
rodzaju konferencje, kursy, szkolenia oraz studia 
specjalizacyjne (w uzgodnieniu z Krajową Komisją 
ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii). Warto przy 
tym rozpocząć dyskusję obejmującą zmiany usta-
wowe w zakresie ustawicznego kształcenia i spe-
cjalizacji zawodowych. Warto koordynować działa-
nia z innymi członkami FVE (Europejska Federacja 
Lekarzy Weterynarii), aby tytuły te były wzajem-
nie uznawane w Europie. Rada Dolnośląskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej wspiera wszelkie działa-
nia służące poprawie jakości pracy lekarzy wete-
rynarii i ich godnego wynagradzania. Niskie płace 
w Inspekcji powodują, że albo lekarze weteryna-
rii nie chcą tam pracować, albo nierzadko miejsce 
pracy traktują jako „płatnika składek ZUS”, dora-
biając w prywatnych zakładach leczenia zwierząt. 
Prowadzi to do przemęczenia i spadku wydajno-
ści pracy. Jednocześnie w związku z wakatami za-
trudniane są osoby niebędące lekarzami weteryna-
rii. Inspekcja Weterynaryjna jako organ kontrolny 
powinna należycie wynagradzać swoich pracow-
ników. Oddzielnym zagadnieniem jest postępują-
ca feminizacja zawodu i, jak dotąd, niebadany jej 
wpływ na strukturę zatrudnienia, warunki pracy 
czy chęć podejmowania ciężkiej pracy ze zwierzę-
tami gospodarskimi w obiektach wielkostadnych.

To tylko nieliczne problemy, które Rada Dol-
nośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej stara 
się rozwiązywać. Rolą korporacji zawodowej jest 
wspieranie jej członków, integracja środowiska 
oraz rozwiązywanie sytuacji spornych. Organami 
Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej są: 
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodo-
wej i Sąd Lekarsko-Weterynaryjny. Z roku na rok 
wzrasta liczba spraw kierowanych do rzecznika. 
Sprawy dotyczą przede wszystkim skarg na leka-
rzy weterynarii zgłaszanych spoza korporacji, jak 
też spory pomiędzy lekarzami. Zgłaszane skargi 
są na bieżąco wyjaśniane, a spory rozwiązywane.

Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna or-
ganizuje liczne szkolenia, bierze udział we współ-
organizacji konferencji i kongresów lub patronuje 
im. Poza szkoleniami merytorycznymi z zakresu 
wiedzy czysto klinicznej organizowane są szko-
lenia z zakresu biznesu weterynaryjnego czy nie-
sienia pierwszej pomocy u  ludzi oraz szkolenia 
dla kierowników zakładów leczniczych zwierząt.

W ostatnich trzech latach we Wrocławiu odbył 
się X Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii, spotka-
nie Weterynaryjnej Grupy Wyszehradzkiej oraz 
polskich i niemieckich lekarzy weterynarii prak-
tyków. Od 13  lat Izba Dolnośląska jest organi-
zatorem Mistrzostw Polski Lekarzy Weteryna-
rii w Narciarstwie Alpejskim, od 2 lat organizuje 
Samochodowy Rajd Lekarzy Weterynarii „Vet off 
Road”. W tym i ubiegłym roku odbyły się Mistrzo-
stwa Polski Lekarzy Weterynarii w Squasha oraz 
kolejny raz Mistrzostwa Polski Służby Weteryna-
ryjnej w Strzelectwie Myśliwskim. Ponadto Izba od 
lat jest organizatorem karnawałowego Balu Leka-
rza Weterynarii, Dnia Dziecka, Dnia Sportu oraz 
rodzinnych rajdów górskich.

Z inicjatywy lek. wet. Marii Tonder ufundowa-
no i odsłonięto przed głównym wejściem do Dzie-
kanatu Wydziału Medycyny Weterynaryjnej przy 
ul. Norwida we Wrocławiu rzeźbę krasnala leka-
rza weterynarii – Roszka (imię przyjęte od patro-
na lekarzy weterynarii św. Rocha). Postać krasnala 
wpisuje się w tradycję wrocławskich krasnali, któ-
ra zrodziła się w czasie stanu wojennego (Poma-
rańczowa Alternatywa).

Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna cały 
czas współpracuje z Krajową Izbą Lekarsko-Wetery-
naryjną (członkowie Rady – Danuta Pawicka-Stefan-
ko i Wojciech Hildebrand są członkami Prezydium 
Krajowej Rady) i okręgowymi izbami lekarsko-we-
terynaryjnymi. Ponadto nasza Izba współpracuje 
od kilkunastu lat z innymi samorządami zawodów 
zaufania publicznego na Dolnym Śląsku, a w szcze-
gólności z Dolnośląską Izbą Lekarską, Dolnoślą-
ską Izbą Aptekarską, Dolnośląską Okręgową Izbą 
Pielęgniarek i Położnych, a od kilku lat z Izbą Rad-
ców Prawnych i Izbą Diagnostów Laboratoryjnych.

Plany na przyszłość Dolnośląskiej Izby Lekar-
sko-Weterynaryjnej to przede wszystkim poprawa 
statusu materialnego lekarzy weterynarii, ochro-
na i  stabilizacja rynku pracy oraz ciągła eduka-
cja i  integracja dolnośląskiego środowiska leka-
rzy weterynarii.

Wojciech Hildebrand 
Jan Dorobek 
Robert Karczmarczyk

Zjazd założycielski Podkarpackiej Izby Lekar-
sko-Weterynaryjnej odbył się 17 marca 2001 r. 

Izba Podkarpacka została utworzona przez wydzie-
lenie jej uchwałą Krajowej Rady Lekarsko-Wetery-
naryjnej z Małopolskiej Izby Lekarsko-Weteryna-
ryjnej, która jednoczyła lekarzy weterynarii woje-
wództw małopolskiego i podkarpackiego. Uchwała 
Krajowej Rady nr 77/00/II z 27 września 2000 r. 

zmieniająca uchwałę nr 39/99/II w sprawie ustale-
nia obszaru działania siedzib okręgowych izb lekar-
sko-weterynaryjnych pozwoliła na odbycie I Zjaz-
du Wyborczego Podkarpackiej Izby Lekarsko-We-
terynaryjnej i wybór organów Izby. W ten sposób 
Izba Podkarpacka rozpoczęła swoją działalność. 
Zjazd ten prowadził lek. wet. Ziemowit Ojak, wy-
brany na przewodniczącego. Gościem Zjazdu był 
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prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej dr 
Bartosz Winiecki. Obecny był również dotychcza-
sowy prezes Małopolskiej Izby Lekarsko-Wetery-
naryjnej lek. wet. Janusz Mach, który był inicjato-
rem powołania Izby Podkarpackiej. Pierszy Zjazd 
Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wy-
brał władze i organy Izby. Wśród uchwał podjętych 
na Zjeździe założycielskim była i ta, w której więk-
szością głosów przyjęto propozycję ustanowienia 
Przemyśla jako siedziby Izby Podkarpackiej. Kra-
jowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna przyjęła póź-
niej uchwałę zgodną z tą propozycją.

I Zjazd nowo powstałej Podkarpackiej Izby Le-
karsko-Weterynaryjnej wybrał lek. wet. Krzysz-
tofa Strawę na prezesa Rady. Członkami Okręgo-
wej Rady zostali: lek. wet. Leszek Deptuła (wybra-
ny, po ukonstytuowaniu się Rady, na wiceprezesa), 
lek. wet. Marek Basta (wybrany potem na wice-
prezesa Rady), lek. wet. Ziemowit Ojak (sekretarz 
Rady), lek. wet. Bogusław Drapała, (skarbnik Rady), 
lek. wet. Roman Strokoń, lek. wet. Marian Balon, 
lek. wet. Władysław Rutkowski i  lek. wet. Miro-
sław Welz. Na Rzecznika Odpowiedzialności Za-
wodowej wybrano lek. wet.  Józefa Amarowicza. 
Zjazd dokonał też wyboru Okręgowej Komisji Re-
wizyjnej Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weteryna-
ryjnej, do której weszli: lek. wet. Elżbieta Bartler 
(przewodnicząca), lek. wet. Roman Maternowski 
i  lek. wet. Marek Stanisławczuk. Wybrano rów-
nież Okręgowy Sąd Lekarsko-Weterynaryjny, któ-
ry tworzyli: lek. wet. Anna Rogowska, lek. wet. Jan 

Dacko, lek. wet. Wiesław Kościesza, lek. wet. Stani-
sław Lubas, lek. wet. Jerzy Kopeć, lek. wet. Gabriel 
Kulpiński i lek. wet. Tadeusz Muszyński.

