Rys historyczny samorządności w polskiej służbie
weterynaryjnej na przestrzeni XIX – XXI wieku
z e szczególnym jej uwzględnieniem na terenie
naszego województwa w zmieniających się granicach
terytorialnych
Samorządność w służbie weterynaryjnej w zaborach
oraz po odzyskaniu niepodległości do 1939 r.
Pierwsza polska organizacja lekarzy weterynarii powstała w zaborze austriackim w 1886 r.,
jako Galicyjskie Towarzystwo Weterynaryjne. Następna powstała w zaborze rosyjskim w
1909 r., w Warszawie pod nazwą Warszawskie Towarzystwo Weterynaryjne. W zaborze
pruskim, z powodu znacznego ucisku narodowego, nie było możliwości powołania polskich
organizacji zawodowych. W niepodległej Polsce Galicyjskie Towarzystwo przekształcono w
Małopolskie Towarzystwo Lekarzy Weterynaryjnych, natomiast Warszawskie Towarzystwo
Weterynaryjne w Polskie Towarzystwo Lekarzy Weterynaryjnych. W Poznaniu w 1919 r.
utworzono Wielkopolskie Towarzystwo Lekarzy Weterynarii. Organizacje te miały na celu
podnoszenie wiedzy oraz ochronę interesów zawodowych.
Po odzyskaniu niepodległości, w 1920 r. utworzono województwo pomorskie, którego
granice administracyjne i przynależność powiatów oraz miast w okresie 1920 – 1939
kształtowały się następująco:
Przynależność administracyjna powiatów w województwie pomorskim
w okresie 1920 – 1939
1920
1926-1929
1932
1938
Powiaty ziemskie
brodnicki.
chełmiński
chojnicki
grudziądzki
kartuski
kościerski
lubawski
sępoleński
starogardzki
świecki
tczewski
toruński
tucholski
wąbrzeski

+ pucki
+ morski
+ wejherowski

Grudziądz.
Toruń

+ Gdynia

- gniewski

+ bydgoski
- działdowski
+ inowrocławski
+ lipnowski
+ nieszawski
+ rypiński
+ szubiński
+ włocławski
+ wyrzyski

Powiaty miejskie
+ Bydgoszcz
+ Inowrocław
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Służba weterynaryjna na terenie ówczesnego województwa pomorskiego, a przed jego
powstaniem działała w ramach pruskich przepisów weterynaryjnych. Lekarze weterynarii
narodowości niemieckiej stanowili ok. 60 % obsady kadrowej. Po zawarciu pokoju
wersalskiego opuszczali oni tereny polskie przenosząc się do Niemiec. Na ich miejsce do
województwa pomorskiego napływali lekarze weterynarii z Galicji i terenów zaboru
rosyjskiego. Liczną grupę stanowili także wojskowi lekarze weterynarii. Taki mieszany stan
kadrowy powodował zamęt w stosowaniu jednolitych przepisów weterynaryjnych,
szczególnie wobec przyzwyczajeń stosowania przepisów sprzed odzyskania niepodległości,
gdzie w poszczególnych zaborach stosowano różne przepisy dotyczące wykonywania
zawodu.
Pierwszym Wojewódzkim Inspektorem Weterynarii w województwie pomorskim po
odzyskaniu niepodległości został dr Szczepan Gracz, działający z wielkim zaangażowaniem
w zakresie ujednolicenia przepisów, na których opierałaby się praca lekarzy weterynarii.
Szczepan Gracz pochodzący z Sypniewa, leżącego w obecnym powiecie Sępólno Krajeńskie, to wybitny
przedstawiciel naszego zawodu o niezmiernie ciekawym życiorysie. To lekarz weterynarii i uznany
administrator weterynaryjny, zaangażowany społecznik, działacz niepodległościowy, wreszcie pallotyn,
ksiądz niosący w czasie okupacji nie tylko wiarę i pocieszenie w modlitwie, ale także pomoc konspiracyjną
ratującą przed prześladowaniami okupanta. Zamordowany przez Niemców w łódzkim więzieniu w
Radogoszczy 21 listopada 1942 r. Jemu poświęcono sesję historyczną zorganizowaną w Sypniewie we
wrześniu 2018 r. oraz opracowania i publikacje zawarte z V Zeszycie Historycznym KPILW.

