
stowarzyszenia Tymczasowa Świętokrzyska Izba 
Lekarsko-Weterynaryjna. Pierwszym prezesem 
Okręgowej Świętokrzyskiej Izby Lekarsko-Wete-
rynaryjnej, jako samorządu umocowanego praw-
nie w ustawie z 21 grudnia 1990 r., został Stefan 
Noworyta z  Jędrzejowa, a pierwszym Rzeczni-
kiem Odpowiedzialności Zawodowej Jan Kozłow-
ski z Kielc. Zebranie, na którym ukonstytuowały 
się organy Izby Okręgowej, odbyło się 1 czerwca 
1991 r. Przewodniczącym Sądu Lekarsko-Wete-
rynaryjnego został Mieczysław Aleksandrowicz, 
a przewodniczącym Komisji Rewizyjnej  Leonard 
Lech. Podkreślenia wymaga fakt pojawienia się 
dużej grupy lekarzy weterynarii, którzy włączyli 
się do działalności Izby z chwilą powołania samo-
rządu. Na I Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii 
w Bydgoszczy delegatami byli Stefan Noworyta, 
Andrzej Szperl, Stanisław Bronkowski i Marian 
Popiołek. Na Zjeździe w skład pierwszej Krajo-
wej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej weszli z na-
szego grona Stefan Noworyta i Stanisław Bron-
kowski, co, jak na tak małą liczebnie Izbę okrę-
gową, było znaczącym sukcesem. 

Tak zakończył się okres tworzenia samorzą-
du lekarzy weterynarii w województwie święto-
krzyskim, chociaż ostateczny zakres terytorialny 
i skład członkowski ukształtował się dopiero po 
reformie administracyjnej. Liczba członków sa-
morządu zwiększyła się z początkowej 162 leka-
rzy weterynarii, do aktualnej liczby 436 członków 
wykonujących zawód i 38 pozostających w stanie 
spoczynku. Wpływ na to miało nie tylko zwięk-
szenie obszaru województwa w ramach reformy 
administracyjnej, ale także liczny napływ młodych 
lekarzy weterynarii, którzy na obszarze działania 
naszej Izby otrzymali prawo wykonywania zawo-
du i podjęli pracę. Łącznie Rada Świętokrzyskiej 

Izby Lekarsko-Weterynaryjnej nadała w  trybie 
uchwały prawa wykonywania zawodu dla 630 le-
karzy. Czas dwudziestopięcioletniej działalno-
ści Izby mimo licznych kontrowersji i zastrzeżeń 
potwierdził aspiracje naszego środowiska zawo-
dowego do samorządności. Wykreowane zostały 
różne formy działania na rzecz środowiska zawo-
dowego, dające poczucie jedności i wagi oddzia-
ływania. Czas pozwolił na wykreowanie bardzo 
licznej grupy działaczy samorządowych, którzy 
na Zjazdach Okręgowych uzyskali poparcie spo-
łeczności lekarzy weterynarii i byli wybierani do 
organów Świętokrzyskiej Izby. Łącznie w działal-
ności społecznej jako członkowie organów Izby na 
rzecz naszego środowiska uczestniczyło 83 leka-
rzy. W tej grupie znajduje się 15 członków Izby, 
którzy wybierani byli cztery i więcej razy, a dwaj 
aż sześciokrotnie. Są to Waldemar Lis i Mirosław 
Równicki. Z naszej Izby do grona członków or-
ganów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
Zjazdy Krajowe powołały 9  lekarzy weterynarii: 
Stanisława Bronkowskiego, Ryszarda Dula, Edytę 
Gawlik, Jacka Karwackiego, Artura Krakowiaka, 
Tadeusza Kulkiewicza, Stefana Noworytę, Maria-
na Popiołka i Mirosława Równickiego. 26 człon-
ków naszej Izby uhonorowanych zostało odzna-
ką „Meritus” – za zasługi dla samorządu lekar-
sko-weterynaryjnego.