W trakcie I kadencji Podkarpackiej Izby Lekar-
sko-Weterynaryjnej odbyło się 29 posiedzeń Rady, 
na których podjęto 155 uchwał. Dotyczyły one głów-
nie spraw wynikających z ustawowych obowiązków 
samorządu lekarsko-weterynaryjnego. Ale na po-
czątku pracy Izby Podkarpackiej były też sprawy 
organizacyjne, które dotyczyły chociażby podziału 
majątku, powstałego po podzieleniu Małopolskiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na dwie niezależne 
izby okręgowe. Rada I kadencji zakupiła niezbęd-
ny sprzęt komputerowy, dokonała remontu sie-
dziby Izby i otworzyła stronę internetową. Ważną 
dla podkarpackiego środowiska lekarzy weteryna-
rii była w tamtym okresie inicjatywa pomocy Rady 
w wydaniu książki dr. Władysława Łukaszyńskiego 
Zarys dziejów weterynarii ziemi rzeszowskiej w la-
tach  1871–2000. Publikacja tej książki pozwoliła 
szczególnie młodym koleżankom i kolegom po-
znać historię weterynarii na terenie południowo-
-wschodniej Polski. Rada tej kadencji zajmowała się 
także nowelizacją ustawy o zawodzie lekarza wete-
rynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawą 
o zwalczaniu chorób zakaźnych, badaniu zwierząt 
rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej 
oraz projektem ustawy o zakładach leczniczych dla 
zwierząt. Zajmowano się problemami lekarzy we-
terynarii wolnej praktyki związanymi z dostosowy-
waniem prawa weterynaryjnego do prawodawstwa 
unijnego. Rada I kadencji zainicjowała też corocz-
ne spotkania opłatkowe organów Izby, a także spo-
tkania z seniorami naszego zawodu.

Druga kadencja Rady Podkarpackiej Izby Lekar-
sko-Weterynaryjnej rozpoczęła się 12 marca 2005 r. 
Okręgowym Zjazdem Sprawozdawczo-Wyborczym 
odbytym w pięknym zamku w Krasiczynie. Wśród 
zaproszonych gości byli: marszałek województwa 
podkarpackiego, nasz kolega lek. wet. Leszek Dep-
tuła, prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryj-
nej dr Bartosz Winiecki, prezes Związku Lekarzy 
Weterynarii Praktyków Bawarii dr Rupert Ebner 
i szef Lwowskiej Granicznej Służby Weterynaryj-
nej Igor Pitganiuk. Na przewodniczącego Zjazdu 
wybrano Leszka Deptułę. Zjazd był okazją do wrę-
czenia odznaki „Meritus” przyznaną uchwałą Kra-
jowej Rady lekarzom weterynarii zasłużonym dla 
samorządu weterynaryjnego. Prezes Krajowej Rady 
Lekarsko-Weterynaryjnej dr Bartosz Winiecki wrę-
czył odznaki Annie Rogowskiej i Elżbiecie Bartler 
oraz Józefowi Amarowiczowi, Władysławowi Rut-
kowskiemu i  Jerzemu Wohnerowi. Wicewojewo-
da podkarpacki Stanisław Długosz podziękował 
wszystkim lekarzom weterynarii za ich codzienną 
pracę oraz nadzór nad bezpieczeństwem żywno-
ści. Interesujące było wystąpienie szefa Lwowskiej 
Granicznej Służby Weterynaryjnej Igora Pitganiu-
ka, który w ciepłych słowach podziękował narodo-
wi polskiemu za wsparcie w czasie pomarańczowej 
rewolucji na Ukrainie. Gość Zjazdu, dr Rupert Eb-
ner, prezes Związku Lekarzy Weterynarii Praktyków 
Bawarii, przedstawił wykład poświęcony organiza-
cji służby weterynaryjnej w Bawarii oraz pracy te-
renowego lekarza w tym kraju. Delegatów Zjazdu 
szczególnie zainteresowała prezentacja zdjęciowa, 

Uczestnicy spotkania świątecznego 
Rady Izby Podkarpackiej,  
od lewej: dr Władysław Rutkowski, 
lek. wet. Krzysztof Strawa, 
lek. wet. Andrzej Konieczkowski, 
lek. wet. Bogusław Drapała, 
lek. wet. Ziemowit Ojak, 
lek. wet. Leszek Deptuła, 
lek. wet. Marek Basta,  
grudzień 2003 r.

