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Mam nadziejê, ¿e otrzymujecie 51 wydanie Biuletynu co najmniej na kilkana�cie dni przed
okrêgowym sprawozdawczym zjazdem delegatów �l¹skiej Izby Lekarsko�Weterynaryjnej. Takie
by³o ¿yczenie i zjazdowe ustalenie � materia³y na zjazd ka¿dy delegat powinien otrzymaæ wcze-
�niej, a nie w dniu obrad. Dlatego w tym wydaniu wszystko, co na zjazd potrzebne delegatom, ale
nie tylko. W ramach szerokiej dyskusji nad przepisami odnosz¹cymi siê do jednej z najbardziej
kontrowersyjnych ustaw dotycz¹cych wykonywania zawodu lekarza weterynarii, ustawy Prawo
farmaceutyczne, publikujê zdania osób niebêd¹cych lekarzami wet., a zawodowo zajmuj¹cych siê
prawem i wydawaniem prawnych opinii. Jak zwykle aktywno�æ spo³eczna kolegi Andrzeja Szlich-
ty znajduje wyraz w publikowanych materia³ach jego autorstwa, a kontynuacja mojej rozmowy
z OROZ�em, mam nadziejê, s³u¿y wiedzy teoretycznej dotycz¹cej odpowiedzialno�ci zawodowej.
Chcê tak¿e sprowokowaæ jednych, a u�wiadomiæ innym, jak dobrze znane s¹ niektóre sposoby
administracyjnego postêpowanie w weterynarii i jak odbieraj¹ tê znajomo�æ nasi klienci i nadzoru-
j¹cy zwalczanie chorób zara�liwych Powiatowi Lekarze Weterynarii. Je¿eli jednak drogi Czytelni-
ku/Czytelniczko nie znajdziesz nic, co by Ciê zainteresowa³o, to mo¿e sam napiszesz swoje zdanie
na temat dla Ciebie ciekawy?

Andrzej Alweil - redaktor naczelny

Z TEKI NACZELNEGO
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W posiedzeniu wziê³o udzia³ 15 cz³onków Rady oraz za-
proszeni go�cie. Otwarcia posiedzenia dokona³ prezes M. Ko-
nopa, który przywita³ wszystkich przyby³ych cz³onków Rady
oraz zaproszonych go�ci. Poniewa¿ by³o to ostatnie posiedze-
nie w 2006 r. prezes z³o¿y³ wszystkim obecnym ¿yczenia zdro-
wych, spokojnych �wi¹t oraz pomy�lno�ci w nowym nadcho-
dz¹cym roku. Przed przyst¹pieniem do w³a�ciwego porz¹dku
obrad prezes z³o¿y³ krótkie sprawozdanie z X posiedzenia
Rady Krajowej. Rada Krajowa rozpatrzy³a odwo³ania od
uchwa³ rad okrêgowych - rozpatrzono 10 odwo³añ i wszystkie
uchylono. W czasie posiedzenia dosz³o do spotkania z GLW
dr Ew¹ Lech i zastêpc¹ GLW dr. Januszem Zwi¹zkiem. Rada
Krajowa podjê³a uchwa³ê o obni¿eniu wysoko�ci sk³adki
w zwi¹zku z nadp³at¹ za lata 1999-2002; od przysz³ego roku
bêdziemy wp³acaæ 10 z³ od ka¿dego cz³onka do momentu wy-
równania nadp³aty. Rada podjê³a te¿ decyzjê o dalszym finan-
sowaniu o�rodka w Wi�le do chwili powo³ania fundacji �Se-
nior�.
W zwi¹zku z tym, ¿e w tym samym czasie odby³o siê spotkanie

Komisji Rewizyjnej Izby Krajowej, kol. M. Lañski równie¿
z³o¿y³ krótkie sprawozdanie z jej prac (m.in. omawiane by³y
sprawy dotycz¹ce dystrybucji paszportów oraz ich rozliczanie).
Nastêpnie zosta³ przyjêty porz¹dek obrad z koniecznymi zmia-
nami oraz protokó³ z poprzedniego posiedzenia. W czê�ci
uchwa³odawczej podjêto uchwa³y w sprawie: 3 � przeniesienia
z innych izb, 1 � skre�laj¹c¹ w zwi¹zku z przeniesieniem na
teren innej izby, 7 � w sprawie wpisu do rejestru osób upowa¿-
nionych do wystawiania paszportów, 1 � w sprawie przesuniêæ
w bud¿ecie, 1 - w sprawie przekazania odsetek z konta OKO na
rzecz kosztów zwi¹zanych z wydawaniem Biuletynu Informa-
cyjnego, 2 � w sprawie wpisu do rejestru cz³onków naszej Izby
i stwierdzenia prawa wykonywania zawodu.

Przed przyst¹pieniem do omawiania spraw zwi¹zanych
z rejestracj¹ ZLZ prezes poinformowa³ Radê, ¿e dziêki wielkie-
mu wysi³kowi kol. B. Fuliñskiej, wiceprezesa A. Alweila i pra-
cownic biura powsta³ rejestr skontrolowanych zak³adów,
w którym mo¿na znale�æ wszystkie informacje na temat prze-
prowadzonych kontroli. Prezes poinformowa³ równie¿ Radê,
¿e powsta³ rejestr tzw. ca³odobowo�ci, w którym znajduj¹ siê
zak³ady, które z mocy ustawy musz¹ pe³niæ dy¿ury ca³odobo-
we, jak i zak³ady, które zadeklarowa³y �wiadczenie takich
us³ug.

Wpisano uchwa³ami do ewidencji zak³adów leczniczych
dla zwierz¹t, trzy ZLZ, wszystkie po przeprowadzonych
uprzednio kontrolach, a dwa zak³ady wykre�lono z ewidencji
na wniosek ich w³a�cicieli. Nastêpnie równie¿ na wniosek
zmieniono 2 uchwa³y w sprawie wpisu do rejestru upowa¿nio-
nych do wystawiania paszportów w zwi¹zku ze zmian¹ miejsca
wykonywania us³ug weterynaryjnych. Podjêto te¿ 7 uchwa³
w sprawie zmian w regulaminach ZLZ (g³ównie dotyczy³y
zmian personalnych � liczba pracowników, zmiana kierowni-

ka, zmiana w³a�ciciela). Wszczêto poprzez uchwa³y postêpo-
wania w sprawie utraty prawa wykonywania zawodu w zwi¹z-
ku z niep³aceniem sk³adek cz³onkowskich przez okres d³u¿szy
ni¿ 12 miesiêcy wobec 8 cz³onków naszej Izby. G³osowanie
nad jedn¹ uchwa³¹ w sprawie stwierdzenia utraty prawa wyko-
nywania zawodu z wy¿ej wymienionego powodu od³o¿ono do
nastêpnego posiedzenia � tre�æ uchwa³y zostanie skonsultowa-
na z mecenasem oraz szczegó³owo uzasadniona, merytorycz-
nie i prawnie.

Kolejnym punktem posiedzenia by³o omówienie przez pre-
zesa realizacji uchwa³ i spraw podjêtych na poprzednim posie-
dzeniu Rady. Nastêpnie kol. B. Fuliñska omówi³a wyniki prze-
prowadzonych kontroli zak³adów leczniczych dla zwierz¹t. Po
przeanalizowaniu protoko³ów Rada postanowi³a: wyznaczyæ
w czterech przypadkach ostateczny termin do usuniêcia uchy-
bieñ; w jednym zasugerowaæ zmianê kategorii ZLZ; do kierow-
ników dwóch zak³adów wystosowane zostan¹ pisma w sprawie
natychmiastowej zmiany piecz¹tki nag³ówkowej ZLZ, zgodnej
z uchwa³¹ wpisuj¹c¹ do ewidencji ZLZ, do dwóch zak³adów
napisane zostanie w formie postanowienia zezwolenie na wy-
konywanie dzia³alno�ci weterynaryjnej w zwi¹zku z dostoso-
waniem zak³adu leczniczego dla zwierz¹t do wymagañ praw-
nych. Rada, zapoznawszy siê z pismem jednego z cz³onków
naszej Izby, przychyli³a siê do jego pro�by i obni¿y³a sk³adkê
cz³onkowsk¹ do wysoko�ci sk³adki odprowadzanej na rzecz
KIL-W oraz przyzna³a mu zapomogê pieniê¿n¹ w zwi¹zku ze
z³ym stanem zdrowia i czasow¹ niemo¿no�ci¹ wykonywania
zawodu.

W sprawach ró¿nych kol. A. Szlichta z³o¿y³ krótk¹ infor-
macjê na temat postêpu prac nad opracowaniem s³ownika bio-
graficznego (jest ciê¿ko, lekarze nie nadsy³aj¹ ankiet); omó-
wiono sprawy zwi¹zane z prac¹ Komisji Lekarzy Inspekcji;
omówiono szkolenie z zakresu KPA, które odby³o siê
14.11.2006 r. Nastêpnie g³os zabra³ kol. M. Tomaszewski, któ-
ry zda³ relacjê z prac na szczeblu Rady Krajowej (m.in. w spra-
wach dot. podatków, kas fiskalnych, proponowanych zmian
w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej).

W sprawach bie¿¹cych: w zwi¹zku z nik³ym zainteresowa-
niem, a co za tym idzie bardzo wysokimi kosztami organiza-
cyjnymi Rada postanowi³a wycofaæ siê z projektu organizacji
kursu akupunktury. Na koniec przyjêto dwa bardzo istotne sta-
nowiska: w sprawie planu wprowadzenia  przez GIW progra-
mu CELAB TEREN do u¿ywania przez lekarzy wolnej prakty-
ki, wyznaczonych do wykonywania czynno�ci na podstawie
art. 16 ust. 1 lit. a oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej i stanowisko w sprawie re-
alizacji umów na wykonywanie czynno�ci zleconych na pod-
stawie art. 16 ust.1 lit. d i lit. f  oraz ust. 2 i 3  ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej � oba drukowane
w niniejszym Biuletynie.
Na tym posiedzenie zamkniêto.

Na podstawie protoko³u dostêpnego w biurze sporz¹dzi³a M. Górska

Z POSIEDZENIA RADY �l.IL-W W KATOWICACH
W DNIU 12.12.2006 r.

 Z ¯YCIA RADY



3
MARZEC  2007 BIULETYN      �L¥SKIEJ     IZBY     LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

STANOWISKO
RADY �L¥SKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

Z DNIA 12 GRUDNIA 2006 r.
w sprawie planu wprowadzenia  przez GIW programu CELAB TEREN

do u¿ywania przez lekarzy wolnej praktyki wyznaczonych do wykonywania czynno�ci
na podstawie art. 16 ust 1 lit. a oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.

w sprawie realizacji umów na wykonywanie czynno�ci zleconych na podstawie art. 16
ust. 1 lit. d i lit. f  oraz ust. 2 i 3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.

Rada �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wyra¿a swoje za-
niepokojenie sposobem wprowadzenia w ¿ycie programu CE-
LAB TEREN. W¹tpliwo�ci budzi odpowied� na pytanie czy ist-
niej¹ przes³anki prawne nakazuj¹ce lekarzom wolnej praktyki
stosowanie programu CELAB TEREN.
Ponadto u¿ywanie programu wymaga posiadania przez lekarza
weterynarii w³asnego komputera. Je�li lekarz nie posiada jesz-
cze komputera w swej dzia³alno�ci, a ma komputer domowy, to
powstaje pytanie, czy mo¿na na nim przechowywaæ dane ob-
cych osób?
Stosowanie programu wymaga zainstalowania na dysku twar-
dym w oddzielnym folderze i wprowadzenia dodatkowych
aplikacji: przegl¹darki internetowej Firefox i programu rozpa-
kowuj¹cego dane, np: winzip, co stanowi we wspomnianym
przypadku naruszenie woli u¿ytkownika PC i mo¿e wi¹zaæ siê
z kosztami. Program jest dedykowany pod system Windows,
co wyklucza stosowanie przez u¿ytkowników systemu Linux.
W tym przypadku niektórzy lekarze weterynarii nie mogliby
z przyczyn formalnych wykonywaæ ww. czynno�ci lub ponio-
s¹ dodatkowe (niema³e) koszty.
Lekarze mieliby wprowadzaæ dane z terenu bezpo�rednio do
serwera Zak³adu Higieny Weterynaryjnej z pominiêciem Po-
wiatowego Inspektoratu Weterynarii, co wydaje siê nie do przy-
jêcia ze wzglêdu na epizootyczn¹ odpowiedzialno�æ za nadzo-
rowany teren przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii oraz
merytoryczny nadzór nad wykonywaniem umów-zleceñ.
Ponadto proponowany program jest dostêpny  dla wszystkich
u¿ytkowników Internetu.

Dostêp do programu ka¿dego lekarza weterynarii jest rozwi¹-
zaniem niebezpiecznym. Wydaje siê, ¿e dla lekarzy weterynarii
stosuj¹cych program przesy³anie danych o osobach trzecich
bez logowania na serwerze docelowym prowadziæ mo¿e do
konsekwencji karnych b¹d� podatkowych. Uwa¿amy, ¿e  Po-
wiatowy Inspektorat Weterynarii powinien partycypowaæ
w weryfikacji danych terenowych przede wszystkim z wy¿ej
wymienionych wzglêdów.
Opracowywanie danych powinno siê odbywaæ na stanowisku
komputerowym w PIW. Wtedy dane by³yby zgrywane na no-
�nik i wyeliminowano by wcze�niej opisane niebezpieczeñ-
stwo. Praca z programem wymaga po�wiêcenia bli¿ej nieokre-
�lonej, ale na pewno znacznej  ilo�ci czasu, a co przez autorów
wdro¿enia programu traktowane jest w sposób marginalny.
Dlatego poza tymi merytorycznymi uwagami  Rada �l¹skiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej popiera stanowisko Wielkopol-
skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odno�nie wskazywania le-
karzy wyznaczonych do wykonywania tych czynno�ci bez do-
datkowego wynagrodzenia.
Zwracamy siê wiêc  do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryj-
nej o podjêcie stosownych i pilnych dzia³añ zmierzaj¹cych do
wyja�nienia przedstawionych  w¹tpliwo�ci i uchronienia kor-
poracji przed wykonywaniem dodatkowych czynno�ci bez for-
malnych podstaw i bez wynagrodzenia.

Sekretarz Prezes
Adam Paszek dr Micha³ Konopa

STANOWISKO
RADY �L¥SKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

Z DNIA 12 GRUDNIA 2006 r.

Rada �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wyra¿a swoj¹ dez-
aprobatê wobec obecnej konstrukcji umów-zleceñ dla lekarzy
weterynarii wolnej praktyki oraz sposobów ich realizacji.
Stoimy na stanowisku, ¿e podmioty bêd¹ce stronami umowy s¹
równe wobec prawa i obie strony obowi¹zuje wzajemne posza-
nowanie interesów. Uznajemy zapis o wyp³acie wynagrodze-
nia lekarzowi weterynarii, który wykona³ pracê na rzecz Po-
wiatowego Lekarza Weterynarii (co potwierdzaj¹ z³o¿one przez
niego dokumenty) dopiero  po otrzymaniu op³aty od zak³adu
nadzorowanego przez tego lekarza weterynarii za dzia³anie
monopolistyczne. Taka sytuacja prowadzi niejednokrotnie do
tego, ¿e lekarze wykonuj¹ pracê bez wynagrodzenia przez wiê-
cej ni¿ miesi¹c czasu. W odpowiedzi na swoje zastrze¿enia le-
karze weterynarii czêsto s³ysz¹, ¿e mog¹ nie podpisywaæ lub
zrezygnowaæ z umowy.

Zwracamy uwagê, ¿e stosowane przez Powiatowe Inspektoraty
Weterynarii karne odsetki za 1-2 dniowe przekroczenie  termi-
nu uiszczania op³at przez wyznaczonych lekarzy weterynarii,
w kontek�cie przekraczania terminu wyp³at wynagrodzenia dla
lekarzy weterynarii nawet tym, którzy w my�l obecnych umów
spe³nili warunki do terminowej  wyp³aty wynagrodzenia za
os³abiaj¹ce motywacjê skutecznego dzia³ania lekarzy wyzna-
czonych.
Zwracamy uwagê na wadliwo�æ rozporz¹dzenia o wysoko�ci
op³at za czynno�ci wykonywane przez Inspekcjê Weterynaryj-
n¹ i w sprawie warunków i wysoko�ci  wynagrodzenia  lekarzy
weterynarii, wyznaczonych do wykonywania niektórych czyn-
no�ci.

Pobieranie op³at za sztuki zbadane, a wynagradzanie leka-
rzy weterynarii za godziny, przy stosowanym limicie 93% wy-
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nagrodzenia jest rozwi¹zaniem g³êboko wadliwym i z samego
za³o¿enia generuj¹cym b³êdy.

Natomiast w sytuacjach pobierania op³at za godzinê i wy-
nagradzania za godzinê pracy lekarzy weterynarii pe³ni¹cych
nadzory w ma³ych i �rednich zak³adach (a jest ich zdecydowa-
na wiêkszo�æ w woj. �l¹skim) powstaje sytuacja, w której stra-
cili oni  czê�æ wynagrodzenia przez zastosowanie tego zapisu
rozporz¹dzenia o op³atach i o wynagrodzeniu (poniewa¿  41,00
z³/godz. wynagrodzenia przys³uguj¹cego lek. wet. stanowi tyl-
ko 90,11% op³aty w wysoko�ci 45.50 z³/godz. pobieranej od
zleceniobiorcy).  Nawet je�li zapis rozporz¹dzenia mówi, ¿e
wynagrodzenie nie mo¿e przekraczaæ 93% op³aty, to nie zna-
czy, ¿e z góry wynosi mniej, bo intencj¹ rozporz¹dzenia chyba
by³o to, aby dyscyplinowaæ tych rze�ników,  którzy prowadz¹
ubój 20 sztuk �wiñ w 8 godzin, a nie obni¿enia zarobku leka-
rzy, którzy nadzoruj¹ zak³ad przez 7 godz. przy uboju 60 sztuk.
To te¿, naszym zdaniem, jest niesprawiedliwe.

Wydaje siê równie¿, ¿e potwierdzanie przez w³a�ciciela za-
k³adu  czasu pobytu i wykonania czynno�ci prowadzonych
przez lekarza weterynarii za  nieetyczne. To lekarz  kontroluje
zak³ad, a taka sytuacja zmienia relacje na korzy�æ kontrolowa-
nego. Nastêpuje bowiem sytuacja, w której podmiot nadzoro-
wany kontroluje Inspekcjê Weterynaryjn¹, czyli organ, który
na podstawie przepisów prawa zobowi¹zany jest do czuwania
nad bezpieczeñstwem ¿ywno�ci w podleg³ych zak³adach. To
prowadziæ mo¿e do sytuacji w¹tpliwej prawnie.
   Zwracamy siê do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
o podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do zmiany obecnego kszta³tu
umów-leceñ i rozporz¹dzeñ o op³atach i wynagrodzeniu dla
lekarzy weterynarii w imiê poszanowania interesów lekarzy
wolnej praktyki.

Sekretarz Prezes
Adam Paszek Micha³ Konopa

UCHWA£A NR 1065/IV/2006
Rady �l¹skiej Izby Lekarsko�Weterynaryjnej w Katowicach z dnia 12 grudnia 2006 r.

w sprawie przesuniêæ �rodków finansowych w poszczególnych dzia³ach bud¿etu �l.IL-W w 2006 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko�
weterynaryjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 184, poz. 1567 z pó�niejszymi zmianami) i § 3 uchwa³y nr 8/2006 sprawozdawczego
zjazdu Lekarzy Weterynarii �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach z dnia 18.03.2006 r. uchwala siê, co
nastêpuje:

§ 1

Dokonuje siê zmian w bud¿ecie �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w 2006 r. nastêpuj¹co:

Zmniejsza siê pozycje:
- wynagrodzenia ze stosunku pracy,
wynagrodzenia z tytu³u umowy-zlecenia 6000,00
- op³aty pocztowe, telekomunikacyjne, naprawy, konserwacje,
op³aty bankowe, pozosta³e us³ugi 15000,00
- delegacje cz³onków Rady i Prezydium (dy¿ury) 3000,00
- zapomogi bezzwrotne 2000,00

Razem 26000,00

Zwiêksza siê pozycje:
- zakup druków, materia³ów biurowych, �rodków czysto�ci, materia³ów do kopiarek,
komputerów, kawa, herbata amortyzacja itp.          15000,00
- sk³adki na rzecz KIL-W 3000,00

Razem                18000,00
Dopisuje siê w dziale 8. Pozosta³e koszty:

Pozycja 4 - Pozosta³e dotacje przekazane (na rzecz poszkodowanych
w katastrofie w Katowicach (5000,-; dofinansowanie warsztatów 3000,-) 8000,00

Razem 26000,00

§ 2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Uzasadnienie:
Powy¿sza uchwa³a nie powoduje dodatkowych skutków finansowych, natomiast spowoduje dostosowanie planu wydat-
ków do faktycznych potrzeb w tym zakresie.

Sekretarz Prezes
Lek. wet. Adam Paszek dr Micha³ Konopa
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UCHWA£A NR 1066/IV/2006
Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach z dnia 12 grudnia 2006 r.

w sprawie przekazania odsetek z rachunku bankowego �l.IL-W �OKO� w ING Banku �l¹skim
w 2006 r. na rzecz kosztów zwi¹zanych z wydawaniem Biuletynu Informacyjnego

�l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Na podstawie art. 10, ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-
weterynaryjnych (Dz.U. Nr 187, poz. 1567 tekst jednolity z 2002r. z pó�niejszymi zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1

1. Pierwsz¹ kwotê uzyskan¹ z odsetek lokaty z³o¿onej przez �l.IL-W na rachunku bankowym �OKO� w ING Banku
�l¹skim w 2006 r. przeznacza siê w ca³o�ci na pokrycie kosztów zwi¹zanych z wydawaniem Biuletynu Informacyjnego
�l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

2. Kwota uzyskanych odsetek lokaty z³o¿onej przez �l.IL-W na rachunku bankowym �OKO� w ING Banku �l¹skim
w 2006 r. zostaje przypisana w bud¿ecie �l.IL-W na rok 2006 do pozycji dochodów i równocze�nie w tej samej wysoko�ci
nastêpuje zwiêkszenie kwoty przeznaczonej na wydawanie Biuletynu Informacyjnego �l.IL-W.

§ 2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

UZASADNIENIE
Maj¹c na wzglêdzie zapisy zawarte w cytowanych na wstêpie przepisach prawa, mówi¹ce o sposobie gospodarowania
finansami i maj¹tkiem Izby, nale¿a³o postanowiæ, jak w sentencji niniejszej uchwa³y.

Sekretarz Prezes
Lek. wet. Adam Paszek dr Micha³ Konopa

Otwarcia posiedzenia dokona³ prezes M. Konopa. Porz¹-
dek obrad, w którym znalaz³y siê niewielkie zmiany oraz pro-
tokó³ z poprzedniego posiedzenia przyjêto jednog³o�nie.
W czê�ci uchwa³odawczej podjêto nastêpuj¹ce uchwa³y: 2
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii �l.IL-W
i stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu, w tym jedn¹
(pierwsz¹ jak dotychczas) dla obywatela krajów Unii Europej-
skiej (W³ocha), 2 w zwi¹zku z przeniesieniem z innych izb,
1 w sprawie skre�lenia z rejestru lekarzy weterynarii �l.IL-W
w zwi¹zku z przeniesieniem na teren innej izby, 1 w sprawie
stwierdzenia utraty prawa wykonywania zawodu lekarza wete-
rynarii i skre�lenia z rejestru cz³onków �l.IL-W, 1 o ufundowa-
niu nagrody dla najlepszego absolwenta wydzia³u weterynaryj-
nego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu (dawna AR
Wroc³aw), 6 uchwa³ w sprawie wpisu lekarza weterynarii do
rejestru lekarzy weterynarii upowa¿nionych do wydawania
paszportów oraz pobierania próbek w celu okre�lenia miana
przeciwcia³ dla wirusa w�cieklizny, drukowan¹ w tym Biulety-
nie uchwa³ê w sprawie zwo³ania zjazdu sprawozdawczego,
1 w sprawie skre�lenia lekarza weterynarii w zwi¹zku ze zrze-
czeniem siê prawa wykonywania zawodu, 4 w sprawie umo-
rzenia postêpowania w sprawie stwierdzenia utraty prawa wy-
konywania zawodu lekarza weterynarii i skre�lenia z rejestru
w zwi¹zku z wp³at¹ zaleg³ych sk³adek, 3 w sprawie wpisu do
ewidencji ZLZ (bez prawa dzia³alno�ci weterynaryjnej),
4 uchwa³y w sprawie zmian w regulaminach ZLZ.

POSIEDZENIE RADY �l.IL-W W KATOWICACH
W DNIU 09.01.2007 r.

Podczas uchwalania uchwa³ wpisuj¹cych ZLZ do ewidencji
przedyskutowano konieczno�æ zmiany w uchwale w sprawie
przyjêcia regulaminu postêpowania z wnioskiem o wpis do
ewidencji zak³adu leczniczego dla zwierz¹t tak, by wpis do ewi-
dencji bez prawa dzia³alno�ci móg³ siê odbywaæ na podstawie
z³o¿onych dokumentów, o�wiadczeñ, planów itp., bez koniecz-
no�ci wstêpnej kontroli. Kontrola taka mia³aby miejsce dopiero
po zg³oszeniu gotowo�ci do prowadzenia dzia³alno�ci w tym
zak³adzie przez kierownika do Izby.

Kolejnym punktem posiedzenia by³o omówienie wyników
kontroli i rekontroli w ZLZ � nie stwierdzono nieprawid³owo-
�ci, a uchybienia zosta³y usuniête. Nastêpnie prezes dr Micha³
Konopa przekaza³ informacje z nadzwyczajnego posiedzenia
Rady Krajowej. Odby³o siê ono w dniu 04.01.07 r., a dzieñ
wcze�niej dosz³o do spotkania prezesów izb regionalnych, wo-
jewódzkich lekarzy weterynarii z G³ównym Lekarzem Wetery-
narii. Omawiano projekt ustawy o inspekcji bezpieczeñstwa
¿ywno�ci. W trakcie spotkania przedstawiono koncepcjê stwo-
rzenia biura zdrowia publicznego, w sk³ad którego mia³yby
wej�æ, inspekcja weterynaryjna, inspekcja farmaceutyczna oraz
inspekcja sanitarna. Po d³ugiej dyskusji postanowiono wyst¹-
piæ do Min. Zdrowia i Min. Rolnictwa z wnioskami na temat
po³¹czenia inspekcji.

Po krótkiej przerwie prezes omówi³ realizacjê zadañ z po-
przedniego posiedzenia Rady, a w sprawach ró¿nych ustalono
harmonogram posiedzeñ Rady w 2007 r. - ka¿dy pierwszy wto-
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UCHWA£A NR 1106/IV/2007
Rady �l¹skiej Izby Lekarsko�Weterynaryjnej w Katowicach z dnia 09 stycznia 2007 r.

w sprawie zwo³ania Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii
�l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w dniu 24 marca 2007 r.

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko�wetery-
naryjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 184, poz. 1567 z pó�niejszymi zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
Zwo³uje siê w dniu 24 marca 2007 r. Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryj-

nej w Katowicach.

§ 2
Rada �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej upowa¿nia prezesa i Prezydium do jego organizacji  i  wydatkowania

niezbêdnych w tym celu �rodków finansowych.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Sekretarz Prezes
Lek. wet. Adam Paszek dr Micha³ Konopa

rek miesi¹ca oraz ze wzglêdu na okres wakacyjny jedno posie-
dzenie na prze³omie lipca i sierpnia. Na pro�bê g³ównego orga-
nizatora kol. Daniela Wierzbinki przeg³osowano uchwa³ê
w sprawie dofinansowania Miêdzynarodowych Zawodów Le-
karzy Weterynarii w Narciarstwie Alpejskim na S³owacji. Na-
stêpnie kol. A. Szlichta zada³ pytania: o Krajowy Zjazd, który
mia³ odbyæ siê w 2007 roku (nie podjêto kroków w celu jego
organizacji), o stosunki na linii Izba - Wojewódzki Lekarz We-

terynarii (s¹ poprawne); kol. E. Wtorek zaproponowa³a, by zor-
ganizowaæ bal karnawa³owy � uznano, ¿e spraw¹ mo¿na siê
zaj¹æ w przysz³ym roku. W zwi¹zku z tym, i¿ sprzêt nagrywa-
j¹cy wszystkie posiedzenia zosta³ mocno wyeksploatowany,
wysuniêto wniosek o zakup nowego. Na tym posiedzenie
zakoñczono.

Na podstawie protoko³u dostêpnego w biurze sporz¹dzi³a M. Górska

W okresie sprawozdawczym Rada �l¹skiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej w Katowicach dzia³a³a w niezmienionym sk³a-
dzie. Prezydium Rady stanowili: prezes - dr Micha³ Konopa,
wiceprezes - lek. wet. Andrzej Alweil, sekretarz - lek. wet.
Adam Paszek, skarbnik - lek. wet. Krzysztof Orlik oraz cz³on-
kowie - lek. wet. Mariusz Grzesiczek i lek. wet. Bogus³aw Ku-
bica. Ponadto w sk³ad  Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weteryna-
ryjnej wchodzili: lek. wet. Krzysztof D¹browski, lek. wet. Ze-
non Dobija, lek. wet. Beata Fuliñska, lek. wet. Barbara Gruca,
lek. wet. Wojciech John, lek. wet. Miros³aw Lañski, lek. wet.
Krzysztof Markiewicz, lek. wet. Andrzej Szlichta, lek. wet. Ewa
Wtorek i lek. wet. Tomasz Wysocki.

Obecnie samorz¹d zawodowy lekarzy weterynarii �l¹skiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej liczy 872 osoby, w tym 25 eme-
rytów lekarzy weterynarii nie wykonuj¹cych zawodu.