Jubileusz uświadamia potrzebę dokumentowa-
nia historii zawodu, gdyż z upływem czasu uby-
wa ludzi pamiętających, jak było nawet w nieda-
lekiej przeszłości. Trzeba naszą historię ocalić 
od zapomnienia, tym bardziej że moje pokolenie 
może być z niej dumne. Nikt za nas tego nie zrobi.

Lek. wet. Stefan Noworyta

Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna rozpo-
częła działalność 4 kwietnia 1991 r. Tego dnia 

odbyło się posiedzenie Zespołu Założycielskie-
go, na którym przedstawiciele lekarzy weterynarii 
z województw bialskopodlaskiego, chełmskiego, lu-
belskiego, tarnobrzeskiego i zamojskiego powoła-
li Komitet Organizacyjny Zjazdu Założycielskiego. 
Przewodnictwo powierzono Ryszardowi Reszkow-
skiemu z Lublina. Ponadto zostały wyłonione trzy 
zespoły – programowy: prof. Zbigniew Pomorski, 
Tomasz Balak, Ryszard Kupicz, Grażyna Pawełczak, 
Krzysztof Wilczyński; wyborczy: dr n. wet. Janusz 
Karpiński, dr n. wet. Jacek Andrychiewicz, Tade-
usz Gałczyński, Wawrzyniec Laskowski, Sławomir 
Orlik, Karol Więcławski, i organizacyjny: Janusz 
Mańko, Władysław Domański, Ryszard Dopiera-
ła, Waldemar Ferenc, Jacek Mielniczuk, dr n. wet. 
Jan Sławomirski, Leszek Stępień, Marek Szpejna.

Od tego czasu corocznie odbywają się Zjazdy 
Sprawozdawcze Lekarzy Weterynarii Lubelskiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, w których uczest-
niczą delegaci z poszczególnych powiatów (okrę-
gów wyborczych) województwa lubelskiego, a co 
cztery lata Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy.

 – 1 czerwca 1991 r. – Zjazd Założycielski – wy-
bory organów I kadencji

 – 26 listopada 1995 r. – Zjazd Sprawozdawczo-
-Wyborczy – wybory organów II kadencji

 – 18  marca 2001  r.– Zjazd Sprawozdawczo- 
-Wyborczy – wybory organów III kadencji

 – 29  maja 2005  r. – Zjazd Sprawozdawczo- 
-Wyborczy – wybory organów IV kadencji

 – 18  marca 2009  r. – Zjazd Sprawozdawczo- 
-Wyborczy – wybory organów V kadencji

 – 21 kwietnia 2013 r. – Zjazd Sprawozdawczo- 
-Wyborczy – wybory organów VI kadencji
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Prezesami Rady Lubelskiej Izby Lekarsko- 
-Weterynaryjnej od początku działania Izby byli: 
dr n. wet. Jan Sławomirski w latach 1991–2001, 
lek. wet. Tomasz Wróblewski w latach 2001–2005, 
lek. wet. Tomasz Górski w latach 2005–2013 i dr n. 
wet. mgr prawa Piotr Listos – obecnie urzędujący.

Jesteśmy drugą co do liczby członków Izbą 
w  kraju. Obecnie jest nas 1603  osoby, w  tym 
1448  lekarzy pracujących zawodowo, 140 eme-
rytów i 15 rencistów. Siedzibą Izby jest zakupio-
ny ze środków własnych lokal położony w malow-
niczej dzielnicy Lublina, w bliskości Ogrodu Bo-
tanicznego i Muzeum Wsi Lubelskiej. Na terenie 
działania Izby zarejestrowanych jest 506 zakła-
dów leczniczych dla zwierząt, w tym 406 gabine-
tów, 85 przychodni, 10 lecznic, 4 kliniki i 1 labo-
ratorium. Na obszarze działania Lubelskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej istnieją również inne 
podmioty związane z  działalnością weteryna-
ryjną: Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Państwo-
wy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Insty-
tut Badawczy w Puławach, Ośrodek Diagnostyki 
i  Zwalczania Zagrożeń Biologicznych Wojsko-
wego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Puła-
wach, Biowet – Puławy Sp. z o.o., Przedsiębior-
stwo Wielobranżowe VET – AGRO Sp. z  o.o., 
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie,  
powiatowe inspektoraty weterynarii, graniczne 
inspektoraty weterynarii i hurtownie leków we-
terynaryjnych.