Z jego inicjatywy, oraz z inicjatywy lekarzy weterynarii: dr. Edmunda Sobolewskiego ze
Świecia oraz dr. Franciszka Ziegerta ze Starogardu, 20 lipca 1920 r. powstało Towarzystwo
Lekarzy Weterynaryjnych na Pomorzu z siedzibą w Toruniu.
W powołaniu tego
Towarzystwa uczestniczyli również inni lekarze weterynarii: Józef Wilamowski z Wąbrzeźna,
Bronisław Osiński z Grudziądza, Eugeniusz Schwartz z Torunia, Franciszek Górski z
Chełmży. Towarzystwo zajmowało się między innymi uregulowaniem pilnych spraw w
zakresie organizacji działania ówczesnej służby weterynaryjnej. Były to sprawy opracowania
taryfy opłat za czynności lekarsko – weterynaryjne, ujednolicenia stosowania urzędowych
pieczęci, wystawiania jednolitych świadectw i zaświadczeń weterynaryjnych. Pracowano
także nad wypracowaniem form zrzeszania się lekarzy wet., prowadzenia szkoleń, itp.
Towarzystwo oprócz obrony interesów zawodowych i działalności naukowej prowadziło
prace nad polskimi przepisami prawnymi dotyczącymi zwalczania chorób zaraźliwych
zwierząt i badania zwierząt rzeźnych i mięsa. Towarzystwo w znacznym stopniu przyczyniło
się do powstania ustaw w 1927 i 1928 r. Skupiało większość pomorskich lekarzy
weterynaryjnych (11). Dr Gracz jako pierwszy polski lekarz wet. pracujący w Toruniu,
publikował prace naukowe. W 1923 r. dołączył do Towarzystwa i intensywnie w nim działał
Anastazy Kensik, lekarz weterynarii pracujący w Chełmnie, a od 1931 r. w Świeciu (
niezwykle ciekawa i twórcza postać lekarza weterynarii).
Towarzystwo Lekarzy Weterynaryjnych na Pomorzu, tak jak inne tego typu regionalne
towarzystwa, istniało do 1929 r. W zbiorach Państwowego Archiwum w Bydgoszczy istnieje
oryginalny protokolarz tego Towarzystwa zawierający szereg cennych informacji o stanie
ówczesnej służby weterynaryjnej w woj. pomorskim.
Po zlikwidowaniu działalności Towarzystw, na ich miejsce powstały Izby LekarskoWeterynaryjne jako organy samorządu terytorialnego. Izby te działały w ramach powstałego
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ogólnopolskiego
Zrzeszenia Lekarzy Weterynaryjnych Rzeczpospolitej Polski. Do
Zrzeszenia należeli prawie wszyscy lekarze weterynarii, łącznie z lekarzami pracującymi w
wojsku. Zrzeszenie dbało o rozwój nauki i instytucji weterynaryjnych w państwie, oraz o
samodzielność organizacyjną służby weterynaryjnej na wszystkich szczeblach
administracyjnych. Powołano stałą Radę Weterynaryjną przy Ministerstwie Rolnictwa,
będącą ciałem opiniotwórczym w sprawach weterynaryjnych. Zrzeszenie dbało o wydawanie
czasopiśmiennictwa fachowego, wysoki poziom etyczny zawodu, jak również o
zabezpieczenie materialne członków zawodu i ich rodzin. Towarzystwa i Zrzeszenia
organizowały ogólnopolskie zjazdy lekarzy weterynarii.
Jeszcze przed powołaniem Towarzystw, 5 grudnia 1919 r. w Warszawie odbył się Pierwszy
Wszechpolski Zjazd Organizacyjny Lekarzy Weterynarii. Było to wyjątkowe wydarzenie w
dziejach polskiej weterynarii. Na Zjeździe staraniem organizatorów zebrało się 271 lekarzy
weterynarii reprezentujących obszary wszystkich dawnych zaborów. Była to jedna trzecia
wszystkich lekarzy weterynarii pracujących wówczas w II Rzeczypospolitej Polskiej. W
czasie trwania Zjazdu wypracowano zasady organizacji struktur służby weterynaryjnej, tak
państwowej, jak i lecznictwa weterynaryjnego. Zadecydowano o utworzeniu jednej dla
całego państwa struktury samorządowej lekarzy weterynarii, a także nakreślono zasady
kształcenia przyszłych kadr weterynaryjnych i powołania fachowych czasopism informacyjno
– zawodowych - Przeglądu Weterynaryjnego i Wiadomości Weterynaryjnych.