W okresie sprawozdawczym dokonano wpisu do rejestru
cz³onków Izby �l¹skiej 55 absolwentów, którzy uzyskali pra-
wo wykonywania zawodu, 20 osób, które przenios³y siê z tere-
nu innych izb (dolno�l¹skiej � 7, kaszubsko-pomorskiej � 1,
podkarpackiej � 2, zachodniopomorskiej � 1, opolskiej � 1, lu-
belskiej � 2, ma³opolskiej � 2, warszawskiej � 2, warmiñsko-
mazurskiej � 1 i wielkopolskiej � 1). W tym samym okresie
skre�lono z rejestru z powodu przeniesienia do innych izb rów-

SPRAWOZDANIE
z dzia³alno�ci Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

za okres od 18.03.2006 r. do 24.03.2007 r.

nie¿ 20 osób (ma³opolskiej � 3, opolskiej � 1, wielkopolskiej �
3, zachodniopomorskiej � 2, podkarpackiej � 1, �wiêtokrzy-
skiej � 1, lubelskiej � 2,   kujawsko-pomorskiej -1, w Wielkiej
Brytanii - 4, Irlandii � 1 i Francji - 1). Zrzek³y siê prawa wyko-
nywania zawodu 3 osoby, a  3 osoby skre�lono z powodu
�mierci. Podjêto osiem uchwa³ o wszczêciu postêpowania ad-
ministracyjnego w sprawie  utraty prawa wykonywania zawo-
du i skre�lenia z rejestru lekarzy weterynarii w okrêgowej izbie
z powodu niep³acenia sk³adek cz³onkowskich przez okres
d³u¿szy ni¿ 12 miesiêcy. W 4 przypadkach postêpowanie ad-
ministracyjne umorzono (wp³acono zaleg³e sk³adki), w 1 przy-
padku podjêto uchwa³ê o utracie prawa wykonywania zawodu,
ale jeszcze przed jej uprawomocnieniem, zaleg³e sk³adki rów-
nie¿ wp³acono (uchwa³ê uchylono). W 3 innych przypadkach
trwa postêpowanie. W poprzednim okresie w �l¹skiej Izbie Le-
karsko-Weterynaryjnej prawo wykonywania zawodu z powo-
du braku wp³aty sk³adek cz³onkowskich utraci³o 12 lekarzy
weterynarii.

Ostatni Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii �l¹skiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczyrku w dniu 18 marca
2006 r.  podj¹³ nastêpuj¹ce uchwa³y:
- uchwa³ê w sprawie przyjêcia i zatwierdzenia Regulaminu
Zjazdu,
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- uchwa³ê w sprawie przyjêcia i zatwierdzenia sprawozdania
Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,
- uchwa³ê w sprawie przyjêcia i zatwierdzenia  sprawozdania
Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialno�ci Zawodowej,
- uchwa³ê w sprawie przyjêcia i zatwierdzenia sprawozdania
Okrêgowego S¹du Lekarsko-Weterynaryjnego Izby �l¹skiej,
- uchwa³ê w sprawie przyjêcia i zatwierdzenia sprawozdania
Okrêgowej Komisji Rewizyjnej,
- uchwa³ê w sprawie przyjêcia i zatwierdzenia wszystkich
sprawozdañ, tzw. udzielenie absolutorium,
- uchwa³ê w sprawie sk³adki cz³onkowskiej na rok 2006/
2007,
- uchwa³ê w sprawie bud¿etu �l¹skiej Izby Lekarsko-Wete-
rynaryjnej na rok 2006,
- uchwa³ê w sprawie podjêcia dzia³añ na rzecz zakupu lokalu
na potrzeby biura �l.IL-W,
- uchwa³ê w sprawie powo³ania zespo³u ds. opracowania
s³ownika biograficznego lekarzy weterynarii w latach 1945-
2005 na �l¹sku,
-    w sprawie przekazania kwoty 5 tys. z³ na rzecz  - lekarzy
weterynarii - ofiar katastrofy budowlanej w Hali Wystawowej
w Katowicach (co wykonano natychmiast po Zje�dzie).
Ponadto Zjazd przyj¹³ wnioski dotycz¹ce miêdzy innymi: nada-
nia uroczystej oprawy jubileuszy i �wi¹t weterynaryjnych, za-
praszanie seniorów zawodu na zjazdy lekarzy weterynarii,
o umo¿liwienie rozmów urzêdowych lekarzy weterynarii
w biurze Rady bez udzia³u osób trzecich, o konieczno�ci wcze-
�niejszego dostarczania delegatom materia³ów zjazdowych,
w sprawie zwiêkszenia liczby szkoleñ organizowanych przez
�l¹sk¹ Izbê Lekarsko-Weterynaryjn¹ oraz o konieczno�ci wy-
st¹pienia do KRL-W o uaktualnienie instrukcji dotycz¹cych
wydawania paszportów i znakowania zwierz¹t towarzysz¹-
cych.
Ponadto Zjazd przyj¹³ apel dotycz¹cy konieczno�ci zwiêksze-
nia bud¿etu Inspekcji Weterynaryjnej tak, by umo¿liwiæ jej wy-
konanie ustawowych zadañ, a który przekazano odpowiednim
w³adzom.
W okresie od 1 stycznia 2006 r. do koñca lutego 2007 r. Rada
�l.IL-W odby³a 12 posiedzeñ. Uchwa³y podjête przez Radê
w drugim roku dzia³ania IV kadencji w ogólnej liczby 395 do-
tyczy³y w szczególno�ci: skre�lenia z rejestru cz³onków
w zwi¹zku z przeniesieniem siê do innej izby � 20, zrzeczenie
siê prawa wykonywania zawodu � 3, wykre�lenie z rejestru z
powodu �mierci � 3, skre�lenie z powodu zalegania ze sk³adka-
mi cz³onkowskimi przez okres d³u¿szy ni¿ 12 miesiêcy � 1,
stwierdzenie prawa wykonywania zawodu i wpis do rejestru
(absolwenci) � 55, wpis do rejestru cz³onków (przeniesienia
z innych izb) � 20, czasowe umorzenia nale¿nych sk³adek
cz³onkowskich � 12, uchylenie uchwa³ obowi¹zuj¹cych � 6,
wpis do ewidencji lekarzy weterynarii upowa¿nionych do wy-
dawania paszportów � 52, skre�lenie i zmiany w rejestrze leka-
rzy weterynarii upowa¿nionych do wydawania paszportów �
7, wpis do ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t � 88,
zmiany w uchwa³ach o wpisie do ewidencji zak³adów leczni-
czych dla zwierz¹t na wniosek ich kierowników � 54, w spra-
wie odmowy wpisu do ewidencji zak³adów leczniczych dla
zwierz¹t � 3, dostosowania zak³adów leczniczych dla zwierz¹t
do obowi¹zuj¹cych warunków weterynaryjnych � 25, skre�le-
nia z ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t � 7,  w spra-
wie uchylenia lub umorzenia postêpowania � 8 oraz w spra-
wach ró¿nych � 31 (zwo³anie Zjazdu Sprawozdawczego, ufun-
dowanie nagród dla najlepszych absolwentów Wydzia³ów Me-
dycyny Weterynaryjnej, a pochodz¹cych ze �l¹ska, dofinanso-
wanie imprez pod patronatem �l¹skiej Izby Lekarsko-Wetery-
naryjnej, dofinansowanie szkoleñ zewnêtrznych, w sprawach
bud¿etu i w sprawach finansowych itd.).
W ostatnim roku Rada stara³a siê byæ aktywna w dzia³aniu. Zaj-

mowali�my stanowiska we wszystkich istotnych sprawach za-
wodu. Miêdzy innymi by³y to :
- stanowisko Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie poparcia dzia³añ Krajowej
Rady Lekarsko-Weterynaryjnej odno�nie projektu ustawy o In-
spekcji Bezpieczeñstwa ¯ywno�ci;
- stanowisko Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
z dnia 5 wrze�nia 2006 r. w sprawie projektu utworzenia stu-
diów licencjackich na kierunku �Pielêgniarstwo weterynaryj-
ne� w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym z wykorzystaniem
technik nauczania zdalnego;
- stanowisko Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
z dnia 5 wrze�nia 2006 r. w sprawie konieczno�ci zmiany zapi-
sów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwie-
rz¹t oraz zwalczaniu chorób zaka�nych zwierz¹t  (Dz.U. Nr. 69,
poz. 625 z pó�niejszymi zmianami) odno�nie skre�lania z reje-
stru okrêgowej izby lekarsko-weterynaryjnej lekarzy wetery-
narii upowa¿nionych do wydawania paszportów oraz pobiera-
nia próbek w celu okre�lenia miana przeciwcia³ dla wirusa
w�cieklizny;
- stanowisko Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie realizacji umów na wyko-
nywanie czynno�ci zleconych na podstawie art. 16 ust. 1 lit. d
i lit. f oraz ust. 2 i 3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspek-
cji Weterynaryjnej;
- stanowisko Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie planu wprowadzenia pro-
gramu  CELAB TEREN przez GIW do u¿ywania przez lekarzy
wolnej praktyki wyznaczonych do wykonywania czynno�ci na
podstawie art. 16 ust. 1 lit. a oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. o inspekcji weterynaryjnej;
- stanowisko Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
z dnia 6 lutego 2007 r. dotycz¹ce poparcia stanowiska Rady
Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z siedzi-
b¹ w Toruniu z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie z³ej sytuacji
kadrowej i finansowej pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.
Nasze stanowiska wg kompetencji przesy³ano wszystkim zain-
teresowanym stronom, a w szczególno�ci Ministerstwu Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi, G³ównemu Inspektoratowi Weterynarii,
Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej, Wojewodzie �l¹-
skiemu i Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii w Katowi-
cach,
W tym miejscu warto przypomnieæ, ¿e stanowisko Rady �l¹-
skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 30 sierpnia 2005 r.
dotycz¹ce podjêcia przez KRL-W stanowiska z dnia 4 lipca
2005 r. o ugodzie s¹dowej w sprawie o zap³atê sk³adek cz³on-
kowskich przez Warszawsk¹ Izbê Lekarsko-Weterynaryjn¹
znalaz³o w 2006 r. rozwi¹zanie. Przypominamy sobie wyst¹-
pienie na ostatnim naszym Zje�dzie Sprawozdawczym skarb-
nika KRL-W, broni¹cego przyjêcia wcze�niejszego rozwi¹za-
nia darowania po³owy zaleg³ych sk³adek Warszawskiej Izbie
Lekarsko-Weterynaryjnej na rzecz KIL-W. Krajowa Rada Le-
karsko-Weterynaryjna podjê³a uchwa³ê, która wszystkie izby
okrêgowe zwalnia z zap³aty czê�ci sk³adki na rzecz KIL-W na
jednakowych zasadach.
Zgodnie z przyjêtym na Zje�dzie w dniu 18 marca 2005 r. regu-
laminem organizacji organów �l¹skiej Izby Lekarsko-Wetery-
naryjnej i trybu ich dzia³ania cz³onkowie Prezydium Rady
�l.IL-W wykonywali przynale¿ne im zadania. Rada realizowa-
³a  kadencyjny plan dzia³ania. Jednocze�nie zasz³a konieczno�æ
ma³ej zmiany w ww. regulaminie, która w nadzwyczajnych sy-
tuacjach pozwoli sprawnie dzia³aæ Radzie. Zmiana dotyczy za-
stêpstw przy pe³nieniu funkcji sekretarza i skarbnika. W czasie
od 18 marca 2006 r. do dzisiaj realizowano wszystkie polece-
nia ostatniego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy
Weterynarii �l.IL-W w Katowicach. Nie uda³o siê jedynie osi¹-
gn¹æ sukcesu w zakresie nabycia lokalu na potrzeby biura
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�l.IL-W, choæ zgodnie z intencj¹ uchwa³y takie poszukiwania
by³y prowadzone. Tak¿e u Prezydenta Miasta Katowice. Dzia-
³ania te oczywi�cie nale¿y dalej kontynuowaæ.

Powo³any zosta³ przez Radê �l.IL-W zespó³  ds.  biografii
lekarzy  weterynarii  pracuj¹cych  na  �l¹sku  (woj. �l¹sko-
d¹browskie, katowickie, bielskie, czêstochowskie i �l¹skie)
w  latach 1945 � 2005 w  sk³adzie: przewodnicz¹cy � Andrzej
Szlichta, cz³onkowie: Andrzej  Alweil, Krystian  Gajda, Micha³
Konopa, Wies³aw  Nowakowski,  Jan  Szczerbak, Daniel Wierz-
binka. Odby³  wiele  spotkañ  roboczych  po�wiêconych  po-
szukiwaniu i ustalaniu  nazwisk  lekarzy  wet., którzy  pracowa-
li  na  �l¹sku w latach 1945 � 2005. Do koñca  2006 r.  ustalono
1440  nazwisk  lekarzy. Zwrócili�my  siê  do  Wojewódzkiego
Lekarza Weterynarii w  Opolu  i  Opolskiej  Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej oraz  tak¿e  kole¿anek  i  kolegów z  Opolsz-
czyzny o pomoc w tej sprawie.
Przekazali�my  kole¿ankom  i  kolegom  �kartê  informacyjn¹�
z pro�b¹ o  jej wype³nienie  i  przes³anie  do  Izby (wraz  ze
zdjêciem). Uzyskane dane  pozwol¹  na  opracowanie  biogra-
fii. Niestety, do  chwili  obecnej  otrzymali�my  175 kart.
W  starych  rocznikach  �¯ycia  Weterynaryjnego� zespó³ od-
szuka³  113 biografii  naszych  zmar³ych  kole¿anek  i  kolegów.
Prowadzimy dalsze  poszukiwania  ¿yciorysów. Wyniki  by³y-
by lepsze, gdyby  Wojewódzki Lekarz Weterynarii w  Katowi-
cach  móg³ udostêpniæ zasoby  archiwalne. S³ownik biograficz-
ny powstaje dziêki pasji zespo³u, a przede wszystkim jego prze-
wodnicz¹cego � kol. Andrzeja Szlichty.

Zrealizowali�my inne zjazdowe wnioski. Biuro posiada od-
powiednia bazê dla bezkolizyjnego wykonywania obowi¹z-
ków s³u¿bowych Rady, Prezydium, Rzecznika, S¹du itd. Do
KRL-W przekazali�my stanowiska odno�nie dzia³ania zak³a-
dów leczniczych dla zwierz¹t i konieczno�ci aktualizacji in-
strukcji dla lekarzy weterynarii wydaj¹cych paszporty. Tutaj
niestety, pomimo sk³adanych tak¿e interpelacji przez prezesa
Rady �l.IL-W na posiedzeniach KRL-W,  do dzisiaj nie rozwi¹-
zano wielu spraw. Przyjêto te¿ wniosek, i¿ w przypadku braku
mo¿liwo�ci dostarczenia marcowego Biuletynu Informacyjne-
go z materia³ami zjazdowymi, wszelkie sprawozdania znajd¹
siê na naszej stronie internetowej. Chyba spe³nili�my ¿yczenie
wnioskodawcy uroczystego obchodzenia jubileuszy weteryna-
ryjnych (forma Biuletynu Informacyjnego nr 50, �wiêto Wete-
rynaryjne w rocznicê 15 lat  od reaktywacji weterynaryjnego
samorz¹du zawodowego, wystawa prac malarskich � to w skró-
cie). Natomiast formu³a Zjazdu Sprawozdawczego nie przeczy
udzia³owi w nim wszystkich zainteresowanych lekarzy wetery-
narii, choæ bez prawa g³osu, który posiadaj¹ wy³¹cznie delega-
ci i zaproszeni go�cie. Zgodnie z innym zjazdowym wnioskiem
zwiêkszono liczbê szkoleñ organizowanych bezpo�rednio
przez �l.IL-W. W 2006 r. odby³y siê w nastêpuj¹ce szkolenia:
- 14.05.2006 r. � dr wet. Janina £ukaszewska, st. wyk³adowca,
pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Fizjologii Zwierz¹t,
Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodni-
czego we Wroc³awiu, temat szkolenia -  �Diagnostyka labora-
toryjna i interpretacja wyników badañ hematologicznych�
cz. 2.
- 21.05.2006 r. � dr hab., prof. nadzw. Marek Houszka, Pra-
cownia Ekologii i Chorób Zwierz¹t £ownych Katedry Anato-
mii Patologicznej, Patofizjologii, Mikrobiologii i Weterynarii
S¹dowej, Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wroc³awiu, temat szkolenia � �Choroby
dzikich zwierz¹t�.
- 07.06.2006 r. � mec. Zenon Klatka, radca prawny z Kancela-
rii Radców Prawnych �Z. Klatka i Syn� s.c. w Katowicach, te-
mat szkolenia - �Postêpowanie administracyjne szczególne -
postêpowanie egzekucyjne w administracji i jego stosowanie
w inspekcji weterynaryjnej�.
- 30.06.2006 r. - mgr Maria Piecha�Urban, lek. wet. Józef Lipa

pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Katowicach, temat szkolenia � �Obowi¹zki pracodawców
w zak³adach leczniczych dla zwierz¹t w zakresie ochrony pra-
cowników przed zagro¿eniami czynnikami biologicznymi�.
- 07.10.2006 r. � prof. dr hab. Andrzej Dubiel, kierownik Kate-
dry i Kliniki Rozrodu, Chorób Prze¿uwaczy oraz Ochrony
Zdrowia Zwierz¹t, Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej Uniwer-
sytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu, temat wyk³adu � �Pol-
skie parki narodowe� (wyk³ad w czasie �wiêta Weterynaryjne-
go, zorganizowanego w Cieszynie w 15. rocznicê reaktywowa-
nia samorz¹du zawodowego lekarzy weterynarii).
- 14.11.2006 r. - mec. Zenon Klatka, radca prawny z Kancelarii
Radców Prawnych �Z. Klatka i Syn� s.c. w Katowicach, temat
szkolenia - �Kodeks postêpowania administracyjnego � zasto-
sowanie w inspekcji weterynaryjnej�.
- 25.11.2006 r. � dr Robert Karczmarczyk, Katedra Epizootio-
logii i Administracji Weterynaryjnej z Klinik¹, Wydzia³ Medy-
cyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³a-
wiu, temat szkolenia � �Marketing w zak³adach leczniczych dla
zwierz¹t�.

Prezydium Rady �l.IL-W w okresie od 1 stycznia 2006 r. do
stycznia 2007 r. zebra³o siê dziesiêciokrotnie, przygotowuj¹c
projekty uchwa³ i stanowisk Rady oraz wykonuj¹c wszelkie
inne bie¿¹ce zadania samorz¹du. Niejednokrotnie zapraszano
go�ci na posiedzenia Prezydium Rady (przewodnicz¹cy komi-
sji, rzecznik, cz³onkowie redakcji Biuletynu, radca prawny
itd.).

Obecno�æ w czasie posiedzeñ Prezydium Rady i Rady
w czasie ca³ego 2006 r. przedstawia³a siê, jak w poni¿szych
zestawieniach (str. 9):
Zgodnie z wcze�niej wymienionym regulaminem organizacji
organów �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i trybu ich
dzia³ania pracowa³y 4 komisje sta³e �l.IL-W: Komisja ds. Leka-
rzy Wolnej Praktyki, której now¹ przewodnicz¹c¹ zosta³a kol.
Beata Fuliñska, zastêpuj¹c na tym stanowisku kol. Violettê
Olender, pozostaj¹c¹ dalej w sk³adzie komisji � zastêpc¹ prze-
wodnicz¹cej zosta³a kol. Barbara Gruca; Komisja ds. Lekarzy
Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej, przewodnicz¹ca - kol.
Ewa Wtorek; Komisja Etyki, Deontologii i Historii Zawodu,
przewodnicz¹cy - kol. Andrzej Szlichta i Komisjê Finansowa
i Samopomocy Kole¿eñskiej, przewodnicz¹cy  - kol. Miros³aw
Lañski. Ponadto funkcjonowa³a Nadzwyczajna Komisja ds. Le-
karzy Weterynarii Emerytów i Rencistów Lekarzy Weterynarii.
W sk³ad tych komisji wchodzili cz³onkowie Rady, a tak¿e i inni
lekarze weterynarii naszego samorz¹du, a co równie¿ wcze�niej
ustalono drog¹ uchwa³ Rady �l.IL-W. Redakcja Biuletynu In-
formacyjnego dzia³a³a z ró¿n¹ osobist¹ aktywno�ci¹ w nie-
zmienionym sk³adzie.
Znacz¹c¹ pracê naszej Izby wykona³y komisje. Komisja ds. Le-
karzy Weterynarii Wolnej Praktyki zosta³a powo³ana uchwa³¹
Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej nr 261/IV/2005
i pracowa³a w 2006 r. sk³adzie: przewodnicz¹ca - Beata Fuliñ-
ska, z-ca przewodnicz¹cej � Barbara Gruca oraz cz³onkowie:
Andrzej Alweil, Marcin Bojarski, Krzysztof Czoga³a, Krzysz-
tof D¹browski, Violetta Olender, Andrzej Szlichta, Mariusz
Grzesiczek, Wies³aw Jaranowski, Bogus³aw Kubica, Miros³a-
wa Lewicka, Krzysztof Markiewicz, Krzysztof Orlik, Marek
Stroba, Oliwier Teodorowski, Ewa Wtorek i Alina Wrzask.
G³ównym zadaniem komisji w 2006 roku by³a kontrola zak³a-
dów leczniczych dla zwierz¹t przed ich rejestracj¹ lub w ra-
mach nadzoru Izby. Cz³onkowie komisji w imieniu Izby doko-
nywali równie¿ kontroli sprawdzaj¹cych wykonanie zaleceñ
zawartych w stosownych uchwa³ach Rady w wyniku wcze-
�niejszego stwierdzania uchybieñ w warunkach weterynaryj-
nych dzia³ania zak³adów leczniczych dla zwierz¹t.

Ogó³em przedstawiciele komisji w zespo³ach co najmniej
2-osobowych dokonali 223 kontroli. Efektem tych dzia³añ by³
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Obecno�æ na posiedzeniach Rady �l.IL-W

Imiê i
Nazwisko 24.01.06 24.02.06 04.04.06 12.05.06 06.06.06 25.07.06 05.09.06 03.10.06 07.11.06 12.12.06
Micha³
Konopa x x x x x x x x x x
Andrzej
Alweil x x x o x x o x x x
Krzysztof
D¹browski x x o x x o x o x o
Zenon
Dobija x x o o x x x o x x
Beata
Fuliñska x x x o x x x x x x
Barbara
Gruca x o x x x x o x x o
Mariusz
Grzesiczek x x x x o x x x x x
Wojciech
John x x x x x x x x x x
Bogus³aw
Kubica x x x x x x x x x x
Miros³aw
Lañski x x x o x x x o x x
Krzysztof
Markiewicz x x x x x o o o x o
Krzysztof
Orlik x x x o x x x x o x
Adam
Paszek x o o o o o x o x x
Andrzej
Szlichta x o x x o x x x x x
Ewa
Wtorek x x x x x x o x x x
Tomasz
Wysocki o x x x x o x x x x

Obecno�æ na posiedzeniach Prezydium Rady �l.IL-W
Imiê i
Nazwisko 18.01.06 10.02.06 17.03.06 25.04.06 30.05.06 04.07.06. 28.08.06 27.10.06 05.12.06
Micha³
Konopa x x x x x x x x x
Andrzej
Alweil o x x x x x x x x
Mariusz
Grzesiczek x x x o x x x x x
Bogus³aw
Kubica o x x o x x o x x
Krzysztof
Orlik x x o x x x x x x
Adam
Paszek x x x x x x x o x

x � obecny; o - nieobecny

zarejestrowanie w ewidencji Izby 88 nowych zak³adów leczni-
czych dla zwierz¹t oraz miêdzy innymi wydanie 25 uchwa³ na-
kazuj¹cych usuniêcie uchybieñ. Komisja dzia³a³a zgodnie z re-
gulaminem, który w bie¿¹cym roku zosta³ zmodyfikowany.
Opracowano w 2006 r. harmonogram kontroli zak³adów lecz-
niczych dla zwierz¹t, które dot¹d nie by³y jeszcze wizytowane
przez przedstawicieli Izby lub te¿ wymagaj¹ rekontroli oraz ta-
belê czasu dzia³ania zak³adów leczniczych dla zwierz¹t (ca³o-
dobowych - niezale¿nie od kategorii). Na wniosek komisji
przygotowano nowy wzór protoko³u kontrolnego. Stanowiska

komisji po przyjêciu przez Radê przekazano do KIL-W
(w sprawie instrukcji paszportowej  i obowi¹zuj¹cych przepi-
sów przy wydawaniu paszportów zwierzêtom towarzysz¹cym
oraz w sprawie propozycji zmian w dokumentach zwi¹zanych
z funkcjonowaniem i rejestracj¹ zak³adów leczniczych dla
zwierz¹t). W okresie sprawozdawczym komisja zebra³a siê
trzykrotnie, a jej Prezydium piêciokrotnie. Nieustannie prowa-
dzono szkolenie wewnêtrzne zwi¹zane z zakresem zadañ ko-
misji. By³ to kolejny rok du¿ego trudu dla zaanga¿owanych
w pracy cz³onków Komisji Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki.
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Komisja ds. Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej
dzia³a³a w sk³adzie: Ewa Wtorek � przewodnicz¹ca oraz Zenon
Dobija, Wojciech John, Bogus³aw Kubica, Miros³aw Lañski,
Joanna Pokorska, Andrzej Rawicz Grotowski i Tomasz Wysoc-
ki - cz³onkowie. Zebrania komisji odby³y siê w dniach:
11.04.2006 r., 12.06.2006 r. i 14.11.2006 r. W dniu 1.04.2006r.
opracowano wzór protoko³ów kontroli sprawdzaj¹cych po de-
cyzji, upomnieniach i tytule wykonawczym. Poruszono sprawê
dodatku inspekcyjnego, który zdaniem komisji powinien obo-
wi¹zywaæ od zaraz, sprawê dodatkowych etatów w inspektora-
tach dla obs³ugi programów komputerowych oraz dla przygo-
towania planów gotowo�ci zwalczania chorób zaka�nych.
Zwrócono uwagê na niedoskona³y nadzór w³a�cicielski na fer-
mach drobiu, a dotycz¹cy pobierania prób ka³u do badañ labo-
ratoryjnych przez w³a�ciciela fermy, a nie przez wyznaczonego
lekarza weterynarii. G³ówny Lekarz Weterynarii powinien
opracowaæ instrukcjê pobierania ka³u przed przekazaniem dro-
biu do rze�ni. Ponadto przyjêto stanowisko w sprawie pilnego
zorganizowania szkolenia z KPA dla powiatowych inspektora-
tów weterynarii oraz opracowania formy protestu w PIW-ach.
Szkolenie dla inspektorów PIW i WIW z zakresu postêpowania
egzekucyjnego w administracji odby³o siê z inicjatywy komisji
w dniu 7 czerwca 2006 r. W szkoleniu, które odby³o siê w sali
WIW Katowice, wziê³o udzia³ 31 osób.
Na posiedzeniu komisji w dniu 12 czerwca 2006 r. wniesiono
szereg uwag i poprawek ustawy o inspekcji bezpieczeñstwa
¿ywno�ci. Omówiono temat kolejnego szkolenia KPA. Komi-
sja zorganizowa³a kolejne szkolenie z wybranych tematów
Kodeksu postêpowania administracyjnego dla inspektorów
PIW i WIW. Szkolenie odby³o siê w sali WIW Katowice.
W dniu 14 listopada 2006 r. udzia³ wziê³o 27 osób. Na posie-
dzeniu komisji w dniu 14.11.2006 r. wniesiono uwagi i popraw-
ki do projektu rozporz¹dzenia w sprawie wysoko�ci kar pie-
niê¿nych za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia
zwierzêcego. Stanowiska komisji, jak chocia¿by w sprawie
projektu ustawy o przekszta³ceniach i zmianach w podziale za-
dañ i kompetencji niektórych inspekcji oraz ustawy o Inspekcji
Bezpieczeñstwa ¯ywno�ci by³y dyskutowane na posiedzeniach
Rady i przekazywane do KRL-W. Ponadto Komisja ds. Inspek-
cji Weterynaryjnej by³a wspó³organizatorem dwóch wydarzeñ
artystycznych, tj. wystawy pod tytu³em �Rze�ba � dr Andrzej
Gronowski�, która odby³a siê w pa�dzierniku w Muzeum Re-
gionalnym w Rudzie �l¹skiej oraz wystawy �Obrazy - olej�
lek. wet. Mariana Rosika, która odby³a siê w grudniu w sali
klubu Chorzowskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej. W tych wyda-
rzeniach artystycznych by³a reprezentowana �l¹ska Izba Le-
karsko-Weterynaryjna.
Komisjê Etyki, Deontologii i Historii Zawodu powo³ano
uchwa³¹ nr 2/IV/2005 z dnia 30.03.2005 r. Sk³ad  komisji  od
2005 r.  nie  zmieni³  siê: przewodnicz¹cy  Andrzej  Szlichta,
sekretarz Janusz  Gutmañski, cz³onkowie - Roman  Piotrowski,
Karol  Piwowarek i Jordan  Zawadzki. W  roku  2006  nie  zo-
sta³y  skierowane  do  komisji  materia³y dotycz¹ce  naruszenia
zasad etyki  i  deontologii weterynaryjnej celem rozpatrzenia.
Cz³onkowie komisji  aktywnie  uczestniczyli  w  spotkaniach
roboczych  zespo³u  ds.  biografii   lekarzy  wet. pracuj¹cych na
terenie �l¹ska w latach 1945 � 2005.
Komisja Finansowo-Gospodarcza i Samopomocy Kole¿eñskiej
�l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej dzia³a³a w sk³adzie: kol.
Miros³aw Lañski � przewodnicz¹cy oraz Gra¿yna Ksiê¿opol-
ska, Leszek Szczepañczyk i Jaros³aw Tomana - cz³onkowie.
W okresie sprawozdawczym komisja zebra³a siê dwukrotnie.
Komisja rozpatrzy³a dwa podania o przyznanie zapomogi
z Funduszu Samopomocy Kole¿eñskiej  (jedno negatywnie
i jedno pozytywnie, przekazuj¹c swoje stanowiska Prezydium
Rady �l.IL-W). Sk³ad Nadzwyczajnej Komisji ds.  Emerytów

