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Załącznik nr 1 do uchwały 

Nr 63/2011/V KRL-W 

z dnia 19 grudnia 2011 r. 

 

Z A S A D Y 

gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Zasady gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych, zwane dalej w skrócie 

"zasadami gospodarki finansowej", regulują gospodarkę finansową Krajowej Izby Lekarsko-

Weterynaryjnej i okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych, zwanych dalej w skrócie 

"izbami lekarsko-weterynaryjnymi". 

Rozdział 2 

Budżet izby 

§ 2 

Podstawą gospodarki finansowej izby lekarsko-weterynaryjnej jest roczny budżet, obejmujący 

okres roku kalendarzowego, sporządzony w formie planu wpływów i wydatków /plan 

finansowy/. 

§ 3 

1. Przychody określone w budżetach Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i okręgowych 

izb lekarsko-weterynaryjnych stanowią prognozy ich wielkości. 

2. Wydatki Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i okręgowych izb lekarsko-

weterynaryjnych mogą być dokonywane na cele i w wysokości ustalonej w uchwałach 

budżetowych. 

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 powinny być dokonywane: 

1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych 

efektów z danych nakładów; 

2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, 

3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 
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§ 4 

1. Wydatki przewidziane w budżecie nie mogą przewyższać przewidywanych wpływów. 

2. Przekroczenie planowanych wydatków może mieć miejsce w przypadku pozyskania  

ponadplanowych wpływów lub z nadwyżek pochodzących z lat poprzednich. 

§ 5 

Określone w budżecie wpływy i wydatki ujmowane są w układzie rodzajowym, zgodnie z 

obowiązującym planem kont. 

§ 6 

Zamieszczenie w budżecie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej lub okręgowej izby 

lekarsko-weterynaryjnej przychodów z określonych źródeł nie stanowi podstawy roszczeń 

bądź zobowiązań wobec osób trzecich ani roszczeń wobec tych osób. 

§ 7 

W ramach posiadanych środków izba lekarsko-weterynaryjna może tworzyć fundusze celowe 

przeznaczone na finansowanie niektórych zadań izby lekarsko-weterynaryjnej określonych w 

art. 10 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-

weterynaryjnych 

§ 8 

1. Projekt budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej jest sporządzany przez 

Skarbnika Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej na podstawie założeń przyjętych 

przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną. Skarbnik, po zaopiniowaniu projektu 

budżetu przez Komisję Finansowo-Gospodarczą,  przedstawia ten projekt  Krajowej 

Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej. 

2. Budżet Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej uchwala Krajowa Rada Lekarsko-

Weterynaryjna na wniosek Skarbnika najpóźniej na ostatnim posiedzeniu Rady przed 

rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego. 

3. Budżet Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej sporządzany jest w oparciu o planowane 

i wykonane przychody i koszty 

4. Preliminarz budżetowy Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej stanowi wzór nr 1 do 

niniejszego załącznika. 

§ 9 

1. Projekt budżetu okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej jest sporządzany przez skarbnika 

rady okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej na podstawie założeń przyjętych przez radę 

okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej. Skarbnik przedstawia ten projekt radzie 

okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej najpóźniej do 31 stycznia roku budżetowego. 
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2. Budżet okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej uchwala okręgowy zjazd lekarzy 

weterynarii na wniosek rady okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej. 

3. Projekt budżetu okręgowej izby lekarsko - weterynaryjnej stanowi wzór nr 2 do 

niniejszego załącznika. 

§ 10 

1. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna może podjąć w czasie trwania okresu 

budżetowego uchwałę o zmianie budżetu. 

2. Okręgowy zjazd lekarzy weterynarii może upoważnić radę okręgowej izby lekarsko-

weterynaryjnej do przesunięć planowanych wydatków w poszczególnych pozycjach 

budżetu w ramach posiadanych środków finansowych. 

§ 11 

1. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna i rady okręgowych izb lekarsko-

weterynaryjnych  mogą  określić w drodze uchwały: 

1) procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków izb lekarsko-

weterynaryjnych, w tym zgodności z budżetem, 

2) zasady oceny celowości wydatków ponoszonych w związku z realizacją zadań, w tym 

wydatków na koszty funkcjonowania izby. 

