
                    Uchwała Nr  XX/ 555/2015/VI 
Rady Warmińsko – Mazurskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej   

z dnia  11 czerwca 2015 r.  

w sprawie Regulaminu nadawania Medalu im. Dr.  Kurta Obitza. 
 
 

     Na podstawie art. 29 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza 

weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych ( Dz. U. z 2009 r. nr 93, poz. 767 z późn. zm. ), 

realizując postanowienia Uchwały nr 9/2015/VI Zjazdu Lekarzy Weterynarii Warmińsko-

Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 22 marca 2015 r. w sprawie upamiętnienia 

70-ej rocznicy śmierci lekarza weterynarii Kurta Obitza oraz w nawiązany do uchwały           

nr  XX/553/2015/VI   Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia        

11 czerwca 2015 r.   w sprawie ustanowienia Medalu im Dr Kurta Obitza i  przyjęcia  

„Regulaminu wyróżnienia Medalem im. Dr.Kurta Obitza „,  postanawia się, co następuje :                            

 

§ 1 

    1. Medal im. Dr. Kurta Obitza jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania. za 

wybitne zasługi w zakresie działalności społecznej na rzecz integracji  społeczności 

lokalnych  na Warmii i Mazurach, popularyzację wiedzy o weterynarii i historii zawodu , 

ekologii, ochrony zwierząt . 

   2.   Z medalem imienia Dr Kurta Obitza nie wiąże się żadna gratyfikacja finansowa.  

   3.  Wyróżnienie to nie jest przyznawane za pojedyncze wybitne osiągnięcia; ma ono służyć 

wyróżnieniu osób , które w naszym środowisku są uznawani za  autorytety . 

Jest to  wyróżnienie elitarne, którego rangę określa osoba dr. Kurta Obitza, ale również 

osobowość kolejnych laureatów”. 

§ 2 

    1. Rocznie nadaje się maksymalnie dwa medale, przy czym: 

 1) jednym z nich wyróżnia się lekarza weterynarii za wybitne zasługi w dziedzinie 

działalności społecznej na rzecz integracji lokalnych społeczności na Warmii i Mazurach, 

ekologii,  ochrony zwierząt , niekomercyjną popularyzację wiedzy o weterynarii , historii   

wizerunku lekarza weterynarii oraz osiągnięcia w dziedzinie kultury  i sztuki .  

  2) drugim – osobę fizyczną spoza zawodu lekarza weterynarii,  organizację samorządową 

lub społeczno–zawodową, przedsiębiorstwo lub instytucję -   za wybitne zasługi w dziedzinie   

współpraca ze społecznością lekarzy weterynarii Warmii i Mazur , wspólnych inicjatyw 

społecznych   na Warmii i Mazurach ,. działalności na rzecz integracji  społeczności 

lokalnych  na Warmii i Mazurach  z uwzględnieniem aspektów historycznych ,popularyzację 

wiedzy o weterynarii , historii zawodu , ekologii ,ochrony zwierząt w mediach oraz w 

dziedzinie kultury i sztuki  .     

                                        

 

 

 

 

 



§ 3 

1.  Kandydatów do medalu mogą zgłaszać: Rada Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-

Weterynaryjnej oraz  samorządy terytorialne  , stowarzyszenia  i inne organizacje      

zajmujące się tematyką wymienioną w § 1 .  

 

2. Wnioski  ze wskazaniem kandydatów należy zgłaszać do  Kapituły Medalu im. Dr. 

Kurta Obitza , której siedzibą jest siedziba Warmińsko –Mazurskiej Izby Lekarsko 

Weterynaryjnej , w terminie do   31 grudnia     każdego roku, przy czym w 2015 r. 

termin ten upływa 15 czerwca 2015 r.  

 

3. Rozpatrzenie wniosków następuje do 28 lutego roku następnego po złożeniu 
wniosków , przy czym w 2015 r. termin ten upływa 20 czerwca 2015 r.     
 
                                                       §  4      
 

      Wniosek o przyznanie Medalu im. Dr. Kurta Obitza powinien zawierać: 

1) Imię i nazwisko oraz  PESEL  lub pełną nazwę nominowanego, 

2) datę i miejsce  urodzenia nominowanego ( dotyczy osób fizycznych) 

3) adres zamieszkania lub adres siedziby nominowanego ,  

4) wyczerpujący opis  osiągnięć nominowanego  wraz z uzasadnieniem 

kandydatury, 

5) oznaczenie i podpis wnioskodawcy. 

 
                                                                   § 5 
 

1. Medal im.  Dr. Kurta Obitza przyznaje  Kapituła Medalu  powołana przez Radę 

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej , w której skład wchodzą 

przedstawiciele : 

1) Warmińsko-Mazurskiej  Izby Lekarsko-Weterynaryjnej – w liczbie 2, 

2) Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego – w liczbie 1, 

3) Przewodniczącego  Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego – w liczbie 1, 

4) środowiska Mazurów i Warmiaków – w liczbie 1, 

5) Burmistrza Działdowa – w liczbie 1, 

6) Burmistrza Węgorzewa – w liczbie 1 , 

7) oraz laureaci ostatniej edycji medalu – w liczbie 2.  

 

2. Przewodniczącym Kapituły   jest Prezes Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-

Weterynaryjnej. 

3. Sekretarzem Kapituły jest  wskazany przez Prezesa przedstawiciel Warmińsko-

Mazurskiej   Izby Lekarsko-Weterynaryjnej , który prowadzi dokumentację Kapituły 

oraz ewidencję przyznanych Medali ,  przechowując  ją w  siedzibie Warmińsko-

Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.        

                                                                  

 

                                                                    § 6  
 

1. Medal może być przyznany danej osobie lub instytucji  jeden raz. 

2. Wyróżnieni otrzymują medal wraz numerowanym  dokumentem o jego nadaniu. 

 



§ 7 

1. Medal wręcza się jeden raz w roku w miejscach związanych z życiem i działalnością  

Doktora Kurta Obitza  tj. w Działdowie  , Węgorzewie  lub  w Olsztynie . 

2. Miejsce i czas wręczania dyplomu ustala Rada Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-

Weterynaryjnej w porozumieniu z Marszałkiem Województwa Warmińsko-

Mazurskiego oraz Burmistrzami Działdowa i Węgorzewa . 

                                                                         

§ 8 

Przyznanie medalu następuje na mocy uchwały  Kapituły Medalu im. Dr. Kurta Obitza, 

podjętej w wyniku tajnego głosowania, przy obecności  co najmniej połowy ogólnego składu 

osobowego Kapituły. 

§ 9 

Prowadzenie ewidencji i dokumentacji nadanych medali nadzoruje Prezes Rady  Warmińsko 

–Mazurskiej  Izby Lekarsko –Weterynaryjnej . 

 

 

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

            Sekretarz                                                                           Prezes 

 

lek. wet. Lech Szymański                                             lek. wet. Zbigniew Wróblewski 

 

 