i Rencistów Lekarzy Weterynarii nie zmieni³ siê w ostatnim
roku (przewodnicz¹cy � Zdzis³aw Sikora, cz³onkowie - Stani-
s³aw Pytlowany, Karol Piwowarek, Aleksander Pendzich, An-
drzej Szlichta i Bogdan Wita³a). Komisja podejmowa³a  próby
aktywizacji �rodowiska emerytów i rencistów regionu  Podbe-
skidzia (by³e  woj. bielskie)  i  regionu  katowickiego � bez
wiêkszych rezultatów. Jedynie  w rejonie czêstochowskim dzia-
³a  Klub Seniora. Nadzwyczajna komisja rozwa¿a chêæ zaprze-
stania dzia³alno�ci.
W Klubie Seniora w 2006 r. odby³o siê dziesiêæ spotkañ w tym
tradycyjne ju¿ spotkania  �op³atkowo-noworoczne�  i  �wielka-
nocne�. W trakcie spotkañ  klubu obchodzono uroczy�cie  ju-
bileusze  75-lecia  naszych  kolegów (m.in. J. Dybek, A. Gaw-
roñski. St. Motyl). Spotkania w wiêkszo�ci przypadków odby-
wa³y siê w lokalu udostêpnionym  przez Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Czêstochowie. Cz³onkowie  Klubu  aktywnie
uczestnicz¹  w pracach Izby, a mianowicie: Z. Sikora  jest prze-
wodnicz¹cym Komisji Nadzwyczajnej  ds. Emerytów i  Renci-
stów, jej  cz³onkami - K. Piwowarek i A. Szlichta, przewodni-
cz¹cym Komisji Etyki jest  A. Szlichta, a  cz³onkami - Janusz
Gutmañski i  K. Piwowarek,  przewodnicz¹cym zespo³u  ds.
biografii  lekarzy wet. jest A. Szlichta. Nasi  koledzy  dzia³aj¹
równie¿  w  innych  organizacjach i na przyk³ad kol.  A. Brzóz-
ka jest przewodnicz¹cym Towarzystwa  Przyjació³  K³obucka,
w Oddziale Czêstochowskim Towarzystwa  Mi³o�ników Lwo-
wa i Kresów  Po³udniowo-Wschodnich dzia³aj¹  L. Fabrowski
(wiceprezes), Andrzej  Szlichta (cz³onek Zarz¹du) oraz Anna
Szlichta. Klub przekaza³ pewn¹  kwotê  pieniêdzy  dla polskich
dzieci z Ukrainy  i  Smoleñska przebywaj¹cych na   koloniach
na naszym terenie (organizowanych przez Towarzystwo Mi³o-
�ników Lwowa).
Redakcja Biuletynu Informacyjnego �l.IL-W w sk³adzie: An-
drzej Alweil � redaktor naczelny, Mariusz Grzesiczek, Micha³
Konopa, Tomasz Wysocki � cz³onkowie oraz Magdalena Gór-
ska - sekretarz.  Redakcja ponownie wywi¹za³a siê z obowi¹z-
ku regularnego wydawania Biuletynu (4 wydania w roku,
a wiêc kwartalnie). Wszystkie istotne informacje przekazywa-
no za po�rednictwem Biuletynu. Wydano jubileuszowy numer
�50� � o nieco zmienionej formie graficznej, która zyska³a
uznanie czytelników. Strona internetowa �l¹skiej Izby Lekar-
sko-Weterynaryjnej zyska³a w 2006 r. now¹ szatê graficzn¹, do
której upodobni³ siê nasz ostatni Biuletyn Informacyjny. Ale
przede wszystkim aktualno�æ komunikatów i wiadomo�ci
z ostatniej chwili czyni¹ z niej wspó³czesne �ród³o informacji
dla cz³onków samorz¹du zawodowego lekarzy weterynarii. Je-
ste�my jedn¹ z 9 izb okrêgowych (na 16) posiadaj¹cych w³asn¹
stronê internetow¹. Nasza, ze wzglêdu na czêste aktualizacje,
nale¿y do czo³ówki.
W ostatnim roku kontynuowano ubezpieczenie grupowe w za-
kresie odpowiedzialno�ci cywilnej oraz nastêpstw nieszczê�li-
wych wypadków. To kontynuacja starego ubezpieczenia gru-
powego, które wydaje siê nie tylko niezbêdne dla lekarza wete-
rynarii, a jednocze�nie bardzo korzystne, maj¹c na wzglêdzie
wysoko�ci sk³adek i sum ubezpieczeniowych. Izba zawar³a
umowê z Towarzystwem Ubezpieczeñ �InterPolska� S.A.
�l¹ska Izba Lekarsko-Weterynaryjna nale¿y pod wzglêdem
liczby rozprowadzanych paszportów dla zwierz¹t towarzysz¹-
cych do dwóch najwiêkszych izb w Polsce. Z tego do�æ uci¹¿-
liwego obowi¹zku nasze Biuro, jak dot¹d dobrze siê wywi¹zu-
je. Nie by³o w tym zakresie ¿adnych powa¿niejszych uwag.
W jednej tylko sprawie Rada �l.IL-W musia³a siê wycofaæ
z podjêtej uchwa³y, gdy¿ b³¹d pope³ni³ ustawodawca oraz KRL-
W w zakresie cofania upowa¿nienia do wydawania paszportu
dla zwierz¹t towarzysz¹cych w przypadku ra¿¹cych b³êdów
wyznaczonego lekarza weterynarii (a o czym mowa w stanowi-
sku Rady �l.IL-W z dnia 5 wrze�nia 2006 r.).

 Z ¯YCIA RADY
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Samorz¹d zawodowy zrealizowa³ uchwa³ê ostatniego Zjazdu
dotycz¹c¹ bud¿etu Izby i gospodarki finansami. Izba w chwili
obecnej nie ma zobowi¹zañ finansowych ani zad³u¿eñ. Szcze-
gó³owe dane zawiera sprawozdanie skarbnika oraz sprawozda-
niu Komisji Rewizyjnej. Zalecenia i wnioski Komisji Rewizyj-
nej wymagaj¹ starannej analizy pod k¹tem w³a�ciwego ich wy-
konania. Poprawia siê terminowo�æ wp³acania sk³adek cz³on-
kowskich. W stosunku do najwiêkszych d³u¿ników stosowane
jest postêpowanie egzekucyjne. Po wyczerpaniu innych form
�ci¹gniêcia sk³adek wystosowali�my wobec d³u¿ników tytu³y
wykonawcze do odpowiednich urzêdów skarbowych. Znowe-
lizowana ustawa o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekar-
sko-weterynaryjnych pozwala w przypadku niezap³acenia
sk³adek przez okres powy¿ej 12 miesiêcy  odebraæ prawo wy-
konywania zawodu. Tak te¿ uczynili�my wobec 12 lekarzy
weterynarii w poprzednim roku i tak¹ te¿ procedurê bêdziemy
kontynuowaæ.

Z inicjatywy �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w dniu 14 lutego br. w biurze Izby odby³o siê spotkanie Prezy-
dium Rady �l.IL-W. z I wicewojewod¹ �l¹skim Panem Arturem Warzoch¹, �l¹skim Wojewódzkim Lekarzem Wetery-
narii Panem Tadeuszem Sarn¹ oraz powiatowymi lekarzami weterynarii województwa �l¹skiego w sprawie aktualnej,
napiêtej sytuacji kadrowo-finansowej w Inspekcji Weterynarii.

Micha³ Konopa

Z OSTATNIEJ CHWILI

W Biurze Izby dokonane zosta³y niewielkie zmiany w wyposa-
¿eniu u³atwiaj¹cym codzienn¹ pracê w budynku COIG przy ul.
Miko³owskiej 100 w Katowicach.
Trzech cz³onków naszej Izby uczestniczy aktywnie w pracach
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, prezes Rady �l.IL-W
jest jednocze�nie przewodnicz¹cym Konwentu Prezesów Okrê-
gowych  Rad Lekarsko-Weterynaryjnych. Mamy swoich
przedstawicieli we wszystkich innych organach KIL-W. To
wp³ywa na nasz udzia³ w ¿yciu samorz¹dowym i zawodowym.
Izba wykonywa³a w czasie ostatniego roku wiele zadañ wyni-
kaj¹cych z konieczno�ci administrowania, pe³nienia nadzoru
i kontroli w pewnych przynale¿nych jej obszarach. Jednocze-
�nie Izba wystêpowa³a z inicjatyw¹ i g³osem doradczym tam,
gdzie wymaga³ tego s³uszny interes zawodu lekarza weterynarii.

Prezes Rady �l.IL-W
dr Micha³ Konopa

SPRAWOZDANIE
z dzia³alno�ci Okrêgowego S¹du Lekarsko-Weterynaryjnego

�l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach
za okres 01.03.2006 r. � 31.01.2007 r.

Okrêgowy S¹d Lekarsko-Weterynaryjny w minionym okresie sk³ada³ siê z 9 cz³onków, tj.:
1. Zbigniew Blimke
2. Tadeusz Ha³aczkiewicz
3. Halina Ko³acz
4. Violetta Olender
5. Jan Skrzypiec
6. Grzegorz Tokarczyk
7. Arkadiusz W¹troba
8. Daniel Wierzbinka
9. Jordan Zawadzki
W okresie sprawozdawczym Okrêgowy S¹d Lekarsko-Weterynaryjny odby³ 7 posiedzeñ i rozpozna³ 7 spraw, w tym 1 na posie-
dzeniu niejawnym, któr¹ skierowa³ na jawne posiedzenie s¹du do rozpoznania. W piêciu przypadkach s¹d wyda³ prawomocne
wyroki, uznaj¹c winnymi lekarzy wet. za pope³nione przewinienia, z tego w czterech przypadkach orzek³ karê upomnienia, a w
jednym przypadku udzieli³ kary nagany. W jednej sprawie s¹d uniewinni³ lekarza weterynarii (skarga dotyczy³a diagnozy i lecze-
nia psa). W innym przypadku sprawa dotyczy³a braku nadzoru lekarza weterynarii nad prac¹ technika weterynarii. W pozosta³ych
przypadkach sprawy dotyczy³y niew³a�ciwego prowadzenia dokumentacji weterynaryjnej lub jej braku. Kolejne trzy wnioski
o ukaranie wp³ynê³y do Okrêgowego S¹du Lekarsko-Weterynaryjnego do rozpoznania i terminy tych rozpraw zosta³y rozpisane.

Lek. wet. Daniel Wierzbinka
Przewodnicz¹cy OSLW

 SPRAWOZDANIA
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Szanowne Kole¿anki i Koledzy

Min¹³ pó³metek kadencji obecnej Rady. Miniony rok by³, mo¿-
na powiedzieæ, rokiem �normalnej� dzia³alno�ci. Rok 2005 by³
rokiem specyficznym. Jak pamiêtamy, dokonywali�my reje-
stracji zak³adów leczniczych zwierz¹t i z tego powodu nasz
koszt by³ w ponad 20% dochodem rocznym naszej Izby.
W roku 2006 dochody te stanowi³y tylko nieca³e 4%. St¹d pod-
stawowym �ród³em naszego dochodu by³y sk³adki cz³onkow-
skie, które stanowi³y a¿ 80% ubieg³orocznego dochodu.
W zwi¹zku z powy¿szym, aby dzia³alno�æ nasza by³a zrówno-
wa¿ona finansowo �ci¹galno�æ sk³adek jest priorytetem w dzia-
³alno�ci skarbnika.
Zad³u¿enie naszych kole¿anek i kolegów na dzieñ 31.12.2006r.
zamyka³o siê kwot¹ 71.257 z³, lecz sk³adek zaleg³ych ponad 1
rok co skutkuje stwierdzeniem utraty prawa wykonywania za-
wodu by³o zaleg³ych na sumê 20.481,20 z³. Kwota stanowi³a
zaleg³o�æ u 39 osób. Wp³ywy do bud¿etu z tytu³u �ci¹gniêcia
zaleg³o�ci za 2005 rok to 60.059 z³. Jak widzimy jest to wzrost
zaleg³o�ci w stosunku rok do roku o 11.198 z³. W zwi¹zku
z tym skarbnik nasili w bie¿¹cym roku dzia³ania zmierzaj¹ce
do regularnego op³acania sk³adek cz³onkowskich. Kolejny rok
pozostajemy na tym samym poziomie sk³adek, dlatego dyscy-
plina sk³adkowa jest bardzo wa¿na.
Drugim powa¿nym elementem dochodu bud¿etu s¹ dochody
zwi¹zane z dystrybucj¹ paszportów. W minionym roku pasz-

SPRAWOZDANIE
Skarbnika �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za 2006 rok.

porty �zasili³y� bud¿et w kwocie 55.371,80 z³, co stanowi nie-
co ponad 14% dochodu rocznego. W 2005 roku by³o to prawie
30%. By³ to wtedy pierwszy rok wprowadzania paszportów
i nale¿y siê spodziewaæ, ¿e tendencja taka pozostanie utrzymana.
Analizuj¹c pozycje po stronie kosztów zauwa¿yæ nale¿y, ¿e
tylko w 4 pozycjach nast¹pi³o przekroczenie bud¿etu. O 84,20
z³ przekroczono delegacje pozosta³e, o 332,36 z³ przekroczono
wydatki w dziale �us³ugi obce� (znaczki pocztowe, op³aty ban-
kowe itp.), o 392 z³ przekroczono wydatki zwi¹zane z op³ace-
niem wyk³adowców, o 1058 z³ zwiêkszy³y siê sk³adki na rzecz
Krajowej Izby Lek.-Wet. Ogólnie bud¿et w dziale �koszty-wy-
datki� wykonali�my w 93,5%. Skarbnik ma �wiadomo�æ, ¿e
wydatki Izby powinny byæ trzymane w ryzach z powodu wy-
konania bud¿etu po stronie dochodów tylko na poziomie
88,4%.
Skarbnik w minionym roku czyni³ kroki zmierzaj¹ce do zaku-
pu lokalu, zgodnie z uchwa³¹ poprzedniego Zjazdu. W zwi¹z-
ku z drastycznym wzrostem cen lokali, jest potrzeba zaci¹gniê-
cia kredytu bankowego, o którego zgodê proszê szanownych
delegatów w formie uchwa³y Zjazdu.

Dziêkujê kole¿ankom i kolegom z Rady Okrêgowej za pomoc
w pracy w minionym roku, a w szczególno�ci paniom z Biura
Rady oraz pani ksiêgowej.

Lek. wet. Krzysztof Orlik
Skarbnik

W 2006 roku OROZ wszcz¹³ 37 no-
wych spraw, 4 sprawy zosta³y nieza³a-
twione z 2005 roku, do chwili obecnej
w 2007 roku wp³ynê³o 5 nowych skarg,
z których 4 s¹ w toku, a w jednej sprawie
odmówiono wszczêcia postêpowania.
W 2006 roku odmówiono wszczêcia
1 postêpowania, 14 umorzono, 9 skiero-
wano do s¹du, 1 postêpowanie zawieszo-
no. Pozosta³e postêpowania s¹ w toku.
OROZ Miros³awa Lewicka prowadzi³a
dwa postêpowania dotycz¹ce nieprawi-
d³owo�ci w wystawianiu paszportów
i przygotowaniu zwierz¹t do wyjazdu za
granicê, 5 postêpowañ dotycz¹cych nie-
prawid³owo�ci w leczeniu zwierz¹t, jed-
no postêpowanie dotycz¹ce skargi leka-
rza wolnej praktyki na Lekarza Powiato-
wego, 2 postêpowania dotycz¹ce braku
nadzoru lekarza weterynarii nad prac¹
technika weterynarii, jedno postêpowa-
nie dotyczy³o wykonywania us³ug lekar-
sko-weterynaryjnych w niezarejestrowa-

 SPRAWOZDANIA

SPRAWOZDANIE
Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialno�ci Zawodowej
�l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach.

nym zak³adzie leczniczym i pos³ugiwa-
nia siê nieprawid³ow¹ piecz¹tk¹. Odmó-
wiono rozpatrzenia dwóch skarg, jednej
dotycz¹cej braku nadzoru lekarza nad
schroniskiem dla zwierz¹t i dwóch doty-
cz¹cych wykonywanie us³ug lekarsko-
weterynaryjnych w niezarejestrowanych
zak³adach leczniczych przez osobê nie-
bêd¹c¹ lekarzem weterynarii (zawiado-
mienie o pope³nieniu wykroczenia prze-
kazano policji).
Z-ca OROZ Piotr �ciga³a prowadzi³ naj-
wiêcej spraw w 2006 roku. Dotyczy³y
g³ównie braku nadzoru lekarza wetery-
narii nad prac¹ techników, wykonywania
us³ug lekarsko-weterynaryjnych w nie-
zarejestrowanych zak³adach, pope³nia-
nia b³êdów w sztuce lekarskiej oraz roz-
patrywa³ skargi Inspekcji Weterynaryjnej
na lekarzy wolnej praktyki i skargi leka-
rzy wolnej praktyki na Inspekcjê Wete-
rynaryjn¹. Z-ca OROZ Aleksander Ta-
backi rozpatrywa³ sprawy nieprawid³o-

wej reklamy us³ug lekarsko-weterynaryj-
nych, b³êdów w sztuce lekarskiej, braku
nadzoru lekarza weterynarii nad prac¹
techników weterynarii, wykonywania
us³ug lekarsko-weterynaryjnych w nie-
zarejestrowanych zak³adach leczni-
czych. Z-ca OROZ Jaros³aw Dziwisiñski
prowadzi³ 7 spraw dotycz¹cych braku
nadzoru lekarza-weterynarii nad prac¹
techników weterynarii. Z-ca OROZ Do-
rota Kostka pe³ni³a funkcjê rezerwowej.
Cztery sprawy rzecznik przekaza³ jako
zawiadomienie o pope³nieniu wykrocze-
nia lub przestêpstwa do prokuratury
i policji, a dotyczy³y one wykonywania
us³ug lekarsko-weterynaryjnych w nie-
zarejestrowanych zak³adach leczniczych
oraz wykonywania us³ug lekarsko-wete-
rynaryjnych przez osoby niebêd¹ce le-
karzami weterynarii.

OROZ Miros³awa Lewicka
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PROTOKÓ£
z przeprowadzonej kontroli dzia³alno�ci

�l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach
za okres 01.01.2006 r. � 31.12.2006 r.

Kontrolê przeprowadzi³a Komisja Rewizyjna w sk³adzie:

- lek.wet. Zbigniew Krysztofiak � przewodnicz¹cy
- lek. wet. Maria Heluszka � z-ca przewodnicz¹cego
- lek.wet. Bogdan Lisak � cz³onek
- lek.wet. Renata Pniak � cz³onek
- lek. wet. Magdalena Ha³a-Stêpieñ � cz³onek

Komisja przeprowadzi³a w dniu 01.02.2007 r. badania ca³okszta³tu dzia³ania oraz sprawozdania finansowego za okres
01.01.2006 r.-31.12.2006 r. w obecno�ci osób odpowiedzialnych za dzia³alno�æ merytoryczn¹ i gospodarkê finansow¹: W³adys³a-
wa Garbieñ � ksiêgowa.

Cz³onkowie Izby. Realizacja sk³adek
Stan osobowy � 870 cz³onków, zgodnie z rejestrem komputerowym w programie �Izba Weterynaryjna�. Po analizie programu

komputerowego �Baza Zad³u¿enie� (dot. sk³adek cz³onkowskich) stwierdzono zaleg³o�ci w op³acaniu sk³adek przez pewn¹ grupê
cz³onków. Wykonanie bud¿etu z tytu³u sk³adek bie¿¹cych to 79,70%.

Bud¿et i jego realizacja
G³ównym �ród³em dochodu Izby s¹ wp³ywy ze sk³adek cz³onkowskich, dystrybucji paszportów oraz  rejestracji zak³adów

leczniczych dla zwierz¹t. Wp³ywy i wydatki realizowane w obrocie gotówkowym ujmowane s¹ na bie¿¹co w raporcie kasowym.
Natomiast bezgotówkowe w wyci¹gach bankowych sporz¹dzonych przez ING Bank �l¹ski w Katowicach. W okresie od
01.01.2006 r. � 31.12.2006 r. Izba osi¹gnê³a dochody statutowe w kwocie: 393.429,62 z³ (s³ownie: trzysta dziewiêædziesi¹t trzy
tysi¹ce czterysta dwadzie�cia dziewiêæ z³otych 62/100) z nastêpuj¹cych tytu³ów:
- sk³adki cz³onkowskie            261.423,60
- sprzeda¿ paszportów              55.371,80
- rejestracja ZLZ 15.000,00
- zaleg³e sk³adki 60.059,48
- pozosta³e 1.574,64

Na koszty zwi¹zane z funkcjonowaniem w okresie sprawozdawczym wydatkowano 421.322,04 (s³ownie: czterysta dwadzie-
�cia jeden tysiêcy trzysta dwadzie�cia dwa z³ote 04/100 ) i przedstawia³y siê nastêpuj¹co:

- wynagrodzenia 68.965,33
- sk³adki ZUS i inne 14.875,26
- koszty utrzymania biura 111.322,78
- delegacje 50.945,58
- koszty organizacji Zjazdu 8.024,27
- sk³adka na rzecz KIL-W 125.958,00
- dofinansowanie warsztatów �Poliklinika�
i pomoc dla rodzin ofiar katastrofy w Chorzowie 8.000,00
- koszty wydawania Biuletynu 22.741,95
- pozosta³e koszty 10.488,87

Dochody i wydatki �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w stosunku do planowanych w bud¿ecie na rok 2006 przedstawia
poni¿sza tabela:

I DOCHODY

Dochody Plan Wykonanie % wykonania
1) sk³adki cz³onkowskie 327.980,00 261.423,60 79,70%
2) dystrybucja paszportów 51.600,00 55.371,80 107,30%
3) wp³ywy z op³at z tytu³u
rejestracji praktyk 10.000,00 15.000,00 150,00%
4) pozosta³e wp³ywy 8.000,00 1.574,64 16,70%
5) zaleg³e sk³adki 47.800,00 60.059,00 125,70%
RAZEM 445.380,00 393.429,62 88,40%

 PROTOKO£Y
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II KOSZTY

Koszty Plan Wykonanie % wykonania
1) wynagrodzenia 71.188,00 68.965,33 96,90%
- wynagrodzenia ze stosunku pracy i z tytu³u
umowy-zlecenia 61.188,00 61.133,33 99,90%
 - wynagrodzenia dla bieg³ych wykonuj¹cych
ekspertyzy na rzecz S¹du Okrêgowego i OROZ 5.000,00 2.440,00 48,80%
- pozosta³e umowy-zlecenia wyk³adowców 5.000,00 5.392,00 107,80%

2) sk³adki ZUS i inne 15.100,00 14.875,26 98,50%
- sk³adki ZUS 13.500,00 13.346,76 98,90%
- wynagrodzenia urlopowe 1.600,00 1.528,50 95,5%

3) koszty utrzymania biura 119.000,00 111.322,78 93,50%
- zakup druków, materia³ów biurowych,
�rodków czysto�ci, materia³ów do kopiarki,
komputera, kawa, herbata, cukier 30.000,00 23.435,50 78,10%
- doposa¿enie Biura Izby 5.000,00 3.554,92 71,10%

3a) us³ugi obce (w tym): 84.000,00 84.332,36 100,30%
- op³aty pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz
�mieci, naprawy, konserwacje, op³aty bankowe,
pozosta³e us³ugi 45.000,00 45.543,68 101,20%
- czynsze 39.000,00 38.788,68 99,50%
4) delegacje 65.950,00 50.945,58 77,20%
- cz³onków Rady i Prezydium (dy¿ury) 31.650,00 29.374,53 92,80%
- Rzecznika Odpowiedzialno�ci Zawodowej 5.000,00 3.906,22 78,10%
- S¹du Okrêgowego 5.000,00 1.325,54 26,50%
- Komisji Rewizyjnej 2.800,00 1.728,05 61,70%
- cz³onków komisji sta³ych i nadzwyczajnych 5.000,00 3.253,03 65,10%
- delegacje kontroluj¹cych ZLZ (zgodnie
z ustaw¹) 15.000,00 9.774,01 65,20%
- pozosta³e delegacje 1.500,00 1.584,20 105,60%

5) koszty organizacji Zjazdu 9.000,00 8.024,27 89,10%

6) sk³adki na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej 115.200,00 125.958,00 109,30%

7) dofinansowanie warsztatów i pomoc dla
ofiar katastrofy w Chorzowie 8.000,00 8.000,00 100,00%

8) koszty wydawania Biuletynu 25.000,00 22.741,95 91,00%

9) pozosta³e koszty 22.000,00 10.488,87 47,70%
- zapomogi bezzwrotne 13.000,00 4.000,00 30,80%
- nagrody dla absolwentów 2.000,00 1.000,00 50,00%
- dzia³alno�æ szkoleniowo-o�wiatowa 7.000,00 5.488,87 78,40%

OGÓ£EM 450.438,00 421.322,04 93,50%
Stan �rodków na rachunku bankowym
na dzieñ 31.12.2006 r. 218.035,00 192.891,83 88,50%

Z realizacji bud¿etu wynika, ¿e planowane wydatki wykonane zosta³y w 93,50%.

Rozrachunki
Na koncie 201 �Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami�  widnieje kwota 14.205,86 z³, na któr¹ sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce pozycje:
-   2.018,76 z³ - dotyczy ona Izby �wiêtokrzyskiej w Kielcach
-      492,80 z³ - Towarzystwo Ubezpieczeniowe InterPolska
-   1.679,10 z³ - Krajowa Izba Lek.�Wet. za 193 szt.  paszportów
- 10.075,26 z³ - zgodnie z przepisami zaliczono w koszty faktury VAT za us³ugi, delegacje itp., dotycz¹ce 2006 r., a rozliczone
w 2007 r.

Ksiêgowo�æ  nadal prowadzona jest komputerowo. Dokumentacja ksiêgowa przechowywana jest w segregatorach z podzia-
³em na kasow¹ i bankow¹, ale nie w siedzibie Biura Izby.

PROTOKO£Y
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Kontrola dokumentacji finansowo-ksiêgowej wykaza³a:
- stan gotówki w kasie na dzieñ 31.12.2006 r. �0�, zgodnie z raportem kasowym z dnia 30.12.2006 r.
- stan konta bankowego wg wyci¹gu nr 283 z dnia 30.12.2006 r. wynosi³ 16.740,53 z³ (s³ownie: szesna�cie tysiêcy siedemset
czterdzie�ci z³otych 53/100).
- stan konta bankowego OKO wg wyci¹gu nr 12 z dnia 30.12.2006 r. wynosi³ 176.151,30 z³ (s³ownie: sto siedemdziesi¹t sze�æ
tysiêcy sto piêædziesi¹t jeden z³otych 30/100)

Kontrolê kasy przeprowadzono w obecno�ci pani Magdaleny Górskiej, referenta biura i  pani W³adys³awy Garbieñ, ksiê-
gowej.

Ksi¹¿ka druków �cis³ego zarachowania prowadzona jest zgodnie z zasadami finansowymi. Ksi¹¿eczka czeków rozrachun-
kowych � nie korzystano.

Praca Izby
W kontrolowanym okresie odby³o siê 7 posiedzeñ protokolarnych Prezydium i 10 posiedzeñ Rady  Izby. W okresie spra-

wozdawczym podjêto 373 uchwa³ Rady Izby.
Na dzieñ 01.02.2007 r. wg bazy �Izba Wet.� lista cz³onków wynosi: 872 osoby, w tym 25 emerytów - lek. wet. nie wykonuj¹-
cych zawodu.

Od dnia 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.:
-  54  lek. wet. otrzyma³o prawo do wykonywania zawodu
- 19  lek. wet. przenios³o siê z innych izb do �l¹skiej Izby
- 17  lek. wet. zosta³o skre�lonych z powodu przej�cia do innej izby
-   6 lek. wet. zosta³o skre�lonych z powodu �mierci i zrzeczenia siê praw do wykonywania zawodu
Wnioski:
1. Z uwagi na wysok¹ kwotê zaleg³o�ci sk³adek (71.257,00) koszty przewy¿szy³y wp³ywy o kwotê 27.892,41 gr i zosta³y
pokryte z oszczêdno�ci. W zwi¹zku z powy¿szym komisja apeluje o konsekwentne egzekwowanie zaleg³ych i bie¿¹cych
sk³adek.
2. W zwi¹zku z du¿ymi kosztami najmu pomieszczeñ biurowych Izby nale¿y d¹¿yæ do zrealizowania uchwa³y nr 11/2006
Sprawozdawczego Zjazdu (zakup lokalu).
3. Zweryfikowaæ koszty zwi¹zane z obs³ug¹ serwisu komputerowego w celu ich obni¿enia.
4. Definitywnie rozliczyæ zaleg³o�ci z  Izb¹ �wiêtokrzysk¹.
5. Przechowywaæ dokumentacjê ksiêgow¹, zgodnie z prawem finansowym, w siedzibie Izby.

Podpisy
lek. wet. Zbigniew Krysztofiak
lek. wet. Maria Heluszka
lek. wet. Bogdan Lisak
lek. wet. Renata Pniak
lek. wet. Magdalena Ha³a-Stêpieñ

WYBRANE STAWKI I WSKA�NIKI
Wa¿ne w dzia³alno�ci gospodarczej lekarza weterynarii w 2007 r.