§ 12 

1. Za realizację budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej lub okręgowej izby 

lekarsko-weterynaryjnej odpowiedzialność ponoszą: 

1) Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej lub odpowiednio prezes rady 

okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej; 

2) Skarbnik Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej lub odpowiednio skarbnik rady 

okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej 

§ 13 

Do zadań prezydium lub komisji właściwych w sprawach finansowych rad lekarsko-

weterynaryjnych należy m.in.:  

1) opiniowanie projektu budżetu; 

2) bieżąca analiza sytuacji finansowej izby i zgłaszanie,  w  przypadkach gdy jest to 

uzasadnione stanem realizacji budżetu,  propozycji jego zmian. 

3) opracowywanie ramowych założeń gospodarki finansowej izby na rok następny; 

4) wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę. 
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§ 14 

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej sporządza 

się według wzoru nr 3 do niniejszego załącznika. 

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

zatwierdza, po rozpoznaniu wniosku Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowa Rada 

Lekarsko-Weterynaryjna. 

3. Finansowe Sprawozdanie kadencyjne Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, 

zatwierdza po rozpatrzeniu wniosku Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowy Zjazd 

Lekarzy Weterynarii. 

§ 15 

1. Skarbnik rady okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej sporządza i przedstawia, po 

zaopiniowaniu przez prezydium lub komisję właściwą do spraw finansowych, radzie 

lekarsko-weterynaryjnej roczne sprawozdanie z wykonania budżetu nie później niż w 

terminie 6 tygodni po zakończeniu okresu, którego dotyczy sprawozdanie. 

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu okręgowej izby lekarsko - weterynaryjnej stanowi 

wzór nr 4 do niniejszego załącznika.  

3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej 

rozpatruje, po zapoznaniu się z wnioskiem okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowy 

zjazd lekarzy weterynarii. 

Rozdział 3 

Składka członkowska 

§ 16 

1. Obowiązek opłacania składki członkowskiej: 

1) powstaje w miesiącu uzyskania przez lekarza weterynarii wpisu do rejestru członków 

okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej; 

2) wygasa z końcem miesiąca, w którym następuje skreślenie lekarza weterynarii z 

rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej. 

§ 17 

Członek izby lekarsko-weterynaryjnej obowiązany jest opłacać składki członkowskie 

regularnie co miesiąc, zgodnie z uchwała podjętą w tej sprawie przez okręgowy zjazd lekarzy 

weterynarii. 
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§ 18 

1. Zawieszenie lekarza weterynarii w prawie wykonywania zawodu przez sąd lekarsko-

weterynaryjny nie zwalnia go z obowiązku opłacania składki członkowskiej. 

2. Wykonywanie zawodu lekarza weterynarii poza granicami kraju nie zwalnia  z opłacania 

składki członkowskiej. 

§ 19 

1. W przypadku stwierdzenia zaległości w opłacaniu składki członkowskiej rada okręgowej 

izby lekarsko-weterynaryjnej stosuje przewidziany w art. 65 ustawy o zawodzie lekarza 

weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych tryb ściągnięcia należności w drodze 

postępowania egzekucyjnego w administracji. 

2. W przypadku nie uiszczenia przez członka izby lekarsko-weterynaryjnej innych 

należności niż składka członkowska, wynikających z odrębnych przepisów stosuje się 

odpowiednio ust. 1. 

3. Koszty postępowania egzekucyjnego obciążają dłużnika. 

§ 20 

1. Rada okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej obowiązana jest prowadzić ewidencję 

należnych i opłaconych składek członkowskich. 

2. Nadzór nad bieżącym i prawidłowym prowadzeniem ewidencji składek sprawuje 

skarbnik rady okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej. 

§ 21 

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna ustala wysokość odpisu ze składki członkowskiej na 

dany rok należnej Krajowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej najpóźniej do dnia 30 czerwca 

poprzedniego roku, zgodnie z uchwałą Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii podjętą na 

podstawie art. 37 pkt 7 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-

weterynaryjnych. W przypadku nie podjęcia uchwały do dnia 30 czerwca odpis ze składki na 

rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pozostaje bez zmian. 

