmata, 
Jacek Kańka, Tomasz Piechulski, Józef Szwec, 
przewodniczący Sądu Lekarsko‑Weterynaryj‑
nego – Franciszek Surma, członkowie – Roman 
Bachulski, Jacek Janas, Stanisław Kawalec, An‑
drzej Kasprzyk, Marek Leś, Szczepan Nalepa, 
Stanisław Opioła, Andrzej Zieliński.

 – V kadencja Małopolskiej Izby Lekarsko-
-Weterynaryjnej: prezes – Piotr Żmuda, 

wiceprezesi – Wacław Czaja, Kazimierz Janik, 
Lech Pankiewicz, sekretarz – Tadeusz Pawluś, 
Skarbnik – Stefan Dela, członkowie Rady – Zyg‑
munt Babiarz, Jan Cyrwus, Tomasz Kędzierski, 
Janusz Stanek, Mariusz Stein, Ewa Baziak‑Fi‑
jałkowska, Jacek Jakubek, przewodniczący Ko‑
misji Rewizyjnej – Paweł Jerzykowski, człon‑
kowie – Patrycja Własnowolska‑Łoza, Mag‑
dalena Ciecior‑Kuźnicka, Grzegorz Tobiasz, 
Paweł Wałaszek, Rzecznik Odpowiedzialno‑
ści Zawodowej – Jerzy Harmata, zastępcy 
Rzecznika – Dariusz Kwaśniewicz, Krzysztof 
Miller,  Wacław  Mueck, Stanisław Opioła, To‑
masz Klocek, przewodniczący Sądu Lekarsko‑
‑Weterynaryjnego – Wojciech Wójcik, człon‑
kowie – Jacek Janas, Włodzimierz Janczyk, 
Joanna Kawiecka, Janusz Piątkowski, Tomasz 
Piechulski, Tomasz Rychlik, Andrzej Talaga, 
Bożena Urbaniec.

 – VI kadencja Małopolskiej Izby Lekarsko-
-Weterynaryjnej: prezes – Piotr Żmuda, wi‑
ceprezesi – Wacław Czaja, Kazimierz Janik, 
Lech Pankiewicz, sekretarz – Tadeusz Pawluś, 
skarbnik – Tomasz Kędzierski, członkowie – 
Zygmunt Babiarz, Magdalena Ciecior‑Kuźnic‑
ka, Janusz Stanek, Andrzej Różański, Ewa Ba‑
ziak‑Fijałkowska, Jerzy Harmata, Jacek Jaku‑
bek, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
– Dariusz Kwaśniewicz, zastępcy Rzecznika – 
Alina Borkowska, Krzysztof Miller, Kinga Du‑
dzik, Justyna Lipko‑Przybylska, Paweł Pęczal‑
ski, Mariusz Szaluś, Grzegorz Tobiasz, prze‑
wodniczący Sądu Lekarsko‑Weterynaryjnego 
– Wojciech Wójcik, członkowie – Dorota Ga‑
łązka, Adam Jurys, Jacek Kańka, Aneta Kawu‑
la, Ireneusz Komenda, Marcin Polaszek, Barba‑
ra Strawa, Piotr Andrzej Zieliński, przewodni‑
czący Komisji Rewizyjnej – Paweł Jerzykowski, 
członkowie – Anna Bęczkowska, Marian Obst, 
Adam Pawluś.
Pragnę podkreślić, że funkcjonowanie Mało‑

polskiej Izby Lekarsko‑Weterynaryjnej nie było‑
by możliwe bez pracowników biura i ich osobiste‑
go zaangażowania w osobach p. Teresy Skrzypek, 
która od początku powstania Izby Małopolskiej 
jest z nami, oraz p. Urszuli Cież i radcy prawnego 
p. Bożeny Wyszyńskiej.

Po dwudziestu pięciu latach istnienia samorzą‑
du wielu lekarzy weterynarii wątpi w zasadność ist‑
nienia izb lekarsko‑weterynaryjnych. Dlatego wy‑
zwaniem na najbliższe lata działalności samorządu 
zawodowego lekarzy weterynarii jest między inny‑
mi poszukiwanie dróg, aby dotrzeć do wszystkich 
koleżanek i kolegów i zaktywizować ich do dzia‑
łania dla dobra społeczności lekarskiej i  samych 
siebie. Oni muszą poczuć, że to jest ich samorząd.

Stwierdzić należy, że art. 17 Konstytucji RP jest 
najważniejszym osiągnięciem samorządnego i de‑
mokratycznego społeczeństwa dającym gwarancję 
funkcjonowania samorządowi lekarsko‑weteryna‑
ryjnemu, jak i innym samorządom zawodów zaufa‑
nia publicznego. Tej zdobyczy musimy bronić dla 
dobra Polski, zawodu i społeczeństwa.

Dr n. wet. Piotr Żmuda
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