Skala podatkowa w 2007 r.
Podstawa obliczenia podatku (w z³)

Podatek wynosi
Ponad do

� 43.405 z³ 19% minus kwota zmniejszaj¹ca podatek 572 z³ 54 gr
43.405 z³ 85.528 z³ 7.674 z³ 41 gr + 30% nadwy¿ki ponad 43.405 z³
85.528 z³ 20.311 z³ 31 gr + 40% nadwy¿ki ponad 85.528 z³

Kwota wolna od podatku 3.015 z³

Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy w 2007 r.

Wyszczególnienie Miesiêcznie (w z³) Rocznie (w z³)
Dla zatrudnionych u jednego pracodawcy w tej
samej miejscowo�ci 108,50 z³ 1302,00 z³
Dla zatrudnionych u wielu pracodawców
jednocze�nie w tej samej miejscowo�ci - 1 953,23 z³
Dla doje¿d¿aj¹cych z innej miejscowo�ci
zatrudnionych u jednego pracodawcy 135,63 z³ 1 627,56 z³
Dla doje¿d¿aj¹cych z innej miejscowo�ci
zatrudnionych u wielu pracodawców - 2 441,54 z³
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Odsetki ustawowe i od zaleg³o�ci podatkowych

Odsetki ustawowe (w stosunku rocznym)
Od 15 pa�dziernika 2005 r. 11,5% Dz.U. z 2005 r. Nr 201, poz. 1662

Odsetki od zaleg³o�ci podatkowych (w stosunku rocznym)
Od 1 marca 2006 r. 11% M.P. z 2006 r. Nr 19, poz. 207

Maksymalne stawki podatku od nieruchomo�ci w 2007 r.

Od gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewiden-
cji gruntów i budynków - 0,69 z³ od 1 mkw. powierzchni u¿ytkowej.

Od pozosta³ych gruntów (wszystkie poza wymienionymi, a wiêc g³ównie zajêtych pod budownictwo mieszkaniowe) -
0,34 z³ od 1 mkw. powierzchni u¿ytkowej.

Od budynków mieszkalnych - 0,57 z³ od 1 mkw. powierzchni u¿ytkowej.

Od budynków zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czê�ci
zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej - 18,60 z³ od 1 mkw. powierzchni u¿ytkowej.

Od pozosta³ych budynków (m.in. gara¿e wolno stoj¹ce i inne - je�li s¹ budynkami w rozumieniu prawa budowlanego) -
6,23 z³ od 1 mkw. powierzchni u¿ytkowej.
Od budowli - 2% ich warto�ci.

Minimalne wynagrodzenie za pracê (w z³)
Okres obowi¹zywania. Wysoko�æ w z³otych Podstawa prawna
Od 1 stycznia 2007 r. 936 z³ Dz.U. z 2006 r. Nr 171 poz. 1227
Od 1 stycznia 2006 r. 899,10 - (kwota brutto 100%)

719,28 - (w pierwszym roku
pracy 80%) Dz.U. z 2005 r. Nr 177 poz. 1469

Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne przedsiêbiorców
Okres obowi¹zywania - styczeñ - luty 2007 r.

Dochód zadeklarowany od podstawy wymiaru
sk³adek nie mo¿e byæ ni¿szy od 1478,80 z³ Rodzaj ubezpieczenia Sk³adka (%) Kwota (w z³)

emerytalne 19,52 288,66
rentowe 13 192,24
chorobowe 2,45 36,23
wypadkowe 0,90 - 3,60*
- zdrowotne 9 177,36**
Fundusz Pracy 2,45 36,23

Podstawê wymiaru sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne w styczniu i lutym 2007 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie
ni¿sza ni¿ 1970,65 z³ (75% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw w trzecim kwartale
2006 r., w³¹cznie z wyp³atami z zysku).

Podstawa wymiaru sk³adek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w styczniu i lutym 2007 r. nie mo¿e przekraczaæ
miesiêcznie kwoty 6161,65 z³ (tj. 250% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w trzecim 2006 r.).

Podró¿e s³u¿bowe w kraju
Okres obowi¹zywania Dieta (w z³) Rycza³t za nocleg (w z³) Rycza³t za dojazd (w z³)
Od 1 stycznia 2007 r. 23 34,50 4,60

Dzia³alno�æ gospodarcza - zasady p³atno�ci
Dokonywanie lub przyjmowanie p³atno�ci zwi¹zanych z wykonywan¹ dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹ nastêpuje za po�rednic-
twem rachunku bankowego przedsiêbiorcy w ka¿dym przypadku, gdy:
- stron¹ transakcji, z której wynika p³atno�æ, jest inny przedsiêbiorca oraz
- jednorazowa warto�æ transakcji, bez wzglêdu na liczbê wynikaj¹cych z niej p³atno�ci, przekracza równowarto�æ
15 000 euro przeliczonych na z³ote wed³ug �redniego kursu walut obcych, og³aszanego przez Narodowy Bank Polski
ostatniego dnia miesi¹ca poprzedzaj¹cego miesi¹c, w którym dokonano transakcji.

Miesi¹c Kurs �redni euro wg NBP Równowarto�æ 15 000 euro Podstawa prawna tabela NPB nr
Styczeñ 2007 r. 3.8312 57 468,00 z³ 252/A/NBP/2006
Grudzieñ 2006 r. 3.8166 57 249,00 z³ 233/A/NBP/2006
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Dr Maciej Thorz
Radca prawny mgr Dominika Kudej

Decyduj¹c siê na prowadzenie zak³adu leczniczego dla zwie-
rz¹t, lekarze weterynarii staj¹ przed problemem okre�lenia, czy
w zakres ich dzia³alno�ci polegaj¹cej przede wszystkim na
�wiadczeniu us³ug weterynaryjnych wchodziæ bêdzie równie¿
obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi.
Rozstrzygniêcie tej kwestii nasuwa sporo w¹tpliwo�ci na grun-
cie zarówno ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zak³adach lecz-
niczych dla zwierz¹t, jak i ustawy z dnia 6 wrze�nia 2001 r.
Prawo farmaceutyczne. Istotne znaczenie ma równie¿ specyfi-
kacja podatkowa obydwu typów dzia³alno�ci, która je ewident-
nie rozdziela, przewiduj¹c daleko id¹ce odmienno�ci w ich
traktowaniu.
W praktyce problem ten okaza³ siê przez wielu lekarzy wetery-
narii niedostrze¿ony, mimo ¿e ma on kluczowe znaczenie dla
prowadzenia ich dzia³alno�ci zgodnie z obowi¹zuj¹cym stanem
prawnym. Aby spróbowaæ wyja�niæ szereg w¹tpliwo�ci po-
wsta³ych na tym gruncie nale¿y siêgn¹æ nie tylko do ustawy
o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t i prawa farmaceutyczne-
go, ale tak¿e do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i us³ug oraz do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
o Inspekcji Weterynaryjnej. Dopiero kompleksowe przyjrzenie
siê wybranym przepisom powy¿szych ustaw pozwoli na prze-
�ledzenie kwestii zwi¹zanych z obrotem detalicznym produk-
tami leczniczymi. Umo¿liwi równie¿ próbê odpowiedzi na py-
tanie, w jakim przypadku obrót ten w ogóle mo¿e zaistnieæ.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ przepisy ustawy Prawo farma-
ceutyczne oraz ustawy o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t.
S¹ to akty prawne, na podstawie których kszta³tuje siê kwestia
us³ugi lekarsko-weterynaryjnej i obrotu produktami leczniczy-
mi.
Chc¹c zdefiniowaæ pojêcie us³ugi weterynaryjnej nale¿y siê-
gn¹æ do ustawy o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t. W my�l
art. 2 ust. 1 tej¿e ustawy � us³uga weterynaryjna jest czynno-
�ci¹ maj¹c¹ na celu zachowanie, ratowanie lub poprawê zdro-
wia zwierz¹t i ich produkcyjno�ci, polegaj¹c¹ w szczególno�ci
na:
1) badaniu stanu zdrowia zwierz¹t;
2) rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierz¹t;
3) leczeniu zwierz¹t;
4) udzielaniu porad i konsultacji;
5) pielêgnacji zwierz¹t;
6) wydawaniu opinii i orzeczeñ;
7) wykonywaniu czynno�ci zwi¹zanych z okre�laniem zdolno-
�ci rozrodczych zwierz¹t i ich zaburzeñ oraz biotechnik¹ rozro-
du;
8) wykonywaniu detalicznego obrotu produktami leczniczymi
weterynaryjnymi, paszami leczniczymi oraz wyrobami me-
dycznymi przeznaczonymi dla zwierz¹t, na zasadach okre�lo-
nych w odrêbnych przepisach;

ZAGADNIENIA DOTYCZ¥CE OBROTU PRODUKTAMI
LECZNICZYMI WETERYNARYJNYMI

Po zamieszczeniu w poprzednim numerze Biuletynu (Nr 50) tekstu na temat interpretacji przepisów,
g³ównie zwi¹zanych z obrotem i bezpo�rednim stosowaniem produktów medycznych, otrzyma³em szereg

uwag i dlatego uwa¿am temat za otwarty. W zwi¹zku z tym w obecnym Biuletynie publikujemy zdanie
wyra¿one przez osoby spoza �rodowiska medycznego, które przedstawiaj¹ punkt widzenia prawnika

w interesuj¹cym nas temacie. Serdecznie zapraszam do przeczytania tego tekstu, gdy¿ jest to ciekawy punkt
widzenia,  daj¹cy podstawê do dalszych dzia³añ samorz¹du.

(A.A)

9) wykonywaniu badañ laboratoryjnych i innych badañ dia-
gnostycznych, zwanych dalej �us³ugami laboratoryjnymi�.

Us³ugi weterynaryjne mog¹ byæ �wiadczone przez lekarza
weterynarii posiadaj¹cego prawo wykonywania zawodu w ra-
mach dzia³alno�ci zak³adu leczniczego dla zwierz¹t (art. 2 ust.
2). Z powy¿szych definicji wynika³oby, ¿e wykonywanie obro-
tu produktami leczniczymi weterynaryjnymi, paszami leczni-
czymi oraz wyrobami medycznymi przeznaczonymi dla zwie-
rz¹t mo¿e byæ jedn¹ z form �wiadczenia us³ugi weterynaryjnej,
a tym samym obrót mie�ci³by siê w zakresie rzeczowym tej
us³ugi. Niemniej jednak nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e ma siê to
odbywaæ na zasadach okre�lonych w odrêbnych przepisach.
Z kolei sama us³uga weterynaryjna mo¿e byæ �wiadczona tylko
i wy³¹cznie przez zak³ad leczniczy dla zwierz¹t, którym w my�l
art. 4 ust. 1 ustawy o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t jest:
gabinet weterynaryjny, przychodnia weterynaryjna, lecznica
weterynaryjna, klinika weterynaryjna oraz weterynaryjne labo-
ratorium diagnostyczne, jednak¿e to ostatnie nie mo¿e �wiad-
czyæ us³ug weterynaryjnych okre�lonych w art. 2 ust. 1 pkt 1-8.
Zak³ad leczniczy dla zwierz¹t mo¿e �wiadczyæ us³ugi wetery-
naryjne dopiero po uzyskaniu wpisu do ewidencji zak³adów
leczniczych dla zwierz¹t, któr¹ prowadzi w³a�ciwa ze wzglêdu
na miejsce siedziby zak³adu leczniczego dla zwierz¹t okrêgo-
wa rada lekarsko-weterynaryjna (art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o zak³.
leczn. dla zwierz¹t).

Nieco wiêksze k³opoty dotyczyæ bêd¹ natomiast zdefinio-
wania pojêcia �obrót detaliczny produktami leczniczymi wete-
rynaryjnymi�. Zarówno ustawa o zak³adach leczniczych dla
zwierz¹t, jak i prawo farmaceutyczne nie definiuj¹ jego zna-
czenia. Z tre�ci przepisów prawa farmaceutycznego wynika je-
dynie, ¿e obrót polega na wprowadzeniu produktu na rynek,
czyli dopuszczeniu go do obrotu, który jest po prostu umo¿li-
wieniem zmiany nabywcy produktu (sprzeda¿). Wydaje siê, ¿e
nale¿y równie¿ siêgn¹æ do definicji zaczerpniêtej z prawa po-
datkowego, z której wynika, ¿e ka¿dy obrót detaliczny polega
na zakupie po cenach hurtowych zbiorczych partii towaru, po-
dzieleniu ich na mniejsze (pojedyncze) opakowania i ich dal-
szej sprzeda¿y w cenie uwzglêdniaj¹cej mar¿ê. Z kolei wyja-
�nienie, co ustawodawca rozumia³ pod postaci¹ produktu lecz-
niczego i produktu leczniczego weterynaryjnego znajduje siê
w art. 2 ust. 34 i 36 prawa farmaceutycznego. Produktem far-
maceutycznym jest wiêc substancja lub mieszanina substancji,
której przypisuje siê w³a�ciwo�ci zapobiegania lub leczenia
chorób wystêpuj¹cych u ludzi lub zwierz¹t, lub podawania
cz³owiekowi lub zwierzêciu w celu postawienia diagnozy lub
w celu przywrócenia, poprawienia czy modyfikacji fizjologicz-
nych funkcji organizmu ludzkiego lub zwierzêcego. Pojêcie
produktu leczniczego nie obejmuje dodatków paszowych ure-
gulowanych w odrêbnych przepisach. Z kolei produktem lecz-
niczym weterynaryjnym jest w �wietle powy¿szej ustawy pro-
dukt leczniczy stosowany wy³¹cznie u zwierz¹t.

Zwa¿ywszy, ¿e art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy o zak³adach lecz-
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niczych dla zwierz¹t w kwestii wykonywania detalicznego ob-
rotu produktami leczniczymi odsy³a do norm prawnych zawar-
tych w odrêbnych przepisach, lex specialis dla tych zagadnieñ
bêdzie prawo farmaceutyczne.
Z tre�ci art. 68 ust. 2 prawa farmaceutycznego wynika, ¿e obrót
detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi zakupio-
nymi w hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych we-
terynaryjnych mo¿e byæ prowadzony przez lekarza weterynarii
wy³¹cznie przy wykonywaniu przez niego praktyki lekarsko-
weterynaryjnej. Ustêp 4a tego¿ artyku³u precyzuje natomiast,
¿e nie uznaje siê za obrót detaliczny bezpo�redniego zastoso-
wania u zwierzêcia przez lekarza weterynarii produktów lecz-
niczych weterynaryjnych lub produktów leczniczych, których
potrzeba zastosowania wynika z rodzaju �wiadczonej us³ugi
lekarsko-weterynaryjnej (ustawa Prawo farmaceutyczne pos³u-
guje siê pojêciem us³ugi lekarsko-weterynaryjnej w przeci-
wieñstwie do ustawy o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t,
w której us³uga ta nosi nazwê us³ugi weterynaryjnej).

Taka konstrukcja art. 68 ust. 2 prawa farmaceutycznego po-
zwala dokonaæ lekarzowi weterynarii wyboru w zakresie wy-
konywanej przez niego praktyki. Istnieje wiêc teoretycznie
mo¿liwo�æ �wiadczenia przez lekarza weterynarii tylko us³ug
lekarsko-weterynaryjnych, jak i mo¿liwo�æ prowadzenia obro-
tu detalicznego produktami leczniczymi, ale tylko i wy³¹cznie
przy wykonywaniu praktyki lekarsko-weterynaryjnej. Prakty-
ka lekarsko-weterynaryjna mo¿e byæ z kolei prowadzona wy-
³¹cznie w formie zak³adu leczniczego dla zwierz¹t (art. 2 ust. 2
ustawy o zak³. leczn. dla zwierz¹t).
Nowelizacja prawa farmaceutycznego wprowadzi³a jednak do
art. 68 ustêp 4a, z którego jednoznacznie wynika, ¿e ustawo-
dawca stan¹³ na stanowisku, i¿ obrotem detalicznym nie jest
bezpo�rednie zastosowanie u zwierzêcia przez lekarza wetery-
narii produktów leczniczych, których potrzeba zastosowania
wynika z rodzaju �wiadczonej us³ugi weterynaryjnej. Z tre�ci
tego artyku³u wynika³oby, ¿e ka¿de zastosowanie produktu
leczniczego w ramach wykonywanej przez lekarza weterynarii
us³ugi weterynaryjnej nie stanowi obrotu. W praktyce zaistnia³
jednak problem zdefiniowania pojêcia bezpo�redniego zasto-
sowania u zwierzêcia przez lekarza weterynarii produktów
leczniczych w ramach tej us³ugi. Pojawi³y siê interpretacje
�wiadcz¹ce o tym, ¿e lek (produkt leczniczy) musi byæ zaordy-
nowany po pierwsze osobi�cie przez lekarza weterynarii, a po
drugie jego zaaplikowanie musi nast¹piæ w okre�lonych ramach
czasowych, czyli tylko i wy³¹cznie w trakcie �wiadczenia us³u-
gi. Ma to istotne znaczenie w sytuacji, w której lekarz wetery-
narii podczas wykonywania us³ugi weterynaryjnej zleca osobie
odpowiedzialnej za leczone zwierzê kontynuacjê leczenia
w warunkach poza zak³adem leczniczym dla zwierz¹t, wydaj¹c
odpowiedni¹ ilo�æ specyfiku (np. aplikowanie danego leku
dwa razy dziennie przez tydzieñ).

Czy w takim wypadku bêdzie mo¿na mówiæ o obrocie pro-
duktem leczniczym? Wydaje siê, ¿e nie. Pozbawiona racji jest
koncepcja, której zwolennicy twierdz¹, ¿e skoro lek w tej sytu-
acji podawany jest przez osobê inn¹ ni¿ lekarz weterynarii
i dzia³anie to rozci¹gniête jest w czasie, nie mamy do czynienia
z przes³ankami p³yn¹cymi z art. 68 ust. 4a. Zaordynowanie
leku nastêpuje przez lekarza weterynarii w sposób bezpo�redni
w ramach us³ugi, w czasie której okre�lona zostaje jego dawka
oraz sposób i czas podawania. Wa¿ny jest moment podjêcia
decyzji, a nie d³ugo�æ trwania jej skutków. Takie dzia³anie spe³-
nia wszystkie elementy wymienione w tre�ci art. 68 ust. 4a.
Nale¿y równie¿ zaznaczyæ, ¿e lek podawany zwierzêciu w ra-
mach us³ugi weterynaryjnej i zalecany do kontynuacji leczenia
poza zak³adem leczniczym dla zwierz¹t jest czêsto wydawany
w dawce mniejszej ani¿eli jedno najmniejsze opakowanie za-

mkniête fabrycznie. Wiele produktów leczniczych wystêpuj¹-
cych w formie tabletek, ze wzglêdu na ma³¹ wagê zwierzêcia
podlega podzia³owi, np. lek na odrobaczenie, którego jedna
dawka � tabletka przewidziana jest na 10 kg masy cia³a, dzielo-
ny jest odpowiednio w zale¿no�ci od potrzeb. W przypadku
konieczno�ci powtórzenia odrobaczenia, opiekun zwierzêcia
w ramach us³ugi lekarsko-weterynaryjnej otrzymuje po³owê
albo nawet æwieræ tabletki w celu jej podania po up³ywie okre-
�lonego przez lekarza czasu. Jest to praktyka powszechna, al-
bowiem w wiêkszo�ci przypadków leczenie polega nie tylko
na zaopatrzeniu zwierzêcia w trakcie jego przebywania w za-
k³adzie leczniczym dla zwierz¹t, ale przede wszystkim na kon-
tynuacji leczenia farmakologicznego, nieraz wielotygodniowe-
go, dokonywanego przez osobê odpowiedzialn¹ za zwierzê.
Kwesti¹ bezsporn¹ jest natomiast fakt, ¿e potrzeba zastosowa-
nia danego leku wynika³a z rodzaju �wiadczonej us³ugi. Za
ka¿dym razem mamy do czynienia z zaordynowaniem ca³o�ci
leku bezpo�rednio przez lekarza weterynarii w trakcie �wiad-
czenia us³ugi. Jedynie sposób podawania specyfiku rozci¹gniê-
ty jest w czasie, ale nie ma to wp³ywu na istotê samego zastoso-
wania leku, które wyniknê³o z rodzaju �wiadczonej us³ugi.
Skoro wiêc wprowadzenie leku (produktu leczniczego) do te-
rapii danego przypadku nast¹pi³o jako jeden z (wielu) elemen-
tów us³ugi lekarsko-weterynaryjnej, niekonsekwencj¹ by³oby
ten fragment us³ugi wyodrêbniaæ i stosowaæ wobec niego od-
mienne kryteria prawne.
Jest to problem istotny, albowiem przechodz¹c na grunt prawa
podatkowego obrót detaliczny produktem ma innego typu ob-
warowania prawne ani¿eli us³uga weterynaryjna. Nale¿a³oby
wiêc wyja�niæ, czym w istocie jest obrót detaliczny produktem
leczniczym i jak go sklasyfikowaæ pod wzglêdem procedury
podatkowej. Obecnie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us³ug przewiduj¹ dla us³ugi weteryna-
ryjnej 7% stawkê podatku (art. 41 ust. 2; PKWiU 85 - za³¹cznik
nr 3 do ustawy; Sekcja N, 85.20 � dzia³alno�æ weterynaryjna
wg Polskiej Klasyfikacji Dzia³alno�ci). Ponadto osoby �wiad-
cz¹ce tego typu us³ugi zwolnione s¹ z obowi¹zku instalacji
kasy rejestruj¹cej (art. 111 ust. 7 pkt 3 ustawy o podatku od
towarów i us³ug, Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia
28.03.2006 r. w sprawie kas fiskalnych). Odmienn¹ regulacjê
mamy natomiast w przypadku obrotu detalicznego. Taki rodzaj
dzia³alno�ci jest klasyfikowany jako handel (sprzeda¿ detalicz-
na wyrobów farmaceutycznych - PKWiU 52.3; Sekcja G, 52.31
wg Polskiej Klasyfikacji Dzia³alno�ci)  i obci¹¿ony podstawo-
w¹, czyli 22% stawk¹ podatku VAT (art. 41 ust. 1 ustawy
o podatku od towarów i us³ug). Istnieje równie¿ prawny obo-
wi¹zek posiadania przy tego typu transakcjach kasy rejestruj¹-
cej (art. 111 ustawy o podatku od towarów i us³ug). Z tych
wzglêdów nie jest mo¿liwe dowolne ³¹czenie obu tych dzia³al-
no�ci i przeplatanie siê ich elementów (obrót w ramach czê�ci
us³ugi weterynaryjnej), gdy¿ bêdzie to niemo¿liwe ze wzglê-
dów formalnych � konieczne jest prowadzenie osobnej doku-
mentacji ksiêgowo-podatkowej dla wykonywanych us³ug we-
terynaryjnych i oddzielnej dokumentacji dla obrotu detaliczne-
go produktami leczniczymi.
W przeciwnym razie dosz³oby do z³amania przepisów prawa
podatkowego, dlatego te¿, obie te kategorie dzia³alno�ci musz¹
mieæ niezale¿ny od siebie byt prawny, nawet, je¿eli by³aby to
dzia³alno�æ jednego podmiotu. Prowadzi to do wniosku, ¿e nie
jest mo¿liwe podanie leku bêd¹cego przedmiotem obrotu deta-
licznego podczas wykonywania us³ugi weterynaryjnej. Poza
tym, przyjmuj¹c � co nie podlega ¿adnej w¹tpliwo�ci - ¿e pro-
dukt leczniczy sprzedawany w ramach obrotu detalicznego
musi byæ sprzedany w ilo�ci, w jakiej przewiduje to najmniej-
sze z dostêpnych na rynku opakowañ, zachodzi pytanie, jak

 PRAWO



19
MARZEC  2007 BIULETYN      �L¥SKIEJ     IZBY     LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

potraktowaæ dawkê mniejsz¹? Czy w ogóle jest mo¿liwy obrót
detaliczny tak¹ ilo�ci¹ leku? Na to pytanie odpowiedzi udziela
rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z 10 maja 2003 r. w sprawie
recept lekarskich wskazuj¹ce, ¿e  wyroby medyczne wydaje
siê w pe³nych opakowaniach (par. 19 ust. 1 pkt 1) oraz, ¿e dzie-
leniu nie podlegaj¹ opakowania bezpo�rednie (par. 19 ust. 2).
Powracaj¹c wiêc do przyk³adu leku na odrobaczenie, przyjmu-
j¹c, ¿e by³by on sprzedany w ramach obrotu detalicznego (i nie
nale¿a³ do us³ugi weterynaryjnej), klient musia³by kupiæ, nie-
zale¿nie od realnych potrzeb, ca³e opakowanie, w którym ta-
bletki te wystêpuj¹ - w ilo�ci od 2 do 10 tabletek (w zale¿no�ci
od produkuj¹cej je firmy farmaceutycznej ), ka¿da przeznaczo-
na na zwierzê wa¿¹ce od 4 kg (koty) i od 10 kg (psy). Spowo-
dowa³oby to konieczno�æ kupna produktu leczniczego w ilo�ci
znacznie przekraczaj¹cej potrzebê danego zwierzêcia. Nato-
miast lek zaordynowany w us³udze weterynaryjnej nie podlega
takim ograniczeniom z uwagi na mo¿liwo�æ jego dawkowania
wed³ug indywidualnych potrzeb, gdy¿ produkt ten nie wystê-
puje samodzielnie (tak, jak w przypadku obrotu detalicznego),
lecz jest jedynie czê�ci¹ us³ugi, która dopiero jako ca³o�æ, ze
wszystkimi swoimi elementami stanowi swego rodzaju produkt
(tak samo zreszt¹ kwestia ta wygl¹da w us³udze stomatologicz-
nej.)

Za potraktowaniem zastosowania produktu leczniczego
niezale¿nie od terminu jego podania, jako integralnej czê�ci
us³ugi weterynaryjnej przemawia równie¿ fakt, ¿e w³a�nie ce-
lowym dzia³aniem ustawodawcy by³o stworzenie (poprzez no-
welizacjê prawa farmaceutycznego i dodanie w art. 68 ustêpu
4a) takiej konstrukcji prawnej, aby lekarz weterynarii ordynu-
j¹c lek w ramach �wiadczonej przez siebie us³ugi nie stawa³ siê
przez to (automatycznie) podmiotem, w którego zakresie dzia-
³alno�ci wystêpuje obrót detaliczny. Nale¿y równie¿ zwróciæ
uwagê, ¿e z brzmienia art. 68 ust. 2 prawa farm. wynika, ¿e to
lekarz weterynarii mo¿e samodzielnie zadecydowaæ, czy
oprócz �wiadczenia us³ug lekarsko-weterynaryjnych zajmowaæ
siê bêdzie równie¿ obrotem produktów leczniczych, czy te¿
nie. W sytuacji przyjêcia koncepcji wyst¹pienia obrotu deta-
licznego w przypadku kontynuacji podawania leku poza zak³a-
dem leczniczym dla zwierz¹t, prawo wyboru p³yn¹ce z art. 68
ust. 2 by³oby lekarzowi weterynarii odebrane, gdy¿ w praktyce
okaza³oby siê, ¿e ka¿dy czynny zawodowo lekarz musia³by
w zakresie swej dzia³alno�ci prowadziæ obrót detaliczny pro-
duktami leczniczymi dlatego, ¿e potrzeba podawania przez
d³u¿szy czas przez opiekuna zwierzêcia medykamentów zaor-
dynowanych uprzednio przez lekarza weterynarii wystêpuje
bardzo czêsto i dotyczy ka¿dego typu praktyki lekarsko-wete-
rynaryjnej. Reasumuj¹c, powy¿sz¹ koncepcjê nale¿y odrzuciæ
z uwagi na fakt, ¿e prowadzi³aby ona do ca³kowitej niemo¿li-
wo�ci zastosowania art. 68 ust. 2 i ust. 4a prawa farm., co wy-
daje siê, stoi w jawnej sprzeczno�ci z intencj¹ ustawodawcy,
a tak¿e przejrzysto�ci¹ kryteriów podatkowych, o którym by³a
mowa wy¿ej.