§ 22 

1. Rady okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych regularnie, co miesiąc, przekazują na 

rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej należny odpis ze składek członkowskich, 

jaki wynika z podziału określonego uchwałą Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii 

podjętą na podstawie art. 37 pkt 7 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach 

lekarsko-weterynaryjnych. 

2. Kwotę odpisu, o którym mowa w ust. 1, przekazywaną przez radę okręgowej izby 

lekarsko-weterynaryjnej ustala się w ten sposób, że liczbę członków okręgowej izby 

lekarsko-weterynaryjnej,  pomniejszoną o liczbę lekarzy weterynarii emerytów i 
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rencistów nie wykonujących zawodu, w miesiącu którego dotyczy rozliczenie, mnoży się 

przez kwotę wysokości odpisu należnego Krajowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej. 

3. Kwotę odpisu, o której mowa w ust. 2, rada okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej 

przekazuje na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej najpóźniej do ostatniego 

dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy wpłata wraz z aktualną liczbą 

członków izby, z wyodrębnieniem liczby emerytów i rencistów nie wykonujących 

zawodu. 

§ 23 

1. W przypadku stwierdzenia zaległości w przekazywaniu przez radę okręgowej izby 

lekarsko-weterynaryjnej należnego odpisu od składek do Krajowej Izby Lekarsko-

Weterynaryjnej przez okres przekraczający 2 miesiące Skarbnik Krajowej Rady 

Lekarsko-Weterynaryjnej obowiązany jest: 

1) skierować do prezesa rady okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej upomnienie z 

wyznaczeniem terminu do uregulowania należności; 

2) zawiadomić o zaistniałej sytuacji komisję rewizyjną właściwej okręgowej izby 

lekarsko-weterynaryjnej i Krajową Komisję  Rewizyjną; 

2. Po bezskutecznym upływie terminu wymienionego w ust, 1 Skarbnik Krajowej Rady 

Lekarsko-Weterynaryjnej obowiązany jest spowodować wszczęcie postępowania 

egzekucyjnego w administracji w celu wyegzekwowania należności. 

3. W uzasadnionych przypadkach Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna może zwolnić 

okręgową izbę lekarsko-weterynaryjną z części lub całości odsetek. 

Rozdział 4 

Gospodarka finansowa 

§ 24 

Działalność izb lekarsko-weterynaryjnych jest finansowana ze składek wnoszonych przez 

członków tych izb i z innych źródeł wymienionych w art. 64 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza 

weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. 

§ 25 

Podejmowanie zobowiązań majątkowych oraz dysponowanie środkami majątkowymi 

wymaga współdziałania dwóch członków rady wymienionych w § 26. 

§ 26 

1. Dokumenty dotyczące zobowiązań majątkowych lub dyspozycji środkami majątkowymi 

Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej podpisują Prezes lub upoważniony przez niego 

Wiceprezes i Skarbnik lub Sekretarz. 
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2. Dokumenty dotyczące zobowiązań majątkowych lub dyspozycji środkami majątkowymi 

okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej podpisują prezes lub upoważniony przez niego 

wiceprezes i skarbnik lub sekretarz. 

§ 27 

1. Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna i okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne gromadzą 

środki pieniężne na rachunkach bankowych. 

2. Środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych dysponują: 

1) w Krajowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej Prezes lub upoważniony przez niego 

Wiceprezes i Skarbnik lub Sekretarz, 

2) w okręgowej izbie lekarsko-weterynaryjnej prezes lub upoważniony przez niego 

wiceprezes oraz skarbnik lub sekretarz. 

§ 28 

1. Decyzje co do wysokości wydatkowania kwot na cele określone w budżecie Krajowej 

Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych są 

podejmowane w drodze uchwały przez właściwe rady.  

2. Komisje właściwe do spraw finansowych  lub prezydia poszczególnych rad okręgowych 

izb lekarsko-weterynaryjnych i Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej analizują i 

opiniują wydatkowanie środków finansowych Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i 

poszczególnych izb nie zaplanowanych w budżecie Izby. 