Izby Lekarsko – Weterynaryjne i ich istnienie w okresie 1945 – 1954
Po zakończeniu II wojny światowej już w 1945 r. Dekretem Rady Ministrów z dnia 6
czerwca 1945 r. Rada Ministrów zdecydowała o utworzeniu Izb Lekarsko – Weterynaryjnych.
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Na podstawie tego dekretu wydano Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z
dnia 17 lipca 1945 r. w sprawie jego wykonania i powołano w Polsce 7 Okręgowych Izb
Lekarsko Weterynaryjnych.
Województwo pomorskie należało do Pomorsko – Mazurskiej Izby Lekarsko –
Weterynaryjnej z siedzibą w Gdańsku – Oliwie.
(Powstanie
Pomorsko
Med. Wet. nr 8/1946 str. 383)

–

Mazurskiej

Izby

Lekarsko

–

Powołano także Naczelną Izbę Lekarsko – Weterynaryjną w Warszawie
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Weterynaryjnej

W marcu 1945 r. z województwa pomorskiego wydzielono województwo gdańskie.
Pozostałe powiaty województwa pomorskiego przeniesiono do Bydgoszczy, gdzie powstał
Urząd Wojewódzki. W czerwcu 1950 r. powstało województwo bydgoskie ( województwa
przyjęły nazwy od miast, gdzie mieściły się władze wojewódzkie).
Województwo bydgoskie liczyło początkowo 24 powiaty, a od 1955 r. 26 powiatów, gdyż
utworzono
wówczas
powiat
radziejowski
z
części
dotychczasowego
powiatu aleksandrowskiego i powiat golubsko-dobrzyński z części powiatów: rypińskiego,
wąbrzeskiego oraz brodnickiego .

Organizacje zawodowe w latach 1950 – 1991
Od roku 1950 następowała powolna dyskredytacja Izb Lekarsko –Weterynaryjnych,
powodowana naciskami politycznymi oraz całkowitym upaństwowieniem służby
weterynaryjnej.
Walne Zebranie Naczelnej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej w dniu 29.06.1950 r. podjęło
uchwałę o konieczności przekształcenia Izb w „inną instytucję”. Od tego czasu podejmowano
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jeszcze próby „zjednoczenia” służby w jednym związku zawodowym, bo tylko w takiej
formie uznawano formacje zawodowe. W roku 1951 Powołano Sekcję Weterynaryjną przy
Związku Zawodowym Pracowników Służby Zdrowia. Także w tym samym roku
utworzono przy Naczelnej Organizacji Technicznej Sekcję Weterynaryjną. Powołano także
Izby Weterynaryjne w miejsce Izb Lekarsko - Weterynaryjnych. Były to jednak działania
nietrwałe, niespełniające oczekiwań władzy ludowej, na co wpływ mieli lekarze weterynarii,
którzy tej władzy sprzyjali.
Na Walnym Zebraniu Naczelnej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w dniu 21 grudnia 1952 r.
doszło do dyskusji w trakcie której przeważyły głosy opowiadające się za zmianą obecnego
kształtu Izb Lekarsko – Weterynaryjnych. Taki komentarz do dyskusji nadano w prasie
weterynaryjnej ( Źródło : Medycyna Weterynaryjna nr 6 / 1953 r. )
„ Głosy te są dowodem, że sprawa należytego postawienia organizacji skupiającej i
reprezentującej cały nasz zawód, jego mobilizacji, jak najlepszego wykonania ciągle
wzrastających zadań w okresie budowy socjalizmu w Polsce, a zwłaszcza przebudowy
wsi, nie są nam obojętne” .
W roku 1954 na podstawie przytoczonego niżej Dekretu z dnia 18 września 1954 r. zniesiono
Izby Lekarsko – Weterynaryjne, a ich majątek przekazano do Sekcji Weterynaryjnej
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa zrzeszonego w Naczelnej Organizacji
Technicznej, gdzie utworzono Sekcję Służby Weterynaryjnej.