Z zaistnieniem obrotu detalicznego produktami leczniczy-
mi weterynaryjnymi wi¹¿e siê równie¿ konieczno�æ odpowied-
niej rejestracji tego typu dzia³alno�ci. Z art. 16 ust 2 ustawy
o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t wynika, ¿e ewidencjê za-
k³adów leczniczych dla zwierz¹t prowadzi w³a�ciwa ze wzglê-
du na miejsce siedziby zak³adu okrêgowa rada lekarsko-wete-
rynaryjna. Wpis do takiej ewidencji mo¿e uzyskaæ, spe³niaj¹c
ustawowe warunki, tylko podmiot bêd¹cy placówk¹ ochrony
zdrowia i dobrostanu zwierz¹t, utworzony w celu �wiadczenia
us³ug z zakresu medycyny weterynaryjnej zwanych �us³ugami
weterynaryjnymi� (art. 1 ust 1 ustawy o zak³. leczn. dla zwie-
rz¹t).
Przytoczone wcze�niej przepisy prawa podatkowego oraz Pol-

ska Klasyfikacja Dzia³alno�ci wskazuj¹, ¿e powy¿sze cele re-
alizuje tylko dzia³alno�æ weterynaryjna oznaczona symbolem
85.20, natomiast obrót detaliczny produktami leczniczymi
sklasyfikowany zosta³ jako innego rodzaju dzia³alno�æ i pro-
wadzony jest w ramach sprzeda¿y detalicznej wyrobów farma-
ceutycznych oznaczonych symbolem PKD 52.31. St¹d te¿ ewi-
dencjê dzia³alno�ci gospodarczej tego typu prowadzi gmina,
a organem ewidencyjnym w tym przypadku jest wójt, burmistrz
lub prezydent miasta (art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie dzia³alno�ci gospodarczej). Z kolei do za-
k³adów leczniczych dla zwierz¹t nie stosuje siê przepisów usta-
wy o swobodzie dzia³alno�ci gospodarczej (art. 1 ust. 3 ustawy
o zak³. leczn. dla zwierz¹t). Niemo¿liwym jest wiêc przy tak
ujêtej specyfikacji dzia³alno�ci gospodarczej prowadzenie ob-
rotu detalicznego produktami leczniczymi w ramach �wiadczo-
nych us³ug weterynaryjnych, chocia¿by bior¹c pod uwagê fakt
braku to¿samo�ci organu ewidencyjnego.
Powracaj¹c na grunt art. 68 ust 4a prawa farmaceutycznego,
w �wietle niniejszych wywodów zapis, i¿ nie uznaje siê za ob-
rót detaliczny bezpo�redniego zastosowania u zwierzêcia przez
lekarza weterynarii produktów leczniczych, których potrzeba
zastosowania wynika z rodzaju �wiadczonej us³ugi lekarsko-
weterynaryjnej, jest w pe³ni uzasadniony i logiczny z punktu
widzenia przedstawionych wy¿ej konstrukcji prawnych. W³a-
�nie dziêki takiemu brzmieniu tego przepisu ustawodawca wy-
kluczy³ mo¿liwo�æ wyst¹pienia dwóch ró¿nych typów dzia³al-
no�ci w ramach jednego postêpowania. W takim przypadku le-
karz weterynarii, który w formie zak³adu leczniczego dla zwie-
rz¹t �wiadczy tylko i wy³¹cznie us³ugi weterynaryjne nie bê-
dzie w ogóle podmiotem, w zakresie dzia³alno�ci którego
mamy do czynienia z obrotem detalicznym produktami leczni-
czymi weterynaryjnymi.
Problem dotyczyæ bêdzie jednak sytuacji, w której lekarz wete-
rynarii chcia³by skorzystaæ z drugiej z mo¿liwo�ci, jak¹ daje
art. 68 ust. 2 prawa farm. Jak ju¿ wcze�niej zosta³o powiedzia-
ne, prawo farmaceutyczne jest lex specialis w stosunku do usta-
wy o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t, w zakresie, w jakim
chodzi o zasady okre�laj¹ce wykonywanie detalicznego obrotu
produktami leczniczymi. Chc¹c wiêc ustaliæ, w jaki sposób
mo¿liwe jest prowadzenie obrotu detalicznego produktami
leczniczymi weterynaryjnymi nale¿y siêgn¹æ do prawa farma-
ceutycznego. Z przytoczonej ju¿ tre�ci art. 68 ust. 2 prawa farm.
wynika, ¿e obrót detaliczny produktami leczniczymi weteryna-
ryjnymi, zakupionymi w hurtowni farmaceutycznej produktów
leczniczych weterynaryjnych mo¿e byæ prowadzony przez le-
karza weterynarii wy³¹cznie przy wykonywaniu przez niego
praktyki lekarsko-weterynaryjnej. Maj¹c powy¿sze na uwadze,
ustawodawca na³o¿y³ na lekarza weterynarii obowi¹zek pro-
wadzenia praktyki lekarsko-weterynaryjnej w sytuacji, w któ-
rej dzia³alno�æ ma obejmowaæ obrót detaliczny. St¹d te¿ nie
mo¿e pojawiæ siê obrót detaliczny produktami leczniczymi
jako jedyna dzia³alno�æ podmiotu, bez zg³oszenia praktyki le-
karsko-weterynaryjnej.

Zanim zaczê³a obowi¹zywaæ ustawa z dnia 18 grudnia
2003r. o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t, ewidencjonowa-
nie wszelkich form dzia³alno�ci weterynaryjnej odbywa³o siê
na zasadach ogólnych. Dopiero ustawa o zak³adach leczni-
czych dla zwierz¹t wprowadzi³a pojêcie zak³adu leczniczego
dla zwierz¹t, sprecyzowa³a jego znaczenie oraz typy takich za-
k³adów. Wprowadzi³a te¿ obowi¹zek ewidencji prowadzonej
przez rady okrêgowych izb lekarsko-weterynaryjnych oraz
wy³¹czy³a stosowanie ustawy o swobodzie dzia³alno�ci gospo-
darczej (wcze�niej � prawa dzia³alno�ci gospodarczej). Zaist-
nia³ wiêc problem, jaki obecnie organ ewidencyjny jest upo-
wa¿niony ustawowo do zarejestrowania dzia³alno�ci polegaj¹-
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cej na obrocie detalicznym produktami leczniczymi weteryna-
ryjnymi? Skoro obrót taki nie mo¿e byæ prowadzony w ramach
us³ugi weterynaryjnej (art. 68 ust. 4a prawa farm.), dzia³alno�æ
w tym zakresie nie podlega ewidencji zak³adów leczniczych
dla zwierz¹t, bo one w zakresie swojej dzia³alno�ci mog¹ �wiad-
czyæ tylko i wy³¹cznie us³ugi weterynaryjne (art. 1 ust. 1 usta-
wy o zak³. leczn. dla zwierz¹t). Nale¿a³oby wiêc dzia³alno�æ
gospodarcz¹, polegaj¹c¹ na wykonywaniu obrotu detalicznego
produktami leczniczymi zarejestrowaæ w oparciu o przepisy
ustawy o swobodzie dzia³alno�ci gospodarczej, ale to z kolei
by³oby w sprzeczno�ci z brzmieniem art. 68 ust. 2 prawa far-
maceutycznego, który nie przewiduje mo¿liwo�ci prowadzenia
tego typu dzia³alno�ci bez praktyki lekarsko-weterynaryjnej,
a ta mo¿e istnieæ tylko w przypadkach przewidzianych ustaw¹
o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t. A z kolei pojawienie siê
symbolu 52.31 PKD (sprzeda¿ detaliczna wyrobów farmaceu-
tycznych) uniemo¿liwi³oby uzyskanie wpisu do ewidencji za-
k³adów leczniczych dla zwierz¹t, gdy¿ ewidencjonowanie tego
rodzaju dzia³alno�ci nie le¿y w gestii rad okrêgowych izb le-
karsko-weterynaryjnych. Z tych wzglêdów wydaje siê, ¿e za-
chodzi w tym zakresie sprzeczno�æ przepisów obydwu oma-
wianych ustaw.

Problemy zwi¹zane z interpretacj¹ obrotu detalicznego pro-
duktami leczniczymi weterynaryjnymi w praktyce wywo³a³y
komplikacje w zakresie uprawnieñ Inspekcji Weterynaryjnej.
Zdarza³y siê bowiem przypadki ¿¹dania przez inspektorów we-
terynaryjnych dokumentów dotycz¹cych obrotu produktami
leczniczymi, mimo ¿e kontrolowany podmiot o�wiadcza³, i¿
obrotu nie prowadzi. Dzia³ania takie nios¹ ze sob¹ daleko id¹ce
konsekwencje prawne, dlatego te¿ nale¿y wyja�niæ, jaki jest za-
kres kompetencji ustawowych Inspekcji Weterynaryjnej oraz
mo¿liwo�æ obrony swego stanowiska przez podmiot podlega-
j¹cy kontroli.

Z tre�ci art. 3 ust. 2 pkt 5e ustawy o Inspekcji Weterynaryj-
nej wynika, ¿e inspekcja wykonuje swoje zadania w szczegól-
no�ci przez sprawowanie nadzoru nad obrotem produktami
leczniczymi weterynaryjnymi, wyrobami medycznymi prze-
znaczonymi dla zwierz¹t oraz warunkami ich wytwarzania.
Tre�æ art. 3 ust. 2 pkt 5e oraz sposób jego legislacji w ca³ym
artykule 3 jednoznacznie �wiadczy, ¿e intencj¹ ustawodawcy
by³o umo¿liwienie inspekcji nadzoru nad prowadzonym obro-
tem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi przezna-
czonymi dla zwierz¹t, a tak¿e ich wytwarzaniem. Na szczegól-
n¹ uwagê zas³uguje fakt, ¿e w przepisie tym chodzi o obrót,
który bezspornie wyst¹pi³. Fakt jego istnienia jest oczywisty,
wiêc nie kwestionowany przez kogokolwiek. W takiej sytuacji
Inspekcja Weterynaryjna, korzystaj¹c z uprawnieñ wynikaj¹-
cych z powy¿szego artyku³u ma mo¿liwo�æ nadzorowania
przebiegu takiego obrotu. Inspektor weterynaryjny mo¿e przy-
st¹piæ do wykonywania czynno�ci polegaj¹cych na sprawowa-
niu nadzoru w my�l uprawnieñ wynikaj¹cych z art. 118 ust. 2
i art. 119 prawa farmaceutycznego. Z kolei lekarz weterynarii
prowadz¹cy obrót detaliczny produktami leczniczymi wetery-
naryjnymi jest zobowi¹zany zgodnie z brzmieniem art. 69
ust. 1 prawa farmaceutycznego do prowadzenia dokumentacji
obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi i przeprowa-
dzania przynajmniej raz w roku spisu kontrolnego stanu maga-
zynowego produktów leczniczych weterynaryjnych oraz ich
dostaw i wydania z odnotowaniem wszelkich zaistnia³ych nie-
zgodno�ci.

Problem pojawi³ siê natomiast w przypadku, kiedy kontro-
lowany podmiot przed przyst¹pieniem inspektorów weteryna-
ryjnych do wykonywania kontroli w zakresie obrotu produkta-
mi leczniczymi zg³asza³ fakt, i¿ obrót nie jest przedmiotem jego
dzia³alno�ci. Mimo tej tre�ci o�wiadczenia, bez uprzedniego

dog³êbnego wyja�nienia tej kwestii w odpowiednim trybie zda-
rza³o siê, ¿e inspektorzy przystêpowali do kontroli obrotu, cze-
go konsekwencj¹ by³o wpisywanie do protoko³ów kontrol-
nych, jako nieprawid³owo�ci, braku prowadzenia dokumenta-
cji obrotu wynikaj¹cej z tre�ci art. 69 ust. 1 prawa farmaceu-
tycznego, natomiast zaleceniami pokontrolnymi by³o stworze-
nie i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji obrotu. Nale¿y
z ca³¹ stanowczo�ci¹ stwierdziæ, ¿e powy¿szy tok postêpowa-
nia inspektorów weterynaryjnych jest niezgodny z prawem.

Po pierwsze, dzia³ania takie wykraczaj¹ poza zakres kom-
petencji okre�lonych w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej. Jak
ju¿ wcze�niej zosta³o powiedziane, ustawa ta daje inspektorom
weterynaryjnym mo¿liwo�æ kontroli obrotu, lecz absolutnie nie
daje mo¿liwo�ci interpretacji stanu faktycznego i samodzielne-
go okre�lania w jakim przypadku obrót wyst¹pi. Skoro pod-
miot kontrolowany o�wiadcza, ¿e obrót detaliczny produktami
leczniczymi nie znajduje siê w zakresie jego dzia³alno�ci, in-
spektor weterynaryjny nie ma uprawnieñ do samodzielnej we-
ryfikacji takiego stanowiska. Istotnym jest, aby pamiêtaæ, i¿
kompetencje jakiegokolwiek organu nie mog¹ byæ dorozumia-
ne, lecz musz¹ bezpo�rednio wynikaæ z ustawy. Jest to jedna
z naczelnych zasad systemu prawa, okre�lona expressis verbis
w art. 7 Konstytucji RP (�Organy w³adzy publicznej dzia³aj¹ na
podstawie i  granicach prawa�). Oznacza to, ¿e organ upraw-
niony jest do okre�lonego dzia³ania tylko wtedy, kiedy wynika
to w sposób jednoznaczny z ustawy. Nadto nie jest mo¿liwa
w tym zakresie jakakolwiek wyk³adnia rozszerzaj¹ca lub kom-
petencje dorozumiane.

Powracaj¹c na grunt art. 3 ustawy o Inspekcji Weterynaryj-
nej, ustawodawca przemilcza³ mo¿liwo�æ autorytarnego stwier-
dzania przez inspektorów weterynaryjnych zaistnienia obrotu
w danym przypadku (czyli badania w toku przeprowadzanej
kontroli, czy obrót istnieje mimo odmiennego zdania podmiotu
kontrolowanego), a tym samym pozbawi³ inspektorów mo¿li-
wo�ci takiego dzia³ania. Nale¿y przy tym zaznaczyæ, ¿e inspek-
torzy weterynaryjni w takiej sytuacji nie s¹ pozbawieni jakie-
gokolwiek dzia³ania. W razie w¹tpliwo�ci co do zgodnego
z prawem i stanem faktycznym funkcjonowania kontrolowane-
go podmiotu, inspektorzy weterynaryjni maj¹ przecie¿ mo¿li-
wo�æ zawiadomienia w³a�ciwych organów �cigania i organów
podatkowych, posiadaj¹cych odpowiednie kompetencje do
zbadania, w toku stosownego postêpowania, czy rzeczywi�cie
dosz³o do nieprawid³owo�ci i naruszenia prawa. Dopiero
w oparciu o wnioski po zakoñczeniu takiego postêpowania, in-
spektorzy mog¹ powróciæ do kontroli w odpowiednim zakre-
sie, maj¹c na uwadze okoliczno�ci definitywnie zweryfikowa-
ne ju¿ przez organy do tego powo³ane.

Po drugie, nieporozumieniem jest w powy¿szej sytuacji za-
lecenie pokontrolne polegaj¹ce na na³o¿eniu na podmiot obo-
wi¹zku stworzenia i prowadzenia odpowiedniej dokumentacji
obrotu. Podkre�liæ nale¿y, ¿e zalecenie to winno byæ przez pod-
miot wykonane. Tej tre�ci zalecenie pokontrolne mo¿e mieæ
miejsce tylko i wy³¹cznie w przypadku kontroli podmiotu pro-
wadz¹cego obrót produktami leczniczymi, lecz nieposiadaj¹-
cego dokumentacji zgodnej z art. 69 ust. 1 prawa farm. W prze-
ciwnym razie podmiot kontrolowany, nieprowadz¹cy w rze-
czywisto�ci obrotu, chc¹c sprostaæ zaleceniom kontroli, mu-
sia³by stworzyæ fikcyjn¹ dokumentacjê obrotu detalicznego.
A takie dzia³anie prowadzi do naruszenia prawa.

Z wcze�niejszych wywodów wynika, ¿e podmiot chc¹cy
prowadziæ danego typu dzia³alno�æ musi uprzednio okre�liæ jej
ramy. W przypadku podmiotu decyduj¹cego siê na �wiadcze-
nie tylko us³ug weterynaryjnych, otrzymuje on symbol 85.20
wed³ug klasyfikacji PKWiU i PKD. Pominiêta zostaje sprzeda¿
detaliczna wyrobów farmaceutycznych, czyli obrót detaliczny

 PRAWO
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(52.31 wg PKWiU i PKD), gdy¿ podmiot w ogóle tego typu
dzia³alno�ci nie rejestruje (bo nie zamierza jej prowadziæ). Kon-
sekwencj¹ powy¿szego jest objêcie dzia³alno�ci polegaj¹cej na
wykonywaniu us³ug weterynaryjnych 7% stawk¹ podatku VAT
i obecnie zwolnienie z obowi¹zku posiadania kasy rejestruj¹-
cej. W przypadku stworzenia, wed³ug wymagañ inspektorów
weterynaryjnych, dokumentacji obrotu detalicznego produk-
tów leczniczych, podmiot taki nara¿a siê przede wszystkim na
zarzut prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej niezgodnej ze
swoim wpisem do ewidencji. Ponadto mimo prowadzenia ob-
rotu � do którego de facto przyznaje siê stworzywszy jego do-
kumentacjê, nie wykazuje go odpowiednio w deklaracjach po-
datkowych, nie p³aci 22% stawki podatku VAT (sprzeda¿ deta-
liczna opodatkowana jest stawk¹ podstawow¹) i nie posiada
kasy rejestruj¹cej, mimo ¿e tego typu dzia³alno�æ wymaga. S¹
to dzia³ania sprzeczne z ustaw¹ z dnia 10 wrze�nia 1999 r. �
Kodeks karny skarbowy i mog¹ wyczerpaæ znamiona z art. 54
par. 1, art. 56 par. 1, art. 57 par. 1, art. 60 par. 1, art. 62 par. 1,
art. 78 par. 1 i art. 80 par. 1 tego¿ kodeksu. St¹d te¿ nale¿y
podkre�liæ, ¿e wy¿ej opisane dzia³anie inspektorów weteryna-

ryjnych nie tylko samo stoi w sprzeczno�ci z prawem (nadin-
terpretacja kompetencji), ale równie¿ nara¿a kontrolowany
podmiot na dzia³anie niezgodne z prawem. W tej sytuacji nale-
¿a³oby siê zastanowiæ, czy inspektorzy weterynaryjni swym
dzia³aniem nie naruszyli nie tylko przepisów ustawy o Inspek-
cji Weterynaryjnej, ale tak¿e przepisów Kodeksu karnego skar-
bowego, b¹d� nawet norm prawa karnego.

Wydaje siê, ¿e podmioty kontrolowane nieprowadz¹ce ob-
rotu detalicznego produktami leczniczymi czêsto nie zdaj¹ so-
bie sprawy z konsekwencji, jakie dla nich mog¹ wynikn¹æ ze
stworzenia dokumentacji wymaganej w takiej sytuacji przez
funkcjonariuszy publicznych, jakimi s¹ w trakcie czynno�ci
kontrolnych inspektorzy weterynaryjni. Istnieje równie¿ dale-
ko id¹ce zaufanie, i¿ nakaz okre�lonego zachowania wymaga-
nego przez inspektorów jest zgodny z liter¹ prawa. Niemniej
jednak praktyka pokazuje, ¿e przekonanie to jest, niestety, myl-
ne, choæ na inspektorach weterynaryjnych � w³a�nie jako na
funkcjonariuszach publicznych ci¹¿y obowi¹zek bezwzglêdnej
znajomo�ci prawa i poruszania siê tylko w jego granicach.

Ta interpretacja to prawie dezinformacja. Czytaj¹c artyku³
odnosi siê wra¿enie, ¿e w dziedzinie obrotu farmaceutycznego
panuje totalny chaos prawny. W artykule Andrzej Alweil, na-
czelny Biuletynu, próbuje z mi³o�ci do zawodu pogodziæ
wszystkich i wszystko, wiêc postanowi³em pospieszyæ mu
z pomoc¹.
    Zacznijmy od pocz¹tku, czyli od ustawy o nazwie �Prawo
farmaceutyczne�. S¹ tam jasno sformu³owane dwa zasadnicze
pojêcia: - co jest obrotem detalicznym w rozumieniu art. 68
ust. 2; a  co nie jest obrotem detalicznym w rozumieniu art. 68
ust. 4.
   Je�li wystêpuj¹ tak nieprawdopodobne trudno�ci w interpre-
tacji tak oczywistych zapisów, to postaram siê je w kilku s³o-
wach obja�niæ:
· obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi,
mo¿e wykonaæ ka¿dy podmiot weterynaryjny, który uzyska³
wpis do ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t;
· obrotem detalicznym objête s¹ produkty lecznicze wetery-
naryjne zakupione w hurtowni farmaceutycznej produktów
leczniczych weterynaryjnych;
     Inaczej mówi¹c obrotem detalicznym weterynaryjnym ob-
jête s¹ wszystkie produkty lecznicze zakupione w hurtowni we-
terynaryjnej, które zosta³y sprzedane z mar¿¹ lub z us³ug¹ w³a-
�cicielowi zwierzêcia/¹t.
     Lekarz weterynarii prowadz¹c obrót detaliczny, czyli sprze-
daj¹c leki:
· prowadzi  w rozumieniu art. 69 ust. 1 pkt 1, 2  dok³adn¹
dokumentacjê ich rozchodu;
· oraz wydaje w przypadku zwierz¹t przeznaczonych do
spo¿ycia w rozumieniu art. 69 ust. 3 dokument nabycia pro-
duktów leczniczych.
    I na tym sprawa obrotu detalicznego siê koñczy. Kontrola
weterynaryjnej inspekcji farmaceutycznej powinna siê w tym
przypadku ograniczyæ do dokumentacji rozchodu oraz  asorty-
mentu leków ich jako�ci oraz warunków przechowywania. Nie
nale¿y do jej kompetencji jakakolwiek interpretacja ilo�ci, jak
i w³a�ciwo�ci leczniczych wprowadzonych do obrotu leków.
     Có¿ wiêc budzi tyle nieporozumieñ? Czy¿by ust. 4 art. 68,
który okre�la co nie jest obrotem detalicznym? Spróbujê go

              W NAWI¥ZANIU DO ARTYKU£U Z NR. 50:
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opisaæ, bo wydaje mi siê, ¿e to z jego powodu rodzi siê tyle
nieporozumieñ. A wiêc w rozumieniu art. 68 pkt. 4  nie jest
obrotem detalicznym bezpo�rednie zastosowanie u pacjenta
przez lekarza weterynarii produktów leczniczych  (pod wa-
runkiem, ¿e u¿yte leki zosta³y doliczone do us³ugi bez mar¿y -
dopisek autora).
    Muszê przyznaæ, ¿e taka sytuacja, która zezwala temu same-
mu podmiotowi prowadziæ równolegle rozchód leków jako
sprzeda¿ detaliczna i zastosowanie u pacjenta, wymaga staran-
nego uporz¹dkowania. Jedno nie ulega w¹tpliwo�ci: to, co nie
jest obrotem detalicznym w rozumieniu art. 68 ust. 4, nie pod-
lega pod art. 69 ust. 1 pkt 1, 2. Zatem bezpo�rednie zastosowa-
nie leku u pacjenta, jak to ma miejsce w wielu zak³adach we-
terynaryjnych ma³ych zwierz¹t, powinno znale�æ swoje odbi-
cie jedynie w dokumentacji o nazwie �ksi¹¿ka leczenia zwie-
rz¹t - ksiêga kliniczna�. Prowadzenie  wymaganej bezpod-
stawnie przez weterynaryjny nadzór farmaceutyczny doku-
mentacji rozchodu leków u¿ywanych podczas leczenia pacjen-
ta, sprowadzaj¹ce siê czêsto do ilo�ci 1,5  ml lub 1/2  tabl.  zda-
je siê byæ dziwol¹giem nie do zaakceptowania. W tym wypad-
ku weterynaryjnej inspekcji farmaceutycznej wypada tylko
sprawdziæ stan jako�ciowy i ilo�ciowy przechowywanych do
tego celu leków oraz analiza przychodów na podstawie faktur
zakupów.
    Powodem takiej sytuacji jest fakt, ¿e czê�æ zak³adów wetery-
naryjnych zarejestrowa³a tylko us³ugi i skorzysta³a z dogod-
nych form opodatkowania nale¿nych podmiotom nieprowa-
dz¹cym obrotu detalicznego. Natomiast ci, którzy s¹ na ogól-
nych zasadach podatkowych i prowadz¹ obrót detaliczny leka-
mi weterynaryjnymi, musz¹ pamiêtaæ, ¿e je�li chodzi o leki
ludzkie, to do obrotu detalicznego upowa¿nione s¹ tylko apteki
i wykorzystanie tych leków w praktyce mo¿e siê dokonaæ tylko
w oparciu o art. 68 pkt. 4.
    W przysz³o�ci postaram siê opisaæ dok³adny schemat orga-
nizacyjny dotycz¹cy obrotu lekami w weterynaryjnym zak³a-
dzie leczniczym.

Luty 2007
Dzidek
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Jak zauwa¿y³em, zarówno Ty, jak i Twoi zastêpcy nie macie ani
chwili wytchnienia?
M.L. Ja i moi zastêpcy zaliczamy rok 2006 do bardzo pracowi-
tych, rozpatrywali�my bardzo wiele trudnych i skomplikowa-
nych spraw. Szczegó³owe omówienie znajdziecie Pañstwo
w sprawozdaniu rzecznika.
Jak my�lisz, z czego wynika tak du¿a liczba spraw, które musi-
cie rozpatrywaæ?
M.L. Nie wiem, z czego wynika tak du¿a liczba spraw, które
musimy rozpatrywaæ. Tematy, których one dotycz¹ mo¿na po-
grupowaæ w nastêpuj¹cy sposób:
1) Najwiêksza liczba skarg dotyczy braku nadzoru lekarzy
weterynarii nad prac¹ techników. Nie potrafimy powiedzieæ,
dlaczego tak siê dzieje. S¹ to najczê�ciej skargi dotycz¹ce bra-
ku nadzoru nad technikami - w³a�cicielami ZLZ, gdzie lekarze,
kierownicy, s¹ tylko fikcyjnymi figurantami, a technicy wyko-
nuj¹ wszystkie us³ugi lekarsko-weterynaryjne i nie udostêpnia-
j¹ lekarzowi w trakcie postêpowania ¿adnej dokumentacji. Do
rzadko�ci nale¿¹ skargi na techników, którzy s¹ zatrudnieni
u lekarza weterynarii i wykonuj¹ jego polecenia.
2) Najtrudniejsz¹ grupê skarg stanowi¹ skargi lekarzy wolnej
praktyki na lekarzy Inspekcji Weterynaryjnej i w drug¹ stronê:
skargi Inspekcji Weterynaryjnej na lekarzy wolnej praktyki.
Trudno wyt³umaczyæ, dlaczego tak siê dzieje, dlaczego lekarze
sk³adaj¹ skargi, wszystkie te skargi s¹ w toku, trzeba by³o po-
wo³aæ bieg³ych, którzy by wypowiedzieli siê na temat, która ze
stron ma racjê. Trudne zadanie czeka s¹d, bo s¹ to sprawy bar-
dzo zawi³e i niejednoznaczne. Interpretacja przepisów przez
ka¿d¹ ze stron jest sprzeczna. Jak podkre�laj¹ w swoich opi-
niach biegli, wszelkie nieprawid³owo�ci w pracy Inspekcji We-
terynaryjnej powinny byæ w pierwszej kolejno�ci zg³aszane
w ramach nadzoru instancyjnego do organu wy¿szego rzêdu,
(tzn. skargi na Lekarza Powiatowego do Lekarza Wojewódz-
kiego, a na Lekarza Wojewódzkiego do G³ównego Lekarza
Weterynarii). Oczywi�cie nie wyklucza to prowadzenia nieza-
le¿nie postêpowania za ten sam czyn przed rzecznikiem (art.
52) od postêpowania dyscyplinarnego czy nawet karnego. St¹d
mo¿e tak wielu kolegów sk³ada dlatego skargi do rzecznika.
3) Stosunkowo niewiele jest skarg dotycz¹cych b³êdów
w sztuce lekarskiej i to ³atwo wyt³umaczyæ wysokim poziomem
us³ug weterynaryjnych �wiadczonych przez cz³onków naszego
samorz¹du.
Czy to znaczy, ¿e lekarze weterynarii, których zawód wymaga
dobrej znajomo�ci prawa, tak dalece lekcewa¿¹ tê potrzebê?
M.L. Lekarze weterynarii w wiêkszo�ci bardzo dobrze znaj¹
prawo, o czym w czasie postêpowania czêsto mamy okazjê siê
przekonaæ, natomiast w ogóle go nie stosuj¹.
Czy sposób, z jakiego tu korzystamy, czyli publiczna rozmowa
na tematy, z powodu których lekarze maj¹ �k³opoty�, jest we-
d³ug Ciebie dobr¹ metod¹ popularyzacji wiedzy i samo�wiado-
mo�ci naszego �rodowiska?
M.L. My�lê, ¿e metoda publicznej debaty jest dobra, nie wy-
mieniamy przecie¿ nikogo z imienia i nazwiska, a poruszamy
tylko problemy, z którymi siê spotykamy. Omówienie spraw
mo¿e byæ przestrog¹ dla innych lekarzy i chroniæ przed powtó-
rzeniem b³êdów kolegów. Nie zawsze mo¿na uchroniæ lekarzy
przed sk³adaniem na nich skarg. Jak ju¿ wielokrotnie powta-
rza³am, w sk³adanych przez w³a�cicieli skargach dotycz¹cych
b³êdów w sztuce lekarskiej prawie zawsze podstaw¹ ich wsz-
czêcia jest niemo¿no�æ porozumienia siê miêdzy lekarzem