Wręczenie przez prezesa Krajowej 
Rady Bartosza Winieckiego odznaki 
„Meritus” lek. wet. Markowi Baście 
i lek. wet. Wojciechowi F. Tabęckiemu
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z której można było poznać typową lecznicę we-
terynaryjną, jej skład osobowy, wyposażenie oraz 
metody działania. Dr Ebner omówił również swo-
ją działalność w bawarskim samorządzie lekarsko-
-weterynaryjnym.

Na Zjeździe delegaci dyskutowali o gospodarce 
finansowej Izby, wchodzących w życie przepisach 
dotyczących podatku VAT, obowiązku posiadania 
kas fiskalnych. Podnoszono również sprawę małego 
poparcia strajku lekarzy weterynarii, któremu pa-
tronowało „Medicus Veterinarius” Stowarzyszenie 
Lekarzy Wolnej Praktyki w Namysłowie. Niektórzy 
delegaci postulowali zwiększenie i zintensyfikowa-
nie współpracy Izby z ośrodkami naukowymi, pole-
gającej m.in. na organizacji szkoleń i wykładów dla 
lekarzy weterynarii. Zwracano uwagę na potrzebę 
przedstawiania koleżankom i kolegom, szczególnie 
pracującym w terenie, nowych aktów prawnych za-
równo krajowych, jak i wspólnotowych. W terenie, 
jak wskazywano, istnieje potrzeba zapoznawania 
lekarzy weterynarii z prawodawstwem unijnym. 
Były też głosy krytyczne, zarzucające Radzie brak 
inicjatywy w niektórych działaniach, takich choć-
by, jak brak w województwie podkarpackim Od-
działu Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryj-
nych, czy zbyt małą pomoc finansową kierowaną 
do najbardziej potrzebujących lekarzy weteryna-
rii. Krytykowano też działalność głównego lekarza 
weterynarii za zbyt małą, jak mówili niektórzy de-
legaci, współpracę z samorządem lekarsko-wetery-
naryjnym. Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Wete-
rynaryjnej zwrócił uwagę na to, że Izba Lekarsko-
-Weterynaryjna nie jest związkiem zawodowym 
i nie może przejmować funkcji i zadań przypisa-
nych tym organizacjom. Poinformował też dele-
gatów o perspektywie wprowadzenia specjalizacji 
dla lekarzy weterynarii. Apelował również o kon-
struktywną dyskusję na tematy zawodowe, często 
trudną, ale prowadzoną na łamach prasy fachowej.

Zjazd dokonał wyboru nowych władz Podkar-
packiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej II kadencji. 
Prezesem Rady został ponownie lek. wet. Krzysztof 
Strawa. Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodo-
wej został lek. wet. Marek Kamiński. Do Rady Le-
karsko-Weterynaryjnej wybrani zostali: lek. wet. Le-
szek Deptuła, lek. wet. Piotr Kuś, lek. wet. Ziemowit 
Ojak, lek. wet. Roman Strokoń, lek. wet. Marek Ba-
sta, lek. wet. Andrzej Chrzanowski, lek. wet. Adam 
Szaro i lek. wet. Adam Tenerowicz.

Na pierwszym posiedzeniu Rady Okręgowej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej II kadencji ukonstytu-
owała się Rada w składzie: prezes lek. wet. Krzysz-
tof Strawa, wiceprezes lek. wet. Piotr Kuś, wicepre-
zes lek. wet. Marek Basta, sekretarz lek. wet. Zie-
mowit Ojak, skarbnik lek. wet. Roman Strokoń, 
członkowie Rady lek. wet. Andrzej Chrzanow-
ski, lek. wet. Leszek Deptuła, lek. wet. Adam Sza-
ro i lek. wet. Adam Tenerowicz.

Okręgową Komisję Rewizyjną Podkarpac-
kiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej tworzyli: 
lek. wet. Marek Stanisławczuk – przewodniczą-
cy, lek. wet. Elżbieta Bartler – wiceprzewodniczą-
ca i lek. wet. Mariusz Golec – sekretarz.

