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Z TEKI NACZELNEGO

Có¿, kwartalnik ma to do siebie, ¿e nie mo¿e podawaæ wiadomo�ci na bie¿¹co, ale to wcale nie
znaczy, ¿e te wiadomo�ci s¹ nieaktualne. Redakcja Biuletynu stara siê podawaæ wszystkie wa¿ne
wiadomo�ci, istotne dla zgodnego z przepisami funkcjonowania ca³ego samorz¹du, jak i poszcze-
gólnych jego cz³onków. Nieznajomo�æ przepisów nie zwalnia z konsekwencji ich nieprzestrzega-
nia! Ta wszystkim znana zasada nagle traci swoje znaczenie, gdy dotyka konkretnej osoby, która
jest w³a�nie przekonana o swojej �niewinno�ci�. St¹d te¿ gor¹co namawiam do zapoznawania siê
z publikowanymi przez redakcjê uchwa³ami  samorz¹du, zw³aszcza uchwa³ami Okrêgowego Zjaz-
du - najwy¿szej w³adzy samorz¹du zawodowego. Uchwa³y te okre�laj¹ np. wysoko�æ sk³adki, spo-
sób gospodarowania naszymi wspólnymi pieniêdzmi, czy te¿ wyra¿aj¹ wolê samorz¹du w spra-
wach istotnych dla zawodu.

I pomimo ¿e niektórzy z nas my�lami s¹ ju¿ na letnich wakacjach, to w dzisiejszym numerze
publikujemy materia³y ze Zjazdu, który odby³ siê w marcu. Oczywi�cie nie mo¿e zabrakn¹æ wspo-
mnienia z warszawskiego protestu lekarzy inspekcji i urzêdowych (szkoda jednak, ¿e nie wszyst-
kich lekarzy weterynarii), który, mamy nadziejê, przyniesie spodziewany efekt. A dla mi³o�ników
podró¿y mamy ciekawe materia³y od kole¿anki Basi z jej egzotycznej wyprawy. Czekamy na ci¹g
dalszy. Zamieszczamy tak¿e korespondencjê z Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii, dotycz¹c¹

niejasnych regulacji prawnych odnosz¹cych siê do obserwacji psów w kierunku w�cieklizny i wype³niania niektórych rozdzia³ów
paszportów dla zwierz¹t towarzysz¹cych. Tradycyjnie, kolega Andrzej Szlichta zapoznaje nas z histori¹, a Dzidek wyra¿a swoje
fachowe zdanie na temat marketingu. Jest tak¿e niespodzianka � bardzo pouczaj¹ca informacja z integracyjno�roboczego spotka-
nia pracowników (o, nie tylko Pañ) biur okrêgowych izb i refleksje na temat wzajemnych relacji pomiêdzy lekarzami. Nastêpne
wydanie Biuletynu ju¿ po wakacjach, wiêc wiêkszo�æ Kole¿anek i Kolegów zapewne bêdzie po urlopach, st¹d od Redakcji,
Okrêgowej Rady, prezesa i ode mnie  - przyjemnego wypoczynku!

Andrzej Alweil
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Otwarcia Zjazdu dokona³ prezes �l.IL-W dr Micha³ Kono-
pa. Przywita³ wszystkich obecnych, a szczególnie seniorów za-
wodu: kol. Alinê Dulêbê i kol. Jana Szczerbaka, Wojewódzkie-
go Lekarza Weterynarii Tadeusza Sarnê, Powiatowego Lekarza
Weterynarii z Raciborza Zbigniewa Mazura, m³odych kolegów
- absolwentów uczelni oraz przedstawicieli firm, którym po-
dziêkowa³ za pomoc w organizacji zjazdu. Powita³ pos³a na
Sejm RP Stanis³awa Szweda i wicewojewodê �l¹skiego Artura
Warzochê. Poinformowa³, ¿e Zjazd otrzyma³ ¿yczenia od sa-
morz¹dów zawodowych: Izby Ma³opolskiej, Wielkopolskiej,
Zachodniopomorskiej, �wiêtokrzyskiej, Opolskiej oraz Samo-
rz¹du Lekarzy Medycyny i pos³a Andrzeja Dolniaka.

Przypomnia³  lekarzy weterynarii zmar³ych w ostatnim
roku: Jana Komoniewskiego, Tadeusza Buzka, Marka Jago-
dziñskiego, Bogus³awa Wo�niaka, Jerzego £uczyñskiego
i Marka Machalskiego. Uczczono ich pamiêæ chwil¹ ciszy. Na-
stêpnie prezes M. Konopa przypomnia³, ¿e wszelkie informa-
cje dotycz¹ce dzia³ania Izby mo¿na przeczytaæ w Biuletynie
�l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz na stronie interne-
towej Izby.

Na przewodnicz¹cego Zjazdu wybrano  kol. Beatê Fuliñ-
sk¹, na zastêpców kol. Jana Skrzypca i kol. Jordana Zawadz-
kiego, na sekretarzy kol. Wojciecha Johna i kol. Piotra �ciga³ê.
Po wyborze przewodnicz¹ca Zjazdu powita³a zastêpcê G³ów-
nego Lekarza Weterynarii kol. Janusza Zwi¹zka, który w³a�nie
dotar³ na Zjazd.

Dr M. Konopa i dr M. Tomaszewski wrêczyli prawo wyko-
nywania zawodu kol. Ewie Jeziorowskiej i Roberto Vinci
- pierwszemu lek. wet. z W³och w �l¹skiej Izbie.

Wicewojewoda Artur Warzocha wrêczy³ kol. Annie Spyrze
odznaczenie: Zas³u¿ony dla Rolnictwa. Przewodnicz¹ca kol.
Beata Fuliñska podda³a pod g³osowanie uchwa³ê o przyjêciu
regulaminu obrad Zjazdu, nastêpnie o przyjêciu porz¹dku z po-
prawk¹ w pkt. 14.

Wybrano Komisjê Mandatow¹: kol. Mariê Heluszkê, Wie-
s³awa Jadanowskiego i Macieja Spyrê, Komisjê Uchwa³ i Wnio-
sków: kol. Halinê Ko³acz, Miros³awa Lañskiego i Andrzeja
Hosza, Komisjê Regulaminow¹: kol. Mariê Gryniuk, Bogus³a-
wa Kubicê i Tomasza Wysockiego.

PROTOKÓ£
ze Sprawozdawczego Zjazdu �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

w Katowicach w dn. 24.03.2007 r.

G³os zabra³ zastêpca G³ównego Lekarza Weterynarii kol.
Janusz Zwi¹zek,  przekaza³ pozdrowienia i ¿yczenia owocnych
obrad od G³ównego Lekarza Weterynarii  Podziêkowa³ za
wk³ad w uznanie woj. �l¹skiego za region urzêdowo wolny od
enzootycznej bia³aczki byd³a oraz wykonanie zadañ zwi¹za-
nych z uwolnieniem województwa od gru�licy i brucelozy by-
d³a. Nastêpnie wyst¹pili: pose³ Stanis³aw Szweda i wicewoje-
woda Artur Warzocha.

Wojewódzki Lekarz Weterynarii Tadeusz Sarna podziêko-
wa³ za zaproszenie oraz  za wk³ad w zwalczanie bia³aczki
i stwierdzi³, ¿e powinni�my razem pracowaæ nad koncepcj¹ no-
wej ustawy.

Przewodnicz¹cy komisji kol. Maciej Spyra odczyta³ proto-
kó³, w którym poda³, ¿e liczba delegatów uprawnionych do g³o-
sowania wynosi 89 lekarzy, obecnych na Zje�dzie jest 61 leka-
rzy, co daje wska�nik 69% - stwierdzi³ prawomocno�æ Zjazdu.

Prezes Izby kol. Micha³ Konopa przedstawi³ sprawozdanie
z dzia³alno�ci Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za
okres od 18.03.2006 r. do 24.03.2007 r. Przypomnia³, ¿e pe³ny
tekst sprawozdania zosta³ opublikowany w Biuletynie dostar-
czonym wcze�niej uczestnikom Zjazdu.

Kol. Miros³awa Lewicka przedstawi³a sprawozdanie Okrê-
gowego Rzecznika Odpowiedzialno�ci Zawodowej �l¹skiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach. Przewodnicz¹cy
S¹du kol. Daniel Wierzbinka przestawi³ sprawozdanie z dzia-
³alno�ci Okrêgowego S¹du Lekarsko-Weterynaryjnego �l¹skiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach.

Kol. Krzysztof Orlik przedstawi³ sprawozdanie skarbnika
�l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za 2006 rok. Przewod-
nicz¹cy Komisji Rewizyjnej kol. Zbigniew Krysztofiak po-
twierdzi³ sprawozdanie skarbnika.

O g³os poprosi³ kol. Miros³aw Tomaszewski. Zaznaczy³, ¿e
wypowiada siê równie¿ w imieniu prezesa Krajowej Rady.
Omówi³ wspó³pracê z Ministerstwem Rolnictwa i prace nad
ustaw¹ o bezpieczeñstwie ¿ywno�ci, która w dotychczasowym
kszta³cie marginalizuje Inspekcjê Weterynaryjn¹. Zauwa¿y³, ¿e
w chwili obecnej lekarz weterynarii z wyznaczenia po skoñ-
czonej pracy musi i�æ do przedstawiciela zak³adu, bywa ¿e do
dozorcy, z pro�b¹ o potwierdzenie czasu pracy. Omówi³ stan
prawny umiejscowienia Inspekcji Weterynaryjnej w organach
pañstwa. Wyrazi³ nadziejê, ¿e Zjazd zajmie stanowisko popie-
raj¹ce. Nastêpnie omówi³ sprawê tworzenia ustawy bud¿eto-
wej. Przedstawi³ rozdzia³ �rodków. Oznajmi³, ¿e Rada Krajowa
wesz³a w spór zbiorowy z rz¹dem. Zarejestrowany zosta³ Ko-
mitet Protestacyjny i przyjêto scenariusz zadañ.

Przyst¹piono do podejmowania uchwa³.
- Uchwa³ê Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii

�l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach z dnia
24 marca 2007 r. w sprawie przyjêcia i zatwierdzenia sprawoz-
dania Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowi-
cach � przyjêto jednog³o�nie.

- Uchwa³ê Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii
�l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach z dnia
24 marca 2007 r. w sprawie przyjêcia i zatwierdzenia sprawoz-
dania Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialno�ci Zawodowej
�l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach � przyjê-
to jednog³o�nie.

ZJAZD SPRAWOZDAWCZY

Wrêczenie Prawa Wykonywania Zawodu
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- Uchwa³ê Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii
�l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach z dnia
24 marca 2007 r. w sprawie przyjêcia i zatwierdzenia sprawoz-
dania Okrêgowego S¹du Lekarsko-Weterynaryjnego w Kato-
wicach � przyjêto jednog³o�nie.

- Uchwa³ê Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii
�l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach z dnia
24 marca 2007 r. w sprawie przyjêcia i zatwierdzenia sprawoz-
dania Okrêgowej Komisji Rewizyjnej �l¹skiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej w Katowicach � przyjêto jednog³o�nie.

- Uchwa³ê Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii
�l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach z dnia
24 marca 2007 r. w sprawie przyjêcia i zatwierdzenia sprawoz-
dañ Rady, Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialno�ci Zawo-
dowej, Okrêgowego S¹du i Okrêgowej Komisji Rewizyjnej �
przyjêto jednog³o�nie.

- Prezes Izby przedstawi³ Uchwa³ê Sprawozdawczego Zjaz-

du Lekarzy Weterynarii �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Katowicach z dnia 24 marca 2007 r. w sprawie uchylenia
Uchwa³y Nadzwyczajnego Zjazdu Lekarzy Weterynarii �l¹-
skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach z dnia
13.12.1991 r. w sprawie opracowania wska�nikowego cennika
us³ug weterynaryjnych. Kol. Micha³ Konopa wyja�ni³ kwestie
dotycz¹ce konieczno�ci zmiany wymienionej uchwa³y � uchy-
lono jednog³o�nie.

Skarbnik Izby przedstawi³ projekt uchwa³y w sprawie wy-
soko�ci miesiêcznej sk³adki cz³onkowskiej za okres 2007/2008
r., ustalaj¹c sk³adkê w wysoko�ci 35 z³otych od ka¿dego cz³on-
ka Izby oraz 15 z³otych od emeryta lub rencisty. Kol. Andrzej
Szlichta z³o¿y³ wniosek w imieniu Klubu Seniora o obni¿enie
sk³adki dla emerytów i rencistów niewykonuj¹cych zawodu do
kwoty 10 z³otych i zaapelowa³ o dostarczanie kart informacyj-
nych do s³ownika biograficznego. Skarbnik, kol. K. Orlik
udzieli³ poparcia dla wniosku o obni¿enie sk³adki - przyjêto
przy 2 g³osach wstrzymuj¹cych.

- Uchwa³ê Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii
�l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach z dnia
24 marca 2007 r. w sprawie wysoko�ci miesiêcznej sk³adki
cz³onkowskiej na okres 2007/2008 r. z uwzglêdnieniem wcze-
�niej przeg³osowanej poprawki � przyjêto przy 1 g³osie wstrzy-
muj¹cym.

- Kol. K. Orlik przedstawi³ jeszcze raz projekt uchwa³y do-
tycz¹cej bud¿etu na rok 2007 uwzglêdniaj¹c poprawkê � prze-
g³osowano jednog³o�nie.

- Kol. A. Paszek przedstawi³ projekt Uchwa³y Sprawozdaw-
czego Zjazdu Lekarzy Weterynarii �l¹skiej Izby Lekarsko-

Weterynaryjnej w Katowicach z dnia 24 marca 2007 r. w spra-
wie zmiany uchwa³y nr 9/2005 z dnia 18 marca 2005 r. Spra-
wozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii �l.IL-W
w sprawie przyjêcia regulaminu organizacji organów �l¹skiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i trybu ich dzia³ania, wnosz¹cy
poprawkê do za³¹cznika w sprawie zastêpstwa sekretarza lub
skarbnika na czas ich przej�ciowej nieobecno�ci � przyjêto
przy 1 g³osie wstrzymuj¹cym.

Projekt stanowiska opracowanego przez Komisjê ds. In-
spekcji w sprawie poparcia postulatów Ogólnopolskiego Ko-
mitetu Protestacyjnego utworzonego przez Krajow¹ Radê Le-
karsko-Weterynaryjn¹, Ogólnopolski Zwi¹zek Zawodowy Le-
karzy Weterynarii IW, Sekcjê Krajow¹ Pracowników Wetery-
narii NSZZ �Solidarno�æ� oraz Stowarzyszenie Lekarzy Wolnej
Praktyki �Medicus Veterinarius�  przedstawi³a kol. E. Wtorek.
W stanowisku wyra¿ono pe³ne poparcie postulatów Ogólno-
polskiego Komitetu Protestacyjnego, tj. zwiêkszenia zatrudnie-
nia w inspektoratach, spionizowania struktury IW z wydziele-
niem dla niej bud¿etu, rezygnacji z utworzenia Pañstwowej In-
spekcji Bezpieczeñstwa ¯ywno�ci w aktualnie proponowanym
kszta³cie, podniesienie pensji do 50% wykorzystania mno¿nika
kwoty bazowej od 1 czerwca 2007 r. Kol. E. Wtorek przedsta-
wi³a uzasadnienie ww. postulatów.

Kol. M. Tomaszewski zabra³ g³os w sprawie stanowiska.
Kol. T. Wysocki wyst¹pi³ z apelem do lekarzy urzêdowych
o poparcie i odst¹pienie od badania. Apel przyjêto brawami.
Kol. J. Smogorzewski popar³ wyst¹pienie kol. M. Tomaszew-
skiego. Zaapelowa³ do powiatowych lekarzy, aby nie bali siê
ró¿nych nacisków. Powtórzy³, ¿e na razie nie strajkujemy, tyl-
ko manifestujemy. Wyst¹pienie równie¿ przyjêto brawami.

Kol. M. Konopa podziêkowa³ kol. T. Wysockiemu. Stwier-
dzi³, ze obowi¹zkiem prezesa i Rady jest zorganizowanie
wszystkich �rodków technicznych. Zachêci³ do przyjêcia sta-
nowiska odczytanego przez kol. E. Wtorek. Stanowisko przy-
jêto przy 1 g³osie wstrzymuj¹cym.

Kol. B. Kubica przedstawi³ stanowisko Sprawozdawczego
Zjazdu Lekarzy Weterynarii �l¹skiej Izby Lekarsko-Weteryna-
ryjnej w Katowicach z dnia 24 marca 2007 r. w sprawie realiza-
cji umów na wykonywanie czynno�ci zleconych na podstawie
art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia o Inspekcji Weterynaryjnej.
W odczytanym stanowisku znalaz³y siê m.in. stwierdzenia, ¿e
zapis w umowach o wyp³acie wynagrodzenia lekarzowi wete-
rynarii, który wykona³ pracê na rzecz PLW dopiero po otrzy-
maniu op³aty od nadzorowanego zak³adu, nale¿y uznaæ za na-
ruszaj¹cy zasady wspó³¿ycia spo³ecznego, a potwierdzanie
przez w³a�ciciela zak³adu czasu pobytu i wykonania czynno�ci

Prezydium Zjazdu

Go�cie Zjazdu

ZJAZD SPRAWOZDAWCZY
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przez lekarza, za wysoce niew³a�ciwe. Po odczytaniu skomen-
towa³ w³asne wyst¹pienie, koncentruj¹c siê na zdecydowanie
wadliwym prawie dotycz¹cym np. kwestii niep³acenia PLW
przez podmioty przy istniej¹cym obowi¹zku wyp³aty przez
PLW lekarzom z wyznaczenia. G³os zabra³ kol. D. Wierzbinka
� poinformowa³, ¿e z tego tytu³u podmiot zad³u¿y³ PIW na
znaczn¹ kwotê i mo¿e to doprowadziæ do upad³o�ci Powiato-
wego Inspektoratu Weterynarii. G³osowano poprawkê dotycz¹-
c¹ innego skonstruowania prawa � przyjêto jednog³o�nie,
a nastêpnie poddano pod g³osowanie ww. stanowisko wraz
z przyjêt¹ poprawk¹ � przyjêto jednog³o�nie.

Kol. W. Jadanowski � wyrazi³ w¹tpliwo�ci co do tematów
szkoleñ wyszczególnionych w sprawozdaniu odczytanym
przez kol. M. Konopê. Zakwestionowa³ celowo�æ szkoleñ z za-
kresu administracji prowadzonych przez mec. Klatkê. Poruszy³
sprawê leczenia przez techników weterynarii stwierdzaj¹c, ¿e
Izba powinna bardziej kontrolowaæ zak³ady, w których pracuj¹
technicy. Stwierdzi³ te¿ brak wspó³pracy pomiêdzy Izb¹ a Sto-
warzyszeniem ��l¹ska Poliklinika Weterynaryjna�.

Kol. A. Alweil poprosi³ o g³os ad vocem do kol. Jadanow-
skiego wyja�niaj¹c przedstawione kwestie. Kol. M. Konopa.
odpowiedzia³ kol. Jadanowskiemu, ¿e jest on równie¿ cz³on-
kiem Komisji i ma wp³yw na tematy szkoleñ, a wyk³ad mec.
Klatki uwa¿a za jeden z bardziej cennych. Kol. E. Wtorek
zwróci³a siê z pro�b¹ o przybli¿enie organizacji protestu w dniu
17.04.07 r. Kol. M. Konopa odpowiedzia³, ¿e zostan¹ wys³ane
e-maile do wszystkich powiatów, ZHW i WIW.

Kol. W. Jadanowski zapyta³ o sprawê zmiany ustawy o wpi-
sie zak³adów leczniczych. Kol. M. Konopa wyja�ni³, ¿e s¹ dwa

wpisy: jeden do ewidencji dzia³alno�ci gospodarczej w urzê-
dzie miasta lub gminy i drugi warunek � wpis do ewidencji
prowadzonej przez okrêgow¹ izbê. Kol. M. Tomaszewski po-
twierdzi³ wypowied� kol. M. Konopy i omówi³ drogê legisla-
cyjn¹.

O g³os poprosi³ kol. Jan Szczerbak. Podziêkowa³ za zapro-
szenie na Zjazd, podziêkowa³ kol. M. Tomaszewskiemu za
wytrwa³o�æ, a nastêpnie odczyta³ zgromadzonym swój ¿ycio-
rys.