Dzi� ponownie rozmowa z Okrêgowym Rzecznikiem Odpowiedzialno�ci Zawodowej Miros³aw¹ Lewick¹.
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a w³a�cicielem zwierzêcia. Czêsto pytamy w³a�cicieli, co by³o
tym motorem, ¿e zdecydowali siê z³o¿yæ skargê i prawie za-
wsze odpowiadaj¹, ¿e lekarz potraktowa³ ich jak ��miecia�,
wym¹drza³ siê, nie mia³ dla nich czasu, nie chcia³ rozmawiaæ
po ludzku, wyrzuci³ ich w obra�liwy sposób z lecznicy, a pra-
wie nigdy nie mówi¹, ¿e co� �le zrobi³. St¹d mo¿e, mimo femi-
nizacji naszego zawodu, prawie wszystkie skargi dotycz¹ leka-
rzy mê¿czyzn d³ugo pracuj¹cych w zawodzie, z ogromnym,
wieloletnim do�wiadczeniem. Trudno mi to wyt³umaczyæ, ale
cieszê siê, jako kobieta, ¿e tak niewiele skarg z³o¿ono na moje
kole¿anki. A te nieliczne, które wp³ynê³y na kobiety, okaza³y
siê bezpodstawne. W trakcie przes³uchañ wielu poszkodowa-
nych podkre�la, ¿e sk³ada skargê, poniewa¿ w pierwszej kolej-
no�ci lekarz mê¿czyzna by³ dla nich niemi³y i opryskliwy (gor-
szych okre�leñ tutaj nie przytoczê), nie mia³ dla nich wystar-
czaj¹co czasu, �le traktowa³ w swojej lecznicy, by³ rozkojarzo-
ny i nerwowy, a dopiero w drugiej kolejno�ci wskazuj¹ na to,
¿e co� �le zrobi³. Kobiety s¹ bardziej ugodowe, milej obs³uguj¹
pacjentów, s¹ ciep³e, opiekuñcze, potrafi¹ zrozumieæ w³a�ci-
cieli i ich emocje. Potrafi¹ równie¿ przyznaæ siê do b³êdu, co
u mê¿czyzn prawie nigdy siê nie zdarza.
Co mo¿na jeszcze uczyniæ, by uchroniæ lekarzy przed no, jed-
nak, nieprzyjemno�ci¹ brania udzia³u w postêpowaniu wyja-
�niaj¹cym lub nawet bycia oskar¿onym?
M.L. Zaczê³y pojawiaæ siê równie¿ sprawy dotycz¹ce odmowy
udzielenia pomocy lekarsko-weterynaryjnej, a tak¿e braku do-
stêpno�ci us³ug w zak³adach leczniczych ca³odobowych. Wiele
osób czuje siê rozgoryczonych, udaj¹c siê czasami nawet z da-
leka do, jak im siê wydawa³o, renomowanych klinik, gdzie,
albo w nocy nikt nie przyjmuje, albo czas na przyjazd lekarza
jest bardzo d³ugi, albo na dy¿urze jest zostawiona osoba niebê-
d¹ca lekarzem weterynarii. Nale¿a³oby, co ju¿ wielokrotnie
podkre�lano, sprecyzowaæ pojêcie ca³odobowo�ci i czy w za-
k³adach �wiadcz¹cych us³ugi ca³¹ dobê wszystkie us³ugi maj¹
byæ dostêpne ca³¹ dobê. Nie do rzadko�ci nale¿¹ skargi na od-
mowy pomocy po godzinach urzêdowania zak³adu (zgodnych
z zawartymi w regulaminie), kiedy to lekarz odmawiaj¹cy
(a ma do tego prawo) nie potrafi odpowiednio zachowaæ siê
w takiej sytuacji, czêsto nie wskazuje osoby mog¹cej udzieliæ
pomocy, nie kieruje do lekarza, który w tym czasie pracuje.
Trudna jest równie¿ sytuacja w niektórych powiatach, gdzie
¿aden zak³ad nie zosta³ zarejestrowany jako ca³odobowy i w
promieniu wielu kilometrów nie ma kto udzielaæ pomocy noc¹,
w niedziele i �wiêta. W³a�ciciele czêsto s¹ zdezorientowani, nie
wiedz¹, gdzie siê udaæ po pomoc.
Oczywi�cie proszê o gar�æ przyk³adów z ¿ycia, czyli co aktual-
nie dzieje siê u rzeczników?
M.L. Ciekawy problem poruszy³ dr Marek Kostrzewski, aby na
zgodzie w³a�ciciela na eutanazjê umieszczaæ dodatkow¹ infor-
macjê o konieczno�ci pozostawienia zw³ok w zak³adzie do uty-
lizacji, b¹d�, je¿eli w³a�ciciel nie chce ich zostawiæ, o warun-
kach pochówku lub konieczno�ci wezwania firmy utylizacyj-
nej we w³asnym zakresie. Mówi mu o tym rozporz¹dzenie WE
1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 3.X.2002 r., a w
szczególno�ci art. 24 pkt. 1 o mo¿liwo�ci grzebania zwierz¹t
towarzysz¹cych.
W trakcie naszych postêpowañ mamy równie¿ do czynienia
z w³a�cicielami, którzy równolegle do skargi z³o¿onej u OROZ,
chc¹ na drodze cywilnej odzyskaæ zwrot kosztów za leczenie
zwierz¹t, które niejednokrotnie wynosi i kilka tysiêcy z³otych
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(ostatnio mieli�my klienta, który przedstawi³ rachunki za lecze-
nie psa na 7 800 z³). W przypadku du¿ych zwierz¹t ludzie czê-
sto chc¹ odzyskaæ pieni¹dze za zwierzê pad³e w trakcie lecze-
nia.
Bywaj¹ i tacy, którzy chc¹ rekompensaty za straty poniesione
na skutek  np. nieprawid³owego wystawiania paszportów. Do
dzi� ja sama, wystawiaj¹c paszport, mam przed oczami  w�cie-
k³ego w³a�ciciela dwóch kotów, który na skutek b³êdu lekarza
zosta³ zawrócony z brytyjskiej granicy, z³o¿y³ skargê i wyceni³
swoje straty na ok. 12 000 z³!!! Jak mi siê to przypomina, to
kilka razy sprawdzam,  czy gdzie� siê sama nie pomyli³am.
Dziwi mnie, ¿e w przypadku tych wszystkich spraw, gdzie wy-
stêpowa³y jakie� roszczenia i to, jak widaæ niema³e, lekarze ni-
gdy nie korzystali z pomocy firm ubezpieczeniowych, choæ
mieli wykupione OC �zawodowe�.
Cieszê siê, ¿e skoñcz¹ siê skargi zwi¹zane z nieprawid³ow¹ in-
terpretacj¹ wyników badañ wykonywanych w �ludzkich� la-
boratoriach na �ludzkich� aparatach, po wprowadzeniu przez
te zakazu przyjmowania krwi od zwierz¹t. Wielokrotnie w na-
szych postêpowaniach mieli�my z tym do czynienia, a biegli
³apali siê za g³owê, jak mo¿na by³o na tej podstawie stawiaæ
diagnozê. Szkoda tylko, ¿e ten zakaz wyszed³ od diagnostów
laboratoryjnych, a nie od lekarzy weterynarii, choæ od wielu lat
wszyscy, którzy w weterynarii zajmuj¹ siê diagnostyk¹ labora-
toryjn¹, podnosili ten problem.

Czê�æ spraw  trafia do rzecznika niejako �kuchennymi drzwia-
mi�, sk¹d siê to bierze?
M.L. Wiele osób sk³ada skargi nie bezpo�rednio do rzecznika,
lecz okrê¿n¹ drog¹ przez np. prezesa, czy te¿ lekarzy powiato-
wych, sk¹d dopiero trafiaj¹ do nas. Warto siê zastanowiæ, czy
wzorem �ludzkich� zak³adów leczniczych  nie powinni�my
umieszczaæ jakich� zunifikowanych informacji o prawach na-
szych pacjentów, gdzie mo¿na siê poskar¿yæ, kiedy rzecznik
pe³ni dy¿ury, gdzie jest siedziba izby lek.-wet.
O konieczno�ci powstania �karty praw� naszych pacjentów
i ich w³a�cicieli, dostêpnej w ka¿dym ZLZ-cie dyskutowano ju¿
za poprzedniej kadencji w Komisji Lekarzy Wolnej Praktyki.
Wielkim orêdownikiem tej idei by³a poprzednia jej przewodni-
cz¹ca, lek. wet. Barbara Mucha. Mo¿e warto teraz do tego wró-
ciæ.
Zapraszam tak¿e do lektury w nastêpnym Biuletynie artyku³u
mojego zastêpcy Piotra �ciga³y pt.: �Nasze sprawy kryminal-
ne�, który opowie Pañstwu o naszych kontaktach z organami
�cigania w przebiegu naszych postêpowañ, w trakcie których
byli�my przes³uchiwani - ja, Piotr �ciga³a i Aleksander Tabacki
jako �wiadkowie w sprawie wykroczeñ i przestêpstw dokony-
wanych przez cz³onków naszego samorz¹du.
Dziêkujê, ¿ycz¹c jak najmniej zajêæ �rzecznikowskich�.

Rozmawia³: Andrzej Alweil

JAK SIÊ NIE �W�CIEC�
W ostatnich tygodniach, co najmniej dwa razy spotka³em

siê z niezrozumia³ym dla mnie dyletanctwem w postêpowaniu
praktykuj¹cych lekarzy weterynarii w sprawie tzw. obserwacji
w kierunku w�cieklizny. Czêsto spotykamy siê z przepisami,
które narzucaj¹ nam okre�lony sposób postêpowania, który jest
niewygodny, trudny albo co najmniej pracoch³onny, a to w na-
szych zabieganych czasach uwa¿ane jest przez niektórych za
usprawiedliwienie odbiegania od norm prawnych. Tak nie jest.
Przepis, choæby najg³upszy, nale¿y staraæ siê zmieniaæ legalny-
mi drogami postêpowania, a nie naginaæ prawo do odpowiada-
j¹cej nam w danej chwili potrzeby. Jako ludzie dzia³aj¹cy
w szeroko rozumianej ochronie zdrowia i ciesz¹cy siê publicz-
nym zaufaniem, nie powinni�my w wa¿nych sprawach i�æ na
skróty. Mam nadziejê, ¿e Rada �l¹skiej Izby przychyli siê do
mojego pomys³u i równocze�nie z ukazaniem siê tego tekstu,
zostanie wys³ane stosowne pismo do Wojewódzkiego Lekarza
Weterynarii z pro�b¹ o zajêcie stanowiska w tej sprawie.
 Z jednej strony chcemy sprawnie i za godne pieni¹dze obs³u-
giwaæ naszych klientów, a z drugiej strony mamy obowi¹zek
podporz¹dkowywaæ siê biurokratycznej procedurze. Oczywi-
�cie, ¿e w tak wa¿nych sprawach, jak ochrona zdrowia publicz-
nego nasze (lekarzy weterynarii) postêpowanie jest szczegól-
nie obserwowane zarówno przez w³adze pañstwowe, jak
i przez ludzi, którym �wiadczymy us³ugi. W tym kontek�cie
niezrozumia³ym jest przeprowadzanie czynno�ci zarezerwowa-
nych dla kompetencji powiatowych lekarzy weterynarii przez
prywatnie praktykuj¹cych lekarzy i nazywanie tych czynno�ci
s³ownictwem z ustawy o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwal-
czaniem chorób zaka�nych zwierz¹t. Po pierwsze koniecznym
jest zapoznanie siê z podstawowymi pojêciami, takimi jak
�zwierzê podejrzane o zaka¿enie, zwierzê podejrzane o choro-
bê, zwierzê chore lub zaka¿one�, a tak¿e zapoznanie siê ze spo-
sobem postêpowania okre�lonym rozporz¹dzeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania w�cieklizny.
Nawet dok³adne nauczenie siê tych wszystkich norm prawnych
nie wyja�ni nam do koñca w¹tpliwo�ci, na jakie trafiamy pod-
czas wykonywania zawodu.

Nasi us³ugobiorcy s¹ coraz bardziej �wykszta³ceni� i ich
znajomo�æ przepisów, komentarzy i przyk³adów z ¿ycia czasa-
mi zawstydza i obna¿a brak naszych kompetencji, a to nie tyl-
ko wstyd. Moje zdziwienie wzbudzi³o np. wykonywanie obser-
wacji w kierunku w�cieklizny u zwierz¹t, które owszem, zadra-
pa³y lub nawet pogryz³y cz³owieka, ale taka �obserwacja� by³a
przeprowadzona zgodnie z § 2 punktem 1 ustêp 6.1 a, ale bez
wiadomo�ci i nakazu Powiatowego Lekarza Weterynarii. Czy
w takim przypadku mamy prawo nazywaæ tê czynno�æ �obser-
wacj¹ w kierunku w�cieklizny�? Dla wygody i w ogóle mo¿li-
wo�ci spe³niania pewnych funkcji, wiele schronisk na terenie
�l¹ska ma wydzielone pomieszczenia do przeprowadzania sta-
cjonarnych obserwacji. Czy jest to mo¿liwe na terenie bytowa-
nia wielu zwierz¹t? O ile wiem, to pomieszczenia te s¹ wydzie-
lone za wiedz¹ powiatowych lekarzy. A je¿eli ich nie bêdzie, to
co zrobiæ z bezpañskimi zwierzêtami, które pogryz³y cz³owie-
ka?

Nastêpn¹ trudn¹ spraw¹ jest fakt braku mo¿liwo�ci w wiêk-
szo�ci gmin przeprowadzania obserwacji zgodnie z wymogami
ustawy, gdy¿ na ich terenie nie ma ani lecznicy, ani kliniki
w rozumieniu ustawy o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t, a,
co za tym idzie nie ma prawnego obowi¹zku ca³odobowego
funkcjonowania takiego zak³adu i nie ma mo¿liwo�ci przepro-
wadzania ca³odobowej (15�dniowej) obserwacji. W skrajnych
przypadkach zwierzêta przeznaczone do obserwacji trzeba by
woziæ dziesi¹tki kilometrów, a bud¿ety powiatowych lekarzy
w krótkim czasie zosta³yby wyczerpane. Coraz czê�ciej docho-
dz¹ nas s³uchy o odmowie p³acenia za postêpowanie lekarza
weterynarii zwi¹zane z pok¹saniem cz³owieka, nawet, gdy nikt
nie stwierdzi³ ani podejrzenia choroby, ani nie stwierdzi³ choro-
by. Prywatnie praktykuj¹cy lekarze czuj¹ siê oszukiwani lub
skar¿¹ siê powiatowym nie wiedz¹c czêsto, jaki jest sposób
postêpowania i które czynno�ci le¿¹ w gestii powiatowego,
a które w ich. Wiem, ¿e to zagadnienia wielokrotnie wa³kowa-
ne przez weterynaryjne gremia, ale s¹dzê, ¿e nigdy za wiele
wiedzy, informacji i ostrze¿eñ, dlatego jeszcze dodatkowo
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zwróci³em siê z pro�b¹ do Powiatowego Lekarza Weterynarii
i jednocze�nie cz³onka Prezydium Rady �l¹skiej Izby, kolegi
Bogdana Kubicy, by zechcia³ opowiedzieæ jak w jego powiecie
s¹ za³atwiane sprawy zwi¹zane z obserwacj¹.
Swoj¹ drog¹ na kanwie mo¿liwo�ci przeprowadzania badania
zwierzêcia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii nasuwa mi
siê pytanie, kiedy badanie jest badaniem, a kiedy nie. No, bo
np. przed wyjazdem psa do USA powiatowy wystawia �wia-
dectwo, w którym za�wiadcza, ¿e zwierzê jest klinicznie zdro-
we, a w przypadku wyjazdu do np. Zjednoczonego Królestwa,
lub Królestwa Szwecji, odmawiaj¹ wype³nienia rozdzia³u IX
paszportu (Badanie Kliniczne), bo nie posiadaj¹ warunków do
przeprowadzenia klinicznego badania zwierzêcia. Czy¿by In-
strukcja Krajowej Rady w sprawie wype³niania paszportów dla
zwierz¹t towarzysz¹cych by³a powszechnie nieznana?
W¹tpliwo�ciami dzieli³ siê

Andrzej Alweil

Po przeczytaniu powy¿szego tekstu i tak emocjonalnym
potraktowaniu tematu przez kolegê (uwielbiam ten tytu³!) An-
drzeja opowiem ca³¹, samiuteñk¹ prawdê z punktu widzenia
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie.

Otó¿ maj¹c na wzglêdzie permanentny brak czasu i - có¿
bêdziemy ukrywaæ � z³o¿ono�æ i rozwlek³o�æ ró¿nego rodzaju
aktów prawnych, na pocz¹tek kilka definicji z ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu
chorób zaka�nych zwierz¹t  Dz.U.04.69.625 z pó�n. zm.:
Art. 2: wyci¹g (�)
22) zwierzê podejrzane o zaka¿enie - zwierzê z gatunku wra¿li-
wego, które mog³o mieæ po�redni lub bezpo�redni kontakt
z czynnikiem zaka�nym wywo³uj¹cym chorobê zaka�n¹ zwie-
rz¹t;

23) zwierzê podejrzane o chorobê - zwierzê z gatunku
wra¿liwego, u którego wystêpuj¹ objawy kliniczne lub zmiany
po�miertne wskazuj¹ce na wyst¹pienie choroby zaka�nej zwie-
rz¹t; zwierzê uznaje siê za podejrzane o chorobê tak¿e w przy-
padku, gdy wyniki badañ diagnostycznych s¹ niejednoznacz-
ne;

24) zwierzê chore lub zaka¿one - zwierzê, u którego za ¿y-
cia lub po �mierci urzêdowy lekarz weterynarii stwierdzi³ cho-
robê zaka�n¹ zwierz¹t;

25) zwierzê z gatunku wra¿liwego - zwierzê z danego ga-
tunku, które mo¿e zostaæ zaka¿one lub mo¿e ska¿aæ lub zaka-
¿aæ;

27) zwalczanie chorób zaka�nych zwierz¹t - zg³aszanie, za-
pobieganie dalszemu szerzeniu siê, wykrywanie, kontrola i li-
kwidowanie chorób zaka�nych zwierz¹t, czyszczenie i odka-
¿anie oraz postêpowanie przy ponownym umieszczaniu zwie-
rz¹t w gospodarstwie (�).
Art. 41. 1. Obowi¹zkowi zwalczania podlegaj¹ choroby za-
ka�ne zwierz¹t wymienione w za³¹czniku nr 2 � Wykaz chorób
zaka�nych zwierz¹t podlegaj¹cych obowi¹zkowi zwalczania,
(�wyci¹g...)

16) W�cieklizna (Rabies);
Art. 42. (wyci¹g�) 1. W przypadku podejrzenia wyst¹pie-
nia choroby zaka�nej zwierz¹t posiadacz zwierzêcia jest obo-
wi¹zany do:
1) niezw³ocznego zawiadomienia o tym organu Inspekcji We-
terynaryjnej albo najbli¿szego podmiotu �wiadcz¹cego us³ugi
z zakresu medycyny weterynaryjnej, albo wójta /burmistrza,
prezydenta miasta/(...);
5. Podmiot �wiadcz¹cy us³ugi z zakresu medycyny weteryna-
ryjnej niezw³ocznie informuje organ Inspekcji Weterynaryjnej,
je¿eli na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1
pkt 1, podejrzewa wyst¹pienie choroby zaka�nej zwierz¹t pod-

legaj¹cej obowi¹zkowi zwalczania.
6. Powiatowy lekarz weterynarii po otrzymaniu zawiadomie-
nia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub ust. 2-5, podejmuje nie-
zw³ocznie czynno�ci w celu wykrycia lub wykluczenia choro-
by zaka�nej zwierz¹t podlegaj¹cej obowi¹zkowi zwalczania.

Tak wiêc, po tym pobie¿nym zapoznaniu siê z obowi¹zuj¹-
cymi przepisami prawa wiemy ju¿, co powinni�my czyniæ przy
podejrzeniu zwierzêcia o w�ciekliznê. Ka¿dy lekarz weteryna-
rii, do którego przyprowadza siê zwierzê, które poliza³o, po-
drapa³o, pogryz³o � cz³owieka lub (inne) zwierzê (?) przepro-
wadza wywiad, wykonuje badanie kliniczne (tak¹ mam nadzie-
jê), analizuje okoliczno�ci zdarzenia i przedstawion¹ ewentual-
n¹ dokumentacjê dot. szczepienia tego zwierzêcia p.w�ciekli�-
nie itd. Na tej dopiero podstawie � i o ile jakiekolwiek okolicz-
no�ci bêd¹ za tym przemawia³y - lekarz ten traktuje takie zwie-
rzê jako zwierzê podejrzane o zaka¿enie lub zwierzê podejrza-
ne o chorobê i natychmiast powiadamia swojego w³a�ciwego
terytorialnie - ulubionego Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Kluczow¹ kwesti¹ jest odpowied� na pytanie, czy ka¿dy
przypadek polizania, podrapania czy pogryzienia cz³owieka
przez zwierzê nale¿y automatycznie traktowaæ jako podejrze-
nie w�cieklizny. Wg mnie nie, albowiem to w³a�nie z przepro-
wadzenia powy¿ej opisanych czynno�ci i ich logicznego pod-
sumowania ma wynikaæ faktyczne podejrzenie w�cieklizny i w
nastêpstwie tego powiadomienie Powiatowego Lekarza Wete-
rynarii. Za³ó¿my tak¹ sytuacjê: trzykrotnie szczepiony pies
sprowokowany przez dziecko ugryz³ je i w³a�ciciele tego zwie-
rzêcia przychodz¹ do zak³adu leczniczego celem okre�lenia
jego stanu klinicznego. Lekarz wykonuje wszystkie czynno�ci
prowadz¹ce do ustalenia stanu faktycznego; okre�la stan zdro-
wia psa i�co? Je�li nie podejrzewa w�cieklizny, powinien wy-
stawiæ stosowne za�wiadczenie i... ju¿. W ¿adnym wypadku
nie powinien samodzielnie podejmowaæ decyzji o poddaniu
zwierzêcia 15�dniowej obserwacji i� wypu�ciæ to zwierzê
z zak³adu leczniczego. Jest to ewidentny b³¹d w sztuce lekar-
skiej i b³¹d z punktu widzenia zwalczania chorób zaka�nych,
bo zwierzêcia podejrzanego o w�ciekliznê nie wolno wypusz-
czaæ na miasto! W razie � tfu � potwierdzenia, jest to czysty,
¿ywy wektor choroby! ¯yczliwie ju¿ macha rêkami prokura-
tor�

Szanowne Kole¿anki i Koledzy, nie u¿ywajcie w oficjalnej
dokumentacji lecznicowej, bez stosownej decyzji administra-
cyjnej w³a�ciwego do spraw zwalczania chorób zaka�nych
zwierz¹t organu � okre�lenia: obserwacja w kierunku w�ciekli-
zny, za�wiadczenie o wyniku obserwacji w kierunku w�ciekli-
zny itp. Jest to nadu¿ycie kompetencji zarezerwowanych dla
organów Inspekcji Weterynaryjnej. Zalecony przez Was spo-
sób postêpowania z takim zwierzêciem, doprowadzanym kil-
kukrotnie przez w³a�ciciela celem okre�lenia jego stanu klinicz-
nego nazywajcie inaczej � nie wiem jak � ale wiem, ¿e w razie
potrzeby Wasza wyobra�nia jest hm� niczym nieograniczona.
Je�li doktor podejrzewa jednak w�ciekliznê (a zawsze zalecam
dmuchanie na zimne!), powinien natychmiast powiadomiæ
swojego w³a�ciwego terytorialnie � ulubionego po raz kolejny
- Powiatowego Lekarza Weterynarii. Powiatowy Lekarz Wete-
rynarii na podstawie art. 18 (wyci¹g�) -  �w przypadku stwier-
dzenia zagro¿enia epizootycznego lub w przypadku, gdy jest
to niezbêdne ze wzglêdu na ochronê zdrowia publicznego albo
dla zabezpieczenia gospodarki narodowej przed powa¿nymi
stratami nakazuje, w drodze decyzji administracyjnej, lekarzo-
wi weterynarii wykonywanie czynno�ci koniecznych do likwi-
dacji tego zagro¿enia. Na takiej podstawie i w oparciu o zapisy
art. 44 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwie-
rz¹t oraz zwalczaniu chorób zaka�nych zwierz¹t  (Dz.U.
04.69.625 z pó�n. zm.) Powiatowy Lekarz Weterynarii zarz¹-
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dza, nazwijmy to �urzêdow¹� obserwacjê takiego zwierzêcia.
I tutaj zaczynaj¹ siê schody. Jest ró¿nie. Przepisy o zak³adach
leczniczych dla zwierz¹t stanowi¹, ¿e lecznice i kliniki powin-
ny mieæ pomieszczenie do stacjonarnego leczenia, obserwacji
i izolacji zwierz¹t. A tylko w takich pomieszczeniach mo¿e
mieæ miejsce taka obserwacja. Pomieszczenia do izolacji zwie-
rz¹t czêsto bywaj¹ ma³e; czêsto nie zapewniaj¹ w³a�ciwego
oddzielenia zwierzêcia podejrzewanego o zaka¿enie lub cho-
robê od pozosta³ych zwierz¹t - przebywaj¹cych w nich z in-
nych powodów.
Nie wdaj¹c siê w szczegó³ow¹ analizê, w tym miejscu mogê
odnie�æ siê jedynie do tego, w jaki sposób funkcjonuje system
postêpowania przy podejrzeniu o w�ciekliznê w powiecie cie-
szyñskim. Otó¿ nale¿ê do tych szczê�liwych Powiatowych Le-
karzy Weterynarii, którzy ceni¹ sobie i chwal¹ obecno�æ w jed-
nym budynku lecznicy dla zwierz¹t z wydzielonym pomiesz-
czeniem do prowadzenia obserwacji. Je�li otrzymam informa-
cjê o podejrzeniu w�cieklizny, to na podstawach opisanych
powy¿ej wydajê decyzjê nakazuj¹c¹ lekarzowi okre�lone po-
stêpowanie, czyli np. zgodnie z zapisami rozporz¹dzenia Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w spra-
wie zwalczania w�cieklizny (�)
a)    obserwacjê tego zwierzêcia trwaj¹c¹ 15 dni,
b)    badania tego zwierzêcia w czasie trwania obserwacji.

Je�li dany lekarz w swoim zak³adzie leczniczym nie posia-
da warunków do prowadzenia takiej obserwacji, nakazujê prze-
prowadziæ j¹ w pomieszczeniach lecznicy dla zwierz¹t znajdu-
j¹cej siê w budynku PIWet. Cieszyn.
Transport takiego zwierzêcia z terenu powiatu do pomieszczeñ
izolatki wykonuj¹ pracownicy cieszyñskiego schroniska dla

zwierz¹t zatwierdzonym �rodkiem transportu z zachowaniem
zasad przeciwepizootycznych i pod nadzorem wyznaczonego
lekarza weterynarii. Pracownicy tego¿ schroniska w razie po-
trzeby wy³apuj¹ równie¿ zwierzêta bezdomne i dzikie. Przed-
stawiane s¹ one nastêpnie upowa¿nionemu lekarzowi wet. do
badania klinicznego. Po obserwacji otrzymujê jej pisemny wy-
nik i� na szczê�cie do tej pory � uchylam rygory wcze�niej
wydanych decyzji, uznaj¹c dane zwierzê za zdrowe i niepodej-
rzane. Wykonywane jest jeszcze potem mycie i dezynfekcja
pomieszczeñ kwarantannowych, a schronisko jest wynagra-
dzane przez gminy stosownie do sporz¹dzonych przez siebie
uchwa³ o wy³apywaniu zwierz¹t na swoim terenie. Wyznaczo-
ny wcze�niej lekarz weterynarii otrzymuje za wykonane przez
siebie czynno�ci, na podstawie odpowiednich przepisów pra-
wa, stosowne wynagrodzenie. Rozchodzimy siê w zgodzie
i spokoju, w poczuciu dobrze spe³nionego obowi¹zku.
Aha. Do badañ klinicznych zwierz¹t towarzysz¹cych prze-
mieszczanych w celach niehandlowych upowa¿nieni s¹, decy-
zj¹ administracyjn¹, lekarze z tego¿ samego zak³adu lecznicze-
go dla zwierz¹t, którzy przeprowadzaj¹ takie badanie, wysta-
wiaj¹ stosowne za�wiadczenie i pobieraj¹ równie stosowne
urzêdowe op³aty. Na podstawie ich za�wiadczenia dokonujê
wpisów w dziale IX i X paszportów dla zwierz¹t towarzysz¹-
cych lub wystawiam za�wiadczenia do krajów trzecich.

Pozdrawiam ze �wiadomo�ci¹ istnienia ciekawszych lektur
ni¿ przepisy o zwalczaniu chorób zaka�nych zwierz¹t. Ale�
czasami warto siê ponudziæ. Wiem to po sobie...

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie �
Bogus³aw Kubica

OBOWI¥ZKI PRACODAWCY
W ZAK£ADZIE LECZNICZYM DLA ZWIERZ¥T

- PODSTAWOWE WIADOMO�CI

Odpowiedz na pytania:
Jak s¹dzisz?
1. Czy jeste� pracodawc¹ zatrudniaj¹c tylko jedn¹ osobê? Tak / Nie
2. Czy je�li zatrudniasz tylko jednego pracownika,
    obowi¹zuj¹ Ciê przepisy prawa pracy? Tak / Nie
3. Czy twój pracownik musi przej�æ szkolenia w zakresie bhp? Tak / Nie
4. Czy potrzebne mu s¹ badania profilaktyczne? Tak / Nie
Je�li choæ raz odpowied� brzmia³a: �NIE�, nie ma powodu do dumy!!!

Kodeks pracy okre�la prawa i obowi¹zki pracowników i praco-
dawców (art. 1 ). Pragnê omówiæ i opisaæ tê mocniejsz¹ stronê
stosunku pracy - pracodawcê oraz jakie obowi¹zki wynikaj¹
z faktu zatrudnienia pracownika. Jeste� pracodawc¹ - je�li za-
trudniasz pracownika(-ów), bêd¹c osob¹ fizyczn¹ lub jednost-
k¹ organizacyjn¹, choæby nie posiada³a ona osobowo�ci praw-
nej (art. 3). Moim zamiarem nie jest tutaj przytaczanie ca³ego
Kodeksu pracy. Skupiê siê jedynie na podstawowych obowi¹z-
kach pracodawcy, odsy³aj¹c jednocze�nie pracodawców do tej
tzw. pracowniczej konstytucji, jak¹ niew¹tpliwie stanowi Ko-
deks pracy.
Niewielki wydatek kilkunastu z³otych na zakup Kodeksu pracy
sprawi, ¿e poczujemy siê pewniej, potrafi¹c odnale�æ nurtuj¹cy
problem lub odpowiedzieæ na zadane przez pracownika pyta-
nie. Istotniejsze przepisy w temacie znajduj¹ siê w DZIALE
CZWARTYM: �Obowi¹zki pracodawcy i pracownika�, w roz-
dziale I oraz w DZIALE X: �Bezpieczeñstwo i higiena pracy�

w rozdzia³ach I-XIII.
Je�li zatrudniamy pracownika na umowê o pracê, jeste�my zo-
bowi¹zani do zg³oszenia tego faktu do:
1. ZUS w terminie do 7 dni,
2. Pañstwowej Inspekcji Pracy (PIP) w terminie do 30 dni,
3. Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej w terminie do 30 dni (art.
209, §1 ).
Z kolei w stosunku do pracownika jeste�my zobowi¹zani, nie
pó�niej ni¿ w ci¹gu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracê, do
poinformowania go na pi�mie o:
1. Obowi¹zuj¹cej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
2. Czêstotliwo�ci wyp³aty wynagrodzenia za pracê,
3. Urlopie wypoczynkowym oraz d³ugo�ci okresu wypowie-
dzenia umowy,
A je¿eli pracodawca nie ma obowi¹zku ustalenia regulaminu
pracy (tzn. je�li zatrudnia mniej ni¿ 20 pracowników):

a/ dodatkowo o porze nocnej,

KODEKS PRACY � NIE TAKI DIABE£ STRASZNY�
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b/ miejscu, terminie i czasie wyp³aty wynagrodzenia,
c/ przyjêtym sposobie potwierdzania przez pracowników

przybycia i obecno�ci w pracy,
d/ usprawiedliwiania nieobecno�ci w pracy (art. 29, §3).