Ukonstytuował się również Okręgowy Sąd 
Lekarsko-Weterynaryjny II kadencji w  skła-
dzie: lek. wet.  Jerzy Kopeć – przewodniczący, 

lek. wet. Wiesław Kościesza – wiceprzewodniczący, 
lek. wet. Jerzy Mazurkiewicz – wiceprzewodniczą-
cy, członkowie Sądu – lek. wet. Magdalena  Machaj, 
lek. wet. Antoni Kopeć, lek. wet.  Krzysztof Koło-
dziejczyk, lek. wet. Stefan Sochacki.

W skład Okręgowego Rzecznika Odpowiedzial-
ności Zawodowej, oprócz lek. wet. Marka Kamiń-
skiego, weszli: lek. wet. Jan Dacko, lek. wet. Jerzy 
Czuchman i lek. wet. Antoni Karwacz.

25  kwietnia 2009  r. w  Przemyślu odbył się 
IX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Podkarpac-
kiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Gośćmi zjazdu 
byli: główny lekarz weterynarii Janusz Związek, wi-
ceprezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 
prof. Stanisław Winiarczyk i prezes Lubelskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej Tomasz Górski. Zjazd 
obradował pod przewodnictwem lek. wet. Maria-
na Ducha. Delegaci na Zjazd omawiali sprawy nur-
tujące środowisko lekarzy weterynarii, tj. kontroli 
zakładów leczniczych dla zwierząt czy braku rad-
cy prawnego, który mógłby w każdej chwili pomóc 
w lekarzom weterynarii w rozwiązywaniu pilnych 
często problemów zawodowych. Zwracano uwagę 
na zaangażowanie prezesa Rady Krzysztofa Stra-
wy w akcję protestacyjną, w jego pracę w przygo-
towywaniu i opiniowaniu aktów prawnych doty-
czących weterynarii. Były też głosy krytykujące pła-
ce w Inspekcji Weterynaryjnej, ich niski poziom, 
który w województwie podkarpackim daleko od-
biega od poziomu w innych częściach naszego kra-
ju. Przypominano obietnice głównego lekarza we-
terynarii, który zapowiadał wyrównywanie różnic 
płacowych w inspekcji. Leszek Deptuła poinformo-
wał delegatów o zmianach w prawie farmaceutycz-
nym. Zjazd podjął szereg uchwał, między innymi 
uchwałę w sprawie stworzenia funduszu na dofi-
nansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji za-
wodowych lekarzy weterynarii, członków Podkar-
packiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Zapadła też 
decyzja o wydawaniu biuletynu Podkarpackiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej. Zjazd podjął w tej spra-
wie stosowną uchwałę.

Zjazd dokonał wyboru Rady, prezesa Rady, 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Ko-
misji Rewizyjnej oraz Okręgowego Sądu Lekar-
sko-Weterynaryjnego. Nowym prezesem Rady 

Członkowie Rady Izby 
Podkarpackiej I kadencji, od lewej: 

wiceprezes lek. wet. Leszek Deptuła, 
prezes lek. wet. Krzysztof 

Strawa, członkowie Rady: 
dr Władysław Rutkowski 

i dr Mirosław Welz
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Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wy-
brany został lek. wet. Roman Strokoń. Rzeczni-
kiem Odpowiedzialności Zawodowej wybrany zo-
stał lek. wet. Andrzej Smyka.

Rada Izby Podkarpackiej III kadencji oraz orga-
ny Izby ukonstytuowały się na pierwszych zebra-
niach. Nową Radę stanowili: lek. wet. Roman Stro-
koń – prezes, dr Władysław Rutkowski – wice-
prezes, lek. wet. Adam Tenerowicz – wiceprezes, 
lek. wet. Adam Halkiew – skarbnik, lek. wet. Mag-
dalena Machaj – sekretarz, lek. wet. Ziemowit 
Ojak – członek prezydium, lek. wet. Piotr Ruc-
ki – członek prezydium, lek. wet. Stanisław Ka-
czor – członek Rady, lek. wet. Piotr Kuś – członek 
Rady, lek. wet. Anna Rogowska – członek Rady, 
lek. wet. Zdzisław Wąsala – członek Rady. Zastęp-
cami Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej zo-
stali: lek. wet. Krzysztof Chmielowiec, lek. wet. Jerzy 
Czuchman, lek. wet. Marian Duch i lek. wet. Woj-
ciech Włodek. W skład Sądu Okręgowej Izby Le-
karsko-Weterynaryjnej weszli lek. wet. Jerzy Kopeć 
– przewodniczący, lek. wet. Janusz Liszewski – wi-
ceprzewodniczący, dr Katarzyna Oleś-Bizoń – wice-
przewodnicząca i jako członkowie Sądu, dr Jan Dac-
ko, lek. wet. Paweł Kobylarz, lek. wet. Antoni Kopeć, 
lek. wet. Wiesław Kościesza, lek. wet. Tadeusz Mu-
szyński i lek. wet. Stefan Sochacki. Komisję Rewizyj-
ną utworzyli: lek. wet. Elżbieta Bartler – przewod-
nicząca, lek. wet. Mariusz Golec – wiceprzewod-
niczący i lek. wet. Przemysław Barket – sekretarz.