Kol. M. Lañski przedstawi³ komisjê uchwa³ i wniosków
i oznajmi³, ¿e do Komisji wp³ynê³o stanowisko Sprawozdaw-
czego Zjazdu Lekarzy Weterynarii �l¹skiej Izby Lekarsko-We-
terynaryjnej w Katowicach z dnia 24 marca 2007 r. w sprawie
poparcia rozmów prowadzonych przez Krajow¹ Izbê Lekar-
sko-Weterynaryjn¹ w Warszawie, dotycz¹cych pracy nad pro-
jektami ustaw o systemie zdrowia publicznego. Zjazd w pe³ni
popiera prowadzone rozmowy i ró¿ne równoleg³e dzia³ania
zmierzaj¹ce do osi¹gniêcia celu satysfakcjonuj¹cego �rodowi-
sko lekarskie. Wniós³ o pozytywne przeg³osowanie � stanowi-
sko przyjêto jednog³o�nie. Nastêpnie kol. M. Lañski przeczyta³
wszystkie przeg³osowane 10 uchwa³ i 3 stanowiska.

Po odczytaniu przewodnicz¹ca Zjazdu kol. B. Fuliñska
og³osi³a zakoñczenie Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Wete-
rynarii �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach
w dniu 24 marca 2007 r.

Pe³ny tekst protoko³u znajduje siê w biurze �l¹skiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej.

Sporz. W. John

UCHWA£A NR 5/2007
Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii

�l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Katowicach

z dnia 24 marca 2007 r.

w sprawie przyjêcia i zatwierdzenia sprawozdañ Rady, Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialno�ci Zawodowej,
Okrêgowego S¹du Lekarsko-Weterynaryjnego i Okrêgowej Komisji Rewizyjnej �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych
(tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. nr 187, poz. 1567 z pó�n. zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach, obraduj¹cy w dniu

24 marca 2007 r. przyjmuje i zatwierdza sprawozdania Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Okrêgowego Rzecz-
nika Odpowiedzialno�ci Zawodowej, Okrêgowego S¹du Lekarsko-Weterynaryjnego i Okrêgowej Komisji Rewizyjnej za
okres od ostatniego Zjazdu Lekarzy Weterynarii �l.IL-W 18 marca 2006 r.

§ 2
Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zatwierdza pod wzglêdem meryto-

rycznym i finansowym, na wniosek Okrêgowej Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie roczne za 2006 r. Rady �l¹skiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w dniu podjêcia.

Przewodnicz¹cy  Zjazdu  Beata Fuliñska
Zastêpca przewodnicz¹cego  Zjazdu Jan Skrzypiec
Zastêpca przewodnicz¹cego  Zjazdu Jordan Zawadzki
Sekretarz Zjazdu Wojciech John
Sekretarz  Zjazdu Piotr �ciga³a

ZJAZD SPRAWOZDAWCZY
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UCHWA£A NR 8/2007
Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii

�l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Katowicach

z dnia 24 marca 2007 r.

w sprawie wysoko�ci miesiêcznej sk³adki cz³onkowskiej na okres 2007/2008.

Na podstawie art. 27 pkt 8 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryj-
nych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 187, poz. 1567 z pó�n. zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
Ustala siê miesiêczn¹ sk³adkê cz³onkowsk¹ w wysoko�ci 35 z³otych od ka¿dego cz³onka �l¹skiej Izby Lekarsko-Wetery-
naryjnej.

§ 2
Ustala siê miesiêczn¹ sk³adkê cz³onkowsk¹ w wysoko�ci 15 z³otych od emeryta lub rencisty - cz³onka �l¹skiej Izby Lekar-
sko-Weterynaryjnej wykonuj¹cego zawód lekarza weterynarii, a w wysoko�ci 10 z³otych od emeryta lub rencisty - cz³onka
�l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej niewykonuj¹cego zawodu lekarza weterynarii.

§ 3
Wp³ata sk³adki cz³onkowskiej za dany miesi¹c winna byæ dokonana do dnia 10 nastêpnego miesi¹ca.

§ 4
Upowa¿nia siê Radê �l.IL-W do czasowego obni¿enia lub zawieszenia p³atno�ci sk³adki cz³onkowskiej w szczególnych
przypadkach losowych cz³onków Izby.

§ 5
Niniejsza uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 kwietnia 2007 roku.

Przewodnicz¹cy  Zjazdu  Beata Fuliñska
Zastêpca przewodnicz¹cego  Zjazdu Jan Skrzypiec
Zastêpca przewodnicz¹cego  Zjazdu Jordan Zawadzki
Sekretarz Zjazdu Wojciech John
Sekretarz  Zjazdu Piotr �ciga³a

UCHWA£A NR 9/2007
Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii

�l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Katowicach

z dnia 24 marca 2007 r.

w sprawie bud¿etu �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na 2007 r.

Na podstawie art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-wetery-
naryjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 187, poz. 1567 z pó�n. zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
WP£YWY

1. Sk³adki cz³onkowskie 362.100,00
2. Dystrybucja paszportów 105.000,00
3. Wp³ywy z op³at z rejestracji praktyk 11.000,00
4. Pozosta³e wp³ywy 8.000,00
5. Zaleg³e sk³adki 60.000,00
Ogó³em wp³ywy: 547.720,00
Stan �rodków na rachunku bankowym na pocz¹tek roku 192.892,00
Razem planowane �rodki na 2007 r. 738.992,00

ZJAZD SPRAWOZDAWCZY
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§ 2
KOSZTY

1. Wynagrodzenia 76.000,00
1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy

 Wynagrodzenia z tytu³u umowy-zlecenia 65.000,00
2. Wynagrodzenia dla bieg³ych wykonuj¹cych ekspertyzy na rzecz

 S¹du Okrêgowego i Rzecznika Odpowiedzialno�ci Zawodowej 4.000,00
3. Pozosta³e umowy�zlecenia wyk³adowców 7.000,00
2. Sk³adki ZUS i inne 15.100,00
1. Sk³adki ZUS 13.500,00
2. Wynagrodzenie urlopowe 1.600,00
3. Koszty utrzymania biura 116.000,00
1. Doposa¿enie biura Izby, zakup druków, materia³ów biurowych,

 materia³ów do kopiarek, komputerów,
 �rodków czysto�ci, drobnego poczêstunku 30.000,00
 W tym: 86.000,00

1. Us³ugi obce: op³aty pocztowe, rozmowy telefoniczne, naprawy
        i konserwacje �rodków trwa³ych, op³aty bankowe i pozosta³e us³ugi 47.000,00

2. Czynsze 39.000,00
4. Delegacje 53.300,00
1. Cz³onków Rady i Prezydium (dy¿ury) 30.000,00
2. Rzecznika Odpowiedzialno�ci Zawodowej 4.000,00
3. S¹du Okrêgowego 2.000,00
4. Komisji Rewizyjnej 2.000,00
5. Cz³onków komisji sta³ych i nadzwyczajnych 3.500,00
6. Kontroluj¹cych lecznice (zgodnie z ustaw¹) 10.000,00
7. Pozosta³e delegacje 1.800,00
5. Koszty organizacji Zjazdu 10.000,00
6. Sk³adka na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 145.500,00
7. Dofinansowanie imprez i sympozjów organizowanych przy udziale

        i pod patronatem �l.IL-W 8.000,00
8. Koszty wydawania Biuletynu 27.000,00
9. Pozosta³e koszty 96.820,00
1. Zapomogi bezzwrotne 8.000,00
2. Nagrody dla absolwentów 2.000,00
3. Dzia³alno�æ szkoleniowo-o�wiatowa 8.000,00
4. Za dystrybucjê paszportów do Krajowej Izby Lek.-Wet. 43.500,00
5. Rezerwa bud¿etowa 32.200,00
6. Podatek od kosztów niestanowi¹cych kosztów uzyskania przychodu 1.500,00

Ogó³em koszty (wydatki) 546.100,00
Planowany stan �rodków pieniê¿nych na koniec
roku na koncie bankowym 192.892,00
RAZEM 738.992,00

§ 3
Zjazd Lekarzy Weterynarii �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej upowa¿nia Radê tej¿e Izby do przesuniêcia �rodków
w poszczególnych paragrafach i dzia³ach w przypadkach uzasadnionych potrzeb.

§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Uzasadnienie
Bud¿et zaplanowano z rezerw¹ bud¿etow¹ w wysoko�ci 33.820 z³ wykazan¹ w pozycji 5, w dziale: Pozosta³e koszty.
Wysoko�æ sk³adki cz³onkowskiej 35 z³otych od ka¿dego cz³onka �l.IL-W - lekarza weterynarii wykonuj¹cego zawód oraz
w wysoko�ci 15,00 z³otych od lekarza weterynarii emeryta lub rencisty, jednocze�nie przy za³o¿eniu, ¿e sk³adkê op³acaæ
bêdzie w 2007 r. 866 osób w pe³nej wysoko�ci 35 z³.

Przewodnicz¹cy  Zjazdu  Beata Fuliñska
Zastêpca przewodnicz¹cego  Zjazdu Jan Skrzypiec
Zastêpca przewodnicz¹cego  Zjazdu Jordan Zawadzki
Sekretarz Zjazdu Wojciech John
Sekretarz  Zjazdu Piotr �ciga³a

ZJAZD SPRAWOZDAWCZY
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Sprawozdawczy Zjazd  Lekarzy Weterynarii �l¹skiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach wyra¿a sw¹ dezapro-
batê wobec obecnego brzmienia umów - zleceñ dla lekarzy we-
terynarii wolnej praktyki oraz sposobów ich realizacji.

Sprawozdawczy Zjazd  Lekarzy Weterynarii �l¹skiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej uwa¿a, ¿e podmioty bêd¹ce stronami
umowy s¹ równe wobec prawa i obie strony obowi¹zuje wza-
jemne poszanowanie interesów.

Zapis w umowach  o wyp³acie wynagrodzenia lekarzowi
weterynarii, który wykona³ pracê na rzecz Powiatowego Leka-
rza Weterynarii,  dopiero  po otrzymaniu op³aty od nadzorowa-
nego przez tego lekarza weterynarii zak³adu, nale¿y uznaæ za
naruszaj¹cy zasady wspó³¿ycia spo³ecznego, jak równie¿ jest
to dzia³anie monopolistyczne ze strony narzucaj¹cego tre�æ
umów. Taka sytuacja prowadzi niejednokrotnie do tego, ¿e le-
karze weterynarii wykonuj¹ pracê bez wynagrodzenia przez
okres d³u¿szy ni¿ jeden miesi¹c. Odpowiedzi¹ na niezadowole-
nie z tego faktu dla wyznaczonych lekarzy weterynarii jest
stwierdzenie o dobrowolno�ci zawierania umów.

Stosowanie przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii kar-
nych odsetek za przekroczenie nawet 1-2-dniowego terminu
wp³at op³at przez lekarzy weterynarii wyznaczonych w kontek-
�cie przekraczania terminu wyp³at wynagrodzenia dla lekarzy
weterynarii wyznaczonych nawet tym, którzy w my�l obec-
nych umów spe³nili warunki do terminowej  wyp³aty wynagro-
dzenia, os³abia motywacjê skutecznego dzia³ania lekarzy wy-
znaczonych i jest wysoce niew³a�ciwe.

Obecnie wymuszony przez Wojewódzki Inspektorat Wete-
rynarii w Katowicach sposób dokumentowania w zakresie go-
dzinowym i finansowym wykonania czynno�ci z wyznaczenia
Powiatowego Lekarza Weterynarii w celu otrzymania stosow-
nego wynagrodzenia bije rekordy biurokracji i nie daje siê
w ¿aden sposób wyt³umaczyæ konieczno�ci¹ pe³nieni niekwe-
stionowanego przecie¿  nadzoru. Zmusza siê wyznaczonych
lekarzy weterynarii do wielokrotnego powielania danych, a Po-
wiatowe Inspektoraty Weterynarii do ich przyjmowania.

Jednocze�nie wydaje siê równie¿, ¿e potwierdzanie przez
w³a�ciciela zak³adu czasu pobytu i wykonania czynno�ci pro-
wadzonych przez lekarza weterynarii za  wysoce niew³a�ciwe.
To wyznaczony lekarz weterynarii  kontroluje zak³ad, a taka

STANOWISKO
 Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

z dnia 24 marca 2007 r. w Katowicach
w sprawie  realizacji umów na wykonywanie czynno�ci zleconych na podstawie

art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.

sytuacja zmienia relacje na korzy�æ kontrolowanego, nastêpuje
bowiem sytuacja, w której podmiot nadzorowany kontroluje
po�rednio Inspekcjê Weterynaryjn¹, czyli organ, który na pod-
stawie przepisów prawa zobowi¹zany jest do czuwania nad
bezpieczeñstwem ¿ywno�ci w podleg³ych zak³adach. To pro-
wadzi do sytuacji w¹tpliwej prawnie. Wyznaczonego lekarza
weterynarii winien kontrolowaæ w ramach wyznaczenia i pod-
pisanej umowy wy³¹cznie Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Rozporz¹dzenia w sprawie wysoko�ci op³at za czynno�ci
wykonywane przez Inspekcjê Weterynaryjn¹ i w sprawie wa-
runków i wysoko�ci  wynagrodzenia  lekarzy weterynarii wy-
znaczonych do wykonywania niektórych czynno�ci wymagaj¹
natychmiastowych zmian. Na przyk³ad pobieranie op³at za
sztuki zbadane, a wynagradzanie lekarzy weterynarii za godzi-
ny przy stosowanym limicie 93% wynagrodzenia jest rozwi¹-
zaniem g³êboko wadliwym i z samego za³o¿enia generuj¹cym
b³êdy.

W chwili obecnej koniecznym jest podjêcie dzia³añ zmie-
rzaj¹cych do zmiany powszechnie stosowanych umów - zleceñ
z praktykuj¹cymi lekarzami weterynarii na wykonanie czynno-
�ci z wyznaczenia oraz zmiany rozporz¹dzeñ o op³atach pobie-
ranych przez IW i wynagrodzeniu dla ww. lekarzy weterynarii.

Koniecznym jest zmiana przepisów prawa chroni¹cych
podmioty nadzorowane przez IW, wedle których PLW nie
mo¿e odst¹piæ od czynno�ci urzêdowych (np. badanie zwierz¹t
rze�nych). Zmiana powinna zobowi¹zywaæ te podmioty do ter-
minowego regulowania zobowi¹zañ finansowych wobec PLW.
W wypadku nieuregulowania takich zobowi¹zañ PLW powi-
nien mieæ prawo odst¹pienia od wykonywania czynno�ci urzê-
dowych, co by³oby to¿same ze skre�leniem tego podmiotu
z rejestru podmiotów nadzorowanych przez PLW, co skutko-
wa³oby niemo¿liwo�ci¹ oferowania  produktów spo¿ywczych
pochodzenia zwierzêcego konsumentom.

Przewodnicz¹cy Zjazdu Beata Fuliñska
Zastêpca przewodnicz¹cego Zjazdu Jan Skrzypiec
Zastêpca przewodnicz¹cego Zjazdu Jordan Zawadzki
Sekretarz Zjazdu Wojciech John
Sekretarz Zjazdu Piotr �ciga³a

ZJAZD SPRAWOZDAWCZY

WAKACYJNE ZDJÊCIE  - KONKURS

Wszystkich amatorów wakacyjnej fotografii zapraszam do przesy³ania (drog¹ elektroniczn¹)
ciekawych zdjêæ z wakacji, zwi¹zanych z wypoczynkiem i lekarzami wet.

Naj³adniejsze zdjêcia bêd¹ opublikowane we wrze�niowym Biuletynie, a Redakcja zwróci siê
do Prezydium Rady  o nagrodzenie ich autorów.

Redakcja
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Sprawozdawczy Zjazd  Lekarzy Weterynarii �l¹skiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach  w pe³ni popiera po-
stulaty Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego:

1. Zwiêkszenia zatrudnienia w inspektoratach do pozio-
mu gwarantuj¹cego powo³anie przynajmniej jednoosobowej
komórki zajmuj¹cej siê jednym dzia³em, zgodnie z zarz¹dze-
niem nr 11 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
19.04.2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiato-
wych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz.
MRiRW z dnia 26 kwietnia 2004 r.) oraz doposa¿enia rze-
czowego i osobowego zak³adów higieny weterynaryjnej.

2. Spionizowania struktury Inspekcji Weterynaryjnej
wraz z wydzieleniem dla niej bud¿etu.

3. Rezygnacji z utworzenia Pañstwowej Inspekcji Bez-
pieczeñstwa ¯ywno�ci w kszta³cie proponowanym w aktual-
nym projekcie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi bez
akceptacji tego projektu przez specjalistów �rodowiska we-
terynaryjnego z zakresu bezpieczeñstwa ¿ywno�ci i ochrony
zdrowia publicznego.

4. Podniesienie pensji do 50% wykorzystania mno¿nika
kwoty bazowej od 1 czerwca 2007 r.

Zjazd Lekarzy Weterynarii �l¹skiej Izby Lekarsko-Wetery-
naryjnej, jako najwy¿szy organ okrêgowej izby uwa¿a, ¿e
w obecnej sytuacji mo¿liwo�ci dalszej pracy Inspekcji Wetery-
naryjnej na poziomie gwarantuj¹cym skuteczny nadzór nad
�rodkami spo¿ywczymi pochodzenia zwierzêcego, nadzór nad

STANOWISKO
Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

z dnia 24 marca 2007 r. w Katowicach
w sprawie poparcia postulatów Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego

utworzonego przez Krajow¹ Radê Lekarsko-Weterynaryjn¹, Ogólnopolski Zwi¹zek Zawodowy Lekarzy
Weterynarii IW, Sekcjê Krajow¹ Pracowników Weterynarii NSSZ �Solidarno�æ� oraz Stowarzyszenie

Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki �Medicus Veterinarius�.

badaniem zwierz¹t rze�nych i miêsa, nadzór nad zwalczaniem
chorób zaka�nych zwierz¹t, jak i sam proces zwalczania tych
chorób, nadzór nad obrotem zwierz¹t i przygotowywaniem ich
do handlu, a tak¿e wykonywanie wielu innych obowi¹zków,
zw³aszcza biurokratycznych Inspekcji Weterynaryjnej, wyni-
kaj¹cych z przepisów prawa krajowego i wspólnotowego, zo-
sta³y wyczerpane. Jednocze�nie warunki kadrowe i finansowe
Inspekcji Weterynaryjnej, w tym p³ace lekarzy weterynarii za-
trudnionych na etacie w inspektoratach powoduj¹ coraz  wiêk-
sz¹ frustracjê, zmêczenie i zniechêcenie do dalszej pracy. To
z kolei poci¹ga za sob¹ fakt, ¿e wielu lekarzy weterynarii od-
chodzi z pracy w Inspekcji, szukaj¹c pracy za granic¹ naszego
kraju lub otwieraj¹c prywatne praktyki.

Maj¹c na uwadze znaczenie dzia³añ weterynaryjnych na
rzecz zdrowia i ¿ycia ludzi - konsumentów �rodków spo¿yw-
czych pochodzenia zwierzêcego, jak równie¿ dobro nadmier-
nie obci¹¿onych obowi¹zkami czêsto wykonywanymi po go-
dzinach pracy pracowników Inspekcji Weterynaryjnej � cz³on-
ków �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej nale¿y przyj¹æ, ¿e
postulaty Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego nale¿y
w ca³ej rozci¹g³o�ci poprzeæ i aktywnie w³¹czyæ siê do dzia³añ
organizowanych przez ww. Komitet Protestacyjny.

Przewodnicz¹cy Zjazdu Beata Fuliñska
Zastêpca przewodnicz¹cego Zjazdu Jan Skrzypiec
Zastêpca przewodnicz¹cego Zjazdu Jordan Zawadzki
Sekretarz Zjazdu Wojciech John
Sekretarz Zjazdu Piotr �ciga³a

Sprawozdawczy Zjazd  Lekarzy Weterynarii �l¹skiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach w pe³ni popiera pro-
wadzone rozmowy i przygotowanie projektu ustawy o syste-
mie zdrowia publicznego przez przedstawicieli Krajowej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w tym zakresie oraz popiera ró¿ne

STANOWISKO
Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

z dnia 24 marca 2007 r. w Katowicach
w sprawie  poparcia prowadzonych rozmów przez Krajow¹ Izbê Lekarsko-Weterynaryjn¹ w Warszawie,

a dotycz¹cych pracy nad projektowaniem ustaw o systemie zdrowia publicznego.

Przewodnicz¹cy  Zjazdu  Beata Fuliñska
Zastêpca przewodnicz¹cego  Zjazdu Jan Skrzypiec
Zastêpca przewodnicz¹cego  Zjazdu Jordan Zawadzki
Sekretarz Zjazdu Wojciech John
Sekretarz  Zjazdu Piotr �ciga³a

równoleg³e dzia³ania prowadzone przez Krajow¹ Izbê Lekar-
sko-Weterynaryjn¹, a dotycz¹ce projektu ustawy lub ustaw
z zakresu Inspekcji Bezpieczeñstwa ¯ywno�ci i Weterynarii
satysfakcjonuj¹cych lekarzy weterynarii.

ZJAZD SPRAWOZDAWCZY
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Otwarcie posiedzenia, przeg³osowanie zmian w porz¹dku
obrad oraz przeg³osowanie przyjêcia protoko³u z poprzednie-
go posiedzenia Rady � te czynno�ci wykona³ prezes Rady
dr Micha³ Konopa.