Zrzeszenie Lekarzy Weterynarii w latach 1957 – 1968
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Zrzeszenie Lekarzy i Techników Weterynarii w latach 1968 -1991
W listopadzie 1956 r. na Nadzwyczajnym Ogólnokrajowym Zjeździe Delegatów tej Sekcji
wysunięto postulat o utworzenie odrębnej organizacji zawodowej pod nazwą Zrzeszenia
Lekarzy Weterynaryjnych.
Fakt ten dokonał się w dniu 21 października 1957 r., kiedy to Zrzeszenie wpisano do Rejestru
Stowarzyszeń i Związków m. stołecznego Warszawy. Opracowany i przyjęty na Zjeździe
Delegatów Zrzeszenia statut przewidywał, że Zrzeszenie łączy ogół lekarzy weterynarii,
reprezentuje zawód lekarsko – weterynaryjny, utrzymuje więzi organizacyjne i współdziała z
władzami państwowymi w dziedzinie weterynarii i ochrony zdrowia publicznego. Uchwalono
także, że najwyższą władzą Zrzeszenia jest Zjazd Delegatów ( od 1972 r. Walny Zjazd
Delegatów ). Takich Zjazdów do roku 1976 było 14. Zrzeszeniem kierował Zarząd Główny,
którego członkami byli wszyscy prezesi 18 ówczesnych oddziałów
( od 1976 oddziałów było 49 ). Rok 1968 przyniósł zmianę charakteru organizacji i zmianę
nazwy na Zrzeszenie Lekarzy i Techników Weterynarii. Technicy jako personel pomocniczy
kształcili się w kilkunastu istniejących w kraju Państwowych Technikach Weterynaryjnych.
Ich rola jednak szybko zmieniała się i wobec braku lekarzy weterynarii i przypisaniu im wielu
zadań z zakresu profilaktyki, technicy zajmowali się także samodzielnym leczeniem zwierząt
W roku 1979 Zrzeszenie liczyło 8232 członków.
Zrzeszenie w takim kształcie działało do kwietnia 1991 kiedy to na mocy uchwały
Nadzwyczajnego Zjazdu Zrzeszenia podjęto decyzję o jego rozwiązaniu (Ż.W nr 6/1991)

Powstawanie Izb Lekarsko - Weterynaryjnych 1989 – 1991
Działania Federacji Związków Zawodowych Pracowników Weterynarii oraz władz
Zrzeszenia Lekarzy i Techników Weterynarii zapoczątkowały w roku 1989 prace nad
reorganizacją służby weterynaryjnej i dostosowana jej struktur do nowych przemian
ustrojowych. Powstał Zespół ds. reorganizacji, który w grudniu 1989 r. po wielu spotkaniach
i konsultacjach z władzami Ministerstwa Rolnictwa, Departamentu Weterynarii,
wojewódzkimi środowiskami lekarzy weterynarii i zawodowymi organizacjami przedłożył
ówczesnemu V-ce Premierowi i Ministrowi Rolnictwa prof. Czesławowi Janickiemu
wypracowane wnioski. Wśród nich między innymi znalazły się postulaty dotyczące podziału
służby weterynaryjnej na służbę państwową i sektor prywatny. Działania te oraz sprzyjający
zmianom klimat doprowadziły do ustalenia ilości 63 osób, które stanowić miały Komitet
Organizacyjny Izb Lekarsko – Weterynaryjnych. W listopadzie 1990 r. zwrócono się do
wszystkich Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii o przedstawienie, w drodze
demokratycznego wyboru, jednego lekarza weterynarii jako przedstawiciela województwa (
49 osób ). W skład powołanego dnia 26 marca 1991 r. Komitetu z terenu istniejących
województw bydgoskiego , toruńskiego i włocławskiego weszli: Zenon Grzeczka ( Federacja
Związków Zawodowych ) i Bartosz Winiecki z woj. bydgoskiego, Jerzy Głowacki z woj.
toruńskiego i Aleksander Słowikowski z woj. włocławskiego.
I Posiedzenie Komitetu Organizacyjnego odbyło się w Puławach w dniach 15 - 16 marca
1991 r. Ustalono tam, że I Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii ( Założycielski )
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odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 27 – 29 czerwca 1991 r. Należy zaznaczyć, że w tym
czasie uchwalono już Ustawę z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i
izbach lekarsko – weterynaryjnych ( Dz. U. nr 8 poz. 27 z dnia 29 grudnia 1990 r.), która
obowiązywała od dnia 29 lipca 1991 r.
Delegatami na I Krajowy Zjazd w Bydgoszczy byli : z Bydgoszczy – Zenon Grzeczka, Jacek
Klimczak, Ryszard Kuźma, Edward Malinowski, Michał Ranus, Bartosz Winiecki; z Torunia
i Włocławka Tomasz Borowski, Jerzy Głowacki, Aleksander Słowikowski, Jan Średziński,
Krystian Urbański.
Na Zjeździe w Bydgoszczy oprócz ważnych spraw organizacyjnych ustalono zasięg
terytorialny oraz miejsce siedzib Okręgowych Izb Lekarsko – Weterynaryjnych. Na „naszym”
terenie utworzono dwie Okręgowe Izby: Kujawsko – Pomorską z siedzibą w Golubiu –
Dobrzyniu oraz Bydgoską z siedzibą w Bydgoszczy. Przed zjazdem w Puławach trwały
rozmowy o powołaniu na terenie naszych trzech województw jednej Okręgowej Izby. Mimo
kilku spotkań i rozmów z delegacjami lekarzy weterynarii reprezentującymi poszczególne
województwa do powołania jednej Izby nie doszło.