3. Rada okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej w razie czasowej nieobecności skarbnika 

może upoważnić innego członka prezydium do podejmowania decyzji o wydatkowaniu w 

ramach budżetu środków finansowych izby.  

§ 29 

1. W Krajowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej polecenie: 

1) krajowego wyjazdu służbowego wydaje Prezes Krajowej Rady Lekarsko-

Weterynaryjnej lub upoważniony przez niego wiceprezes. 

2) zagranicznego wyjazdu służbowego podejmuje Prezes Krajowej Rady 

Lekarsko-Weterynaryjnej lub upoważniony przez niego Wiceprezes – po 

uzyskaniu akceptacji Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio odnośnie poleceń wyjazdów służbowych w 

okręgowych izbach lekarsko-weterynaryjnych.    

3. Okręgowy zjazd lekarzy weterynarii może ustalić, że podjęcie zobowiązania majątkowego 

przekraczającego określoną kwotę lub zadysponowanie środkami majątkowymi 

przekraczającymi określoną wartość wymaga uprzedniej decyzji rady okręgowej izby 
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lekarsko-weterynaryjnej. 

§ 30 

1. W przypadku zakończenia postępowania z zakresu odpowiedzialności zawodowej 

postanowieniem lub orzeczeniem uniewinniającym: 

1) przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub sąd lekarsko – weterynaryjny 

okręgowej izby lekarsko weterynaryjnej koszty postępowania ponosi okręgowa izba 

lekarsko – weterynaryjna, której członkiem jest lekarz weterynarii, w stosunku do 

którego prowadzone były postępowania; 

2) przez Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej lub Krajowy Sąd 

Lekarsko-Weterynaryjny koszty postępowania ponosi Krajowa Izba Lekarsko- 

Weterynaryjna. 

prawomocne orzeczenie okręgowego sądu lekarsko – weterynaryjnego, na mocy którego 

zasądzono od ukaranego lekarza weterynarii koszty postępowania przewodniczący sądu 

bezzwłocznie przekazuje zadanie okręgowej izbie lekarsko-weterynaryjnej 

2. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do prawomocnych orzeczeń Krajowego Sądu 

Lekarsko – Weterynaryjnego. 

§ 31 

1. Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna i okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne 

prowadzą rachunkowość na zasadach określonych w ustawie z dni a 29 września 1994 r. 

o rachunkowości /Dz. U. z 2009 nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) 

2. Zapisy w księgach rachunkowych winny być dokonywane według zasad określonych w 

ustawie o rachunkowości zgodnie z zakładowym planem kont. 

§ 32 

1. Dowody księgowe dokumentujące koszty lub zobowiązania podlegają sprawdzeniu pod 

względem formalno-rachunkowym i merytorycznym. 

2. Sprawdzenia i zatwierdzenia dowodów księgowych pod względem merytorycznym 

dokonuje Prezes i Skarbnik Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i odpowiednio 

prezes i skarbnik rady okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej . 

3. Sprawdzenie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym dokonuje 

główny księgowy lub uprawniony podmiot zewnętrzny.. 
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Rozdział 5 

Sprawozdawczość 

§ 33 

1. Sprawozdanie finansowe izby lekarsko-weterynaryjnej sporządza się zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z 

późn. zm. 

2. Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. 

3. Sprawozdanie finansowe składa się z: 

1) bilansu; 

2) rachunku zysków i strat; 

3) informacji dodatkowej. 

4. Sprawozdanie finansowe, po zatwierdzeniu przez właściwą radę okręgowej izby lekarsko-

weterynaryjnej podpisuje osoba sporządzająca sprawozdanie oraz prezes i skarbnik rady. 

Odmowa podpisania sprawozdania finansowego wymaga pisemnego uzasadnienia, 

dołączonego do sprawozdania finansowego. 

§ 34 

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna i okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne sporządzają 

sprawozdania finansowe wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku zgodnie z instrukcjami 

Głównego Urzędu Statystycznego. 

 

 

 