Rada Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weteryna-
ryjnej III kadencji zajmowała się realizacją uchwał 
Zjazdu, powołała zespół do spraw ustawiczne-
go kształcenia lekarzy weterynarii, rozpatrywała 
wnioski o zapomogi i wsparcie finansowe potrze-
bującym członkom naszej Izby. Rada sfinansowa-
ła rys biograficzny lekarzy weterynarii Podkarpa-
cia, a także dofinansowała książkę Włodzimierza 
Kłaczyńskiego pt. „Rzeczywistość – Byłem zawsze 
w centrum wydarzeń”. Organizowano, wzorem 
poprzednich lat, wspólnie z podkarpackim woje-
wódzkim lekarzem weterynarii spotkania emery-
tów województwa podkarpackiego. Były one okazją 
do wspomnień oraz dawały możliwość zapoznania 
seniorów naszego zawodu z bieżącą działalnością 

samorządu. Odbywały się też indywidualne spo-
tkania z seniorami zawodu z okazji ich jubileuszy.

W Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej ak-
tywnie pracował prezes Rady lek. wet. Roman Stro-
koń. Członkiem Krajowego Sądu Lekarsko-Wetery-
naryjnego był wiceprezes Rady Podkarpackiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej dr Władysław Rutkowski.

Decyzją członków Rady III kadencji sfinansowa-
no wydanie suplementu „Słownika biograficznego 
lekarzy weterynarii województwa podkarpackie-
go” autorstwa Władysława Łukaszyńskiego. Pozy-
cja ta wniosła znaczący wkład w dokumentowanie 
historii naszego zawodu na terenie Podkarpacia.

Ważnym dla środowiska lekarzy weterynarii 
zrzeszonych w Podkarpackiej Izbie Lekarsko-Wete-
rynaryjnej była decyzja wydawania Biuletynu Pod-
karpackiej Izby. Było to również realizacją uchwa-
ły ostatniego Zjazdu. Rada powołała zespół redak-
cyjny, na którego czele stanął dr n. wet. mgr inż. 
Władysław Rutkowski. Biuletyn był kwartalnikiem 
docierającym do wszystkich członków Podkarpac-
kiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Znajdowały się 
w nim bieżące informacje z prac Rady, podejmo-
wane przez nią uchwały, wiadomości istotne dla 
praktyki weterynaryjnej. Każdy numer Biuletynu 
przybliżał lekarzom weterynarii któryś z powiato-
wych inspektoratów weterynarii. Było też w Biule-
tynie miejsce na historię zawodu, spotkanie z leka-
rzami weterynarii mającymi niezwykłe pasje. Była 
też poezja, bo Biuletyn ukazał szerokiemu gre-
mium poetów, którzy są pośród nas. Dużym zain-
teresowaniem cieszył się cykl wspomnień senio-
ra naszego zawodu Zygmunta Wolwowicza. Opi-
sał on przed wielu laty czasy okupacji, więzienia 
i pobytu w obozie koncentracyjnym. Właśnie ten 
tekst odkrył i publikował Biuletyn. Potem znaczą-
cy fragment obozowych jego wspomnień zamieścił 
w swojej książce „Życie godne pomnika” Włodzi-
mierz Gibasiewicz i zatytułował „Znowu ocalałem”.