W czê�æ uchwa³odawczej Rada podjê³a nastêpuj¹ce uchwa-
³y:

- w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upowa¿-
nionych do wystawiania paszportów dla zwierz¹t towarzysz¹-
cych,

- w sprawie wpisu do ewidencji zak³adów leczniczych dla
zwierz¹t � 5 (w tym jeden bez prawa do dzia³alno�ci weteryna-
ryjnej, dwa z jednoczesnym terminem usuniêcia stwierdzonych
przez osoby kontroluj¹ce uchybieñ),

- w sprawie zmian w regulaminie ZLZ - rozpatrzono dzie-
wiêæ wniosków,

- w sprawie skre�lenia lekarza weterynarii z rejestru z po-
wodu zgonu,

- w sprawie umorzenia i obni¿enia sk³adek � odst¹piono od
g³osowania w zwi¹zku niedoprecyzowaniem pro�by wniosko-
dawczyñ i przekazaniem do dalszej korespondencji,

- w sprawie wykre�lenia z rejestru lekarzy weterynarii
w zwi¹zku z przeniesieniem na teren innej Izby (Ma³opolskiej).
Drugiej pro�by nie rozpatrzono ze wzglêdu na braki formalne
pisma oraz zad³u¿enie zagro¿one stwierdzeniem utraty prawa
wykonywania zawodu.

Odrzucono jeden wniosek w zwi¹zku z brakiem podpisu
jednego ze wspólników zg³oszonej spó³ki cywilnej, bêd¹cej
w³a�cicielem zak³adu leczniczego dla zwierz¹t, do czasu uzu-
pe³nienia braku lub dostarczenia umowy, w którym zapisane
jest, ¿e jeden ze wspólników mo¿e wystêpowaæ w imieniu ca³ej
spó³ki.

Nastêpnym punktem posiedzenia by³a sprawa skre�lenia le-
karzy weterynarii w zwi¹zku z ich niep³aceniem sk³adek. Pre-
zes poinformowa³ zebranych, ¿e skarbnik na bie¿¹co kontrolu-
je zad³u¿enie lekarzy weterynarii i w przypadku czterech kole-
gów, pomimo ró¿nych korespondencji, dzia³ania te nie przyno-
sz¹ efektów. W zwi¹zku z tym ka¿dy z nich zosta³ zaproszony
na posiedzenie Rady. Poniewa¿ ¿aden z nich nie przyby³,
a stwierdzenie utraty prawa wykonywania zawodu i skre�lenie
z rejestru lekarzy weterynarii jest dzia³aniem bardzo restrykcyj-
nym, prezes postawi³ wniosek, aby Rada prze³o¿y³a ww. spra-
wê na nastêpne posiedzenie i ponownie zaprosi³a zagro¿onych
lekarzy weterynarii do stawienia siê w celu z³o¿enia wyja�nieñ.

Nastêpnie omówiono kontrole i rekontrole zak³adów lecz-
niczych dla zwierz¹t. By³o ich w sumie 7, z czego w przypadku
czterech nie stwierdzono uchybieñ i dokumentacjê od³o¿ono,
a w przypadku jednego zak³adu podjêto uchwa³ê z terminem
usuniêcia stwierdzonych uchybieñ. W zwi¹zku z tym, ¿e w wy-
niku rekontroli stwierdzono niewykonanie zaleconych uchy-
bieñ, wg kontroluj¹cych obecnych na posiedzeniu, zachowa-
nie kontrolowanego by³o momentami niegrzeczne, a sprawa
ogólnie jest trudna do rozstrzygniêcia, prezes poprosi³ o pomoc
obecnego na posiedzeniu mecenasa Zenona Klatkê - jakie kro-
ki nale¿y podj¹æ, aby uchwa³a naprawcza zosta³a wykonana.

Mecenas zwróci³ uwagê na fakt, ¿e pismo zainteresowane-
go lekarza weterynarii, pomimo ¿e nie jest zatytu³owane �Od-
wo³anie�, to z jego tre�ci wynika, ¿e ww. nie zgadza siê
z uchwa³¹ i kwestionuje ustalenia kontroli, czyli jest to odwo³a-
nie od uchwa³y. Je�li jest to odwo³anie, które wp³ynê³o po ter-
minie, to o niedopuszczalno�ci odwo³ania z powodu przekro-
czenia terminu decyduje druga instancja. Dlatego sprawê nale-

POSIEDZENIE RADY �l.IL-W W DNIU 06.03.2007 r.
¿y przes³aæ do Krajowej Rady. Rada postanowi³a podtrzymaæ
swoje stanowisko dot. usuniêcia uchybieñ w wyznaczonym ter-
minie i  przychyli³a siê do opinii pana mecenasa.

W przypadku jednej rekontroli � w rzeczywisto�ci nie od-
by³a siê ona. Rada postanowi³a wyja�niæ zaistnia³¹ sytuacjê,
czyli uzyskaæ potwierdzenie z urzêdu miasta o wypowiedzeniu
umowy najmu lokalu. W razie jej potwierdzenia zak³ad leczni-
czy dla zwierz¹t zarejestrowany pod tym adresem nale¿y wy-
kre�liæ z ewidencji.

Nastêpnie prezes omówi³ realizacjê uchwa³ i postanowieñ
z poprzedniego posiedzenia oraz zrelacjonowa³  spotkanie Po-
wiatowych Lekarzy Weterynarii  z wicewojewod¹ Arturem Wa-
rzoch¹ oraz �l¹skim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii, któ-
re mia³o miejsce w biurze Izby. Wojewoda otrzyma³ nasze sta-
nowiska w sprawie umów, CELABU i w sprawie protestu leka-
rzy weterynarii. Kol. Z. Dobija przedstawi³ relacjê ze spotkania
z wicewojewod¹ w Urzêdzie Wojewódzkim, które mia³o na
celu nakre�lenie problemów, z jakimi borykaj¹ siê PLW. Tema-
tem spotkania by³a sprawa organizacji inspektoratów powiato-
wych oraz sprawy p³acowe.

W dalszej czê�ci posiedzenia zosta³y odczytane pisma
w sprawie zawi¹zania siê Komitetu Protestacyjnego oraz prote-
stu z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w ¯ywcu. Ustalo-
no, ¿e na li�cie popieraj¹cej protest powinny znale�æ siê podpi-
sy wszystkich popieraj¹cych go urzêdowych lekarzy wetery-
narii, a podczas Zjazdu opracowane stanowiska popieraj¹ce
protest, propozycji powstania nowej inspekcji podlegaj¹cej Mi-
nisterstwu Zdrowia, wypracowane stanowisko w sprawie po-
prawki do rozporz¹dzenia w sprawie wynagrodzeñ za czynno-
�ci z wyznaczenia.

Pó�niej wiceprezes odczyta³ pismo dotycz¹ce wytypowa-
nia osób do nagrody Chirona  dla lekarzy weterynarii propagu-
j¹cych wiedzê weterynaryjn¹ w �rodowisku.  Prezes zapropo-
nowa³ nastêpuj¹ce kandydatury: Romana Aleksiewicza i An-
drzeja Alweila. Trzeci¹ zg³oszon¹ kandydatur¹ by³a kol. Ewa
Wtorek. Kandydatury przyjêto przez aklamacjê.

Kolejnym punktem programu by³o przygotowanie Zjazdu,
który ma odbyæ siê 24.03.07 r. godz. 10:00 w Domu Lekarza,
Katowice ul. Gra¿yñskiego. Ustalono, jakie maj¹ byæ materia³y
zjazdowe: sprawozdania drukowane w Biuletynie; na stronie
internetowej musz¹ zostaæ umieszczone: projekt bud¿etu, pro-
jekt uchwa³y sk³adkowej, projekt uchwa³y o zmianie uchwa³y
o trybie dzia³ania organów Izby. Skarbnik zwróci³ uwagê na
problem zad³u¿enia Izby �wiêtokrzyskiej. Nastêpnie prezes od-
czyta³ propozycjê Prezydium dotycz¹c¹ kandydatów do Prezy-
dium Zjazdu. Ustalono, ¿e identyfikatory s¹ jednocze�nie man-
datami - zgodnie z regulaminem. Przewidziano jedn¹ przerwê
obiadowo-kawow¹, ustalono równie¿ listê zaproszonych go�ci.

W sprawach ró¿nych omówiono sprawy: zakupu lokalu -
prezes przedstawi³ ofertê zakupu lokalu � do przemy�lenia
i przeanalizowania mo¿liwo�ci;  wstêpne przygotowania do
manifestacji w Warszawie w dniu 17.04.2007 r. (wynajem au-
tokarów, organizacja pracy w PIWetach, udzia³ w Komitecie
Protestacyjnym przedstawicieli zwi¹zków zawodowych, przy-
gotowanie postulatów), E. Wtorek zaapelowa³a o rozszerzenie
sk³adu Komisji ds. Inspekcji Weterynaryjnej. Prezes poprosi³,
by na najbli¿szym posiedzeniu przewodnicz¹cy komisji przed-
stawili plan pracy swoich komisji na najbli¿szy rok.

Na tym posiedzenie Rady zakoñczono.
Na podstawie protoko³u dostêpnego w biurze Izby,

zredagowa³a M. Górska, 17.05.2007 r.

Z PRAC RADY
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Otwarcia posiedzenia dokona³ prezes �l.IL-W Micha³ Ko-
nopa. Przywita³ przyby³ych na posiedzenie cz³onków Rady
oraz zaproszonych go�ci. Przyjêcie porz¹dku obrad (z popraw-
kami) i protoko³u z poprzedniego posiedzenia przeg³osowano
jednog³o�nie.

W czê�æ uchwa³odawczej podjêto uchwa³y:
- w sprawie zatwierdzenia wysoko�ci nale¿nej nadp³aty

sk³adek cz³onkowskich na rzecz KIL-W - uchwa³a ta jest kon-
sekwencj¹ przyjêtej wcze�niej uchwa³y. Prezes wyja�ni³, ¿e na
posiedzeniu Rady Krajowej w dniu 12.30.2007 r. podjêto
uchwa³ê uznaj¹c¹ nadp³atê dla wszystkich izb. Po przeliczeniu
nadp³aty, kwota nadp³aty �l¹skiej Izby wynosi 49.561 z³. Rada
Krajowa zobowi¹za³a rady okrêgowe do podjêcia uchwa³ za-
twierdzaj¹cych wysoko�æ nale¿nych nadp³at i sposobu ich roz-
liczenia. Rada postanowi³a, ¿e nadp³ata bêdzie rozliczona jako
sk³adka cz³onkowska do momentu wyrównania nadp³aty,

- w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii cz³onków
�l.IL-W - 1 absolwentka,

- w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii cz³onków
�l.IL-W - przeniesienie z Izby £ódzkiej i Warszawskiej,

- w sprawie wykre�lenia z rejestru lekarza weterynarii
cz³onka �l.IL-W w zwi¹zku z przeniesieniem na teren Izby
�wiêtokrzyskiej,

- w sprawie wpisu do rejestru lek. wet. upowa¿nionych do
wystawiania paszportów dla zwierz¹t towarzysz¹cych � dla
9 lekarzy weterynarii.

Przed przyst¹pieniem do omawiania kolejnych projektów
uchwa³, w zwi¹zku z konieczno�ci¹ wcze�niejszego wyj�cia
prelegenta, kol. M. Tomaszewskiego, przyst¹piono do omówie-
nia punktu porz¹dku obrad dotycz¹cego protestu lekarzy wete-
rynarii w Warszawie.

Po posiedzeniu RK prezes wystosowa³ pismo do PLW
w sprawie przekazania list chêtnych do wziêcia udzia³u w pro-
te�cie. W odpowiedzi uzyskano nastêpuj¹ce informacje: z Czê-
stochowy 11 osób, z Rybnika - 5 osób, z Myszkowa - 5 osób,
z Bêdzina - 4 osoby, z Zawiercia - 15 osób. Prezes prosi³, aby
przekazaæ pozosta³ym PLW pro�bê o udzielenie odpowiedzi.
Ustalono, ¿e jeden autokar wyjedzie z Bielska�Bia³ej, drugi
z Zawiercia.

Prezes przedstawi³ postulaty Komitetu Protestacyjnego oraz
propozycjê otrzyman¹ z Izby Krajowej, dotycz¹c¹ zamówienia
strojów i transparentów dla manifestantów. Postanowiono za-
mówiæ czapeczki oraz transparent z napisem: �Inspektor Wete-
rynaryjny na stra¿y zdrowia konsumenta�. Nastêpnie kol. M.
Tomaszewski przedstawi³ planowany przebieg protestu, omó-
wi³ równie¿ sytuacjê w innych regionach Polski, sytuacjê zwi¹-
zan¹ z pracami nad ustaw¹ o inspekcji bezpieczeñstwa ¿ywno-
�ci i innych ustawach, np. o nadzorze farmaceutycznym.

Po wyst¹pieniu kol. M. Tomaszewskiego Rada powróci³a
do czê�ci posiedzenia zwi¹zanej z podejmowaniem uchwa³
i podjê³a:

- 2 uchwa³y w sprawie wpisu do ewidencji ZLZ,
- 1 uchwa³ê w sprawie odmowy wpisu do ewidencji ZLZ,
- 4 uchwa³y w sprawie zmiany regulaminu ZLZ,
- 3 uchwa³y w sprawie stwierdzenia utraty prawa wykony-

wania zawodu lekarza weterynarii i skre�lenia z rejestru leka-
rzy weterynarii �l.IL-W w zwi¹zku z niep³aceniem sk³adek
przez okres d³u¿szy ni¿ 12 miesiêcy. Wszyscy zainteresowani
zostali zaproszeni na posiedzenie Rady - nikt z nich nie przy-
by³.

PROTOKÓ£ Z POSIEDZENIA RADY
Z DNIA 03.04.2007 r.

Konsekwencj¹ podjêtych 2 z 3 ww. uchwa³ Rada podjê³a
tak¿e uchwa³ê w sprawie wykre�lenia z ewidencji zak³adu lecz-
niczego dla zwierz¹t (poniewa¿ jeden ze skre�lonych lekarzy
weterynarii by³ jego w³a�cicielem i kierownikiem) oraz uchwa-
³ê w sprawie wykre�lenia zak³adu leczniczego dla zwierz¹t,
w którym kierownikiem by³ drugi lekarz weterynarii, o ile w
ci¹gu 2 miesiêcy nie zostanie przez w³a�ciciela zg³oszony inny
lekarz na to stanowisko.

- 1 uchwa³ê w sprawie wykre�lenia z ewidencji ZLZ - na
wniosek strony,

- 1 uchwa³ê w sprawie o wszczêciu postêpowania w spra-
wie utraty prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
i skre�lenie z rejestru cz³onków Izby,

- 1 uchwa³ê w sprawie umorzenia zaleg³ych sk³adek bardzo
choremu lekarzowi weterynarii, w imieniu którego wniosek
wraz z ca³¹ dokumentacj¹ lekarsk¹ z³o¿y³a ¿ona. Jednocze�nie
Komisja Finansowo-Gospodarcza i Samopomocy Kole¿eñskiej
wyst¹pi³a z wnioskiem o przyznanie zapomogi w maksymalnej
kwocie.

Nastêpnie omówiono przeprowadzone kontrole zak³adów
leczniczych dla zwierz¹t � dokonano ich w ostatnim czasie 4,
z czego jedna wykaza³a, i¿ nale¿y podj¹æ uchwa³ê naprawcz¹
z wyznaczeniem terminu usuniêcia uchybieñ; w sprawie jedne-
go zak³adu leczniczego dla zwierz¹t (niezarejestrowanego) po-
stanowiono natychmiast skontaktowaæ siê z jego w³a�cicielem.
Postanowiono równie¿, wobec niezastosowania siê do nakazu
zdjêcia niew³a�ciwego szyldu reklamuj¹cego zak³ad leczniczy
dla zwierz¹t (nakaz na podstawie protoko³u Komisji Etyki
i Deontologii wyda³ Prezes �l.IL-W) sprawê przekazaæ do roz-
patrzenia przez Rzecznika Odpowiedzialno�ci Zawodowej.

W dalszej czê�ci posiedzenia omówione zosta³y plany dzia-
³ania poszczególnych komisji (Komisja Etyki i Deontologii -
przewodnicz¹cy A. Szlichta - g³ównie sprawy zlecone dotycz¹-
ce etyki i deontologii; prace zwi¹zane z histori¹ zawodu, tj. pra-
ce zwi¹zane z opracowaniem s³ownika biograficznego; Komi-
sja Finansowo-Gospodarcza i Samopomocy Kole¿eñskiej -
przewodnicz¹cy M. Lañski - g³ówne prace zlecone dotycz¹ce
rozpatrywania wniosków o zapomogi; Komisja Lekarzy Wol-
nej Praktyki - przewodnicz¹ca B. Fuliñska - kontrole ZLZ; spra-
wy bie¿¹ce: propozycja zwiêkszenia sk³adu osobowego komi-
sji, opracowanie i wniesienie uwag dotycz¹cych zmian ustawy
i rozporz¹dzeñ dotycz¹cych ZLZ, stanowisko w sprawie nowej
instrukcji dot. wydawania paszportów).

Nastêpnie prezes omówi³ realizacjê zadañ i  postanowieñ
z poprzedniego posiedzenia Rady oraz z³o¿y³ sprawozdanie
z posiedzenia Rady Krajowej: m.in. Rada podjê³a uchwa³ê
w sprawie funduszu za³o¿ycielskiego Fundacji Lekarzy Wete-
rynarii �Senior�, przyjêto statut oraz powo³ano radê fundacji,
uchwa³ê (na podstawie której okrêgowe rady podjê³y lub po-
dejm¹ stosowne uchwa³y � patrz niniejszy Biuletyn i pocz¹tek
tego protoko³u) w sprawie rozliczenia sk³adek cz³onkowskich,
uchwa³ê w sprawie ustalenia wzoru piecz¹tki lekarza weteryna-
rii - dopuszczono posiadanie piecz¹tki zarówno z adresem do-
mowym, jak i adresem firmy, uchwa³ê w sprawie wykazu obo-
wi¹zuj¹cych uchwa³, uchwa³ê w sprawie wysoko�ci sk³adki
cz³onkowskiej na rzecz Krajowej Izby � nadal pozosta³o 14 z³,
uchwa³ê w sprawie zmiany kapitu³y medalu honorowego �Me-
ritus�. W tym miejscu postanowiono wytypowaæ na nastêpnym
posiedzeniu Rady �l.IL-W kandydatów z naszej Izby do tego
odznaczenia.

Z PRAC RADY
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Kolejnym punktem posiedzenia by³o podsumowanie Zjaz-
du Sprawozdawczego � obszerne sprawozdanie wraz ze zdjê-
ciami i najwa¿niejszymi uchwa³ami znajduj¹ siê w tym Biulety-
nie.

Na koniec w sprawach bie¿¹cych i ró¿nych postanowiono
zapoznaæ siê z now¹ ofert¹ ubezpieczeniow¹ � powo³any zo-
sta³ do tego trzyosobowy zespó³, przyjêto równie¿ propozycje
szkoleñ na rok 2007 (tematy proponowanych szkoleñ to: cho-
roby przenoszone przez kleszcze, pacjent w fazie terminalnej,
onkologia � diagnoza � leczenie - eutanazja, zagro¿enia biolo-
giczne - ocena i analiza zagro¿enia na stanowisku pracy). Roz-

patrzono pismo w³a�ciciela przychodni weterynaryjnej doty-
cz¹ce chwilowego zawieszenia dzia³alno�ci do momentu za-
trudnienia lekarza i kierownika � wyznaczony zosta³  termin
2-miesiêczny na rozwi¹zanie sprawy, nakazano natychmiasto-
we zmienienie oznakowania jednej z przychodni (reklamowa-
nej jako lecznica), omówiono mo¿liwo�ci zakupu nowego
sprzêtu nagrywaj¹cego.

Na podstawie protoko³u dostêpnego w biurze Izby
opracowa³a M. Górska, Katowice, 17.05.2007 r.

w sprawie zatwierdzenia wysoko�ci nale¿nej nadp³aty sk³adek cz³onkowskich na rzecz
Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za lata 1999-2002.

Na postawie art. 29 pkt 1 w zwi¹zku z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza
weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 187, poz. 1567 z pó�niejszymi zmianami)
w zwi¹zku z uchwa³¹ nr 9/2005/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 7 wrze�nia 2005 r. w sprawie zawarcia
ugody s¹dowej z Warszawsk¹ Izb¹ Lekarsko-Weterynaryjn¹, uchwa³¹ nr 58/2006/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weteryna-
ryjnej z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie rozliczenia sk³adki cz³onkowskiej za lata 1999-2002 oraz uchwa³¹ 67/2007/IV
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie rozliczenia sk³adki cz³onkowskiej za lata
1999-2002,  uchwala siê co nastêpuje:

§ 1
Zatwierdza siê wysoko�æ nadp³aconych sk³adek cz³onkowskich �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rzecz Krajowej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w latach 1999-2002 w kwocie 49.561,10 z³otych (s³ownie: czterdzie�ci dziewiêæ tysiêcy
piêæset sze�ædziesi¹t jeden z³otych 10/100)

§ 2
Ustala siê, ¿e comiesiêczna, aktualnie nale¿na kwota z tytu³u sk³adki cz³onkowskiej na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej bêdzie pomniejszana o kwotê okre�lon¹ w § 1 niniejszej uchwa³y do ca³kowitego rozliczenia nadp³aty.