Izby Lekarsko – Weterynaryjne na terenie obecnego województwa
w latach 1991 – 2000
Tak jak już wcześniej podano, na terenie dawnego województwa bydgoskiego, podzielonego
w 1975 r. w wyniku reformy administracyjnej kraju na trzy mniejsze: bydgoskie, toruńskie
i włocławskie, zgodnie z rekomendacją lekarzy weterynarii – członków komitetów
założycielskich lokalnych struktur korporacyjnych, w 1991 r. powołano do istnienia dwie
okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne:
– Bydgoską Izbę Lekarsko-Weterynaryjna z siedzibą w Bydgoszczy utworzoną w trakcie
Zjazdu Założycielskiego 15 maja 1991 r. w Bydgoszczy, liczącą 281 członków i działającą na
terenie województwa bydgoskiego. Siedziba Bydgoskiej Izby mieściła się przy ul.
Powstańców Wielkopolskich 10, w pomieszczeniach udostępnionych przez ówczesny
Wojewódzki Zakład Weterynarii.
– Kujawsko – Pomorską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną z siedzibą w Golubiu Dobrzyniu,
która powstała podczas zjazdu założycielskiego w Przysieku w 1991 r. Izba liczyła
296 członków i obejmowała swoim zasięgiem województwo toruńskie i włocławskie.
Taki stan trwał w latach 1991 – 1999 przez dwie kolejne kadencje. Prezesami Izb byli:
Bydgoskiej - dr n. wet. inż. Bartosz Winiecki, Kujawsko – Pomorskiej lek. wet. Jan
Średziński. W Izbie Bydgoskiej od sierpnia 1991 r. wydawano Biuletyn Bydgoskiej Izby
Lekarsko – Weterynaryjnej. Biuletyn ten wydawano także w Kujawsko – Pomorskiej Izbie
Lekarsko – Weterynaryjnej do zakończenia jej działalności.
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Składy osobowe organów w.w Izb przedstawiały się następująco:

Bydgoska Izba Lekarsko – Weterynaryjna (Bydgoszcz )
I Kadencja 1991 - 1996
Prezes Rady - dr n. wet. inż. Bartosz Winiecki
V-ce prezes - doc. dr hab. Edward Malinowski
V-ce prezes - dr n. wet. Jacek Judek
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej lek. wet. Michał Ranus
Przewodniczący Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego lek. wet. Zbigniew Kowalski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - lek. wet. Jerzy Dymek
II Kadencja 1996 – 2001
Prezes Rady - dr n. wet. inż. Bartosz Winiecki
V-ce prezes - dr n. wet. Jacek Judek
V-ce prezes - dr n. med. Maciej Kaptur
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - lek. wet. Krzysztof Joppek
Przewodniczący Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego - lek. wet. Jerzy Janikowski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - lek. wet. Jerzy Dymek
Pomorsko – Kujawska Izba Lekarsko Weterynaryjna – ( Toruń , Włocławek )
I Kadencja 1991 - 1996
Prezes Rady - lek. wet. Jan Średziński
V-Prezes - lek. wet. Krzysztof Walentynowicz.
Sekretarz - lek. wet Tomasz Borowski
Skarbnik - lek. wet Małgorzata Miodyńska.
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – dr Eugeniusz Paluszkiewicz
Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarsko – Weterynaryjnego - lek. wet.
Kazimierz Watkowski
II Kadencja 1996 - 2001
Prezes Rady - lek. wet Jan Średziński.
V- Prezes- lek. wet Ludwik Andrzejewski
V-ce Prezes - lek. wet. Józef Siebers.
Sekretarz - lek. wet Teresa Chajkowska.
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - dr Eugeniusz Palkuszkiewicz
Przewodniczący Okręgowego Sądu - lek. wet Kazimierz Watkowski.
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Kujawsko – Pomorska Izba Lekarsko –Weterynaryjna
w latach 2000 -2022
Zmiany administracyjne w kraju które nastąpiły z dniem 1 stycznia 1999 r. spowodowały
likwidację dotychczasowych 49 województw. W ich miejsce powstało 16 województw
podzielonych na powiaty. Z województw bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego powstało
województwo kujawsko – pomorskie. Taki stan wpłynął na połączenie dotychczasowych
dwóch izb Bydgoskiej i Kujawsko – Pomorskiej w jedną Kujawsko – Pomorską. W kraju od
tej pory istnieje 16 Okręgowych Izb Lekarsko – Weterynaryjnych. Zmiany oprócz naszej Izby
dokonały się także w Izbie Małopolskiej z której wydzielono Izbę Podkarpacką.
W marcu 2000 r. w Przysieku k/Torunia odbył się Zjazd Założycielski Kujawsko –
Pomorskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej. Ustalono , ze siedzibą Izby będzie Toruń.
Prezesem Izby został Bartosz Winiecki.

Składy organów KPILW w poszczególnych kadencjach
Kujawsko – Pomorska Izba Lekarsko – Weterynaryjna
(jako kontynuacja działalności poprzednich Izb stąd III kadencja )
III Kadencja 2001 – 2005
Prezes Rady dr n. wet. inż. Bartosz Winiecki
V-ce Prezes - lek. wet Józef Siebers
V-ce Prezes lek. wet Konstanty Klusek
Sekretarz Rady lek. wet Bogumiła Wiesława Mikołajczak
Skarbnik – lek. wet Jerzy Dymek
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – lek. wet. Jerzy Janikowski
Przewodniczący Okręgowego Sądu - lek. wet. Ryszard Tyborski
IV Kadencja 2005 – 2009
Prezes Rady dr n. wet. inż. Bartosz Winiecki
V-ce Prezes lek. wet Konstanty Klusek
Sekretarz Rady lek. wet Bogumiła Wiesława Mikołajczak
Skarbnik – lek. wet. Jerzy Dymek
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – lek. wet. Jerzy Janikowski
Przewodniczący Okręgowego Sądu - lek. wet. Ryszard Tyborski
V Kadencja 2009 – 2013
Prezes Rady – lek. wet Konstanty Klusek
V-ce Prezes – dr n. wet. inż. Bartosz Winiecki
V-ce Prezes – lek. wet. Stefan Fafiński
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Sekretarz Rady lek. wet. Iwona Zuchniak
Skarbnik – lek. wet. Andrzej Domagalski
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – dr n. wet. Jacek Judek
Przewodniczący Okręgowego Sądu - lek. wet. Piotr Pułkownik
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – lek. wet. Zygmunt Gadomski
IV Kadencja 2013 – 2017
Prezes Rady – lek. wet. Maciej Bachurski
V-ce Prezes – dr n. wet. Jolanta Dąbrowska
V-ce Prezes – lek. wet. Stefan Fafiński
V-ce Prezes – lek. wet. Jarosław Dąbrowski
Sekretarz Rady lek. wet. Iwona Zuchniak
Skarbnik – lek. wet. Andrzej Domagalski
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – lek. wet. Andrzej Klimowski
Przewodniczący Okręgowego Sądu - lek. wet. Piotr Pułkownik
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – lek. wet. Zygmunt Gadomski
VI Kadencja 2017 – 2021
Prezes Rady – lek. wet. Maciej Bachurski
V-ce Prezes – dr n. wet. Jolanta Dąbrowska
V-ce Prezes – lek. wet. Stefan Fafiński
V-ce Prezes – lek. wet. Jarosław Dąbrowski
Sekretarz Rady lek. wet. Iwona Zuchniak
Skarbnik – lek. wet. Andrzej Domagalski
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – lek. wet. Andrzej Klimowski
Przewodniczący Okręgowego Sądu - lek. wet. Piotr Pułkownik
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – lek. wet. Zygmunt Gadomski
VII Kadencja 2021 – 2025
Prezes Rady – lek. wet. Andrzej Klimowski
V-ce Prezes lek. wet Maciej Bachurski
V-ce Prezes – lek. wet. Jarosław Dąbrowski
V-ce Prezes – lek. wet. Sławomir Andryszak
Sekretarz Rady lek. wet. Iwona Zuchniak
Skarbnik – lek. wet. Andrzej Domagalski
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – lek. wet. Leszek Mańkowski
Przewodniczący Okręgowego Sądu - lek. wet. Piotr Pułkownik
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – lek. wet. Zygmunt Gadomski