13 kwietnia 2013 r. w Boguchwale odbył się 
XIII Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Podkarpac-
kiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Kończył on pra-
cę Rady III kadencji i rozpoczął IV kadencję samo-
rządu lekarsko-weterynaryjnego Podkarpacia. Na 
zjazd przybyli: wicewojewoda podkarpacki Alicja 
Wosik, członek Krajowej Rady Lekarsko-Wetery-
naryjnej, prezes Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-
-Weterynaryjnej Tomasz Górski, dyrektor Insty-
tutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawo-
wych Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. 
Marek Koziorowski oraz zastępca podkarpackiego 
wojewódzkiego lekarza weterynarii Janusz Ciołek.

Wicewojewoda podkarpacki Alicja Wosik w swo-
im wystąpieniu podkreśliła znaczącą rolę leka-
rza weterynarii jako zawodu zaufania społeczne-
go. Przedstawiła też prace Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi nad stworzeniem jednej inspekcji, 
której zadaniem miałoby być bezpieczeństwo żyw-
ności. Profesor Marek Koziorowski, lekarz wetery-
narii, poruszył natomiast problem lekarza weteryna-
rii w dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie. 
Szczególną uwagę zwrócił na rolę lekarza wetery-
narii jako gwaranta bezpiecznej żywności, co – jak 
podkreślił – w dobie „afer medialnych” ma szczegól-
ne znaczenie dla przyszłości tego zawodu. Repre-
zentujący Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną 

Prezydium IX Zjazdu 
Sprawozdawczo-Wyborczego 
Izby Podkarpackiej. 
Od lewej: lek. wet. Adam Tenerowicz, 
lek. wet. Marian Duch, 
lek. wet. Magdalena Machaj, 
25 kwietnia 2009 r.
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Tomasz Górski wskazał najważniejsze proble-
my, którym będzie musiała stawić czoła polska 
weterynaria. Zaliczył do nich konsolidację in-
spekcji sprawującej nadzór nad bezpieczeństwem 
żywności i nadzór właścicielski w rzeźniach. To-
masz Górski wręczył też w imieniu Krajowej Rady 
odznaki „Meritus” lek. wet. Andrzejowi Smyce, 
lek. wet. Magdalenie Machaj, lek. wet. Piotro-
wi Kusiowi i  lek. wet. Stanisławowi Kaczorowi.

Zjazd wybrał nowego prezesa Rady, Radę Pod-
karpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej, jego zastęp-
ców, Sąd Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryj-
nej i Komisję Rewizyjną. Na prezesa Rady wybrano 
dr. Władysława Rutkowskiego, a Rzecznikiem Od-
powiedzialności Zawodowej został lek. wet. Ma-
riusz Golec. Po ukonstytuowaniu się władze Pod-
karpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej IV kaden-
cji wyglądały następująco: dr Władysław Rutkowski 
– prezes, lek. wet. Roman Strokoń – wiceprezes, 
lek. wet. Adam Tenerowicz – wiceprezes, lek. wet. Pa-
weł Kobylarz – sekretarz, lek. wet. Piotr Rucki – 
skarbnik, lek. wet. Ziemowit Ojak – członek prezy-
dium, dr Jan Dacko – członek Rady, lek. wet. Anto-
ni Karwacz – członek Rady, lek. wet. Antoni Kopeć 
– członek Rady, lek. wet. Przemysław Łoś – członek 
Rady, lek. wet. Marek Stanisławczuk – członek Rady.

Na zastępców Rzecznika Odpowiedzialności Za-
wodowej wybrano lek. wet. Krzysztofa Chmielow-
ca, lek. wet. Katarzynę Kozłowską, lek. wet. Anetę 
Tkaczyk i lek. wet. Kazimierza Żaka.

Okręgowy Sąd Lekarsko-Weterynaryjny ukonsty-
tuował się w składzie: lek. wet. Anna Wacko – prze-
wodnicząca, lek. wet. Dominik Rachwał – wiceprze-
wodniczący, lek. wet. Sebastian Koczwara – wice-
przewodniczący, członkowie Sądu: lek. wet. Marek 
Kamiński, lek. wet. Grzegorz Barszcz, lek. wet. 
Tadeusz Muszyński, lek. wet. Kazimierz Kłęk, 
lek. wet. Janusz Woźniak i lek. wet. Monika Kubas.

Komisją Rewizyjną kieruje po raz kolejny 
lek. wet. Elżbieta Bartler. W skład Komisji we-
szli ponadto: lek. wet. Jakub Basta i lek. wet. Ma-
rek Kwiatkowski.