§ 3
Traci moc uchwa³a Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej nr 886/IV/2006 z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie okre�le-
nia kwoty nienale¿nie naliczonej czê�ci sk³adek cz³onkowskich od �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rzecz Krajo-
wej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Uzasadnienie:
Uchwa³a niniejsza jest wynikiem zapisu § 3 uchwa³y 67/2007/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 12 marca
2007 r. w sprawie rozliczenia sk³adki cz³onkowskiej za lata 1999-2002, która to uchwala jest w pe³ni zgodna z interesem
�l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej (jak w uzasadnieniu do uchwa³y Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej nr
886/IV/2006 z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie okre�lenia kwoty nienale¿nie naliczonej czê�ci sk³adek cz³onkowskich od
�l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej).

UCHWA£A NR 1171/IV/2007
Rady �l¹skiej Izby Lekarsko�Weterynaryjnej

w Katowicach
z dnia 03 kwietnia 2007 r.

Z PRAC RADY
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Konsekwencj¹ opublikowania w poprzednim Biuletynie materia³ów Bogus³awa Kubicy i Andrzeja Alweila
na temat obserwacji psów w kierunku w�cieklizny jest pismo prezesa Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Wetery-

naryjnej skierowane do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Poni¿ej zamieszczamy zarówno to pismo,
jak i odpowied� na nie, a w zwi¹zku z brakiem jednoznaczno�ci w ww. zagadnieniach do³¹czamy korespon-
dencjê prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z zastêpc¹ dyrektora Departamentu Bezpieczeñ-
stwa ¯ywno�ci i Weterynarii oraz wywiad z Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii opublikowany w Biulety-

nie numer 30 z grudnia 2001 r. (red.)

Z PRAC RADY

�l¹ska Izba
Lekarsko-Weterynaryjna
         Katowice 40-585,   ul. Miko³owska 100, tel./fax 0*32 757-45-04
                  NIP 634 – 17 – 59 – 255          Regon  271506904
                   Nr konta  47 1050 1214 1000  0007 0006 0387

L.dz. 317/07/w Katowice, dnia 25 maja 2007 r.

Szanowny Pan
Lek. wet. Tadeusz Sarna
�l¹ski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
w Katowicach

Zwracam siê z uprzejm¹ pro�b¹ o przedstawienie stanowiska �l¹skiego Wojewódzkiego Lekarza
Weterynarii w sprawie dokonywania obserwacji zwierz¹t, g³ównie towarzysz¹cych, w przypadkach, gdy
s¹ one przyczyn¹ pogryzienia cz³owieka.

Stanowisko �l¹skiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii chcieliby�my opublikowaæ w najbli¿szym
Biuletynie Informacyjnym �l.IL-W, jako wa¿ne i wi¹¿¹ce dla praktykuj¹cych lekarzy weterynarii.

St¹d te¿ istotnym jest przedstawienie w ww. stanowisku zasad dokonywania obserwacji, kosztów itd.
w �wietle obowi¹zuj¹cego dzisiaj prawa.

Jednocze�nie bardzo proszê o wyra¿enie pogl¹du, który równie¿ zamierzamy opublikowaæ w Biulety-
nie Informacyjnym na temat postêpowania i kompetencji poszczególnych osób przy wype³nianiu dzia³u
IX i X paszportu dla zwierz¹t towarzysz¹cych.

Z wyrazami szacunku
PREZES
dr Micha³ Konopa
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Wp³ynê³o dnia  30.04.2007 r.
L.dz.  404/07/p

�L¥SKI WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII
w Katowicach ul. Brynowska 25A
tel. (32) 609-16-01, 609-16-02

WIW-CHZ.6274-10/07      Katowice 2007-04-23

�l¹ska Izba Lekarsko�Weterynaryjna
ul. Miko³owska 100

40-065 Katowice

�l¹ski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach w odpowiedzi na pismo o sygnaturze

L.dz. 317/07/ z dnia 21.03.2007 r. przesy³a poni¿sz¹ informacjê w sprawie dokonywania obserwacji

zwierz¹t w przypadkach, gdy s¹ one przyczyn¹ pogryzieñ cz³owieka.

Zgodnie z § 2 Rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r.

w sprawie zwalczania w�cieklizny (Dz. U. nr 13, poz. 103):

Ust. 6. �Powiatowy lekarz weterynarii nakazuje niezw³oczne odosobnienie zwierzêcia podej-

rzanego o chorobê lub zaka¿enie, które mog³o zakaziæ wirusem choroby cz³owieka oraz:

1) nakazuje:

a) obserwacjê tego zwierzêcia trwaj¹c¹ 15 dni,

b) badania tego zwierzêcia w czasie trwania obserwacji;

2) zakazuje zabicia tego zwierzêcia do czasu zakoñczenia obserwacji.

Ust.  7. Powiatowy lekarz weterynarii mo¿e przed³u¿yæ okres obserwacji, o której mowa

w ust. 6, do 21 dni w przypadku, gdy po 15 dniach obserwacji niemo¿liwe jest stwierdzenie lub

wykluczenie choroby.

Ust. 8. Powiatowy lekarz weterynarii przeprowadza badanie, o  którym mowa w ust. 6 pkt 1

lit. B, w pierwszym, pi¹tym, dziesi¹tym i piêtnastym dniu od dnia prawdopodobnego zaka¿enia

cz³owieka wirusem choroby lub pogryzienia cz³owieka�.

Zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.

nr 33 , poz. 287 z pó�n. zm.)

ust. 1. „ Je¿eli powiatowy lekarz weterynarii z przyczyn finansowych lub organizacyjnych nie

jest w stanie wykonaæ ustawowych zadañ Inspekcji, mo¿e:

1) wyznaczaæ na czas okre�lony lekarzy weterynarii niebêd¹cych pracownikami Inspekcji do:

a) ochronnych szczepieñ i badañ rozpoznawczych.

Ust. 2. Wyznaczenie do wykonania czynno�ci, o którym mowa w ust. 1, nastêpuje

Z PRAC RADY
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w drodze decyzji administracyjnej Powiatowego Lekarza Weterynarii okre�laj¹cej rodzaj

i zakres czynno�ci przekazanych do wykonania.

Ust. 3. Wykonywanie czynno�ci, o których mowa w ust. 1, nastêpuje po zawarciu przez Po-

wiatowego Lekarza Weterynarii umowy z osobami, o których mowa w ust. 1, okre�laj¹cej

w szczególno�ci sposób, zakres i miejsce wykonywania tych czynno�ci, wysoko�æ wynagrodze-

nia za ich wykonanie oraz termin p³atno�ci.

Ust. 4. Powiatowy Lekarz Weterynarii prowadzi listê osób wyznaczonych do wykonywania

czynno�ci, o których mowa w ust. 1.”

Zgodnie z § 1.1. rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r.

w sprawie warunków i wysoko�ci wynagrodzenia za wykonywanie czynno�ci przez lekarzy wete-

rynarii i inne osoby wyznaczone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii (Dz.U. nr 178, poz 1837

z pó�. zm.):

�Lekarzom weterynarii oraz innym osobom niebêd¹cym pracownikami Inspekcji Weterynaryj-

nej, wyznaczonym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do wykonywania czynno�ci, o któ-

rych mowa w art. 16 ust. 1 i art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weteryna-

ryjnej, przys³uguje wynagrodzenie obejmuj¹ce:

1. czê�æ podstawow¹, której wysoko�æ ustala siê wed³ug stawek okre�lonych

w za³¹czniku do rozporz¹dzenia:

poz. Rodzaj czynno�ci Stawka w z³
26 Obserwacja zwierzêcia podejrzanego o w�ciekliznê � czterokrotne

badanie wraz z wydaniem za�wiadczeñ � od zwierzêcia:
1) w zak³adzie leczniczym dla zwierz¹t wraz z pe³nym utrzymaniem 120,00
2) doprowadzonego na badania do zak³adu leczniczego dla zwierz¹t 33,00
3) poza zak³adem leczniczym dla zwierz¹t 53,00

W nawi¹zaniu do zapytania o postêpowaniu przy wype³nianiu dzia³u IX i X paszportu dla

zwierz¹t towarzysz¹cych, zgodnie z art. 6 rozporz¹dzenia (WE) nr 998/2003:

�Przez okres przej�ciowy piêciu lat od dnia wej�cia w ¿ycie niniejszego rozporz¹dzenia, wpro-

wadzanie zwierz¹t domowych wymienionych w czê�ci A za³¹cznika I na terytorium Irlandii, Szwe-

cji i Zjednoczonego Królestwa podlega nastêpuj¹cym wymogom:

- musz¹ posiadaæ identyfikacjê zgodnie z art. 4 ust. 1 akapit pierwszy lit. B), chyba, ¿e pañstwo

cz³onkowskie miejsca przeznaczenia uznaje równie¿ identyfikacjê zgodnie z art. 4 ust 1 akapit

pierwszy lit. a), oraz

- musz¹ posiadaæ paszport wydany przez lekarza weterynarii upowa¿nionego przez w³a�ciwe

w³adze, za�wiadczaj¹cy, oprócz warunków ustanowionych w art. 5 ust. 1 lit. b), ¿e przeprowa-

dzono neutralizuj¹ce miareczkowanie przeciwcia³ na poziomie co najmniej 0,5 IU/ml na próbce

w zatwierdzonym laboratorium w okresach ustanowionych w przepisach krajowych obowi¹zuj¹-

cych w dniu okre�lonym w art. 25, akapit drugi.

Zgodnie z art. 15 Rozporz¹dzenia (WE) Nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia

26 maja 2003 r.:

Z PRAC RADY
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�Je¿eli wymogi stosowane do przemieszczania przewiduj¹ miareczkowanie przeciwcia³ prze-

ciwko w�ciekli�nie, próbkê musi pobraæ upowa¿niony lekarz weterynarii, a test musi byæ przepro-

wadzony przez zatwierdzone laboratorium zgodnie z decyzj¹ Rady 2000/258/WE z dnia 20 marca

2000 r. okre�laj¹c¹ specjalny instytut odpowiedzialny za ustanowienie kryteriów niezbêdnych do

standaryzacji testów serologicznych w monitorowaniu skuteczno�ci szczepieñ przeciwko w�cie-

kli�nie.�

�l¹ski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

                                                                                           w KATOWICACH

                                                                                              lek. wet. Tadeusz Sarna

Z PRAC RADY

- Jakie akty prawne maj¹ zastosowanie do czynno�ci zwal-
czania w�cieklizny, szczególnie w tym zakresie, jaki obejmuje
postêpowanie lekarzy wyznaczonych przez Powiatowych Leka-
rzy Weterynarii?

- Ma tu zastosowanie przede wszystkim Ustawa o zwalcza-
niu chorób zaka�nych zwierz¹t, badaniu zwierz¹t rze�nych
i miêsa oraz o inspekcji weterynaryjnej z dnia 24 kwietnia 1997
roku. Warto jednak zwróciæ ju¿ uwagê na zapis znowelizowa-
nej ustawy, która lada moment siê uka¿e, a która to nak³ada
obowi¹zek szczepienia psów od trzeciego miesi¹ca ¿ycia.

- To znaczy, ¿e art. 8 punkt 2 dotychczasowej ustawy bêdzie
pro�ciej sformu³owany i szczepieniu bêd¹ podlegaæ psy od
3 miesi¹ca ¿ycia, a nie tak jak dotychczas  �w terminie dwóch
miesiêcy od dnia ukoñczenia przez psa wieku dwóch miesiê-
cy�?

- Tak, obowi¹zkowi szczepienia bêd¹ podlegaæ psy powy-
¿ej trzeciego miesi¹ca ¿ycia.

- Istnieje taki dokument jak instrukcja, okre�laj¹ca sposób
postêpowania w ró¿nych przypadkach zagro¿enia w�cieklizn¹.
Jak ocenia Pan znajomo�æ i dostêpno�æ tego dokumentu przez
lekarzy, mam tu na my�li przede wszystkim lekarzy prywatnie
praktykuj¹cych, którym zlecane s¹ czynno�ci zwi¹zane ze zwal-
czaniem w�cieklizny?

- Je¿eli chodzi o lekarzy, którzy mieli z tym do czynienia
w czasach dzia³ania dawnych PZLZ�ów i posiadaj¹ do�wiad-
czenie ze stacjonarn¹ obserwacj¹, my�lê, ¿e s¹  w pe³ni przygo-
towani do takich dzia³añ. Jednak¿e lekarze wet. pracuj¹cy od
niedawna, ze wzglêdu na brak instytucji sta¿u podyplomowe-
go, nie mieli mo¿liwo�ci zapoznaæ siê praktycznie z tym za-
gadnieniem, w zwi¹zku z tym wiedz¹ tyle, ile mogli siê dowie-
dzieæ z instrukcji, a do tego przyda³oby siê jeszcze do�wiad-
czenie.

- Obserwacja psów, które pok¹sa³y ludzi, jest w moim prze-

W�CIEKLIZNA �� WCI¥¯ GRO�NA, WCI¥¯ AKTUALNA

�wiadczeniu czynno�ci¹ bardzo istotn¹, je¿eli chodzi o ca³e za-
gadnienie zwalczania w�cieklizny. Daje doskona³¹ mo¿liwo�æ
przekazywania spo³eczeñstwu przez lekarzy wet. (przede
wszystkim tych wyznaczonych) wiedzy na temat w�cieklizny,
zwi¹zanych z tym zagro¿eñ i sposobów unikniêcia tych zagro-
¿eñ. Czy w tym kontek�cie mo¿e Pan oceniæ ze swojego punktu
widzenia fachowe przygotowanie lekarzy wet. do pe³nienia
swoich zadañ?

- Nie podejrzewam, ¿e sprawa dotyczy strony fachowej, to
wrêcz nie mie�ci mi siê w g³owie. Natomiast sprawa mo¿e do-
tyczyæ strony organizacyjnej, strony formalnej obserwacji.
Wiadomo, ¿e przypadki pok¹sania ludzi podlegaj¹ zg³oszeniu
Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii. I jego rol¹ jest organiza-
cja przeprowadzania obserwacji poprzez wyznaczonych leka-
rzy.

- W ró¿nych sytuacjach �lecznicowy� lekarz czêsto znajdu-
je siê pod naciskiem  wystraszonych ludzi lub niezorientowa-
nych s³u¿b (niestety, w tym  te¿ s³u¿by zdrowia). Zatem KTO
ZARZ¥DZA OBSERWACJÊ?

- Obserwacjê psa ZAWSZE zarz¹dza Powiatowy Lekarz
Weterynarii. Zwalczanie chorób zara�liwych nale¿y do niego -
to jest sprawa oczywista.

- Je¿eli do lecznicy, w której pracuje wyznaczony lekarz wet.
zg³asza siê poszkodowany (pok¹sany) i ¿¹da podjêcia czynno-
�ci obserwacji, lekarz powinien dokonaæ takiej obserwacji, czy
te¿ powinien przeprowadzaæ j¹ dopiero na ¿¹danie s³u¿by zdro-
wia?

- Je¿eli lekarz jest upowa¿niony do wykonywania tych
czynno�ci, bo jest to czynno�æ urzêdowa, powinien wykonaæ
j¹ na ka¿de ¿yczenie. Ale powinien o obserwacji i jej wynikach
informowaæ Powiatowego Lekarza Wet.

- Czyli prowadziæ obowi¹zuj¹c¹ dokumentacjê.
- Tak.

W województwie �l¹skim co roku jest stwierdzanych oko³o dwudziestu przypadków w�cieklizny u zwierz¹t.
Zagadnienie w�cieklizny, ze wzglêdu na zagro¿enie ludzi t¹ nieuleczaln¹ chorob¹ jest bardzo no�ne,

zw³aszcza w �rodkach masowego przekazu. St¹d te¿ ogromna rola lekarzy weterynarii zarówno w zakresie
zapobiegania i zwalczania tej choroby, jak i w u�wiadamianiu spo³eczeñstwa.

Przeprowadzi³em rozmowê na temat w�cieklizny z Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii w Katowicach
panem doktorem Tadeuszem Sarn¹. Chcia³bym w ten sposób rozwiaæ szereg w¹tpliwo�ci, przypomnieæ pewne

przepisy, gdy¿ z tym zagadnieniem spotykamy siê niemal ka¿dego dnia w naszej pracy.
Obecny nasz Wojewódzki Lekarz Weterynarii trafi³ na to stanowisko z pracy w terenowej lecznicy, wiêc tym

bardziej rozmowa powinna byæ ciekawa, poniewa¿ zagadnienie bêdzie omawiane zarówno w kontek�cie
przepisów, jak i spojrzenia �terenowca�.
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- To znaczy, ¿e gdy do lecznicy zg³osi siê osoba celem pod-
dania zwierzêcia obserwacji, to lekarz po poinformowaniu, jaki
jest cel obserwacji i na czym ona polega, mo¿e przyst¹piæ do
wszczêcia procedury?

- Tak, ale nale¿y tutaj rozró¿niæ pewne zagadnienia. W ka¿-
dym przypadku, kiedy istnieje podejrzenie wyst¹pienia w�cie-
klizny, kiedy jest cz³owiek pok¹sany, powinna byæ zachowana
droga formalna, czyli obserwacja powinna siê odbyæ przy
udziale Powiatowego Lek. Wet. Je¿eli natomiast kto� chce pod-
daæ psa obserwacji,  bo go kupi³, to nie mo¿na go pozbawiæ
tego prawa. Wtedy, je¿eli nie ma uzasadnionych podejrzeñ od-
no�nie pok¹sania cz³owieka  - nie widzê powodów, aby tej ob-
serwacji nie przeprowadziæ, a jednocze�nie nie  widzê równie¿
powodu, ¿eby podejmowaæ podejrzenie wyst¹pienia w�ciekli-
zny.

- W zwi¹zku z tym, kiedy obserwacja mo¿e byæ przeprowa-
dzona na koszt bud¿etu pañstwa?

- Na koszt bud¿etu pañstwa mo¿e byæ przeprowadzona ob-
serwacja wy³¹cznie w JEDNYM przypadku: kiedy jest stosow-
na decyzja Powiatowego Lekarza Wet.,  nakazuj¹ca przepro-
wadzenie  takiej obserwacji.

- Czyli nie ma czego� takiego, ¿e zwraca siê do nas (prywat-
nie praktykuj¹cych lekarzy wet.) Sanepid, stra¿ miejska czy le-
karz z pogotowia z ¿¹daniem obserwacji, a my wykonujemy j¹
na koszt bud¿etu pañstwa?

- Decyzja, czy powzi¹æ podejrzenie  i podj¹æ obserwacjê
nale¿y do Powiatowego Lekarza Wet. Koszty obserwacji
w przypadku pok¹sania cz³owieka ponosi bud¿et pañstwa,
gdy¿ w ka¿dym przypadku pok¹sania cz³owieka jest wskaza-
nie do wykonania obserwacji z urzêdu.

- W ró¿nych powiatach, ró¿nie lekarze radz¹ sobie z finan-
sow¹ stron¹ tego zagadnienia. Ale czy nie by³oby wskazane,
aby na terenie przynajmniej jednego (�l¹skiego) województwa
sposób postêpowania by³ jasno okre�lony?

- S¹dzê, ¿e to raczej uproszczenie drogi formalnej ni¿ uni-
kanie odpowiedniego postêpowania, jest tego przyczyn¹, gdy¿
musimy zdawaæ sobie sprawê, ¿e jest ono trochê utrudnione
i to raczej uproszczenie ma tutaj decyduj¹cy g³os, ale nie uwa-
¿am tego za b³¹d. Je¿eli pies jest wielokrotnie szczepiony i jego
w³a�ciciel chce dla uproszczenia postêpowania zap³aciæ za ob-
serwacjê, bez ca³ej procedury dochodzenia epizootycznego,
tak¹ obserwacjê mo¿na wykonaæ na koszt w³a�ciciela.

- W jakich okoliczno�ciach mo¿na zarz¹dziæ obserwacjê
d³u¿sz¹ ni¿ standardowa?