Członkowie Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej podczas posiedzenia. Od lewej: mec. Alicja Lemieszek – radca prawny, dr n. wet. Jerzy Krasucki, 
lek. wet. Jerzy Wrzesień, dr n. wet. mgr prawa Piotr Listos – prezes, dr n. wet. Jacek Andrychiewicz – przewodniczący Kasy Pośmiertnej, lek. wet. Stanisław Krzysztoń, 
lek. wet. Paweł Mateńko, lek. wet. Marzena Ramotowska-Kołbun, lek. wet. Wawrzyniec Laskowski, lek. wet. Jacek Kutrzuba, lek. wet. Sławomir Orlik, 
lek. wet. Tomasz Brzana – sekretarz, lek. wet. Stanisław Gajda – skarbnik, dr n. wet. Artur Burmańczuk, lek. wet. Gustaw Zaleski, lek. wet. Jerzy Korec, lek. wet. Jan Nowicki, 
lek. wet. Barbara Łuszczyńska, lek. wet. Remigiusz Gotner

Płk dr Zbigniew Mizak 
ze sztandarem Lubelskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej
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Przy Lubelskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryj-
nej działa Kasa Pośmiertna. Inicjatorem jej zało-
żenia i pierwszym przewodniczącym Zarządu był 
lek. wet. Bronisław Załuski. Celem Kasy Pośmiert-
nej jest organizowanie pomocy materialnej rodzi-
nom zmarłych lekarzy weterynarii. Długie lata pro-
wadził ją lek. wet. Juliusz Wesołowski wraz z Ry-
szardem Reszkowskim i Wojciechem Tyczyńskim. 
Obecnie przewodniczącym Zarządu jest dr n. wet. 
Jacek Andrychiewicz. Ponadto w skład Zarządu 
wchodzą lek. wet. Stanisław Gajda, prof. Zygmunt 
Wrona oraz lek. wet. Zygmunt Górski.

W 2007 r. został utworzony Fundusz Samopo-
mocowy, którego celem jest niesienie pomocy fi-
nansowej w wyjątkowych wypadkach losowych 
członkom Izby lub ich rodzinom. Podczas dłu-
goletniej działalności fundusz wielokrotnie przy-
czynił się do poprawy warunków osób potrzebują-
cych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

W 2009 r. ustanowiono Medal Lubelskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej, którego projekt wy-
konała ceniona lubelska artystka Jolanta Słomia-
nowska. Medal został wykonany w Państwowej 
Mennicy w Warszawie. W skład Kapituły Medalu 
wchodzą: prof. Zbigniew Nozdryn-Płotnicki, prof. 
Zygmunt Wrona, dr n. wet. Jacek Andrychiewicz, 
lek. wet. Wawrzyniec Laskowski i  lek. wet. To-
masz Górski. Medale są wręczane zasłużonym le-
karzom weterynarii podczas ważnych uroczysto-
ści samorządowych.

Od 2010 r. wszystkie ważne uroczystości naszej 
Izby otwiera poczet sztandarowy.

