
Apel 

Kujawsko – Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

dla nowo wstępujących do zawodu lekarzy weterynarii. 

  

Rada  Okręgowa  Kujawsko  - Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z 

przykrością zwraca uwagę na fakt nieodbierania przygotowanych dla lekarzy 

weterynarii,  wstępujących do zawodu, dyplomów prawa wykonywania zawodu 

przygotowanych na  czerpanym  papierze  z  ozdobnym  lakowym  negatywem 

okrągłej  pieczęci izbowej. Otrzymanie  dyplomu oczywiście nie jest warunkiem 

podjęcia  pracy  zawodowej, jest jednak rozpoznawalnym dowodem 

przynależności  do  naszego  zawodu. Forma  opracowania  i  wykonania  

dyplomu  jest wizytówką lekarza weterynarii oraz pamiątką na przyszłość. 

Niewiele grup  zawodowych może w ten sposób uhonorować nowo 

wstępujących adeptów w szeregi danej profesji. Prezentowanie dyplomu w 

oprawionej formie w zakładach  leczniczych dla zwierząt jest bardzo dobrze 

przyjmowane przez usługobiorców -   właścicieli  zwierząt  towarzyszących  i  

domowych.  Wręczanie  dyplomów  poprzedzone  jest  podjęciem  uchwały  

przez  Radę  w  sprawie  nadania  prawa  wykonywania  zawodu  i  przyjęcia  w  

poczet  lekarzy  weterynarii  naszej  Izby. Przekazywanie  dyplomów    ma  

miejsce podczas posiedzeń Rady Kujawsko  - Pomorskiej Izby Lekarsko 

Weterynaryjnej, zjazdów sprawozdawczo - wyborczych,  organizowanych  

imprezach  integracyjnych naszego środowiska i innych  uroczystych  

spotkaniach.  W  chwili  obecnej  w  siedzibie  naszej  Izby zgromadzonych jest 

kilkadziesiąt dyplomów prawa wykonywania zawodu, nieodebranych  przez  

nasze  Koleżanki i Kolegów. Budzi to naszą głęboką troskę  i  świadczy albo o 

niewiedzy w tym zakresie lub co gorsza o braku poszanowania  dla  wieloletniej  

tradycji  i  starań  naszego  samorządu  w  przygotowaniu  pamiątkowych 

dyplomów co jest niezrozumiałe dla członków Rady Kujawsko – Pomorskiej  

Izby  Lekarsko-Weterynaryjnej  i znacznej części  tworzących ten samorząd 

lekarzy weterynarii. W związku z powyższym zwracamy się z kolejnym apelem  

do  wszystkich  Koleżanek  i  Kolegów,  którzy  do  tej  pory  nie  są  w 

posiadaniu dyplomów o  refleksję w tym zakresie i ich odbiór. Zwracamy się 

także do  absolwentów  wydziałów medycyny weterynaryjnej,  wstępujących do 



naszej Izby,  do  obowiązkowego  uczestnictwa  w  uroczystościach  wręczenia  

prawa  wykonywania zawodu, organizowanych przez naszą Radę, o czym będą 

Państwo każdorazowo informowani w imiennych zaproszeniach. Pragniemy 

nadmienić, że oficjalny ubiór podczas uroczystości w każdym przypadku 

stanowić będzie o podniosłym charakterze tego święta i wyrazem szacunku dla 

istoty spotkania. 