- Tutaj jest pewien problem, gdy¿ dawniej przepisy to regu-
lowa³y  w sposób jednoznaczny, dla mnie jest to oczywiste, ¿e
w takich przypadkach poprzednia instrukcja ma w pe³ni zasto-
sowanie. W ca³ym tym postêpowaniu nale¿y rozró¿niæ dwie
sprawy, dwie grupy obserwacji. Pierwsza to obserwacja, która
w mo¿liwie jak najkrótszym czasie wyklucza zara¿enie cz³o-
wieka przez zwierzê. Ta obserwacja, w uproszczeniu,  nie ma
na wzglêdzie zdrowia zwierzêcia, tylko wykluczenie mo¿liwo-
�ci zaka¿enia wirusem pok¹sanego. W tym przypadku lekarz
ma prawo za¿¹daæ widzenia zwierzêcia tak czêsto, jak uzna to
za stosowne, ze wzglêdu na ochronê zdrowia ludzi. Mo¿e te¿
przed³u¿yæ okres obserwacji ponad standardowe dziesiêæ dni,
maj¹c na wzglêdzie zdrowie pok¹sanego. Takie postêpowanie
nie daje pogl¹du co do stanu zdrowotnego zwierzêcia. Druga
to obserwacja np. w przypadku pok¹sania psa przez  lisa.  Czas
trwania obserwacji jest zupe³nie inny. Je¿eli w³a�ciciel zwierzê-
cia pok¹sanego zdeklaruje, ¿e zapewnia pe³n¹ izolacjê,   to d³u-
go�æ czasu obserwacji nie jest limitowana, gdy¿ zale¿y  to wy-
³¹cznie od okresu wylêgania siê choroby. Postêpowanie w ta-

kich przypadkach nale¿y do kompetencji Powiatowego Leka-
rza Wet., a nie lekarza obserwuj¹cego i to on decyzj¹ ustala
czasokres obserwacji. Okres ten u psa wynosi przeciêtnie nie
d³u¿ej ni¿ trzy miesi¹ce. St¹d termin obserwacji trzy miesi¹ce,
ale mo¿e on byæ przed³u¿ony przez Powiatowego Lekarza We-
terynarii w przypadku jakichkolwiek podejrzeñ.

- To znaczy, ¿e taka obserwacja jest przeprowadzona  za-
wsze na koszt bud¿etu pañstwa, gdy¿ si³¹ rzeczy dotyczy zwie-
rz¹t podejrzanych o zara¿enie lub kontakt ze w�cieklizn¹?

- Oczywi�cie. To jest rozpoznanie ogniska choroby. Nie
mówmy zatem o obserwacji trzymiesiêcznej, bo dotyczy ona
tylko psa, a w przypadku innych zwierz¹t, np. byd³a  obserwa-
cja mo¿e trwaæ nawet sze�æ miesiêcy. Przy tym zagadnieniu
chcia³bym podkre�liæ ze szczególn¹ moc¹, ¿e bardzo niebez-
piecznym zwierzêciem ze wzglêdu na w�ciekliznê jest kot.
Ambulatoryjn¹ obserwacjê kota nale¿y zawsze przeprowadzaæ
ze wszystkimi rygorami. Ze statystki, któr¹ prowadzi³em dla
w³asnych potrzeb wynika, ¿e 80% kotów z dodatnim wynikiem
w�cieklizny pok¹sa³o swoich w³a�cicieli, co nie zdarza siê tak
czêsto u psów. St¹d te¿ ogromna rola lekarzy w propagowaniu
szczepienia kotów przeciw w�ciekli�nie, co w Polsce nie jest
ustawowym obowi¹zkiem.

- Jak powinien zachowaæ siê obserwuj¹cy zwierzê lekarz,
w przypadku, gdy w³a�ciciel nie zg³asza siê w wyznaczonych
terminach na obserwacjê ze zwierzêciem?

- Art. 51 ustawy o zwalczaniu chorób zara�liwych okre�la
rygory w tym zakresie. W zwi¹zku z tym mo¿na poprosiæ poli-
cjê o doprowadzenie danej osoby. Równie¿ powiatowy lekarz
ma prawo skierowaæ sprawê do  s¹du grodzkiego.

- Czy upowa¿niony do szczepieñ i przeprowadzania obser-
wacji   lekarz, który w swoim wyznaczeniu jest zobowi¹zany  do
zagwarantowania stacjonarnej obserwacji ma obowi¹zek prze-
prowadzaæ j¹ w swojej lecznicy?

- Powiatowy Lekarz Wet. odpowiada za zwalczanie w�cie-
klizny, wiêc musi mieæ tak zorganizowan¹ pracê, by obserwa-
cja by³a zapewniona. Moim zdaniem, je¿eli powiatowy lekarz
upowa¿ni³ praktykuj¹cego kolegê do obserwacji, to  jednocze-
�nie na³o¿y³ na niego obowi¹zek zapewnienia  obserwacji sta-
cjonarnej. Je�li lekarz weterynarii nie ma takich warunków
w swojej lecznicy, to powinien mieæ stosown¹ umowê czy po-
rozumienie z lecznic¹ prowadz¹c¹ tego rodzaju dzia³alno�æ.
Nie mo¿e byæ tak, ¿e system nie zafunkcjonuje i pies, w tym
tak¿e bezpañski, nie zostanie poddany obserwacji, z powodu
braku odpowiedniego miejsca. Natomiast trzeba pamiêtaæ, ¿e
zadania w zakresie zwalczania chorób zara�liwych, w zakresie
badania zwierz¹t rze�nych i miêsa s¹ zadaniami Powiatowego
Lekarza Wet., gdy¿ instytucja wyznaczenia w my�l ustawodaw-
cy jest instytucj¹ zastêpcz¹. Wyznaczony wykonuje te czynno-
�ci w jego imieniu i w³a�ciwie odpowiedzialno�æ spoczywa na
Powiatowym Lekarzu Weterynarii, który jest organem odpo-
wiedzialnym za wykonywanie tych zadañ.

- Na kim spoczywa obowi¹zek obserwacji zwierz¹t podej-
rzanych o w�ciekliznê?

Obowi¹zek taki spoczywa na wykonuj¹cym obserwacjê
Powiatowym Lekarzu Weterynarii b¹d� lekarzu weterynarii
wykonuj¹cym w jego imieniu te zadania. Obowi¹zek poddania
zwierzêcia obserwacji spoczywa te¿ na w³a�cicielu zwierzêcia.
W przypadku zwierz¹t bezpañskich w³a�cicielem zwierz¹t jest
w³a�ciciel terenu, na którym zwierzê podejrzane, chore zosta³o
znalezione.

- Dziêkujê za rozmowê.

Rozmowê przeprowadzi³ lek. wet. Andrzej Alweil

NASZE SPRAWY
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Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Bezpieczeñstwa ̄ ywno�ci i Weterynarii
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30

Maj¹c na uwadze decyzjê Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 26 listopada 2003 r.,
ustanawiaj¹cej wzór paszportu do celów wewn¹trzwspólnotowego przemieszczania psów,
kotów i fretek � (Dz. U. UE L z dnia 27 listopada 2003 r.), uprzejmie proszê o wyja�nienie
kwestii podanych ni¿ej, zwi¹zanych ze stosowaniem tych paszportów, jako informacji ko-
niecznych dla funkcjonowania Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

1.     Co dok³adnie oznacza termin �LEGALIZACJA�  u¿yty w dziale X paszportu  i czy
przez �ORGAN LEGALIZUJ¥CY� nale¿y rozumieæ Powiatowego Lekarza Wete-
rynarii dzia³aj¹cego na podstawie przepisu art. 24a ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zaka�nych zwierz¹t (Dz.U.
69 poz. 625 z 2004 r. ze zm.)?

2.     W przypadku je�li �ORGANEM LEGALIZUJ¥CYM� jest Powiatowy Lekarz We-
terynarii lub inny organ, to czy jego czynno�æ legalizacji podlega op³acie, a je�li tak,
to w jakiej wysoko�ci i na jakiej podstawie prawnej?

 
 

Proszê o zapoznanie siê z za³¹cznikiem.
 

Z powa¿aniem,

 Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
dr Tadeusz Jakubowski

al. Przyjació³ 1 lok. 2,
00-565 Warszawa

NASZE SPRAWY
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MANIFESTACJA W WARSZAWIE
W DNIU 17 KWIETNIA 2007 r.

(z udzia³em lekarzy weterynarii ze  �l¹ska)

NASZE SPRAWY

W dniu 17 kwietnia br. odby³a siê zaplanowana wcze�niej
manifestacja lekarzy weterynarii, których postulaty bud¿etowe,
p³acowe i organizacyjne nie zyska³y dot¹d zrozumienia u na-
szych decydentów. Wcze�niej na stronie internetowej KIL-W
oraz w ró¿nych czasopismach mogli�my przeczytaæ o przebie-
gu manifestacji, naszych postulatach, a tak¿e o efektach de-
monstracji. Po raz pierwszy z taka si³¹ � w manifestacji wziê³o
udzia³ prawie 1700 lekarzy weterynarii � nasze �rodowisko wy-
razi³o w otwarty sposób swoje stanowisko i pogl¹dy.

Dla przypomnienia przedstawiamy postulaty Ogólnopol-
skiego Komitetu Protestacyjnego Pracowników Inspekcji We-
terynaryjnej i Urzêdowych Lekarzy Weterynarii:

I. POSTULATY
PRACOWNIKÓW INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ
Domagamy siê:
1. Zwiêkszenia zatrudnienia w inspektoratach weteryna-

ryjnych do poziomu zapewniaj¹cego obsadê kadrow¹ we
wszystkich dzia³ach zgodnie z zarz¹dzeniem nr 11 Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19.04.04. r. w sprawie organi-
zacji   wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektora-
tów weterynarii (Dz. Urz. MR i RW z dn. 26 kwietnia 2004 r.),

oraz uzupe³nienia etatowego i wyposa¿enia sprzêtowego Za-
k³adów Higieny Weterynaryjnej.

2. Wydzielenia Inspekcji Weterynaryjnej wraz z oddziel-
nym bud¿etem z administracji zespolonej na szczeblu woje-
wódzkim, a tym samym jej pe³n¹ pionizacjê.

3. Rezygnacji z utworzenia Pañstwowej Inspekcji Bezpie-
czeñstwa ¯ywno�ci wed³ug za³o¿eñ aktualnego projektu Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

4. Podniesienia od 1 czerwca 2007 roku wynagrodzeñ
pracowników Inspekcji Weterynaryjnej do 50% wykorzystania
mno¿nika kwoty bazowej.

5. Dokonania koniecznych zmian w rozporz¹dzeniach
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie op³at i wynagro-
dzeñ za czynno�ci zlecone urzêdowym lekarzom weterynarii
przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii.

6. Uregulowanie zasad zawierania umów pomiêdzy Po-
wiatowymi Lekarzami Weterynarii a urzêdowymi lekarzami
weterynarii zgodnie z oczekiwaniami �rodowiska i obowi¹zu-
j¹cym prawem.

II. POSTULATY LEKARZY WETERYNARII WOLNEJ
PRAKTYKI WYKONUJ¥CYCH CZYNNO�CI URZÊDOWE

Domagamy siê:
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stacyjnego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej i Urzêdo-
wych Lekarzy Weterynarii w Warszawie.

W dniu 17 kwietnia br. dwa autokary z uczestnikami mani-
festacji wyruszy³y do Warszawy. Pierwszy o godz. 4.20 z Biel-
ska-Bia³ej i drugi o godz. 5.00 z Zawiercia. Na trasie w czasie
kolejnych przystanków zabierano kolejnych pasa¿erów.
Wszelkie informacje o organizacji i przebiegu manifestacji, tra-
sie przemarszu, regulaminie manifestacji, postulatach itd. prze-
sy³ano wcze�niej do powiatowych inspektoratów oraz Woje-
wódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach. By³y one
równie¿ dostêpne na naszej stronie internetowej. Ogó³em
w Warszawie w manifestacji uczestniczy³o 55 przedstawicieli
�l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej (w tabelce poni¿ej ze-
stawienie uczestników z poszczególnych rejonów).

W�ród naszych przedstawicieli, Warszawie byli zarówno le-
karze weterynarii zatrudnieni w Inspekcji Weterynaryjnej, jak
i lekarze weterynarii - praktycy. By³a to wyj¹tkowa okazja dla
zademonstrowania jedno�ci �rodowiska zawodowego lekarzy
weterynarii.

Nazwa Liczba lekarzy weterynarii Liczba
jednostki popieraj¹cych uczestników

(w sposób pisemny) manifestacji
postulaty w dniu
Ogólnopolskiego Komitetu 17.04 2007 r.
Protestacyjnego w Warszawie

WIW Katowice 9 1
ZHW Katowice 9 0
PIW Bêdzin 40 1
PIW Bielsko-Bia³a 25 7
PIW Cieszyn 21 4
PIW Czêstochowa 10 8
PIW Gliwice 3 0
PIW Katowice 15 4
PIW K³obuck 16 2
PIW Lubliniec 13 0
PIW Myszków 11 2
PIW Pszczyna 4 1
PIW Racibórz 16 1
PIW Rybnik 8 5
PIW Tarnowskie Góry 5 0
PIW Tychy 20 3
PIW Wodzis³aw �l¹ski 4 2
PIW Zawiercie 6 12
PIW ¯ywiec 22 2
Ogó³em 258 55

W najbli¿szym czasie bêdziemy oczekiwaæ efektów war-
szawskiej demonstracji. Wiemy ju¿, ¿e na nadzwyczajnym po-
siedzeniu Prezydium KRL-W i Ogólnopolskiego Komitetu Pro-
testacyjnego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej i Urzêdo-
wych Lekarzy Weterynarii po spotkaniu z MRiRW Andrzejem
Lepperem w dniu 14 kwietnia 2007 r. zosta³y powo³ane nastê-
puj¹ce zespo³y problemowe:

I. Zespó³  ds. Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej:
 - Tadeusz Jakubowski - przewodnicz¹cy
 - Konstanty Klusek
 - Julian Kruszyñski
 - Marek Mastalerek
 - Jerzy Smogorzewski
 - Krzysztof Strawa
 - Miros³aw Tomaszewski

II. Zespó³ ds. zmiany rozporz¹dzeñ MRiRW:
- w sprawie sposobu ustalania i wysoko�ci op³at za czynno-
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1. Zmiany art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
zgodnie z uchwa³¹ Krajowej Rady Lekarsko�Weterynaryjnej
nr 57/2006/IV, tak aby Powiatowy Lekarz Weterynarii móg³ za-
wieraæ umowy równie¿ z lekarzami weterynarii w ramach dzia-
³alno�ci zak³adu leczniczego dla zwierz¹t, a tym samym, aby
przesta³a byæ ³amana ustawa o zak³adach leczniczych dla zwie-
rz¹t oraz ustawa Prawo farmaceutyczne.

2. Koszty dojazdu i zu¿ytych materia³ów medycznych
w czasie realizacji czynno�ci urzêdowych przez lekarza wete-
rynarii wolnej praktyki nie powinny byæ obci¹¿one podatkiem
dochodowym i sk³adkami na fundusz zdrowotny.

3. Nowelizacji rozporz¹dzeñ Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi:

· z dnia 2 sierpnia 2004 roku w sprawie warunków i wy-
soko�ci wynagrodzenia za wykonywanie czynno�ci przez le-
karza weterynarii i inne osoby wyznaczone przez Powiatowe-
go Lekarza Weterynarii,

· z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie ustalania i wy-
soko�ci op³at za czynno�ci wykonywane przez Inspekcjê We-
terynaryjn¹, sposobu i miejsc pobierania tych op³at oraz sposo-
bu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europej-
skiej, aby:

· wysoko�æ op³at za wykonywanie czynno�ci urzêdo-
wych okre�lonych w za³¹czniku nr 1 ww. rozporz¹dzenia Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 roku nie
mog³y byæ ni¿sze od faktycznie poniesionych kosztów przez
Inspekcjê Weterynaryjn¹, rozliczonych wed³ug obowi¹zuj¹cej
stawki godzinowej,

· stawki op³at i wynagrodzeñ za prace wykonywane
w godzinach 18.00-6.00 i w dni wolne od pracy powinny byæ
zwiêkszone o 50% w stosunku do stawek podstawowych.

Domagamy siê te¿ zwo³ania konferencji uzgodnieniowej
w celu omówienia innych szczegó³owych zapisów ww. rozpo-
rz¹dzeñ Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

4.   Przywrócenia w obrocie krajowym obowi¹zku zaopa-
trywania byd³a i trzody chlewnej w  weterynaryjne �wiadectwa
zdrowia w zwi¹zku z podjêciem przez Polskê programów zwal-
czania choroby Aujeszkyego �wiñ oraz rozszerzonego zwal-
czania enzootycznej bia³aczki byd³a.

Jeszcze wcze�niej przed manifestacj¹ w Warszawie �rodo-
wisko weterynaryjne w ca³ej Polsce w sposób jednoznaczny
popar³o ww. postulaty. W województwie �l¹skim 258 lekarzy
weterynarii wyrazi³o dla nich poparcie sk³adaj¹c imienne pod-
pisy pod list¹ naszych ¿¹dañ. Poni¿ej w tabeli przedstawiono
liczbê lekarzy weterynarii, którzy z³o¿yli stosowne podpisy.

Wszystkie listy z podpisami przekazano ze �l¹skiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej do Ogólnopolskiego Komitetu Prote-
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�ci wykonywane przez Inspekcjê Weterynaryjn¹, sposobu i
miejsc pobierania tych op³at oraz sposobu przekazywania in-
formacji w tym zakresie Komisji Europejskiej,

- w sprawie warunków i wysoko�ci wynagrodzenia za wy-
konywanie czynno�ci przez lekarzy weterynarii i inne osoby
wyznaczone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii:

 - Krzysztof Matras � przewodnicz¹cy
 - Julian Kruszyñski
 - Jacek £ukaszewicz
 - Andrzej Moskal
 - Piotr Skrzypczak
 - Jerzy Smogorzewski
 - Jacek So�nicki

III.Zespó³ ds. opracowania bud¿etu zadaniowego dla In-
spekcji Weterynaryjnej:

- Miros³aw Tomaszewski � przewodnicz¹cy
- Andrzej Borowski
- Katarzyna Gaworska-Raszczyk
- Bogus³aw Knaflewski
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- Tamara Kostrzewa
- Krzysztof Strawa
- Jerzy Smogorzewski
- Telesfor Walterbach

IV. Zespól  ds. nowelizacji i zmian ustaw weterynaryj-
nych w parlamencie:

 - Tadeusz Jakubowski - przewodnicz¹cy
 - Zdzis³aw Jab³oñski
 - Julian Kruszyñski
 - Marek Mastalerek
 - Jerzy Smogorzewski
 - Piotr Skrzypczak
 - Krzysztof Strawa
 - Stanis³aw Winiarczyk

V. Zespó³ ds. przysz³ego umocowania Inspekcji Wetery-
naryjnej:

 - Tadeusz Jakubowski - przewodnicz¹cy
 - Krzysztof Ankiewicz
 - Maciej Gajêcki
 - Igor Hutnikiewicz
 - Witold Preiss
 - Krzysztof Strawa
 - Miros³aw Tomaszewski
 - Jerzy Smogorzewski
O atmosferze przed dniem protestu w Warszawie i jego za-

sadniczym celu niechaj równie¿ �wiadczy pismo wystosowane
do wicepremiera Andrzeja Leppera przez prezesa Krajowej
Rady Lekarsko-Weterynaryjnej:

Ogólnopolski Komitet Protestacyjny
Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej

Urzêdowych Lekarzy Weterynarii
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Ogólnopolskiego Zw. Zaw. Lekarzy Weterynarii IW
Sekcji Krajowej Pracowników Weterynarii NSSZ �Solidarno�æ�

Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki �Medicus Veterinarius�

Warszawa, 17 kwietnia 2007 r.
KRLW/064/05/07

Pan
Andrzej Lepper
Wicepremier
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szanowny Panie Premierze,
S³u¿ba weterynaryjna odgrywa kluczow¹ rolê w ochronie zdrowia zwierz¹t i zdrowia publicznego. Te zadania mog¹

byæ nale¿ycie wype³nione jedynie przy adekwatnym finansowaniu i wystarczaj¹cej obsadzie kadrowej. �wiatowa Organi-
zacja do spraw Zdrowia Zwierz¹t (OIE) uznaje s³u¿bê weterynaryjn¹ za globalne dobro publiczne, dlatego unowocze�nie-
nie i dofinansowanie naszej Inspekcji nale¿y uznaæ za priorytetow¹ sprawê wagi pañstwowej. Obecny stan mo¿e doprowa-
dziæ do sytuacji, w której powstanie nie tylko realne zagro¿enie epizootyczne dla zdrowia zwierz¹t i obywateli naszego
kraju, dla krajów s¹siaduj¹cych i naszych miêdzynarodowych stosunków handlowych. Narastaj¹ce problemy w funkcjo-
nowaniu Inspekcji Weterynaryjnej i urzêdowych lekarzy weterynarii doprowadzi³y do zawi¹zania Ogólnopolskiego Komi-
tetu Protestacyjnego urzêdowych lekarzy weterynarii i pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, Krajowej Rady Lekarsko-
Weterynaryjnej, Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego Lekarzy Weterynarii IW, Sekcji Krajowej Pracowników Wetery-
narii NSZZ �Solidarno�æ� i Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki �Medicus Veterinarius�. Nasze dzia³ania
maj¹ na celu zwrócenie uwagi na sytuacjê, w której zdrowie ca³ego narodu zale¿y w du¿ej mierze od dobrze wykonywanej
pracy niewielkiej grupy dobrze wykwalifikowanych lekarzy weterynarii, którzy kontroluj¹ ca³y sektor produkcji zwierzê-
cej, w tym zwalczaj¹ choroby zaka�ne oraz sprawuj¹ nadzór nad produkcj¹ i obrotem �rodków spo¿ywczych pochodzenia
zwierzêcego w kontek�cie szeroko pojêtego zdrowia publicznego. Skala znaczenia s³u¿by weterynaryjnej ujawni³a siê
w okresie dostosowaniu polskiego rolnictwa do norm europejskich w czasie poprzedzaj¹cym przyst¹pienie naszego pañ-
stwa do Unii Europejskiej. Wtedy to okaza³o siê, ¿e wiêkszo�æ zadañ w zakresie rolnictwa wi¹za³a siê bezpo�rednio
z weterynari¹. Tylko nieliczni z wielomilionowej rzeszy konsumentów s¹ �wiadomi tego, i¿ ka¿da szklanka mleka, plaste-
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rek wêdliny, tabletka leku czy kosmetyk s¹ bezpieczne dziêki dzia³aniom s³u¿by weterynaryjnej. Na przestrzeni ostatnich
lat kolejne rz¹dy obarcza³y Inspekcjê Weterynaryjn¹ w Polsce nowymi zadaniami w zakresie sprawowanego nadzoru, nie
przeznaczaj¹c na ich realizacjê stosownych �rodków. To doprowadzi³o do zmniejszenia zatrudnienia, dekapitalizacji sub-
stancji materialnej jednostek organizacyjnych i zmniejszenia efektywno�ci jej dzia³ania w nowych warunkach. Zwracamy
te¿ uwagê, ¿e usytuowanie Inspekcji Weterynaryjnej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi stwarza konflikt interesów
wynikaj¹cy z sytuacji, w której organy Inspekcji Weterynaryjnej sprawuj¹ce nadzór i kontrolê podlegaj¹ resortowi repre-
zentuj¹cemu interesy kontrolowanych producentów. Projekty utworzenia Pañstwowej Inspekcji Bezpieczeñstwa ¯ywno�ci
powstaj¹ce w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadz¹ do umniejszenia znaczenia Inspekcji Weterynaryjnej, co
mo¿e mieæ bardzo negatywne skutki dla miêdzynarodowego obrotu zwierzêtami i artyku³ami pochodzenia zwierzêcego.
Nasze postulaty spotka³y siê z masowym poparciem zarówno pracowników Inspekcji Weterynaryjnej jak i lekarzy wetery-
narii i ich ustawowych reprezentantów to jest Zjazdów Okrêgowych i Okrêgowych Izb Lekarsko-Weterynaryjnych.