W obecnej, VI kadencji, Prezydium i Rada 
Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
i jej organy przedstawiają się następująco:

 – Prezes dr n. wet. mgr prawa Piotr Listos
 – Wiceprezes lek. wet. Andrzej Więcek
 – Wiceprezes lek. wet. Paweł Piotrowski
 – Sekretarz lek. wet. Tomasz Brzana
 – Skarbnik lek. wet. Stanisław Gajda
 – Członek lek. wet. Jerzy Wrzesień

Członkowie Rady
 – lek. wet. Jarosław Bliźniuk
 – dr n. wet. Artur Burmańczuk
 – lek. wet. Remigiusz Gotner
 – lek. wet. Jerzy Korec
 – dr n. wet. Jerzy Krasucki

 – lek. wet. Stanisław Krzysztoń
 – lek. wet. Jacek Kutrzuba
 – lek. wet. Wawrzyniec Laskowski
 – lek. wet. Paweł Mateńko
 – lek. wet. Jan Nowicki
 – lek. wet. Sławomir Orlik
 – dr n. wet. Tomasz Piech

Wręczenie Medalu Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przez członków Kapituły  
– prof. Zbigniewa Nozdryna-Płotnickiego (drugi od lewej) i dr. n. wet. Jacka Andrychiewicza (pierwszy od prawej) 

– lekarzowi weterynarii Tadeuszowi Dudkowi (pierwszy od lewej)

Od prawej: prezes Piotr Listos, 
przewodniczący Sądu Rafał Michałowski,  

wiceprezes Andrzej Więcek  
i pracownice biura: Anna Polska, 

Alicja Lemieszek, Teresa Flis, 
Teresa Sobótka

Medal Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
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 – lek. wet. Przemysław Pogódź
 – lek. wet. Marzena Ramotowska-Kołbun
 – lek. wet. Stanisław Zając
 – lek. wet. Gustaw Zaleski

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej  
i jego zastępcy

 – lek. wet. Tomasz Górski – ROZ
 – lek. wet. Piotr Barszcz – zastępca
 – dr n. wet. Zbigniew Mizak – zastępca
 – lek. wet. Maciej Szczawiński – zastępca
 – dr hab. Iwona Taszkun – zastępca

Członkowie Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego
 – lek. wet. Rafał Michałowski – przewodniczący
 – lek. wet. Krzysztof Kasperkiewicz – zastępca 

przewodniczącego
 – lek. wet. Agnieszka Lis – zastępca przewod-

niczącego
 – lek. wet. Rafał Belniak
 – lek. wet. Kamilla Smeja
 – lek. wet. Piotr Biełuszka
 – lek. wet. Krzysztof Wilczyński
 – dr n. wet. Hanna Czekaj

 – lek. wet. Jacek Kasprzyk
 – lek. wet. Andrzej Puchala

Członkowie Komisji Rewizyjnej
 – lek. wet. Barbara Łuszczyńska – przewodnicząca
 – lek. wet. Tadeusz Błachnio – zastępca prze-

wodniczącego
 – lek. wet. Michał Piasecki – członek

Komisja ds. Współpracy z Inspekcją 
Weterynaryjną

 – lek. wet. Stanisław Zając – przewodniczący
 – lek. wet. Marzena Ramotowska-Kołbun
 – lek. wet. Przemysław Pogódź
 – lek. wet. Gustaw Zaleski

Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego 
i Szkoleń

 – dr n. wet. Tomasz Piech – przewodniczący
 – dr n. wet. Jerzy Krasucki
 – lek. wet. Jan Nowicki

Komisja ds. Farmacji
 – dr n. wet. Jerzy Krasucki – przewodniczący
 – lek. wet. Sławomir Orlik
 – lek. wet. Wawrzyniec Laskowski

Komisja ds. Lekarzy Wolnej Praktyki
 – lek. wet. Remigiusz Gotner – przewodniczący
 – lek. wet. Stanisław Gajda
 – lek. wet. Jerzy Korec
 – lek. wet. Stanisław Krzysztoń
 – lek. wet. Jacek Kutrzeba
 – lek. wet. Paweł Mateńko
 – lek. wet. Andrzej Więcek

Komisja ds. Funduszu Samopomocowego
 – lek. wet. Stanisław Krzysztoń
 – lek. wet. Stanisław Gajda
 – lek. wet. Stanisław Zając

Dr n. wet. mgr prawa Piotr Listos

Prezes i wiceprezesi podczas 
uroczystego wręczania dyplomów 
prawa wykonywania zawodu

Wspólne zdjęcie członków Rady 
i absolwentów
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