Niespe³nienie tych obowi¹zków mo¿e naraziæ pracodawcê na
sankcje ze strony PIP.
Zgodnie z art. 94 pracodawca jest obowi¹zany w szczególno-
�ci:
1. Zaznajamiaæ pracowników podejmuj¹cych pracê z zakresem
ich obowi¹zków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczo-
nych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami.
¯adne przepisy prawa nie nak³adaj¹ obowi¹zku opracowywa-
nia dla zatrudnionych zakresów czynno�ci wyra¿onych w for-
mie pisemnej. Praktyka wykazuje jednak, i¿ sporz¹dzenie
w formie pisemnej zakresu obowi¹zków pracownika jest ko-
rzystne zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika.
2. Organizowaæ pracê w sposób zapewniaj¹cy pe³ne wyko-
rzystanie czasu pracy, jak równie¿ osi¹ganie przez pracowni-
ków, przy wykorzystaniu ich uzdolnieñ i kwalifikacji, wysokiej
wydajno�ci i nale¿ytej jako�ci pracy.
3. Organizowaæ pracê w sposób zapewniaj¹cy zmniejszenie
uci¹¿liwo�ci pracy, zw³aszcza pracy monotonnej i pracy
w ustalonym z góry tempie. Przy pracach szczególnie szkodli-
wych lub uci¹¿liwych dla zdrowia, jak te¿ monotonnych lub
te¿ wykonywanych w z góry ustalonym tempie Kodeks pracy
przewiduje skrócenie podstawowej normy czasu (art. 145 KP).
4. Przeciwdzia³aæ dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczegól-
no�ci ze wzglêdu na p³eæ, wiek, niepe³nosprawno�æ, rasê, reli-
giê, narodowo�æ, przekonania polityczne, przynale¿no�æ
zwi¹zkow¹, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacjê sek-
sualn¹, a tak¿e ze wzglêdu na zatrudnienie na czas okre�lony
lub nieokre�lony albo w pe³nym lub w niepe³nym wymiarze
czasu pracy.  
5. Zapewniaæ bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz pro-
wadziæ systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bez-
pieczeñstwa i higieny pracy.
6.  Terminowo i prawid³owo wyp³acaæ wynagrodzenie. Wyna-
grodzenie za pracê jest �wiadczeniem okresowym, a minimal-
na czêstotliwo�æ jego wyp³acania wynika z art. 85 KP. Przepis
ten stanowi, ¿e  wyp³ata wynagrodzenia powinna odbywaæ siê
co najmniej jeden raz w miesi¹cu, w sta³ym i ustalonym z góry
terminie.
7.  U³atwiaæ pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodo-
wych (art. 17 KP).  
8.  Stwarzaæ pracownikom podejmuj¹cym zatrudnienie po
ukoñczeniu szko³y prowadz¹cej kszta³cenie zawodowe lub
szko³y wy¿szej warunki sprzyjaj¹ce przystosowaniu siê do na-
le¿ytego wykonywania pracy.
9.   Zaspokajaæ w miarê posiadanych �rodków socjalne potrze-
by pracowników.
10.  Stosowaæ obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pra-
cowników oraz wyników ich pracy.  
10a. Prowadziæ dokumentacjê w sprawach zwi¹zanych ze sto-
sunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników. 
Do podstawowych zadañ pracodawcy zwi¹zanych z przyjê-
ciem i zatrudnianiem pracowników nale¿y obowi¹zek prowa-
dzenia akt osobowych i dokumentacji zwi¹zanej ze stosunkiem
pracy.
Akta osobowe powinny zawieraæ:
· dokumenty zgromadzone w zwi¹zku z ubieganiem siê
o zatrudnienie � czê�æ A,
· dokumenty dotycz¹ce stosunku pracy oraz przebiegu za-
trudnienia � czê�æ B,
· dokumenty zwi¹zane z ustaniem zatrudnienia � czê�æ C,

Wszystkie dokumenty w aktach powinny byæ wpinane w kolej-
no�ci chronologicznej i ponumerowane.
Bezpieczeñstwo i higiena pracy
Podstawowe obowi¹zki pracodawcy (art. 207)
§1 Pracodawca ponosi odpowiedzialno�æ za stan bezpieczeñ-
stwa i higieny pracy w zak³adzie pracy.
§2 Pracodawca jest obowi¹zany chroniæ zdrowie i ¿ycie pra-
cowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osi¹gniêæ
nauki i techniki.

W szczególno�ci pracodawca jest obowi¹zany:
1) organizowaæ pracê w sposób zapewniaj¹cy bezpieczne i hi-
gieniczne warunki pracy,  
2) zapewniaæ przestrzeganie w zak³adzie pracy przepisów oraz
zasad bezpieczeñstwa i higieny pracy, wydawaæ polecenia usu-
niêcia uchybieñ w tym zakresie oraz kontrolowaæ wykonanie
tych poleceñ,
3) zapewniaæ wykonanie nakazów, wyst¹pieñ, decyzji i zarz¹-
dzeñ wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pra-
cy.  
§3 Pracodawca oraz osoba kieruj¹ca pracownikami s¹ obowi¹-
zani znaæ, w zakresie niezbêdnym do wykonywania ci¹¿¹cych
na nich obowi¹zków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepi-
sy oraz zasady bezpieczeñstwa i higieny pracy.
Profilaktyczna ochrona zdrowia (art. 226) 

Pracodawca:
1) Ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe zwi¹zane z wyko-
nywan¹ prac¹ oraz stosuje niezbêdne �rodki profilaktyczne
zmniejszaj¹ce ryzyko (pojêcie ryzyko zawodowe zosta³o zde-
finiowane przepisami § 2 pkt 7 Rozporz¹dzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze�nia 1997 r. w sprawie ogól-
nych przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy /Dz. U. z
2003r. nr 169, poz. 1650/).
Ryzyko zawodowe jest to prawdopodobieñstwo wyst¹pienia
niepo¿¹danych zdarzeñ zwi¹zanych z wykonywan¹ prac¹, po-
woduj¹cych straty, w szczególno�ci wyst¹pienia u pracowni-
ków niekorzystnych skutków zdrowotnych, bêd¹cych wyni-
kiem zagro¿eñ zawodowych wystêpuj¹cych w �rodowisku pra-
cy lub zwi¹zanych ze sposobem wykonywania pracy.
2) Informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wi¹¿e
siê z wykonywan¹ prac¹, oraz o zasadach ochrony przed za-
gro¿eniami. Dokonuj¹c oceny ryzyka nale¿y ustaliæ mo¿liwo�æ
wyst¹pienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowot-
nych spowodowanych zagro¿eniami zawodowymi.
Wraz z wej�ciem w ¿ycie Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia
z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie szkodliwych czynni-
ków biologicznych dla zdrowia w �rodowisku pracy oraz
ochrony zdrowia pracowników zawodowo nara¿onych na te
czynniki (Dz. U. nr 81 poz. 716), konieczne sta³o siê równie¿
dokonanie oceny ryzyka zawodowego pracowników nara¿o-
nych na szkodliwe czynniki biologiczne. W sytuacji, gdy ogra-
niczenie zagro¿eñ w wyniku zastosowania rozwi¹zañ organi-
zacyjnych i technicznych nie jest wystarczaj¹ce, obowi¹zkiem
pracodawcy jest zapewnienie pracownikom odpowiednich
�rodków ochrony indywidualnej.
Sposób informowania zatrudnionych o ryzyku zawodowym
powinien obejmowaæ informacje dotycz¹ce:
· rodzaju, zakresu wystêpuj¹cych zagro¿eñ w �rodowisku
pracy oraz o skutkach dla zdrowia i ¿ycia, jakie mo¿e wywo³aæ
praca w kontakcie z tymi zagro¿eniami,
· wypadków i chorób zawodowych, na które nara¿ony jest
pracownik, ich przyczyn i skutków,
· metod ochrony przed zagro¿eniami, w tym, w szczególno-
�ci sposobów stosowania �rodków ochrony indywidualnej
i zbiorowej.
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(Art. 227, § 1) Pracodawca jest obowi¹zany stosowaæ �rodki
zapobiegaj¹ce chorobom zawodowym i innym chorobom
zwi¹zanym z wykonywan¹ prac¹, w szczególno�ci:
1) utrzymywaæ w stanie sta³ej sprawno�ci urz¹dzenia ograni-
czaj¹ce lub eliminuj¹ce szkodliwe dla zdrowia czynniki �rodo-
wiska pracy oraz urz¹dzenia s³u¿¹ce do pomiarów tych czynni-
ków, 
2) przeprowadzaæ, na swój koszt, badania i pomiary czynni-
ków szkodliwych dla zdrowia, rejestrowaæ i przechowywaæ
wyniki tych badañ i pomiarów oraz udostêpniaæ je pracowni-
kom.  
(Art. 229, § 4)
1. Pracodawca nie mo¿e dopu�ciæ do pracy pracownika bez
aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzaj¹cego brak prze-
ciwwskazañ do pracy na okre�lonym stanowisku.
2. Koszt badañ oraz inne koszty profilaktycznej opieki zdro-
wotnej nad pracownikami niezbêdnej z uwagi na warunki pra-
cy ponosi pracodawca (art. 229, § 6 KP).

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe (Art. 234, § 1)
 W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowi¹zany
podj¹æ niezbêdne dzia³ania eliminuj¹ce lub ograniczaj¹ce za-
gro¿enie, zapewniæ udzielenie pierwszej pomocy osobom po-
szkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczno-
�ci i przyczyn wypadku oraz zastosowaæ odpowiednie �rodki
zapobiegaj¹ce podobnym wypadkom.
§ 2 Pracodawca jest obowi¹zany niezw³ocznie zawiadomiæ
w³a�ciwego inspektora pracy i prokuratora o �miertelnym, ciê¿-
kim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o ka¿dym innym
wypadku, który wywo³a³ wymienione skutki, maj¹cym zwi¹-
zek z prac¹, je¿eli mo¿e byæ uznany za wypadek przy pracy.
§ 3 Pracodawca jest obowi¹zany prowadziæ rejestr wypadków
przy pracy.
§ 4 Koszty zwi¹zane z ustalaniem okoliczno�ci i przyczyn wy-
padków przy pracy ponosi pracodawca.
(Art. 235, § 1) Pracodawca jest obowi¹zany niezw³ocznie
zg³osiæ w³a�ciwemu organowi Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej
i w³a�ciwemu inspektorowi pracy ka¿dy przypadek rozpozna-
nej choroby zawodowej albo podejrzenia o tak¹ chorobê.
(Art. 2374, § 1) Pracodawca jest obowi¹zany zaznajamiaæ pra-
cowników z przepisami i zasadami bezpieczeñstwa i higieny
pracy dotycz¹cymi wykonywanych przez nich prac.
§ 2 Pracodawca jest obowi¹zany wydawaæ szczegó³owe in-
strukcje i wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa i higieny pra-
cy na stanowiskach pracy.
§ 3 Pracownik jest obowi¹zany potwierdziæ na pi�mie zapozna-
nie siê z przepisami oraz zasadami bezpieczeñstwa i higieny
pracy.

�rodki ochrony indywidualnej oraz odzie¿ i obuwie robocze
(Art. 2376, § 1) Pracodawca jest obowi¹zany dostarczyæ pra-
cownikowi nieodp³atnie �rodki ochrony indywidualnej zabez-
pieczaj¹ce przed dzia³aniem niebezpiecznych i szkodliwych
dla zdrowia czynników wystêpuj¹cych w �rodowisku pracy
oraz informowaæ go o sposobach pos³ugiwania siê tymi �rod-
kami.
(Art. 2377, §1) Pracodawca jest obowi¹zany dostarczyæ pra-
cownikowi nieodp³atnie odzie¿ i obuwie robocze, spe³niaj¹ce
wymagania okre�lone w polskich normach:
1) je¿eli odzie¿ w³asna pracownika mo¿e ulec zniszczeniu lub
znacznemu zabrudzeniu,  
2) ze wzglêdu na wymagania technologiczne, sanitarne lub
bezpieczeñstwa i higieny pracy.  
§ 2  Pracodawca mo¿e ustaliæ stanowiska, na których dopusz-

cza siê u¿ywanie przez pracowników, za ich zgod¹, w³asnej
odzie¿y i obuwia roboczego, spe³niaj¹cych wymagania bezpie-
czeñstwa i higieny pracy.
§ 3 Przepis § 2 nie dotyczy stanowisk, na których s¹ wykony-
wane prace zwi¹zane z bezpo�redni¹ obs³ug¹ maszyn i innych
urz¹dzeñ technicznych albo prace powoduj¹ce intensywne
brudzenie lub ska¿enie odzie¿y i obuwia roboczego �rodkami
chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materia³ami biolo-
gicznie zaka�nymi.
§ 4 Pracownikowi u¿ywaj¹cemu w³asnej odzie¿y i obuwia ro-
boczego, zgodnie z § 2, pracodawca wyp³aca ekwiwalent pie-
niê¿ny w wysoko�ci uwzglêdniaj¹cej ich aktualne ceny.

Szkolenie w zakresie BHP
Obowi¹zek pracodawcy organizacji szkoleñ obejmuje dwa ich
rodzaje:
· wstêpne, przed dopuszczeniem pracownika do wykonywa-
nia pracy;
. okresowe.
Szkolenie wstêpne obejmuje:
- szkolenie wstêpne ogólne (instrukta¿ ogólny) - przechodz¹
wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, tak¿e studenci
i uczniowie odbywaj¹cy praktyki przed przyst¹pieniem do pra-
cy.
- szkolenie wstêpne na stanowisku pracy (instrukta¿ stano-
wiskowy) � jest przeznaczone dla nowo zatrudnionych osób
oraz dla osób zmieniaj¹cych stanowisko pracy i dla wykonuj¹-
cych pracê w przypadku zmiany warunków techniczno-orga-
nizacyjnych.
· seminarium szkolenia okresowego, w trakcie zatrudnienia,
aktualizuj¹ce posiadan¹ wiedzê.
Szkolenie okresowe odbywaj¹:
1) osoby bêd¹ce pracodawcami oraz inne osoby kieruj¹ce
pracownikami, w szczególno�ci kierownicy;
2) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
3) pracownicy in¿ynieryjno-techniczni, w tym projektanci,
konstruktorzy maszyn i innych urz¹dzeñ technicznych, tech-
nolodzy i organizatorzy produkcji;
4) pracownicy s³u¿by bhp i inne osoby wykonuj¹ce zadania
tej s³u¿by;
5) pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni
w pkt. 1-4, których charakter pracy wi¹¿e siê z nara¿eniem na
czynniki szkodliwe dla zdrowia, uci¹¿liwe lub niebezpieczne
albo z odpowiedzialno�ci¹ w zakresie bezpieczeñstwa i higie-
ny pracy.

S³u¿ba bezpieczeñstwa i higieny pracy
(Art. 23711 § 1)  Pracodawca zatrudniaj¹cy wiêcej ni¿ 100 pra-
cowników tworzy s³u¿bê bezpieczeñstwa i higieny pracy, zwa-
n¹ dalej �s³u¿b¹ bhp�, pe³ni¹c¹ funkcje doradcze i kontrolne w
zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy, za� pracodawca za-
trudniaj¹cy do 100 pracowników powierza wykonywanie za-
dañ s³u¿by bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.
Pracodawca posiadaj¹cy ukoñczone szkolenie niezbêdne do
wykonywania zadañ s³u¿by bhp mo¿e sam wykonywaæ zada-
nia tej s³u¿by, je¿eli:
1) zatrudnia do 10 pracowników albo 
2) zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do gru-
py dzia³alno�ci, dla której ustalono nie wy¿sz¹ ni¿ trzecia kate-
goriê ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu spo-
³ecznym z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
§ 2 Pracodawca - w przypadku braku kompetentnych pracow-
ników - mo¿e powierzyæ wykonywanie zadañ s³u¿by bhp spe-
cjalistom spoza zak³adu pracy. Pracownik s³u¿by bhp oraz pra-
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cownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono
wykonywanie zadañ s³u¿by bhp, o którym mowa w § 1, a tak¿e
specjalista spoza zak³adu pracy powinni spe³niaæ wymagania
kwalifikacyjne niezbêdne do wykonywania zadañ s³u¿by bhp
oraz ukoñczyæ szkolenie w dziedzinie bezpieczeñstwa i higie-
ny pracy dla pracowników tej s³u¿by.

Inne
(Art. 941) Pracodawca udostêpnia pracownikom tekst przepi-
sów dotycz¹cych równego traktowania w zatrudnieniu w for-
mie pisemnej informacji rozpowszechnionej na terenie zak³adu
pracy lub zapewnia pracownikom dostêp do tych przepisów
w inny sposób przyjêty u danego pracodawcy.
(Art. 942) Pracodawca jest obowi¹zany informowaæ pracowni-
ków w sposób przyjêty u danego pracodawcy o mo¿liwo�ci
zatrudnienia w pe³nym lub w niepe³nym wymiarze czasu pra-
cy, a pracowników zatrudnionych na czas okre�lony - o wol-
nych miejscach pracy.
(Art. 943, § 1) Pracodawca jest obowi¹zany przeciwdzia³aæ
mobbingowi.
 (Art. 97 § 1)  W zwi¹zku z rozwi¹zaniem lub wyga�niêciem
stosunku pracy pracodawca jest obowi¹zany niezw³ocznie wy-
daæ pracownikowi �wiadectwo pracy. Wydanie �wiadectwa
pracy nie mo¿e byæ uzale¿nione od uprzedniego rozliczenia siê
pracownika z pracodawc¹.
W zakresie dokumentacji pracodawca zobowi¹zany jest do na-
stêpuj¹cych obowi¹zkowych dzia³añ:
1. Rozpoczêcie dzia³alno�ci
- zawiadomienie o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej
dzia³alno�ci w ci¹gu 30 dni od rozpoczêcia dzia³alno�ci
· w³a�ciwego inspektora pracy;
· w³a�ciwego pañstwowego inspektora sanitarnego;
- w razie zmiany miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej
dzia³alno�ci.
2. Coroczne sprawozdanie o warunkach pracy
- (Z-10) Sprawozdanie o warunkach pracy - urz¹d statystyczny
w³a�ciwy dla województwa, na którego terenie znajduje siê sie-
dziba pracodawcy - do 16 lutego ka¿dego roku.
3. Szkolenia z zakresu BHP:
- potwierdzenie odbycia seminarium szkolenia okresowego
osoby bêd¹cej pracodawc¹ oraz innych osób kieruj¹cych pra-
cownikami;
za� pracownicy:
- potwierdzenie odbycia instrukta¿u ogólnego i stanowiskowe-
go;
- za�wiadczenie ukoñczenia - seminarium szkolenia okresowe-
go;
- wyniki sprawdzianu (instrukta¿ stanowiskowy) i egzaminów
(szkolenie okresowe);
- w aktach osobowych pracowników.
4. Badania profilaktyczne:
- za�wiadczenia lekarskie o braku przeciwwskazañ do pracy na
danym stanowisku (wydane na podstawie wyników badañ:
wstêpnego, okresowego, kontrolnego, dodatkowego);
- za�wiadczenia lekarskie do celów sanitarno�epidemiologicz-
nych oraz badania na nosicielstwo (dla pracowników s³u¿b
medycznych, w tym weterynaryjnych, przemys³u spo¿ywcze-
go, sprzedawców, pracowników transportu ¿ywno�ci, pracow-
ników w obrocie hurtowym towarów oraz nauczycieli i wycho-
wawców.
- w aktach osobowych pracowników
5. Czynniki rakotwórcze i mutagenne:
- rejestr czynników rakotwórczych.
Dane zawarte w rejestrze czynników rakotwórczych pracodaw-

ca przekazuje na druku �Informacja o czynnikach rakotwór-
czych�, niezw³ocznie po rozpoczêciu dzia³alno�ci oraz corocz-
nie w terminie do dnia 31 stycznia, w³a�ciwemu pañstwowemu
wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu i inspektorowi pra-
cy.
- karta czynników rakotwórczych;
- rejestr pracowników nara¿onych na dzia³anie czynników ra-
kotwórczych.
Dokumenty pracodawca przechowuje przez 40 lat.
6. Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia
w �rodowisku pracy:
- wyniki badañ i pomiarów pracodawca przekazuje w³a�ciwe-
mu pañstwowemu  inspektorowi sanitarnemu, w³a�ciwemu
pañstwowemu  inspektorowi sanitarnemu, w³a�ciwemu okrê-
gowemu inspektorowi pracy, lekarzowi sprawuj¹cemu profi-
laktyczn¹ opiekê.
Gdy badania i pomiary wykonane zosta³y przez laboratoria inne
ni¿ PIS:
- wyniki przekazuje siê niezw³ocznie � gdy s¹ przekroczenia
warto�ci NDS/NDN w ci¹gu 14 dni;
- wyniki przechowuje pracodawca przez 3 lata;
- rejestr wyników wykonywanych badañ i pomiarów  praco-
dawca przechowuje 40 lat;
- karta pomiarów czynników szkodliwych pracodawca prze-
chowuje 40 lat.
7. Niebezpieczne substancje chemiczne:
- karty charakterystyki substancji niebezpiecznych lub prepa-
ratów niebezpiecznych;
- karty charakterystyki preparatu niezaklasyfikowanego jako
niebezpieczny, który jednak zawiera, w stê¿eniach (okre�lo-
nych w rozporz¹dzeniu), co najmniej jedn¹ substancjê stwarza-
j¹ca zagro¿enie dla zdrowia cz³owieka lub dla �rodowiska;
-  spis posiadanych substancji niebezpiecznych lub preparatów
niebezpiecznych.
8. Choroby zawodowe:
- rejestr podejrzeñ o choroby zawodowe;
- rejestr chorób zawodowych.
9. Wypadki przy pracy:
a) protokó³ powypadkowy pracodawca przekazuje:
     - poszkodowanemu lub rodzinie zmar³ego pracownika;
    - w³a�ciwemu inspektorowi pracy � gdy protokó³ dotyczy

wypadku �miertelnego, ciê¿kiego lub zbiorowego.
b) rejestr wypadków przy pracy:
- okres przechowywania � 10 lat;
- statystyczna karta wypadku przekazywana urzêdowi staty-
stycznemu w³a�ciwemu dla województwa, na którego terenie
znajduje siê siedziba pracodawcy do 15 dnia roboczego mie-
si¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym zosta³ zatwierdzo-
ny protokó³ powypadkowy bez czê�ci II. Czê�æ II statystycznej
karty wypadku � nie pó�niej ni¿ z up³ywem 6 miesiêcy od daty
zatwierdzenia protoko³u powypadkowego;
- drugi egzemplarz statystycznej karty wypadku pracodawca
przechowuje 10 lat.
10. Bezpieczeñstwo wykonywania robót budowlanych
- Plan Bioz (Plan Bezpieczeñstwa i Ochrony Zdrowia).
Kierownik budowy obowi¹zany jest sporz¹dziæ lub zapewniæ
sporz¹dzenie Planu BiOZ przed rozpoczêciem budowy.
Pracodawca obci¹¿ony du¿¹ odpowiedzialno�ci¹ wobec za-
trudnionych przez siebie osób ponosi konsekwencje swoich
czynów wynikaj¹cych z nakazu prawnego.
Rodzaje odpowiedzialno�ci pracodawcy:
a) odpowiedzialno�æ wykroczeniowa.
Kto podlega odpowiedzialno�ci:
· kto bêd¹c odpowiedzialnym za stan bhp w zak³adzie pracy
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albo kieruj¹c pracownikami, nie przestrzega przepisów lub za-
sad bhp;
· kto wbrew obowi¹zkowi nie zawiadamia w terminie 30 dni
w³a�ciwego inspektora pracy i w³a�ciwego pañstwowego in-
spektora sanitarnego o miejscu, rodzaju, zakresie prowadzonej
dzia³alno�ci oraz o zmianie technologii, je¿eli zmiana techno-
logii mo¿e powodowaæ zwiêkszenie zagro¿enia dla zdrowia
pracowników;
· kto wbrew obowi¹zkowi nie zapewnia, aby budowa lub
przebudowa obiektu budowlanego albo jego czê�ci, w których
przewiduje siê pomieszczenia pracy, by³a wykonywana na
podstawie projektów uwzglêdniaj¹cych wymagania BHP, po-
zytywnie zaopiniowane przez uprawnionych rzeczoznawców,
· kto wbrew obowi¹zkowi wyposa¿a stanowiska pracy
w maszyny i inne urz¹dzenia techniczne, które nie spe³niaj¹
wymagañ dotycz¹cych oceny zgodno�ci,
· kto wbrew obowi¹zkowi dostarcza pracownikowi �rodki
ochrony indywidualnej, które nie spe³niaj¹ wymagañ dotycz¹-
cych oceny zgodno�ci
· kto wbrew obowi¹zkowi stosuje:
- materia³y i procesy technologiczne bez uprzedniego ustalenia
stopnia ich szkodliwo�ci dla zdrowia pracowników i bez podjê-
cia odpowiednich �rodków profilaktycznych;
- substancje i preparaty chemiczne nieoznakowane w sposób
widoczny i umo¿liwiaj¹cy ich identyfikacjê;
- niebezpieczne substancje i niebezpieczne preparaty chemicz-
ne nieposiadaj¹ce kart charakterystyki tych substancji, a tak¿e
opakowañ zabezpieczaj¹cych przed ich szkodliwym dzia³a-
niem, po¿arem lub wybuchem.
· kto wbrew obowi¹zkowi nie zawiadamia w³a�ciwego in-
spektora pracy, prokuratora lub innego w³a�ciwego organu
o �miertelnym, ciê¿kim lub zbiorowym wypadku przy pracy
oraz o ka¿dym innym wypadku, który wywo³a³ wymienione
skutki, maj¹cym zwi¹zek z prac¹, je¿eli mo¿e byæ uznany za
wypadek przy pracy, nie zg³asza choroby zawodowej albo po-
dejrzenia o tak¹ chorobê, nie ujawnia wypadku przy pracy lub
choroby zawodowej, albo przedstawia niezgodne z prawd¹ in-
formacje, dowody lub dokumenty dotycz¹ce takich wypadków
i chorób;
· kto nie wykonuje w wyznaczonym terminie podlegaj¹cego
wykonaniu nakazu inspektora pracy;
· kto utrudnia dzia³alno�æ organu Pañstwowej Inspekcji Pra-
cy, w szczególno�ci uniemo¿liwia prowadzenie wizytacji za-
k³adu pracy lub nie udziela informacji niezbêdnych do wyko-
nywania jej zadañ;
· rodzaj kary: grzywna;
· odpowiedzialno�æ karna (art. 220 k.k., art. 221 k.k.)
1) Kto podlega odpowiedzialno�ci:
· kto bêd¹c odpowiedzialny za bezpieczeñstwo i higienê pra-

cy, nie dope³nia wynikaj¹cego st¹d obowi¹zku i przez to nara-
¿a pracownika na bezpo�rednie niebezpieczeñstwo utraty ¿y-
cia albo ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu (art. 220 k.k.);
· rodzaj kary:
- je�li sprawca dzia³a³ umy�lnie - kara pozbawienia wolno�ci do
lat 3;
- je�li sprawca dzia³a³ nieumy�lnie:
- grzywna;
- kara ograniczenia wolno�ci;
- kara pozbawienia wolno�ci do roku.
Nie podlega karze sprawca, który dobrowolnie uchyli³ gro¿¹ce
niebezpieczeñstwo.
2) Kto podlega odpowiedzialno�ci:
· kto wbrew obowi¹zkowi nie zawiadamia w terminie w³a�ci-
wego organu o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej
albo nie sporz¹dza lub nie przedstawia wymaganej dokumen-
tacji (art. 221 k.k.);
· rodzaj kary:
- grzywna do 180 stawek dziennych albo
- kara ograniczenia wolno�ci
· odpowiedzialno�æ cywilna (art. 415 k.c., art. 429 k.c.,
art. 430 k.c., art. 435 k.c.).

W sytuacji, gdy otrzymane na podstawie �ustawy wypad-
kowej� �wiadczenia nie wyrównuj¹ w pe³ni szkody bêd¹cej na-
stêpstwem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej � po-
szkodowany pracownik lub w przypadku �mierci pracownika
� jego rodzina � mog¹ dochodziæ od pracodawcy odszkodo-
wania wyrównawczego na drodze powództwa cywilnego.
· Rodzaje cywilnej odpowiedzialno�ci pracodawcy:
· odpowiedzialno�æ za w³asne czyny (art. 415 k.c.);
· odpowiedzialno�æ za cudze czyny (art. 429 k.c.);
· odpowiedzialno�æ za podw³adnego (art. 430 k.c.);
· odpowiedzialno�æ za szkodê wyrz¹dzon¹ w zwi¹zku z ru-
chem przedsiêbiorstwa i u¿yciem elementarnych si³ przyrody
(art. 435 k.c.).
· Rodzaje �wiadczeñ odszkodowawczych (art. 444 k.c.,
art. 445 § 1 k.c., art. 446 k.c., art. 447 k.c.):
· zwrot kosztów leczenia;
· wyp³acenie sumy potrzebnej do przygotowania siê poszko-
dowanego do wykonywania innego zawodu;
· renta;
· renta �rodzinna�;
· zado�æuczynienie pieniê¿ne za doznan¹ krzywdê;
· zwrot kosztów pogrzebu;
· jednorazowe odszkodowanie.