Szanowny Panie Premierze,
My, lekarze weterynarii bêd¹cy pracownikami administracji rz¹dowej � w trosce o prawid³ow¹ realizacjê powierzo-

nych nam zadañ i godne ¿ycie � prosimy o przyjêcie naszej delegacji w dniu 17.04.2007 r. w godzinach 14:00 � 15:00,
kiedy to bêdziemy manifestowaæ pod Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi celem wrêczenia Panu Marsza³kowi na-
szych postulatów. Równocze�nie informujemy, ¿e nasza manifestacja nie jest wymierzona przeciwko komukolwiek, nato-
miast jest to dzia³anie dla dobra Pañstwa i jego obywateli.

Z powa¿aniem,
W imieniu Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego
Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej i Urzêdowych
Lekarzy Weterynarii
Dr Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady
Lekarsko-Weterynaryjnej

Od pracy ww. zespo³ów, pracy Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i okrêgowych izb lekarsko-weterynaryjnych
bêd¹ równie¿ zale¿a³y rezultaty naszych dzia³añ. Wszyscy mamy nadziejê, ¿e nasze postulaty zostan¹ w³a�ciwie odczyta-
ne i zrozumiane, a co najwa¿niejsze przyjête do realizacji.

Micha³ Konopa

NIE O WETERYNARII...
Kambod¿a - w³a�ciwie Królestwo Kambod¿y to pañstwo

po³o¿one w p³d.-wschodniej Azji, w dorzeczu dolnego Mekon-
gu. W Polsce kraj ten kojarzony jest zwykle z re¿imem Czer-
wonych Khmerów i Pol Potem, rzadziej z Angkor Wat.

Przekraczamy granicê Wietnam-Kambod¿a wykupuj¹c za
20 USD wizê turystyczn¹, wsiadamy do niewielkiego autobusu
zajmuj¹c wszystkie miejsca i jedziemy zobaczyæ kraj dopiero

od niedawna dostêpny dla turystów (w³a�ciwie do 1998 roku
dzia³a³a tu partyzantka ukrywaj¹ca siê w d¿ungli). W przej�ciu
kierowca piêtrowo uk³ada nasze plecaki (w czasie podró¿y wy-
si¹�æ mo¿na ewentualnie przez okno). Jest bardzo ciep³o, po
kilku minutach przyklejamy siê do plastikowych siedzeñ,
w trakcie jazdy teoretycznie dzia³a klimatyzacja (czyli nawiew
niekoniecznie odczuwalny w tylnej czê�ci pojazdu), wiêc okna
maj¹ byæ zamkniête. W drodze autobus psuje siê tylko raz i po
otwarciu okien okazuje siê, ¿e na zewn¹trz jest tak samo gor¹-
co jak wewn¹trz, a dodatkowo unosz¹ siê tumany kurzu.

Docieramy do Phnom Penh - stolicy Kambod¿y. Tutaj
�obowi¹zkowo� zwiedza siê Pa³ac Królewski i Srebrn¹ Pagodê
z 1902 roku. �wi¹tynia ta, zwana te¿ Pagod¹ Szmaragdowego
Buddy (Wat Preah Keo), ma pod³ogê wy³o¿on¹ piêcioma tysi¹-
cami jednokilogramowych p³ytek ze srebra, a wewn¹trz stoi
szczeroz³oty, naturalnych rozmiarów, pos¹g króla Norodoma,
ozdobiony oko³o dziewiêcioma tysi¹cami diamentów - z³o�liwi
twierdz¹, ¿e w tym miejscu znajduje siê po³owa ca³ego maj¹tku
narodowego Kambod¿y. W najwy¿szym punkcie miasta wzno-
si siê Wat Phnom - �wi¹tynia z niesamowit¹ atmosfer¹, przesy-
con¹ zapachem kadzide³ek, w której Khmerowie t³umnie mo-
dl¹ siê o szczê�cie (88% ludno�ci wyznaje buddyzm), nie zwra-
caj¹c nawet uwagi na turystów z aparatami fotograficznymi.

Dla mnie miejscem, którego nigdy nie zapomnê jest Mu-
zeum Tuol Sleng. W maju 1976 roku re¿im Pol Pota przezna-
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czy³ budynki istniej¹cej tu wcze�niej szko³y na wiêzienie. Prze-
chodzi siê przez klasy, które by³y miejscami przes³uchañ... Kla-
sy, w których drewnianymi �ciankami lub murkami z cegie³
wydzielono cele - z ³añcuchami przymocowanymi do pod³ogi.
Parter jednego z budynków zajmuj¹ gabloty ze zdjêciami ludzi,

którzy zostali tam zamêczeni (wszystko by³o dok³adnie doku-
mentowane). Nawet je�li kto� prze¿y³ pobyt w wiêzieniu (�red-
nio 2-4 miesiêcy), zostawa³ wywieziony na tzw. pola �mierci -
14 km od Phnom Penh w Choeung Ek. W tym miejscu w latach
osiemdziesi¹tych w stupie - kaplicy, za szk³em u³o¿ono 8 tysiê-
cy czaszek ekshumowanych z masowych grobów... Do Tuol
Sleng móg³ siê dostaæ ka¿dy, a takich wiêzieñ by³o wiele na
terenie ca³ego kraju.

Przez kilka lat rz¹dów Czerwonych Khmerów wymordo-
wano ca³¹ inteligencjê, prze�ladowano mniejszo�ci narodowe
(likwidowano ca³e rodziny razem z nowo narodzonymi dzieæ-
mi). Powodem dostania siê do wiêzienia bywa³o np. noszenie
okularów... Wed³ug ró¿nych �róde³ zginê³o od 1 do 3 milionów
ludzi. Sprawcy zbrodni ludobójstwa w³a�ciwie nie zostali uka-
rani. Po �mierci Pol Pota w 1998 roku wielu przywódców za-
przesta³o walki w zamian za amnestiê. Bardzo trudno uwierzyæ,
¿e ci mili, u�miechniêci i sympatyczni Khmerowie to ten sam

naród, który 30 lat wcze�niej wymordowa³ prawie jedn¹ trzeci¹
ludno�ci swojego kraju (bo przecie¿ Pol Pot nie zrobi³ tego
sam),  na oczach �wiata zreszt¹.

Z Phnom Penh autobusem jedziemy wzd³u¿ Jeziora Tonle
Sap do Siem Reap - ma³ego miasteczka, które jest baz¹ do zwie-
dzania Angkoru. Angkor by³o stolic¹ imperium Khmerów, któ-
re w czasach swojej �wietno�ci w XI -XIII wieku obejmowa³o
prawie ca³y Pó³wysep Indochiñski. Pañstwo Khmerów powsta-
³o w IX wieku na zjednoczonych ziemiach Czenli i Funanu
(przez królestwo Funanu przebiega³ wielki szlak handlowy
z Indii do Chin - I-VI w n.e.). W hinduistycznych �wi¹tyniach
Angkoru widaæ bardzo silny wp³yw indyjskiej kultury.

Najbardziej znana Angkor Wat - symbol Kambod¿y (jej wi-
zerunek jest m.in. na banknotach) - to jedna z wielu �wi¹tyñ.
Jest przepiêkna i uznawana za najwiêksz¹ sakraln¹ budowlê na
�wiecie. Mnie najbardziej zachwyci³a niesamowita �wi¹tynia
Bayon, któr¹ zwiedza siê pod czujnym �spojrzeniem� dwustu
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W niniejszym Biuletynie kontynuujemy rozpoczêty w nu-
merze 49 cykl pod tytu³em �POD PARAGRAFEM�, a dotycz¹-
cy orzeczeñ Okrêgowego S¹du Lekarsko-Weterynaryjnego.

I tak, podczas kwietniowych sesji s¹d orzek³:
§ Po rozpoznaniu sprawy dwóch lekarzy weterynarii ob-

winionych o to, ¿e wadliwie wykonali zespolenia rany pêche-
rza moczowego, co skutkowa³o nieszczelno�ci¹ pêcherza
i przes¹czaniem moczu do jamy brzusznej oraz rozwiniêciem
mocznicy, co w efekcie doprowadzi³o do pogorszenia stanu
zdrowia i zej�cia zwierzêcia - uzna³ lekarzy weterynarii winny-
mi i orzek³ karê upomnienia zgodnie z art. 46, ust. 1, pkt. 1
Ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-wete-
rynaryjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 187, poz. 1567
z pó�n. zmianami) dla ka¿dego z nich. S¹d dodatkowo obci¹-
¿y³ obwinionych lekarzy weterynarii kosztami postêpowania
po 260 z³otych (s³ownie: dwie�cie sze�ædziesi¹t z³otych). Wy-
rok jest prawomocny.

§ Po rozpoznaniu sprawy trzech lekarzy weterynarii ob-
winionych o to, ¿e dopu�cili siê wykonywania us³ug lekarsko-
weterynaryjnych w niezarejestrowanych zak³adach dla zwie-
rz¹t, tj. dopu�cili siê przewinienia z art. 45 Ustawy o zawodzie
lekarza weterynarii i izbach (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr
187, poz. 1567 z pó�n. zmianami) oraz przepisów Ustawy o
zak³adach leczniczych dla zwierz¹t z 18 grudnia 2003 (Dz.U.
nr 11, poz. 95), uzna³ lekarzy weterynarii winnymi i orzek³ karê
upomnienia ka¿demu z nich oraz dodatkowo obci¹¿y³ koszta-
mi postêpowania w wysoko�ci 263 z³ote (s³ownie dwie�cie
sze�ædziesi¹t trzy z³ote), i dwa razy 539,30 z³otych (s³ownie
piêæset trzydzie�ci dziewiêæ z³otych 30/100). Wyrok jest pra-
womocny.

W trzech przypadkach Okrêgowy S¹d Lekarsko-Weteryna-
ryjny wyda³ postanowienia, które podlegaj¹ zaskar¿eniu w ci¹-
gu 7 dni od daty ich otrzymania. Postanowienia na dzieñ dzi-
siejszy prawomocne, gdy¿ ¿adna ze stron nie wnios³a stosow-
nego za¿alenia. A by³y to nastêpuj¹ce sprawy:

§ S¹d po rozpoznaniu sprawy lekarza weterynarii obwi-
nionego o to, ¿e w trakcie kontroli wykonywanej w zak³adzie
leczniczym dla zwierz¹t zachowa³ siê w stosunku do osoby
kontroluj¹cej nieetycznie, wskutek czego dopu�ci³ siê przewi-
nienia okre�lonego w art. 45 ustawy z dnia 21 grudnia 1990
(tekst jednolity Dz.U. z 2002 r, nr 187, poz. 1567 z pó�n. zmia-
nami) w zwi¹zku z naruszeniem art. 4, 19 pkt 1. ww. ustawy, ze

POD PARAGRAFEM (KU PRZESTRODZE) � CZÊ�Æ 2

wskazaniem na Kodeks Etyki i Deontologii Weterynaryjnej,
art. 132 ustawy Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. z 2004 r., nr 53,
poz. 533 z pó�n. zmianami) oraz art. 222, § 1 Kodeksu karne-
go (Dz. U. z 1997 r., nr 88, poz. 553 z pó�n. zmianami)
uwzglêdni³ wniosek strony obwinionej, zg³oszony przez
obroñcê i dzia³aj¹c zgodnie z § 7 pkt. 2 Rozporz¹dzenia Mini-
stra Rolnictwa i Gospodarki ¯ywno�ciowej z dnia 29 lipca
1993 r. w sprawie postêpowania dotycz¹cego odpowiedzialno-
�ci zawodowej lekarzy weterynarii (Dz.U. z 1993 r., nr 79, poz.
371 z pó�n. zmianami) postanowi³ zawiesiæ postêpowanie
w sprawie do czasu rozstrzygniêcia postêpowania karnego to-
cz¹cego siê w S¹dzie Rejonowym w Chorzowie w tej samej
sprawie, a dalsze postêpowanie prowadziæ w innym sk³adzie
orzekaj¹cym.

§ S¹d po rozpoznaniu sprawy lekarza weterynarii obwi-
nionego o to, ¿e dopu�ci³ siê przewinienia zawodowego, tj. ¿e
nieprawid³owo prowadzi³ dokumentacjê leczenia psa, ponie-
wa¿ w³a�ciciel psa nie stawi³ siê na rozprawê w dniu wyznaczo-
nym, a s¹d uzna³, ¿e wskazane jest przes³uchanie skar¿¹cego
w sprawie, postanowi³ wiêc odroczyæ sprawê i wyznaczyæ
nowy termin rozprawy, o którym to terminie powiadomiæ skar-
¿¹cego.

§ S¹d po rozpoznaniu sprawy lekarza weterynarii obwi-
nionego o to, ¿e jako kierownik gabinetu weterynaryjnego nie
pe³ni nadzoru nad prac¹ technika weterynarii oraz nie prowa-
dzi dokumentacji w postaci ksi¹¿ki leczenia zwierz¹t oraz reje-
stru psów zaszczepionych przeciwko w�ciekli�nie, wskutek
czego dopu�ci³ siê przewinienia okre�lonego w art. 45 ustawy
z dnia 21 grudnia 1990 (tekst jednolity Dz.U.
z 2002 r., nr 187, poz. 1567 z pó�n. zmianami) w zwi¹zku
z naruszeniem przepisów o wykonywanie zawodu lekarza we-
terynarii, po wys³uchaniu zarzutów przedstawionych przez za-
stêpcê Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialno�ci Zawodowej
oraz zapoznaniu siê z dokumentacj¹ podj¹³ decyzjê o odro-
czeniu rozprawy i zwróceniu dokumentów rzecznikowi w celu
ich uzupe³nienia. S¹d uzna³, i¿ brakuj¹ce dokumenty s¹ istot-
nym elementem, aby prawid³owo rozpoznaæ sprawê. S¹d orze-
kaj¹c na podstawie oceny ca³okszta³tu dowodów zebranych
w toku postêpowania, uwzglêdnia okoliczno�ci przemawiaj¹ce
zarówno na korzy�æ, jak i na niekorzy�æ obwinionego lekarza
weterynarii, a w przypadku braku istotnych dla sprawy doku-
mentów s¹d musia³ wydaæ postanowienie o odroczeniu sprawy
i wyznaczeniu nowego jej terminu.

SPRAWY S¥DOWE

szesnastu kamiennych twarzy Awalokite�wary.
Z kolei �wi¹tyniê Ta Prohm �z widzenia� znaj¹ fani filmo-

wej Lary Croft - tu krêcono zdjêcia do Tomb Raider - ogromne
wra¿enie robi¹ drzewa, których korzenie sp³ywaj¹ po �wi¹tyn-
nych murach. Angkor mo¿na by zwiedzaæ i przez dwa tygo-
dnie, a i tak zosta³oby co� do zobaczenia...

Podró¿ do granicy z Tajlandi¹ by³a niesamowita - spora
czê�æ drogi okaza³a siê nieutwardzona, jechali�my samochoda-
mi o wzmocnionym podwoziu, ale po takich dziurach, ¿e nie

by³o mowy o drzemce i w takich tumanach kurzu, ¿e zastana-
wiali�my siê co widzi kierowca (skoro my niewiele). Cieka-
wostk¹ jest to, ¿e auto zosta³o pewnie kupione w Tajlandii (kie-
rownicê ma  po prawej stronie) i przy prawostronnym ruchu,
¿eby sprawdziæ, czy mo¿na cokolwiek wyprzedziæ musieli�my
prawie ca³kiem wyjechaæ na drugi pas ruchu.

Po tej przygodzie po¿egnali�my siê z Kambod¿¹.

Zwiedza³a, podziwia³a, zdjêcia robi³a i opisa³a lek. wet. Barbara
Gruca, Tarnowskie Góry.
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Na koniec ponownie dla przypomnienia i ku przestrodze
konsekwencje kar:

Art. 51, ust. 1 (Ustawy o zawodzie lekarza weterynarii
i izbach lekarsko-weterynaryjnych - Dz.U. z 2002 r. nr 187,
poz. 1567 z pó�n. zmianami) Kary nagany i zawieszenia pra-
wa wykonywania zawodu poci¹gaj¹ za sob¹ utratê prawa wy-
bieralno�ci do organów izb lekarsko-weterynaryjnych do cza-
su usuniêcia z rejestru ukaranych wzmianki o ukaraniu.

Art. 60, ust. 1 (tej¿e ustawy) Krajowa Rada Lekarsko-Wete-
rynaryjna prowadzi rejestr ukaranych.

Art. 60, ust. 2 Usuniêcie z rejestru wzmianki o ukaraniu

Tak jak pisa³em w �Projektach lojalno�ciowych�, nasta³a
era wiedzy. Era industrialna dobieg³a koñca. Dobra materialne
straci³y na znaczeniu w porównaniu z wiedz¹ pracowników -
prawdziwym kapita³em firmy. Czym jest zatem nowa jako�æ
konkurencyjno�ci obs³ugi klienta? Gdy kapry�ny klient doma-
ga siê dzi� nie tylko wysokiej jako�ci produktu, niskiej ceny,
ale równie¿ mi³ej, profesjonalnej, wra¿liwej na jego potrzeby
obs³ugi. Pragnie on, by personel siê do niego u�miecha³, s³u-
cha³ jego skarg, realizowa³ natychmiast reklamacje, odpowia-
da³ szybko na telefony czy emaile. Czy jeste�my w stanie spro-
staæ i dostarczyæ klientowi obs³ugê najwy¿szej jako�ci? �Roz-
bestwieni� do granic klienci pragn¹ nie tylko dobrego i po przy-
stêpnej cenie produktu (co do niedawna wystarcza³o), ale chc¹
byæ obs³ugiwani kompetentnie, szybko, mi³o, z trosk¹
i z u�miechem.

Ta nowa jako�æ to Customer Service. Pod pojêciem tym na-
le¿y rozumieæ ca³¹ gamê aktywno�ci i kontaktów pomiêdzy
klientem a firm¹. To ka¿de dzia³anie firmy zorientowane na
klienta, pozwalaj¹ce go obs³u¿yæ, utrzymaæ i usatysfakcjono-
waæ. To równie¿ wszystkie dzia³ania pozwalaj¹ce utrzymaæ
kontakt z klientami w okresie pomiêdzy wizytami.