W pierwszym roku IV kadencji Rada pracowa-
ła w składzie 11-osobowym. Ze składu Rady od-
szedł lek. wet. Paweł Kobylarz, sekretarz Rady, który 
przeniósł się do województwa mazowieckiego i tam 
podjął pracę w Inspekcji Weterynaryjnej. Nowym 
sekretarzem Rady został lek. wet. Przemysław Łoś.

Rada pracuje, wykonując swoje obowiązki zwią-
zane głównie z przyznawaniem prawa wykonywa-
nia zawodu, wpisywaniem gabinetów i przychod-
ni weterynaryjnych do ewidencji zakładów lecz-
niczych dla zwierząt, wydawaniem upoważnień 
do wystawiania paszportów, przyznawaniu zapo-
móg potrzebującym członkom Izby itp. Ze wzglę-
dów finansowych zaprzestano wydawania Biulety-
nu Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

W miarę posiadanych środków finansowych Izba 
była i jest obecnie organizatorem lub współorgani-
zatorem spotkań, konferencji, szkoleń dla lekarzy 
weterynarii. Warto wymienić w tym miejscu spo-
tkania w Cisnej, Krośnie, Sanoku. Wspólnie z pod-
karpackim wojewódzkim lekarzem weterynarii sa-
morząd był współorganizatorem skierowanego do 
lekarzy wolnej praktyki szkolenia z zakresu zasad 

obrotu weterynaryjnymi produktami leczniczymi. 
Szkolenia te odbyły się w Krośnie, Sanoku, Prze-
myślu, Nisku, Dębicy i Rzeszowie.

Na szczególną uwagę zasługuje uroczystość nada-
nia Publicznemu Gimnazjum w Wadowicach Gór-
nych imienia Leszka Deptuły. Był on naszym kolegą, 
wieloletnim członkiem Rady i wiceprezesem Rady 
Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, mar-
szałkiem województwa podkarpackiego, posłem na 
Sejm, który tragicznie zginął w katastrofie smoleń-
skiej. Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną na tej 
uroczystości reprezentował członek Krajowej Rady, 
prezes Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Wetery-
naryjnej dr Władysław Rutkowski. Pamięć o Leszku 
Deptule, który aktywnie działał dla dobra zawodu 
lekarza weterynarii nie tylko w Izbie Podkarpackiej, 
została tym samym zapisana na trwale w nazwie 
Publicznego Gimnazjum w Wadowicach Górnych, 
gdzie żył i pracował jako lekarz weterynarii.

Członkowie Rady IV kadencji aktywnie pracu-
ją w organach Izby Krajowej. Zarówno prezes, jak 
i wiceprezes lek. wet. Roman Strokoń są członka-
mi Krajowej Rady. Roman Strokoń jest przewodni-
czącym Komisji Budżetowo-Finansowej Krajowej 
Rady, lek. wet. Elżbieta Bartler jest wiceprzewodni-
czącą Krajowej Komisji Rewizyjnej, a lek. wet. Ma-
rek Stanisławczuk jest członkiem Krajowego Sądu 
Lekarsko-Weterynaryjnego.

Kontynuując wieloletnią tradycję, samorząd 
lekarsko-weterynaryjny Podkarpacia utrzymuje 
bliskie kontakty z lekarzami weterynarii sąsied-
nich krajów – Słowacji i  Ukrainy, podejmując 
przedstawicieli lekarzy weterynarii tych krajów.

Podsumowując działalność naszej, najmłod-
szej, Okręgowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
w kraju, podkreślić należy, że mamy świadomość 
zachodzących zmian w  naszym zawodzie. Sto-
imy jednak przed zmianami, które trudno zdefi-
niować. Z jednej strony, tak jak wszyscy lekarze 
weterynarii w naszym kraju, świętujemy 25-lecie 
samorządu, a z drugiej – nie możemy spokojnie 
patrzeć na to, co przed nami. Jaki będzie kształt 
zawodu, samorządu zawodowego i miejsca leka-
rzy weterynarii w ochronie zdrowia publicznego? 
To pytanie zadajemy sobie również w Podkarpac-
kiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej.

Dr Władysław Rutkowski

Posiedzenie Rady Izby 
Podkarpackiej III kadencji.  

Od lewej:  
wiceprezes dr Władysław Rutkowski, 

prezes Roman Strokoń, 
sekretarz lek. wet. Magdalena Machaj
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