W drodze uchwał Rada Kujawsko – Pomorskiej Izby Lekarsko –
Weterynaryjnej przyznała Honorowe Członkostwo naszej Izby
następującym osobom:
Honorowi członkowie
Kujawsko – Pomorskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej
prof. dr hab. Vidmantas Bižokas – prezydent Izby Lekarsko – Weterynaryjnej Republiki
Litewskiej
dr Zsolt Pinter – sekretarz generalny Europejskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii
Praktyków (UEVP) oraz prezydent Węgierskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej dla miasta i
okręgu Budapeszt
dr Jonas Jacunskas – Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Wilnie
prof. dr hab. Kazimieras Lukauskas – Główny Lekarz Weterynarii Republiki Litewskiej
oraz wiceprezydent Międzynarodowego Biura Epizootycznego (OIE) w Paryżu
dr n. wet. Robert Karczmarczyk – wiceprezes Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko –
Weterynaryjnej oraz prodziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu
Emilian Kudyba – zastępca Powiatowego Lekarza Wet. w Łomży, uznany działacz
samorządu lekarsko – weterynaryjnego.
Marian Waszkiewicz – prezes Rady Północno-Wschodniej Izby Lekarsko –Weterynaryjnej
w Białymstoku III kadencji
Jason Karl Aldiss - BVMS, MRCVS – prezydent Weterynaryjnego Stowarzyszenia Ochrony
Zdrowia Publicznego UK, prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Higienistów
Weterynaryjnych (UEVH)
Andrzej Chirkowski - sekretarz generalny Europejskiego Stowarzyszenia Państwowych
Lekarzy Weterynarii (EASVO)
Bartosz Winiecki - Prezes I i II kadencji Rady Bydgoskiej ( 1991 -1999 ) oraz I i II
kadencji Kujawsko – Pomorskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej ( 2000 – 2009 ) Prezes
Krajowej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w latach 1999 – 2005, Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Mogilnie 2003 – 2016 r.
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Jan Średzinski - ( 1942 – 2021 ) Prezes I i II kadencji Kujawsko – Pomorskiej Izby
Lekarsko – Weterynaryjnej z siedzibą w Golubiu – Dobrzyniu ( 1991 – 1999 ) , Powiatowy
Lekarz Weterynarii w Golubiu – Dobrzyniu ( 1976 – 2020 )
Józef Białowąs - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrołęce , zasłużony działacz
samorządowy.
Ryszard Tyborski - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mogilnie ( 1975 – 2003 ), inspektor
WIW ( 2003 – 2015 ) działacz samorządu lekarsko – weterynaryjnego ( 1991 – 1994 , 2001 –
2022 ) założyciel i przewodniczący Koła Seniorów Lekarzy Weterynarii przy KPILW .
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