Konkurowanie coraz czê�ciej sprawdza siê w sferze jako�ci
obs³ugi klienta. Lojalno�ci nie mo¿na zbudowaæ bez najwy¿-
szej jako�ci obs³ugi klienta. K³adziemy zatem nacisk na efek-
tywn¹ selekcjê personelu maj¹cego bezpo�redni kontakt
z klientami (tzw. personel liniowy - front line personnel). Kultu-
ra organizacyjna, zapewniaj¹ca realizacjê dzia³añ zorientowa-
nych na obs³ugê klienta opieraæ siê musi na permanentnym tre-
ningu i motywowaniu personelu liniowego oraz zarz¹dzaniu
infrastruktur¹ i procesami wspomagaj¹cymi obs³ugê klienta.
Kluczowa w tych zmaganiach jest postawa kierownika zak³adu
weterynaryjnego, poniewa¿ tê postawê przyjm¹ równie¿ pra-
cownicy.

Podstawowe dla osi¹gniêcia zadowalaj¹cego efektu custo-
mer service w naszym zak³adzie jest zarz¹dzanie procesami
obs³ugi klienta. Te procesy to dzia³ania systemowe pozwalaj¹-
ce nam na ocenê satysfakcji klienta. Satysfakcja klienta prze-
k³ada sie wprost na lojalno�æ. A lojalno�æ klientów staje siê mia-
r¹ kapita³u intelektualnego naszej firmy.

Wiedza i umiejêtno�ci maj¹ charakter strategiczny, a wiêc
wytwarzaj¹ takie warto�ci, za które klient chce zap³aciæ, a co
najwa¿niejsze wiedza i umiejêtno�ci pracowników mog¹ byæ

MARKETING:    OBS£UGA  KLIENTA
(CUSTOMER SERVICE)

             Lojalno�æ klientów staje siê miar¹ kapita³u intelektualnego naszej firmy.

unikalne, to znaczy, ¿e inne firmy ich nie posiadaj¹. W wiêk-
szo�æ  firm (zak³adów weterynaryjnych) podchodzi siê do tego
dora�nie, brakuje nam dzia³añ systemowych i strategicznych.

Przyjrzyjmy siê, jak powinien wygl¹daæ flowchart obs³ugi
klienta. Klient od samego pocz¹tku znajduje siê pod opiek¹
personelu posiadaj¹cego po¿¹dane cechy osobowo�ci. W re-
cepcji musi pracowaæ mi³a, u�miechniêta i bardzo dobrze zor-
ganizowana osoba. Jej umiejêtno�ci  nawi¹zania  i podtrzyma-
nia kontaktu  z klientem, jak równie¿ budowania synergii za-
chodz¹cych procesów obs³ugi s¹ decyduj¹ce. Równie¿ oceny
poziomu satysfakcji klienta najlepiej jest dokonaæ przy wyko-
rzystaniu recepcji. Rosn¹ce znaczenie customer service od-
zwierciedlaj¹  statystyki amerykañskie, które podaj¹, ¿e z po-
wodu niskiej jako�ci obs³ugi klienta do konkurencji przechodzi
nawet do 70% klientów. Jasne jest, ¿e w zak³adzie weterynaryj-
nym decyduj¹ce znaczenie ma jako�æ us³ug medycznych.
Z poziomu  klienta wa¿ne jest, czy w leczeniu jego zwierzaka
zasz³a oczekiwana poprawa stanu zdrowia. Customer service
jest zatem narzêdziem marketingowym, które wykorzystujemy
jako �ród³o przewagi konkurencyjnej przy za³o¿eniu, ¿e jako�æ
us³ug medycznych jest znakomita.

Nastêpny krok w budowaniu customer service to dodawa-
nie do podstawowej us³ugi medycznej us³ug dodatkowych,
mo¿emy to nazwaæ ró¿nicowaniem produktów i us³ug. Mie�ci
sie w tym pojêciu: leczenie stacjonarne, wizyty domowe, sklep
z artyku³ami zoologicznymi, salon kosmetyczny dla psów itp.
Wszystkie pomys³y s¹ dobre pod warunkiem, ¿e zró¿nicowa-
nie prowadzi do zwiêkszonej liczby punktów kontaktu z klien-
tem. Niezbêdnym do budowania rozleg³ej systemowej struktu-
ry customer service jest wykorzystanie w zarz¹dzaniu techno-
logii cyfrowej. Tylko w³a�ciwe wykorzystanie posiadanych baz
danych oraz sprawny system przyjmowania skarg i za¿aleñ,
pozwoli nam odkryæ, na którym etapie obs³ugi kryje siê okre-
�lone niebezpieczeñstwo -  mo¿liwo�ci spartolenia sprawy.

Na zakoñczenie, aby nie koncentrowaæ siê g³ównie na po-
s³ugiwaniu sie komputerem, zwrócê uwagê na typowe b³êdy
pope³niane przez pracowników wg Global Business QMS-
Press:

· zak³adamy z góry, ¿e klient nigdy nie zrezygnuje z na-
szej us³ugi (ka¿dy klient ma opcje, nawet je�li nie zdajemy sobie
z nich sprawy);

· pos³ugiwanie siê ¿argonem zawodowym w rozmowach

SPRAWY S¥DOWE

nastêpuje z urzêdu po up³ywie: 1) trzech lat od daty uprawo-
mocnienia siê orzeczenia o ukaraniu kar¹ upomnienia lub na-
gany.

Art. 65 ustawy Nieop³acone w terminie sk³adki cz³onkow-
skie i koszty postêpowania w sprawach odpowiedzialno�ci za-
wodowej podlegaj¹ �ci¹gniêciu w trybie przepisów o postêpo-
waniu egzekucyjnym w administracji.

Na podstawie orzeczeñ S¹du Lekarsko-Weterynaryjnego, Ustawy
o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, pod

bacznym okiem przewodnicz¹cego s¹du opracowa³a
Magdalena Górska. Katowice, 18.05.2007 r.
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z klientem (i � co gorsze � oczekiwanie, ¿e klient go zrozumie);
· mówienie z prêdko�ci¹ karabinu maszynowego (co

zmusza klienta do pro�by o powtórzenie wyja�nieñ);
· udzielanie krótkich, suchych odpowiedzi;
· brak w³asnej inicjatywy w za³atwianiu skarg klientów;
· lekcewa¿¹cy stosunek do klientów;
· stwarzanie wra¿enia osoby niezwykle zajêtej inn¹ pra-

c¹  (rozmowy ze wspó³pracownikami lub chowanie siê za stert¹
�papierów�);

· przerywanie klientowi lub brak oznak aktywnego s³u-
chania;

ZJAZD KRAJOWY:
VI KRAJOWY ZJAZD LEKARZY WETERYNARII
Toruñ 15 � 17 czerwca 2005 r.

Nasi delegaci to: Andrzej Alweil, Zenon Dobija, Beata Fu-
liñska, Wies³aw Jadanowski, Micha³ Konopa, Bogus³aw Kubi-
ca, Zbigniew Krysztofiak, Miros³aw Lañski, Violetta Olender,
Krzysztof Orlik, Jan Skrzypiec, Jerzy Smogorzewski, Andrzej
Szlichta, Miros³aw Tomaszewski, Daniel Wierzbinka. Go�ciem
Zjazdu by³ Józef Gomó³a.

Przewodnicz¹cym Komitetu Organizacyjnego Zjazdu by³
Miros³aw Tomaszewski, w Prezydium Zjazdu zasiada³ Jerzy
Smogorzewski (z-ca przewodnicz¹cego), a w Komisji Skruta-
cyjnej uczestniczy³ Wies³aw Jadanowski.

Do organów Krajowej Izby zostali wybrani:
- do Krajowej Rady M. Tomaszewski (zosta³ wicepreze-

sem KR) i Jerzy Smogorzewski,
- do Krajowej Komisji Rewizyjnej - M. Lañski,
- do Krajowego S¹du Lekarsko-Weterynaryjnego

� A. Alweil,
- Zastêpc¹ Krajowego Rzecznika Odpowiedzialno�ci Za-

wodowej � Zb. Krysztofiak.
Odznaczenia pañstwowe otrzymali:
- Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski � Józef

Gomó³a,
- Srebrny Krzy¿ Zas³ugi � Bogus³aw Kubica,
- Odznakê resortow¹ �Za zas³ugi dla rolnictwa� otrzyma-

li: J. Skrzypiec, Anna Spyra.
ZJAZDY  OKRÊGOWE;
XV OKRÊGOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WY-

BORCZY
Katowice 18 marca 2005 r. (Dom Lekarza)
W Zje�dzie uczestniczy³o 85 delegatów (na 90 wybranych)
Go�æmi Zjazdu byli: prezes Krajowej Izby � dr Bartosz Wi-

niecki, prezes Czeskiej Izby Lekarsko-Wet. � dr Jaromil Sosna.

Prezydium Zjazdu:
Przewodnicz¹ca � Beata Fuliñska,
Z-cy przewodnicz¹cego � B. Kubica, J. Skrzypiec,
Sekretarze � Maria Heluszka, Katarzyna Stachura.

Komisje zjazdowe:
- Mandatowa � Maciej Spyra, Andrzej Szlichta,
- Regulaminowa � Andrzej Alweil, Micha³ Konopa,

Z HISTORII IZBY

- Uchwa³ i wniosków � Miros³aw Lañski, Ewa Wtorek,
Andrzej Hosz, Tadeusz Ha³aczkiewicz,

- Wyborcza � Zbigniew Krysztofiak, Halina Ko³acz, Ma-
riusz Grzesiczek,

- Skrutacyjna I - Zb. Blimke, R. Pelon, J. Gewald, K. D¹-
browski, W. Jadanowski, G. Tokarczyk,

- Skrutacyjna II - M. Lewicka, A. Hosz, W. Ma�ka,
W. Gryniuk, A. Pajda, M. Machoj, B. Su³kowska, B. Zieliñski,
M. ¯urawski.

Zjazd dokona³ wyboru:
- Prezesa - wybrano dr. Micha³a Konopê (trzecia kaden-

cja)
- Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialno�ci Zawodo-

wej - wybrano Miros³awê Lewick¹,
- 15 cz³onków Okrêgowej Rady,
- 5 cz³onków Okrêgowej Komisji Rewizyjnej,
- 9 cz³onków Okrêgowego S¹du Lekarsko-Weterynaryj-

nego,
- 16 Delegatów na VI Krajowy Zjazd w Toruniu.

W trakcie Zjazdu zosta³y wrêczone Odznaki Honorowe
�Meritus� � �Zas³u¿ony dla Samorz¹du Lekarsko-Weterynaryj-
nego� nastêpuj¹cym osobom: dr Miros³aw Ku�nicki, Anna
Spyra, Marek Wieniawa-Narkiewicz, Zbigniew Krysztofiak,
Miros³aw Tomaszewski, Daniel Wierzbinka.

Uchwa³¹ Zjazdu sk³adka miesiêczna pozosta³a na dotych-
czasowym poziomie.

XVI OKRÊGOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY
17 marca 2006 r. Szczyrk (Orle Gniazdo)

Go�æmi Zjazdu byli:
Przedstawiciel Wojewody �l¹skiego p. Jan Gwó�d�,
Przedstawiciel Krajowej Rady � skarbnik P. Skrzyp-

czak.
Prezes Izby Dolno�l¹skiej dr Jan Dorobek,
Prezes Izby Opolskiej Tomasz Piêknik,
Wojewódzki Lek. Wet. w Katowicach Tadeusz Sarna.

Prezydium Zjazdu;
- Przewodnicz¹ca - Beata Fuliñska;

NASZA HISTORIA

ZJAZDY KRAJOWE i OKRÊGOWE
(Dalsza czê�æ materia³ów opublikowanych w nr. 41 naszego Biuletynu)

· wydawanie po�piesznych s¹dów o finansowych mo¿li-
wo�ciach klienta;

· nadmierny subiektywizm i osobiste uprzedzenia (np.
ocena klienta po wygl¹dzie);

· wdawanie siê w spór z klientem.
Zapamiêtaj, je�li przeanalizujesz, a nastêpnie wyeliminujesz

wszystkie b³êdy obs³ugi klienta, uzyskasz efekt: 99% w pe³ni
zadowolonych klientów

   luty 2007 Dzidek
   sjadczak@interia.pl
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- Z-cy przew. � Jan Skrzypiec, Jordan Zawadzki,
- Sekretarze � J. Gewald, W. John.
Komisje zjazdowe:
- Mandatowa - B. Gruca, M. Spyra,
- Regulaminowa - M. Lañski, K. D¹browski, A. Alweil.
- Uchwa³ i wniosków - M. Lewicka, B. Kubica, M. Grze-

siczek.
Zimowa aura wp³ynê³a ujemnie na frekwencjê delegatów.

XVII OKRÊGOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY
24 marca 2007 r. Katowice (Dom Lekarza)
Go�cie Zjazdu:
- Wicewojewoda �l¹ski Artur Warzocha,
- Przedstawiciel G³ównego Insp. Wet. Janusz Zwi¹zek,
- Pose³ na Sejm RP p. Stanis³aw Szweda,
- Woj. Lek. Wet. w Katowicach Tadeusz Sarna,
- Seniorzy zawodu � Alina Dulêba, Jan Szczerbak.

Lubimy byæ malkontentami. Narzekanie jest jedn¹ z cha-
rakterystycznych cech przeciêtnego Polaka, a ¿e nieprzeciêt-
nych ludzi u nas niedostatek, to �narzekactwo� ma siê u nas
znakomicie. Cecha �narzekactwa� nie ominê³a tak¿e �rodowi-
ska weterynaryjnego, bo niby dlaczego mieliby�my odbiegaæ
od przeciêtno�ci. Przecie¿ posiadanie wy¿szego wykszta³cenia
wcale nie chroni ani przed przywarami, ani nie przysparza au-
tomatycznie zdrowego rozs¹dku. Pañstwo polskie rezygnuj¹c
z czê�ci swoich uprawnieñ (bez wzglêdu na powód tej rezy-
gnacji) przekaza³o pewne uprawnienia samorz¹dom zawodo-
wym, w tym tak¿e samorz¹dowi lekarzy weterynarii. Ca³y czas
istniej¹ ró¿nice zdañ, czy jest to sukces, czy niepowodzenie
tych grup zawodowych. Moim zdaniem w zdrowym, demokra-
tycznym pañstwie jest to wyró¿nienie i niepowtarzalna szansa
na kszta³towanie swojego zawodowego �rodowiska w najszer-
szym znaczeniu tego pojêcia.

Patrz¹c na �m³od¹ polsk¹ demokracjê� mo¿na mieæ szereg
zastrze¿eñ do tego sukcesu, ale my�lê, ¿e na podstawie obser-
wacji zdarzeñ i ich konsekwencji mo¿na byæ nie�mia³ym opty-
mist¹. (Przed operacj¹ pacjent pyta lekarza: - Panie doktorze,
czy wykonywa³ Pan ju¿ takie operacje? Lekarz na to: ale¿ oczy-
wi�cie, wiele razy. Pacjent: No i co? Lekarz: W koñcu kiedy�
musi siê udaæ!!!). Uwa¿am, ¿e jest zbyt ma³a i s³aba �wiado-
mo�æ spo³eczna, w tym tak¿e w�ród lekarzy weterynarii, poka-
zuj¹ca i daj¹ca odczuæ, jak z mechanizmów samorz¹dno�ci
mo¿na korzystaæ i wykorzystywaæ je dla swoich ogólnozawo-
dowych celów.

Jedn¹ z czynno�ci, które oddano w rêce samorz¹du lekarzy
weterynarii jest rejestracja i ewidencjonowanie zak³adów lecz-
niczych dla zwierz¹t. Ustawa dotycz¹ca tych uprawnieñ i za-
kresu ingerencji samorz¹du zawodowego w - b¹d� - co b¹d�
sferê dzia³alno�ci gospodarczej (pomimo niepodlegania pod
zapisy ustawy o swobodzie dzia³alno�ci gospodarczej) jest bar-
dzo niejasno i niejednokrotnie �le sprecyzowana, ale to wcale
nie znaczy, ¿e mamy podnie�æ rêce do góry i bezradnie siê pod-
daæ. Tworzenie ustawy o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t
by³o walk¹ o kompromis z wieloma pozaweterynaryjnymi
i wewn¹trzweterynaryjnymi naciskami i wrêcz prywat¹ (patrz
np. Biuletyn nr 39 z marca 2004 r.), a nasze zdanie na ten temat
i oczekiwania �l¹skiego �rodowiska lekarzy wolnej praktyki zo-
sta³y wyra¿one w stanowisku przes³anym na rêce prezesa Kra-

RÓWNO�Æ � LOJALNO�Æ

jowej Rady (patrz Biuletyn 48 z czerwca 2006 r.).
Jak wiêc widaæ, nasza samorz¹dno�æ to w sprawach organi-

zacyjnych ca³y czas dynamiczna równowaga pomiêdzy tym,
co ju¿ istnieje, a tym co chcieliby�my uzyskaæ. Aby jednak le-
karze weterynarii mogli wykonywaæ swój zawód w formie
dzia³alno�ci gospodarczej i egzystowaæ na przyzwoitym pozio-
mie, samorz¹d musi przy rejestracji przestrzegaæ  istniej¹cych
i obowi¹zuj¹cych przepisów, zarówno ustawy, jak i rozporz¹-
dzeñ. I to przestrzegaæ bez wzglêdu na uk³ady kole¿eñskie,
mo¿liwo�ci pojedynczego lekarza, warunki np. miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Czas na dostosowanie siê do warunków ustawy dano nam
krótki i na pewno jest to pora¿ka, która dodatkowo niekorzyst-
nie wp³ynê³a na jako�æ �wiadczonych us³ug. Ten krótki czas
przystosowawczy spowodowa³ spiêtrzenie prac zwi¹zanych
z rejestracj¹ w izbach lekarsko�weterynaryjnych w koñcu
grudnia 2005 roku. Zak³ady istniej¹ce zosta³y zarejestrowane
na podstawie prawid³owo z³o¿onych wniosków wraz z regula-
minem i o�wiadczeniem kierownika zak³adu leczniczego.
W zwi¹zku z tworzeniem nowych zak³adów leczniczych oraz
wcale nie tak rzadkimi skargami b¹d� to �konkurencji�, b¹d�
to niezadowolonych us³ugobiorców, komisja lekarzy wolnej
praktyki, upowa¿niona przez Radê �l¹skiej Izby, przeprowa-
dza sukcesywnie �przegl¹d� wszystkich zak³adów leczniczych
istniej¹cych na terenie naszego dzia³ania. Tu zasada równo�ci
ka¿e nam dokonywaæ przegl¹du wszystkich istniej¹cych zak³a-
dów, a nie tylko wybranych. Je¿eli kto� w z³o¿onych papierach
przedstawi³ nieprawdziwe dane, czyli dokona³ oszustwa, to po-
nosi tego konsekwencje. Samorz¹d jednak nie ma ¿adnego in-
teresu w likwidowaniu miejsc pracy lekarzy, dlatego ka¿dy
przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, a decyzje podej-
mowane s¹ przez Radê (16 osób), a nie jednoosobowo.
W wiêkszo�ci przypadków Rada proponuje kierownikowi za-
k³adu tzw. program naprawczy, a dopiero w przypadku braku
reakcji na taki program, przystêpuje do poci¹gania do odpo-
wiedzialno�ci zawodowej lub niestety te¿ cywilnej.

S¹dzê, ¿e nie ma ¿adnego powodu, by bez szczególnego
uzasadnienia, warunki tworzenia i istnienia zak³adów leczni-
czych dla zwierz¹t mia³y byæ ró¿ne dla ró¿nych osób. Najbar-
dziej drastyczne obecnie przypadki to te, gdzie niezarejestro-
wany zak³ad �wiadczy³ us³ugi, wykonywa³ czynno�ci zlecone

NASZA HISTORIA

Prezydium Zjazdu:
- Przewodnicz¹ca - Beata Fuliñska,
- Z-cy przew. - J. Skrzypiec, J. Zawadzki,
- Sekretarze - W. John, P. �ciga³a.

Komisje zjazdowe:
- Mandatowa � M. Heluszka, W. Jadanowski, M. Spyra,
- Regulaminowa - M. Gryniuk, B. Kubica, T. Wysocki,
- Uchwa³ i wniosków - H. Ko³acz, A. Hosz, M. Lañski.

Zjazd zaj¹³ stanowisko w sprawie przygotowywanego pro-
testu lek. wet., a tak¿e w sprawie innych problemów naszego
zawodu. Obni¿ono sk³adkê miesiêczn¹ emerytów i rencistów
niewykonuj¹cych zawodu, a pragn¹cych byæ cz³onkami Izby �
do 10,00 z³.

Andrzej Szlichta
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przez PIW lub zak³ad istnieje i funkcjonuje bez nadzoru (spra-
wowania funkcji kierownika) lekarsko�weterynaryjnego. Takie
sprawy w my�l dobrze pojêtej zdrowej konkurencji s¹ kierowa-
ne do Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialno�ci Zawodowej,
nadzoru farmaceutycznego, a w przypadkach niedotycz¹cych
lekarza weterynarii, do organów �cigania. Czy tego rodzaju
ujawnianie i �zwalczanie� nieuczciwej konkurencji jest nagan-
ne? Na to retoryczne pytanie niektóre osoby z naszego �rodo-
wiska odpowiadaj¹ twierdz¹co, uwa¿aj¹c, ¿e ich nie dotycz¹
takie zasady, jakim wszyscy siê poddaj¹. St¹d te¿ w stosunku
do osób odwiedzaj¹cych zak³ady lecznicze i osób przeprowa-
dzaj¹cych postêpowanie w zakresie odpowiedzialno�ci zawo-
dowej zdarzaj¹ siê pogró¿ki, zachowania aroganckie, czy
wrêcz chamskie. S¹ to na szczê�cie zdarzenia rzadkie, ale
uzmys³awiaj¹ce, jak daleko nam jeszcze do poczucia wspólnej
zawodowej wiêzi, do zrozumienia potrzeby uczestniczenia
w ¿yciu zawodowym, zainteresowaniu siê obowi¹zuj¹cymi
przepisami i procedurami.

Te najbardziej �niepokorne�, delikatnie mówi¹c, osoby bar-

KRÓTKA OPOWIE�Æ O INTEGRACJI BIUROWEJ

SZKOLENIE

Nareszcie, uda³o siê! Poczytujê sobie to za jeden z wa¿nych
sukcesów � doprowadzenie wreszcie do zorganizowania spo-
tkania szkoleniowo-integracyjnego dla pracowników biur izb.
Pomys³ zrodzi³ siê bowiem w mojej g³owie zaraz po podjêciu
pracy w biurze �l¹skiej Izby � mnóstwo nieznanych rzeczy,
a przecie¿ dotykaj¹cych nie tylko naszego biura. Takie same
sprawy i problemy pojawiaj¹ siê na pewno nie tylko w Katowi-
cach, ale i we Wroc³awiu czy Szczecinie. Ju¿ wtedy zapropo-
nowa³am ówczesnemu Panu prezesowi naszej Izby, ¿eby pod
patronatem �l¹skiej Izby zorganizowaæ takie spotkanie. Zapro-
siæ wszystkich pracowników biur � a tak, nie tylko kobiety zaj-
muj¹ siê papierkow¹ prac¹ � jak równie¿ wa¿nych go�ci: Pre-
zesa Krajowej Rady, G³ówn¹ Ksiêgow¹, Informatyka, Prawni-
ka. Mia³am gotowy plan, tematy rozmów... i ci¹gle co� sta³o na
przeszkodzie: a to termin nie gra³ (czasami trudno umówiæ siê
dwojgu ludziom, a co dopiero ponad dwudziestu zapracowa-
nym!), bo to rady, zjazdy, �wiêta i inne majówki. Ci¹gle co� nie
tak! W miêdzyczasie zmieni³y siê sk³ady organów Rady Krajo-
wej i okrêgowych. Zmieni³y siê te¿ obsady biurowe. I docho-
dzi³y problemy, sprawy, obowi¹zki...

Postanowi³am siê nie poddawaæ i spróbowaæ trochê inaczej
� mo¿e uda siê to zorganizowaæ poprzez Krajow¹ Izbê? Przy

okazji wiêc kolejnych szkoleñ w Warszawie (a by³o ich kilka,
bo i w sprawie programu IZBAWET, i w sprawach paszporto-
wych) dr¹¿y³am temat nie tylko u Dyrektora biura Krajowej
Izby, ale u samego Prezesa. Wyznajê tak¹ zasadê: dla �wiêtego
spokoju w koñcu siê zgodz¹! I uda³o siê!!! W zwi¹zku z nagro-

dzo czêsto wskazuj¹ na enigmatyczne nieprawid³owo�ci
i wrêcz przestêpstwa, o których wiedz¹, ale w my�l trudnej do
zrozumienia zasady �niesypania� i lojalno�ci, nie chc¹ ujawniæ
znanych im faktów. Zazwyczaj te fakty przestêpcze u konku-
rencji w ogóle nie istniej¹, a posiadanie wiedzy na ich temat
wynika po prostu z braku wiedzy o obowi¹zuj¹cych procedu-
rach. Analizuj¹c zachowania osób z naszego �rodowiska maj¹-
cych najwiêcej pretensji do niewyra¿ania zgody na ich specy-
ficznie pojête warunki dzia³alno�ci, mo¿na dostrzec pewn¹ re-
gu³ê. Otó¿ s¹ to przewa¿nie osoby, które nie bior¹ udzia³u
w wyborach swoich przedstawicieli do samorz¹du zawodowe-
go, a je¿eli kto� za nich dokona takiego wyboru, to po pierw-
sze: nigdy nie s¹ z tego wyboru zadowoleni, a po drugie: czêsto
nie wiedz¹, kto ich mo¿e reprezentowaæ. Ot, taka specyfika. Co
roku mamy kolejny sprawozdawczy zjazd delegatów. Mo¿e
warto wiêc swojego przedstawiciela poinformowaæ o swoich
oczekiwaniach, zawodowych problemach i wymóc na nim ak-
tywno�æ w tym zakresie?

Styczeñ 2007, Andrzej Alweil
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madzeniem siê pytañ i spraw, popar³y mnie kole¿anki z innych
izb i ruszy³o. Oczywi�cie, nie odda³am mego �dziecka� tak ca³-
kiem do adopcji, tylko zajê³am siê równie¿ jego �wychowa-
niem� � mo¿na napisaæ górnolotnie, co w normalnym jêzyku
oznacza: czynnie w³¹czy³am siê w pracê nad organizacj¹ spo-
tkania. Ustali³am termin (pierwszy sukces, bo wielu odpowia-
da³), wymy�li³am miejsce (chcia³am, ¿eby by³o po¿yteczne
i przyjemne), podpowiedzia³am tematy, które chcieliby�my
omówiæ (zaakceptowane przez g³ównych ju¿ teraz organizato-
rów � Biuro Krajowej Izby). I pojechali�my...

17 lutego 2007 r. o godzinie 14.00 spotkali�my siê w nie-
wielkim, ale uroczym hotelu �Galicja� w Wieliczce, tu¿ u bram
kopalni soli. W klimatyzowanej restauracji � galerii �Solna Gro-
ta�, dooko³a sto³ów ustawionych w kszta³cie litery �U� zasie-
dli: gospodarz spotkania, dyrektor Biura Krajowego dr Marek
Mastalerek (reprezentuj¹cy równie¿ Izbê Warszawsk¹), Pani
g³ówna ksiêgowa Krajowej Izby El¿bieta Stajkowska, radca
prawny Izby Krajowej mec. Witold Preiss, informatyk Izby
Krajowej Jerzy Jegliñski, z biura Izby Krajowej: Maria Dziewa-
nowska, Anna Pyrka i Ewa Patoka (dwie ostatnie Panie by³y
g³ównymi organizatorkami tego spotkania, zajmowa³y siê
wszystkim � od rezerwacji hotelu, zamówieniu kolacji i  roze-
s³ania zaproszeñ, po zorganizowanie wycieczki do kopalni).
Nastêpnie (zgodnie z numeracj¹ izb) z Pó³nocno-Wschodniej
Izby, przesympatyczna (umiej¹ca nawet szpagat zrobiæ!) Jolan-
ta Bogucka, z Izby Kaszubsko-Pomorskiej kole¿anki Miros³a-
wa Kopczewska i Justyna Mejer (które zdradzi³y nam, i¿ w ra-
zie potrzeby pracuj¹ w biurze Izby tak¿e jako... kucharki), ze
�l¹skiej Izby Marta Pawlaczyk i Magdalena Górska (o zaletach
tych Pañ tylko przez wrodzon¹ skromno�æ wspominaæ nie
bêdê), z Izby �wiêtokrzyskiej (rodzynek na spotkaniu, je¿eli
chodzi o obs³ugê biura Izby, ale nie jedyny w Polsce, jest bo-
wiem te¿ Pan w biurze Izby Warszawskiej) Roman Gawlik,
z Izby Warmiñsko-Mazurskiej Aleksandra Jaksztowicz � jedna

z niewielu, która w biurze Izby pracuje od pocz¹tku jej istnie-
nia, z Opolskiej Izby niezwykle uczynna i pracuj¹ca jednooso-
bowo, Ewa Roczniak, z Izby £ódzkiej - dostarczycielki wielu
zabawnych zdarzeñ: Ma³gorzata Nalewajczyk, Anna ¯y³a
i Gra¿yna Wasiak, z Zachodniopomorskiej Izby (kole¿anki
mia³y najd³u¿sz¹ chyba podró¿, zw³aszcza z powrotem) Mario-
la Zaj¹c i Sylwia Matuszak oraz  z Izby Dolno�l¹skiej (co tu
ukrywaæ, najbli¿sza biurowa kole¿anka, z któr¹ niejedn¹ kwe-
stiê omówi³am juz telefonicznie i osobi�cie) Bo¿ena Doszyñ.

Tematów do rozmów przygotowane by³o bez liku i rozpisa-
ne zosta³y one na dwa dni, ale konkretne �baby� mówi³y kon-
kretnie, zwiê�le i na temat. Uporali�my siê z wszystkim do ko-
lacji, tak ¿eby w niedzielê spokojnie mo¿na by³o zwiedziæ ko-
palniê i pochodziæ po Starówce Krakowa. Po wstêpnym pozna-
niu siê i przedstawieniu krótko, co kto robi i za co odpowiada,
systematycznie przerabiali�my jednog³o�nie przyjêty program
spotkania. I tak omówili�my sposoby przep³ywu informacji
pomiêdzy izbami � idea³em jest przekazywanie sobie wszyst-
kiego droga mailow¹, burzliw¹ dyskusjê wywo³a³ temat prze-
kazywania dokumentów dotycz¹cych lekarzy weterynarii prze-
nosz¹cych siê miêdzy izbami i sposobu tego przenoszenia. Jed-
nog³o�nie stwierdzili�my, ¿e problem ten nie jest dok³adnie opi-
sany w prawie (Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii, uchwa-
³y Krajowej Rady), ale sami dopracowali�my pewne zachowa-
nia � najpierw skre�lenie i na podstawie uchwa³y skre�laj¹cej,
oczywi�cie na wniosek zainteresowanego, wpis do izby. Ewi-
dentn¹ lukê trzeba zape³niæ � jest to jedno z wielu wypracowa-
nych w tym dniu stanowisk.

W ogóle mecenas W. Preiss wyst¹pi³ z wnioskiem o opraco-
wanie przez Krajow¹ Radê uchwa³y dotycz¹cej wszystkich
procedur zwi¹zanych z prawem wykonywania zawodu, stwier-
dzeniem, wpisem, przenoszeniem i skre�laniem z rejestru leka-
rzy weterynarii. Zg³osi³am te¿ wniosek o znowelizowanie
uchwa³y dotycz¹cej skre�lania lekarza weterynarii z rejestru

SZKOLENIE
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w zwi¹zku ze zgonem, bo oprócz oczywistego absurdu zapro-
ponowanego przez wzór uchwa³y � jeden egzemplarz dostar-
czyæ wnioskodawcy (jakiemu wnioskodawcy? gdzie? brzmi to
jak czarny humor angielski), to obowi¹zek wpisania numeru
i daty aktu zgonu, stwarza wiele problemów � Sk¹d braæ akt
zgonu, gdy lekarz by³ samotny? Jakimi s³owami zwracaæ siê do
wdowy lub wdowca? Jak zdobyæ ten akt, gdy o �mierci dowia-
dujemy siê d³ugo po fakcie, a nie znamy ani ostatniego adresu
zamieszkania, ani miejsca zgonu? Urzêdy Stanu Cywilnego,
przez telefon, tylko w wyj¹tkowych sytuacjach i gdy podamy
dok³adne dane, udzielaj¹ takich informacji. No i jest jeszcze
jeden istotny problem � nie wszystkie izby (np. Warszawska)

SZKOLENIE

podejmuj¹ takie uchwa³y, oni po prostu postanowieniem preze-
sa wykre�laj¹ z rejestru. Jedna uchwa³a, a taki z ni¹ problem!

W ogóle to by³a d³uga dyskusja na temat sposobu pisania
ró¿nych uchwa³: kiedy, jakie, gdzie i kto ma je podpisywaæ,
gdy¿ zdarzy³o siê, ¿e s¹d odrzuci³ uchwa³y jednej z izb ze
wzglêdów w³a�nie merytorycznych � �le podpisane uchwa³y.
St¹d wniosek B. Doszyñ z Izby Dolno�l¹skiej, by Krajowa
Rada uchyli³a swoje uchwa³y z wzorami uchwa³, opracowa³a
i ponownie przedstawi³a nowe wzory uchwa³ i innych pism, ze
wskazaniem, gdzie maj¹ siê znajdowaæ podpisy. Nastêpnie
omówione zosta³y sposoby rozliczania sk³adek cz³onkowskich
w poszczególnych izbach � izby dysponuj¹ce programem Ba-
zaZ chwali³y jego zalety oraz sposoby prowadzenia wszelkich
rejestrów. Jest du¿a szansa, i¿ powstanie nowa, doskonalsza
baza lekarzy weterynarii IZBAWET, przygotowana przez twór-
cê wspomnianej BazyZ i BazyP � paszportowej, której to bazie
równie¿ po�wiêcili�my du¿o czasu. Pan Jerzy Jegliñski wi³ siê
jak piskorz, zasypywany gradem pytañ i skrupulatnie notowa³
uwagi, które przeka¿e do wprowadzenia. Kolejnym du¿ym
problemem okaza³a siê instrukcja kancelaryjna, czyli: jak i co
robiæ z dokumentami, które przychodz¹ do biura i  z niego wy-
chodz¹, by by³y ³atwo dostêpne i mo¿na by³o szybko spraw-
dziæ jaka sprawa zosta³a definitywnie zakoñczona, a jaka jesz-
cze nie. Propozycja, która wysz³a z biura Krajowej Izby nie
bardzo dostosowana jest do prac okrêgowych biur i dlatego
wymaga gruntownego przebudowania. Uwagi wraz z propozy-
cj¹ zmian obieca³a sporz¹dziæ B. Doszyñ z Izby Dolno�l¹skiej.
Na koniec Pan Jerzy Jegliñski przekaza³ nam wszystko, co wa¿-
ne jest przy prowadzeniu stron internetowych, do czego jeste-
�my zobligowani. I znów nieskromnie dodam, ¿e chwali³ nasz¹
stronê, ale te¿ powiedzia³, co i gdzie nale¿y poprawiæ.

Wieczór zakoñczyli�my �wietn¹ kolacj¹ i mnóstwem aneg-
dot z ¿ycia izb. Dla przyzwoito�ci nie dodam, ¿e pola³o siê wino
czerwone nie tylko do kieliszków... ha, ha, ha. By³o bardzo
sympatycznie i weso³o. I wszyscy zakrzyknêli, ¿e by³ to dosko-
na³y pomys³, wypracowali�my wiele potrzebnych stanowisk
(a jak zostan¹ one wykorzystane i zrealizowane, to czas poka-
¿e), poznali�my siê i mi³o spêdzili�my czas. A Jola na koniec
pokaza³a nam, co potrafi (patrz: jej prezentacja). Brawo Jola!

W niedzielê po smacznym �niadaniu udali�my siê, ju¿ nie
ca³¹ grup¹ (gdzie� zgubi³ siê nasz gospodarz, mecenas Preiss

pojecha³ do Krakowa, gdzie czeka³a na niego
¿ona, a kole¿anki z Warmiñsko-Mazurskiej
Izby zrobi³y to w sobotê rano) zwiedzaæ nasz
polski zabytek, Kopalniê Soli w Wieliczce. Nie
bêdê jednak opisywaæ, co widzieli�my i jak
bardzo nam siê to podoba³o, bo nie o tym mia³
byæ ten i tak ju¿ przyd³ugi artyku³. By³o warto.
A w zwi¹zku z tym, ¿e spraw i problemów nam
nie ubêdzie i zawsze znajdzie siê co� do omó-
wienia, nastêpny termin i miejsce spotkania
jest ju¿ zaplanowany. Do zobaczenia!  Mo¿e
u Joli w Borach Tucholskich...?

M. Górska, biuro �l¹skiej Izby Lekarsko-Weteryna-
ryjnej

PS Gor¹ce podziêkowanie dla dr. Lecha
Pankiewicza, wiceprezesa Ma³opolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej, bez którego pewnie
nie by³oby tak piêknie � chodzi mi o pomoc
w rezerwacji hotelu i wycieczki do kopalni
soli. Dziêkujemy!
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Czytelnicy wiedz¹, ¿e zbieram materia³y biograficzne doty-
cz¹ce naszych kole¿anek i kolegów. Pewnego dnia zaskoczy³
mnie telefon z Piekar �l¹skich od pana dr. med. Andrzeja Maty-
siakiewicza. Dowiedzia³ siê od jednego z naszych kolegów
o moich poczynaniach i chcia³ przekazaæ mi informacje o swo-
im nie¿yj¹cym ju¿ ojcu Michale Matysiakiewiczu, który by³ le-
karzem weterynarii. W rozmowie telefonicznej okaza³o siê, ¿e
nie zna zbyt du¿o szczegó³ów z ¿ycia zawodowego ojca, ale
przeka¿e mi wiadomo�ci, które posiada.

Otó¿ Micha³ Matysiakiewicz urodzi³ siê w 1891 r. w Stryju
(woj. Lwów), studiowa³ na CK Akademii Medycyny Weteryna-
ryjnej we Lwowie, a dyplom lekarza weterynarii otrzyma³
w 1917 roku. Pó�niejsze dane dot. pracy zawodowej podamy
w biografii, wspomnê tylko, ¿e w latach 1949-1968 pracowa³
w ZM w Tarnowskich Górach. Ale nie to mnie zaciekawi³o.
Okaza³o siê, ¿e p. Andrzej posiada oryginalny dyplom nadania
jego ojcu tytu³u lekarza wet. przez Akademiê Medycyny Wete-
rynaryjnej we Lwowie. Pami¹tka godna uwagi nie tylko dla naj-
bli¿szej rodziny lek wet. Micha³a Matysiakiewicza, ale tak¿e

CZY WIDZIELI�CIE???
CIEKAWOSTKI Z HISTORII

dla nas, cz³onków tej korporacji.
Jest to dokument, który ju¿ rzadko spotykamy, posiadaj¹

go tylko niektóre rodziny naszych kolegów i zbiory muzealne
(w Muzeum Weterynarii w Ciechanowcu takiego dyplomu nie
widzia³em). Uczelnie te¿ dyplomów w takiej formie ju¿ nie wy-
daj¹. A wart jest obejrzenia. Za³¹czam otrzymane fotki i podajê
kilka szczegó³ów: tre�æ sporz¹dzona jest po ³acinie, wielko�æ
70 cm x 52 cm, a lakowa pieczêæ ma 7,5 cm �rednicy. Podajê tê
informacjê jako ciekawostkê, bo kto z nas mo¿e pochwaliæ siê
tak ciekawym dyplomem?...

I jeszcze jedna refleksja � przegl¹daj¹c cudze ¿yciorysy
mo¿na dowiedzieæ siê wielu ciekawych, a czasami równie¿ tra-
gicznych zdarzeniach z ¿ycia naszych kolegów.

Dziêkujê panu dr. Andrzejowi Matysiakiewiczowi za udo-
stêpnienie i mo¿liwo�æ pokazania na ³amach naszego Biulety-
nu tej rodzinnej, weterynaryjnej pami¹tki.

Andrzej Szlichta
Czêstochowa
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HURTOWNIA LEKÓW WETERYNARYJNYCH

43-316 Bielsko-Bia³a Tel./fax - 033 / 811 75 44
    ul. Karpacka 76 Tel. - 033 / 818 94 14

        - 033 / 498 20 80
        - 033 / 498 20 90

 E-mail: solwetbb@poczta.onet.pl

W£A�CICIEL: Adam Solich - tel. 0608 629 870
KIEROWNIK HURTOWNI: lek. wet. Wojciech Ma�ka - tel. 0696 024 813

Oferuje Pañstwu:

Najwy¿szej jako�ci szeroki asortyment produktów polskich i zagranicznych
····· leki weterynaryjne
····· mieszanki
····· preparaty witaminowe
····· dodatki do pasz stosowane w lecznictwie
····· sprzêt weterynaryjny
····· preparaty dezynfekcyjne

Gwarantuje:

····· konkurencyjne ceny
····· bogaty asortyment nowo�ci ukazuj¹cych siê na polskim rynku
····· fachow¹ obs³ugê
····· transport na miejsce w rejonie �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
····· dogodne warunki p³atno�ci - upusty dla sta³ych klientów

REKLAMA