                                                                 Mgr Aneta Sosna
                                                             Specjalista ds BHP

W sobotnie po³udnie 25 listopada 2006 r. niewielka grupa leka-
rzy weterynarii (pomimo wys³ania licznych zaproszeñ) spotka-
³a siê w Sali Konferencyjnej Wojewódzkiego Inspektoratu We-
terynarii w Katowicach przy ulicy Brynowskiej z nietuzinkow¹
osob¹: z doktorem nauk weterynaryjnych, nauczycielem aka-
demickim � jak siê okaza³o ju¿ nie Akademii Rolniczej we
Wroc³awiu tylko Uniwersytetu Przyrodniczego (od 23 listopa-
da br. wesz³a w ¿ycie ustawa zmieniaj¹ca nazwê tej uczelni,
kolejne przystosowanie do wymogów Unii Europejskiej), ab-
solwentem Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu na Wydzia-
le Marketingu, wiceprezesem Dolno�l¹skiej Izby Lekarsko-We-

SZKOLENIE Z ZAKRESU MARKETINGU

terynaryjnej, a w poprzedniej kadencji prezesem tej¿e Izby,
doktorem Robertem Karczmarczykiem.

Powodem spotkania by³o zorganizowane przez nasz¹ Izbê
szkolenie z zakresu marketingu w zak³adach leczniczych dla
zwierz¹t. Mimo trudno�ci (brak rzutnika multimedialnego,
obiecanego przez gospodarzy budynku � wynik niedogadania
siê? Podanie sprzecznych informacji?) poradzili�my sobie.
Grupka zainteresowanych skupi³a swoj¹ uwagê na osobie pre-
legenta, a nowo zakupiony przez Izbê laptop okaza³ siê bardzo
przydatnym sprzêtem, choæ z ma³ym ekranem. Nic nie zak³ó-
ca³o wiêc s³uchania i obserwowania mówcy, który z wielkim
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Zainteresowania pozazawodowe lekarzy weterynarii nie s¹
zbyt imponuj¹ce, chocia¿ uprawianie sportu czy zainteresowa-
nie sportem nie nale¿¹ do rzadko�ci w naszej profesji. �wiad-

czyæ o tym mog¹ chocia¿by kolejne, bo po raz pi¹ty organizo-
wane Mistrzostwa Polski w narciarstwie alpejskim, rozgrywane
na Dolnym �l¹sku czy kolejna edycja Pucharu dr. Seidla, orga-
nizowana w rejonie Beskidów przez firmê Laboratorium Der-
ma Pharm Sp. z o.o.
Poniewa¿ urlop rozk³adam na letni i zimowy, to ten zimowy od
lat spêdzam na nartach na S³owacji � bo to i du¿o taniej ni¿
w krajach alpejskich, a co do infrastruktury zdecydowanie le-
piej ni¿ u nas, st¹d wyjazd na narty ostatnio kojarzê g³ównie ze
S³owacj¹.
Zamys³ organizowania Miêdzynarodowych Zawodów Narciar-
skich dla Lekarzy Weterynarii chodzi³ mi po g³owie od wielu
lat. Zaproponowa³em kolegom lekarzom weterynarii z Dolne-
go Kubina na S³owacji zorganizowanie miêdzynarodowych
weterynaryjnych zawodów, co zosta³o przyjête z du¿¹ aprobat¹

MIÊDZYNARODOWE ZAWODY LEKARZY WETERYNARII
W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM

O PUCHAR EUROREGIONU BESKIDY
i rado�ci¹. Ustalili�my miejsce, czas i kategorie (wyszli�my
z za³o¿enia, ¿e to do�æ istotna sprawa, bo trudno porównywaæ
sprawno�æ oldbojów z trzydziestolatkami). Ustalone zosta³y
równie¿ zasady, ¿e zaprosimy na zawody po ok. 35 zawodni-
ków z Polski, S³owacji i Czech, zawody bêd¹ bezp³atne, ka¿dy
uczestnik dostanie ca³odzienny skipas i posi³ek.

I sta³o siê � w sobotê 3 lutego 2007 r., w piêknej, zimowej
scenerii gór w okolicy Dolnego Kubina na S³owacji odby³y siê
zawody narciarskie dla lekarzy weterynarii. Wprawdzie Czesi
nie podjêli w pe³ni wyzwania � by³o ich tylko 5 osób, ale za to
z Polski przyjecha³o 24 zawodników, a S³owaków by³o a¿ 32.
Wyj¹tkowo skromnie by³y reprezentowane zawodniczki z Pol-

ski � tylko 3 osoby, w tym tylko 2 sklasyfikowane, poniewa¿
Dorota Niedziela z Kêt (jedna z faworytek) skrêci³a nogê
w pierwszym przeje�dzie. W tych kategoriach S³owaczki zgar-
nê³y prawie wszystko, wygra³y kategoriê do 35 lat � Drahomira
Kvochova, trzecia w tej kategorii by³a Polka Alina Srokol.
W kategorii powy¿ej 35 lat puchar zdoby³a Patrycja Vankuso-

zapa³em, profesjonalnie, wszak
na co dzieñ przekazuje wiedzê
swoim studentom, omawia³ rze-
czy wydawa³o siê oczywiste,
a jednak nowe, wa¿ne. �wiad-
czy³y o tym wci¹¿ zadawane py-
tania osób, którzy pracuj¹
w swoich zak³adach leczniczych
dla zwierz¹t.
I tak dowiedzieli�my siê co trze-
ba zrobiæ, by klient ze swoim pu-
pilem wychodzi³ z zak³adu lecz-
niczego dla zwierz¹t zadowolo-
ny, by wróci³, by nas zarekomen-

dowa³ swoim znajomym. Jak postêpowaæ, by opiekun zwierzê-
cia móg³ nas pozytywnie oceniæ po wygl¹dzie poczekalni, pro-
fesjonalnym przywitaniu, okazaniu maksimum zainteresowa-
nia, traktowaniu jak jedynego, najwa¿niejszego klienta, bo -
jak to powtarza³ nasz go�æ: nie ma on mo¿liwo�ci oceniæ naszej
wirtuozerii skalpela ani zakresu wiedzy, któr¹ posiadamy. Nie

zagl¹da nam bowiem do sali operacyjnej, nie patrzy na rêce
podczas zabiegu. Dr Karczmarczyk podpowiada³ równie¿ jak
rozmawiaæ, jakich s³ów i wyra¿eñ nie u¿ywaæ, na jakie szcze-
gó³y zwracaæ uwagê. Na koniec, choæ to te¿ jest oczywiste (czy
aby na pewno?) poruszy³ kwestiê etyki zawodowej i co za tym
idzie, powody narastaj¹cej liczby skarg do rzeczników odpo-
wiedzialno�ci zawodowej, co równie¿ spotka³o siê z ¿ywym
zainteresowaniem, i podpowiedzia³ (przypomnia³?), jak takich
sytuacji unikn¹æ, jak siê zachowaæ w sytuacjach stresuj¹cych,
jak ³agodziæ konflikty.

Wyk³ad by³ wielce pouczaj¹cy, wszyscy zgromadzeni wy-
chodzili po trzech godzinach zadowoleni, a przedstawiciele or-
ganizatorów d³ugo dziêkowali dr. Robertowi Karczmarczyko-
wi i zapraszali do ponownego odwiedzenia naszego terenu,
b¹d� z nowymi tematami wyk³adów, b¹d� tylko towarzysko,
jako przedstawiciela zaprzyja�nionej Izby. Kto nie by³, niech
¿a³uje, bo by³o to po¿ytecznie spêdzone sobotnie po³udnie. Ja
by³am, s³ucha³am, zapamiêta³am.

Magdalena Górska, 26.11.2006 r.
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Koniec starego roku i pocz¹tek nowego to tradycyjny ju¿
termin spotkania Klubu Seniora Lekarzy Weterynarii Regionu
Czêstochowskiego. Tradycyjny, bo przecie¿ spotykamy siê ju¿
osiem lat, a spotkania op³atkowo-noworoczne maj¹ swój urok.

SENIORSKIE   SPOTKANIE
Pocz¹tek nowego 2007 roku, w dniu 4 stycznia odby³o siê na-
sze, klubowe, �wi¹teczne spotkanie. Tym razem nie w udostêp-
nianym nam przez Pow. Lek. Wet. pomieszczeniu, ale w kawia-
rence, w hali sportowej �Polonia,� oczywi�cie w Czêstocho-
wie. Prócz sta³ych cz³onków klubu, pojawi³y siê równie¿ ma³-
¿onki  niektórych kolegów � Krysia, Mira, Renia i Danusia.
Powitali�my  je  serdecznie w naszym klubowym  gronie.
Z zaproszonych  go�ci  zjawi³  siê  wiceprezes �l¹skiej Izby �
Andrzej Alweil. Szkoda, ¿e nie mogli byæ cz³onkowie Krajo-
wej Rady � wiceprezes dr Miros³aw Tomaszewski  i  lek. wet.
Jerzy Smogorzewski (posiedzenie Krajowej Rady).
Przyby³ych powita³ prezes klubu Andrzej Szlichta, podkre�la-
j¹c równie¿ znaczenie  w naszej polskiej tradycji wieczerzy wi-
gilijnej i obchodzonych �wi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego
Roku. Po tym krótkim wstêpie g³os za bra³ kol. A. Alweil, dziê-
kuj¹c za zaproszenie przekaza³ ¿yczenia od  prezesa i Okrêgo-
wej Rady. Po tych wyst¹pieniach uczestnicy spotkania po³ama
li siê op³atkiem i sk³adali sobie ¿yczenia � dominowa³y  ¿ycze-
nia  zdrowia � wszak wszyscy panowie s¹ w dojrza³ym wieku.
Có¿ panie jeszcze  musz¹ poczekaæ, aby nam dorównaæ. Po

va, a trzecie miejsce zajê³a Polka Gra¿yna £ach z Boles³awca
�l¹skiego.
Z mê¿czyznami by³o ju¿ trochê inaczej, tutaj by³y 4 kategorie
i zdecydowanie wiêksza konkurencja. W kategorii do 35 lat
zwyciê¿y³ Adam Opalski z Ma³opolski, kolejne 5 miejsc zajêli
sami Polacy (drugie miejsce Wojciech T³ustochowicz, a trzecie
Marek Wierzbinka). Najbardziej obsadzona kategoria mê¿-
czyzn to wiek 35-50 lat � sklasyfikowano 19 zawodników,
zwyciê¿y³ Czech Milan Kladnicek, a drugie i trzecie miejsce
zajêli odpowiednio Krzysztof Pilch z Wis³y i Pawe³ Kania
z ¯ywca.

W kategorii 50-60 lat klas¹ dla siebie i ca³ych zawodów by³
�stary� i wytrawny narciarz Tadeusz Dziubek z Makowa Pod-
halañskiego. Jego skromno�æ, kole¿eñsko�æ, a przede wszyst-
kim styl i technikê jazdy znaj¹ wszyscy koledzy, którzy upra-
wiaj¹ narciarstwo alpejskie. W pierwszym przeje�dzie pokaza³,
kto tu rz¹dzi i zdeklasowa³ pozosta³ych, uzyska³ równie¿ naj-
lepszy czas drugiego przejzadu. To w³a�nie on wygra³ zdecy-
dowanie klasyfikacjê generaln¹. Na pytanie dziennikarzy, jak
nale¿y je�dziæ, aby wygrywaæ, z w³a�ciwym sobie spokojem
odpowiedzia³ �nale¿y pozwoliæ nartom jechaæ� � dobre sobie.
Drugie i trzecie miejsce tak¿e w tej kategorii zajêli Polacy, od-
powiednio Adam Iska³a z Raciborza i Boles³aw £ach z Bole-
s³awca (kontuzjowany).

Kategoria old to moja kategoria, mia³em wiêc ochotê je�li
ju¿ nie wygraæ, to stan¹æ na pudle (a dok³adnie na pieñku) i...
uda³o siê. Wprawdzie Martin Krajci z Mikulasza na S³owacji
by³ poza moimi i innych mo¿liwo�ciami, ale pud³o by³o, a trze-
cie miejsce zaj¹³ te¿ Polak - Zdzis³aw Lach  z Boles³awca. Kla-
syfikacjê generaln¹ wygra³ Tadeusz Dziubek, drugi by³ Milan
Kladnicek z Czech, a trzeci Krzysztof Pilch.
Nale¿y przyznaæ, ¿e warunki pogodowe nie by³y najlepsze,
przez ca³¹ noc i ca³y czas trwania zawodów pada³ gêsty �nieg,

wiêc S³owacy slalom gigant ustawili na ³agodnym nieurozma-
iconym i trochê krótkim stoku, t³umacz¹c, ¿e �nieg jest �wie¿y
i niezwi¹zany z gruntem, a jazda w takich warunkach po bar-
dziej stromym stoku mog³aby byæ niebezpieczna.

Po rozdaniu pucharów dla zwyciêzców w poszczególnych
kategoriach oraz dyplomów za drugie i trzecie miejsce uczest-
nicy zostali zaproszeni do siedziby laboratorium weterynaryj-
nego w Dolnym Kubinie, gdzie przy kwa�nicy i innych smako-
³ykach rozprawiali�my nie tylko o zawodach. Poniewa¿ S³owa-
cy deklaruj¹ chêæ organizowania kolejnej edycji zawodów,
umówili�my siê, ¿e za rok zorganizujemy drug¹ edycjê Miê-
dzynarodowych Zawodów w Narciarstwie Alpejskim dla Leka-
rzy Weterynarii. Rozwa¿ymy równie¿ czy aby nie zaprosiæ Wê-
grów i Austriaków.

Daniel Wierzbinka
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¿yczeniach, u�ciskach i poca³unkach nadesz³a pora na toast,
oczywi�cie szampanem, za Nowy 2007 Rok.
Zaczê³o siê biesiadowanie; czerwony barszczyk z krokietami,
pierogi  z kapust¹, karp sma¿ony, �ledzie, a wiêc potrawy �wi-
gilijne�. Wszyscy zajadali ze smakiem, tocz¹c rozmowy niezu-
pe³nie powa¿ne. Przecie¿ to spotkanie kole¿eñskie �starych�
przyjació³, a nie s³u¿bowa  �nasiadówka� u szefa. Starsi pano-
wie  wznosili te¿ toasty, a wiêc  by³o jak w piosence: �...za
zdrowie pañ, panowie�,  czy te¿ �...wiêc pijmy zdrowie szwo-
le¿erowie �,  choæ to ju¿ �nie takie szwole¿ery�, jak przed laty.
Nie zabrak³o te¿ ciast przyniesionych przez Danusiê, Krysiê
i Haniê. Panowie mieli inne �obowi¹zki�, wiadomo - �mêskie�,
choæ Alina te¿ stanê³a na wysoko�ci zadania... Tak w mi³ej at-
mosferze up³ynê³o czwartkowe przedpo³udnie.

Mo¿e trwa³oby d³u¿ej, gdyby nie �Ma³yszomania�- trzeba
zd¹¿yæ na skoki. Za rok znowu bêdzie tego typu spotkanie, ale

Mamy w swoim lekarsko-weterynaryjnym gronie wielu utalen-
towanych kolegów. Ma³o o nich wiemy. S¹ skromni, nie mówi¹
o swoich talentach. Czasami ca³kiem przypadkowo dowiaduje-
my siê, ¿e Adam da³ wspania³y koncert gitarowy, Andrzej wy-
rze�bi³ bitwê pod Grunwaldem, a Marian namalowa³ piêkne
pejza¿e. Chcia³bym na ³amach Biuletynu Weterynaryjnego
wszystkim czytaj¹cym nasze pismo przybli¿yæ osoby, które
oprócz zawodu lekarza weterynarii uprawiaj¹ sztukê przez
du¿e �S�.
W dniu 28.12.2006 r. razem z koleg¹ Wojtkiem Johnem poje-
chali�my do Chorzowa na wystawê obrazów lekarza weteryna-
rii Mariana Rosika. To, co zobaczyli�my by³o dla nas wspania-
³ym prze¿yciem artystycznym. Z Marianem przeprowadzili�my
wywiad, który drukujemy w ca³o�ci po to, aby przybli¿yæ
wszystkim t¹ wspania³a postaæ lekarza artysty.
E.W.  Jeste�my na wystawie malarstwa Mariana Rosika w klu-
bie chorzowskiej spó³dzielni mieszkaniowej. Prosimy kolegê
Mariana o kilka s³ów. Marianie, studia weterynaryjne skoñczy-
³e� na Akademii Rolniczej we Wroc³awiu w roku�?
M.R. Och, to ju¿ prehistoria, ale by³ to chyba rok 1970 plus
minus.
E.W. Na studiach Marianie mia³e� tragiczny w skutkach wypa-
dek. Czy mo¿esz nam opowiedzieæ, co siê wydarzy³o?
M.R. Do tego wypadku dosz³o na ostatnim roku studiów,
w zasadzie na pi¹tym (na X semestrze), na praktyce weteryna-
ryjnej. By³ to, niestety, popisowy skok do wody, który zakoñ-
czy³ siê tragicznie, z³amaniem krêgos³upa na odcinku szyjnym
na wysoko�ci C-6.

SPOTKANIE Z ARTYST¥

w miêdzyczasie bêdzie �wielkanocne jajeczko�, jubileusze 75-
lecia naszych kolegów, imieniny kole¿anek i kolegów, a o  tych
sprawach pamiêtamy. Mi³o jest spêdziæ nieco czasu w�ród
przyjació³,  nie my�leæ o ró¿nych dolegliwo�ciach i k³opotach
dnia codziennego.
Spotkanie up³ynê³o w mi³ej atmosferze, wszak znamy siê od
wielu lat, spotykamy siê ka¿dego miesi¹ca, oczywi�cie je¿eli
zdrowie i czas pozwala. Miniony rok by³ dla naszego klubu
³askawy � nikt nie odszedl �na zawsze�, a przyby³ kol. A. Bi-
liñski z Lubliñca. Mo¿e  bie¿¹cy  rok bêdzie dla seniorów rów-
nie ³askawy. �Drzwi� naszego klubu stoj¹ otworem, ka¿dy
emeryt bêdzie mile widziany, je¿eli tylko zechce uczestniczyæ
w naszych spotkaniach. A wiêc do zobaczenia.

Czêstochowa, styczeñ 2007 r.
Andrzej  Szlichta

E.W. Od tego czasu jeste� skazany na fotel inwalidzki, ale je-
ste� niezwykle dzielnym cz³owiekiem i zaraz po studiach pro-
wadzi³e� pracowniê parazytologiczn¹. Stworzy³e� laboratorium
diagnostyczne w domu. Jak d³ugo prowadzi³e� analitykê para-
zytologiczn¹?
M.R. Chyba trwa³o to 19 lat i rzeczywi�cie laboratorium przez
ten czas prosperowa³o, do czasu niestety, prywatyzacji wetery-
narii, kiedy dosta³em wymówienie, no i wyl¹dowa³em na lo-
dzie. Po 19 latach pracy.
E.W. Jest to przykre, ale my�lê, ¿e to, czym w tej chwili siê
zajmujesz jest znacznie bardziej ciekawe ni¿ zajmowanie siê
diagnostyk¹ parazytologiczn¹ (aczkolwiek bardzo potrzebn¹).
W którym� momencie swojego ¿ycia poczu³e� potrzebê malo-
wania. Czy mo¿esz nam powiedzieæ, kiedy to siê sta³o?
M.R. To by³o bardzo dawno. Pozazdro�ci³em szwagrowi, który
tworzy³ ró¿ne kompozycje, no i to by³a g³ówna przyczyna, któ-
ra mnie do tego pchnê³a. Wcze�niej interesowa³em siê malar-
stwem, ale na zasadzie intuicyjnej. To po prostu na mnie od
tego momentu zadzia³a³o (by³ to mniej wiêcej ju¿ ostatni rok
studiów). Nawet mia³em wystawê we Wroc³awiu z damskim ak-
tem.
E.W. Czy w³a�nie chcia³e� zaznaczyæ, ¿e to by³y liczne akty
¿eñskie?
M.R. Jeden na pewno.
E.W. Czyli ju¿ bardzo dawno odczu³e� potrzebê malowania.
A tak naprawdê, kiedy rozwin¹³e� skrzyd³a?
M.R. No pó�niej by³a rehabilitacja, w³a�ciwie musia³em siê od
nowa uczyæ pisania i innych manualnych historii. Wykorzysta-
³em malowanie jako tak¹ odskoczniê, nie nudn¹, ale w miarê
ciekaw¹, ¿eby popracowaæ nad sob¹, no i poszed³em, jak gdy-
by w tym kierunku.
E.W. Czy od razu malowa³e� obrazy olejne?
M.R. Na pocz¹tku g³ównie rysunek. Pierwsza wystawa to by³y
nie oleje, ale tzw. emalie. No a dalej by³y czyste oleje i grafiki.
Pó�niej by³a du¿a czê�æ grafik komputerowych, ale to jeszcze
u zarania na ATARI. Robi³em te¿ wystawy, produkowa³em siê
te¿ w czasopismach, ilustracje do przynamniej jednej ksi¹¿ki
te¿ pope³ni³em. No, a w tej chwili to jest ju¿ czyste malarstwo,
akwarela. Komputery mnie nie interesuj¹, chocia¿ mo¿e do
nich wrócê.
E.W. Marianie, jakie tematy dominowa³y pocz¹tkowo w Twojej
sztuce? Bo teraz widzimy pejza¿e, widzimy martw¹ naturê, ale
jak zacz¹³e�? Czy to by³y plenery?
M.R. W my�l zasady, ¿e �wszystkie chwyty dozwolone�, by³y
ró¿ne techniki, by³y ró¿ne inspiracje, ale mo¿na powiedzieæ, ¿e
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by³y to pewne standardy. Generalnie by³a to pogoñ za iluzj¹
doskona³¹, d¹¿enie do piêkna absolutnego, co niestety, do dzi-
siaj mi siê nie uda³o.
E.W. Czy twoje obrazy by³y ju¿ kiedy� wystawiane? Czy mó-
g³aby� nam powiedzieæ, gdzie i kiedy?
M.R. Odsy³am do danych osobowych. Wystaw by³o od groma.
Od kilkunastu do kilkudziesiêciu indywidualnych. Bêdê mu-
sia³ dok³adnie policzyæ, ale ok. 20 indywidualnych, nie licz¹c
zbiorowych. Je¿eli chodzi o nagrody, to by³o parê drobnych,
specjalnie mnie ten kierunek nie interesowa³. Ale by³o tego tro-
chê.
E.W. Jak d³ugo powstaje jedno dzie³o. Czy malujesz od razu
parê obrazów, czy te¿ malujesz jeden od pocz¹tku do koñca
i jak d³ugo go tworzysz?
M.R. To jest podstawowe pytanie. Co niektórzy podpowiadaj¹,
¿e obraz maluje siê ca³e ¿ycie. No ja te¿ mniej wiêcej, bo do-
�wiadczenie jest najistotniejsze w tej dzia³alno�æ. Poza tym
malujê ró¿nie, od ma³ych serii poprzez jaki� okre�lony temat.
Zale¿y od potrzeby ducha i potrzeby chwili, ¿e tak siê wyra¿ê.
E.W. Z twoich p³ócien emanuje ciep³o, piêkny koloryt, rado�æ
¿ycia. Czy taki jeste� naprawdê?
M.R. Nie mam wyj�cia. W koñcu szukanie piêkna prawdy
i mi³o�ci to jest jedna z dziedzin sztuki. No, a w tej naszej szarej
rzeczywisto�ci, gdzie mamy do wyboru filozofiê wielkiego wy-
buchu popart¹ teori¹ genetyczn¹, musimy niestety siê oszuki-
waæ i szukaæ tego piêkna. I chyba je znajdziemy w ostatecz-
nym rozrachunku.
E.W. Wspaniale powiedziane.
M.R. Cel siê liczy, ale w koñcu jest to bez przerwy znikaj¹cy
punkt.
E.W. Marianie, mamy kolegê - Wojtka Jona, te¿ lekarza wetery-

narii, który tak, jak i ty, piêknie maluje. Poprosimy Wojtka,
¿eby opowiedzia³, jak odbiera Twoj¹ sztukê.
W.J. Jak ja odbieram�? W zasadzie Ewa ju¿ powiedzia³a
wszystko. Widzê tutaj doskona³e wspó³granie dwóch rzeczy:
mianowicie realizmu, a jednocze�nie stylizacji. Piêkne opero-
wanie barw¹, obrazy radosne, obrazy �wietliste, du¿o �wiat³a.
Có¿ wiêcej powiedzieæ. Mnie siê po prostu podobaj¹. Widaæ
tutaj cykle. Nie jest to przypadkowo�æ. Widaæ jedn¹ rêkê na
wszystkich obrazach i jest to równie¿ szalenie wa¿ne. Wydaje
mi siê (nie wiem czy mam racjê czy nie), ¿e jaki� okres poszu-
kiwañ zosta³ ju¿ zakoñczony, poniewa¿ jest to jeden styl, jedna
rêka. Autor jest rozpoznawalny.
E.W. Przy okazji chcia³bym jeszcze zadaæ pytania. Czy nale¿y
pan lub nale¿a³ do jakich� stowarzyszeñ  zwi¹zanych z plasty-
k¹? Teraz poznawanie warsztatu - czy tak zwan¹ metod¹ w³a-
sn¹, czy pod okiem kogo�?
M.R. Te¿ by³y ró¿ne drogi, ró¿ne �cie¿ki wchodzenia w kon-
takt z plastykami zawodowymi. Miêdzy innymi Gorajem, na-
stêpnie na tapecie by³ s³ynny chorzowski Knobloch - mój �oj-
ciec chrzestny�. Inspiracje? Mnie inspiruje impresjonizm van
Gogha. Chcia³bym pój�æ w �lad Rembrandta. Studiujê techniki
malarskie, tylko nie wiem, jak je ugry�æ, ¿eby to nie by³o do-

s³ownie takie, powiedzmy jak Rembrandt, ale bardziej wspó³-
czesne. Jestem na dobrej drodze. Przynajmniej tak mi siê wy-
daje. Przepraszam, mo¿e to by³o zarozumia³e.
W.J. Czyli mam rozumieæ, ¿e jeszcze dalej trwaj¹ pana poszu-
kiwania? Bo ja tu widzê rzeczy dojrza³e.
M.R. No jeszcze mi siê nie spieszy na tamten �wiat. My�lê, ¿e
jeszcze pope³niê parê g³upstw.
W.J. Tutaj widzê obrazy olejne. Ewa mówi³a ju¿ dzisiaj o tech-
nikach, ale czy na dzieñ dzisiejszy tylko olej?
M.R. Wydaje mi siê najprzyjemniejszy i najciekawszy. Chocia¿
teraz techniki komputerowe daj¹ ogromne mo¿liwo�ci. Taki
przyk³ad: niedawno rozmawia³em z pewnym plastykiem cho-
rzowskim z panem Kuczokiem i przedstawi³em mu mo¿liwo�ci
robienia grafik komputerowych a  i on podsumowa³ sprawê: po
cholerê studiowa³em tyle lat, jak mo¿na na komputerze tak
szybko i ³atwo zrobiæ obraz. Czyli mo¿e to byæ jaka� droga,
mimo ¿e niezbyt ciekawa, któr¹ mo¿na by pój�æ.
W.J. Rzeczywi�cie techniki komputerowe dzisiaj otwieraj¹ ca³-
kiem nowe mo¿liwo�ci, ale do tego dochodzi opanowanie
warsztatu. A wiêc perfekcja opanowania komputera i progra-
mów zwi¹zanych z plastyk¹. Jak pan sobie z tym radzi?
M.R. Problemów z technikami, z komputerem nie mam. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e jest to mój ¿ywio³. Tyle, ¿e wydaj¹ mi siê te
techniki ma³o atrakcyjne. Zbyt ³atwe po prostu. My�lê wiêc, ¿e
nie têdy droga.
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W.J. A co� bli¿szego o wystawach? W jakich miastach, w ja-
kich krajach?
M.R. Wystawy  mia³y miejsce przede wszystkim w Reptach
w o�rodku rehabilitacyjnym, gdzie czêsto je�dzi³em. A najczê-
�ciej w Chorzowie. Tak¿e nie by³y to jakie� dalekie wycieczki.
Niemniej moje obrazy wêdrowa³y w ró¿ne strony �wiata. Po-
dobno s¹ w Australii, w Stanach, w Kanadzie.
W.J. Czy da siê okre�liæ ile ju¿ lat zajmuje siê pan malarstwem?
M.R. Gdybym mia³ na powa¿nie okre�liæ, to chyba by³ rok
1968, a po 1970, to ju¿ na pewno. To wtedy by³ ten mój ¿ywio³.
A co do ilo�ci�? To by³y moje skromne mo¿liwo�ci, bo mog³o
tego byæ znacznie wiêcej, ale w koñcu nie o ilo�æ chodzi.
E.W. Marianie, we wrze�niu by³o spotkanie absolwentów Aka-
demii Rolniczej we Wroc³awiu, w którym bra³e� udzia³ i po-
dobno otrzyma³e� wspania³y prezent od kolegów. Czy mo¿esz
nam co� na ten temat powiedzieæ?

M.R. Mia³em zamiar wzi¹æ udzia³ w tym zje�dzie, ale z powo-
du upa³ów jako� nie mog³em siê zmobilizowaæ. Koledzy  bar-
dzo mnie zaskoczyli - postanowili po zje�dzie wrêczyæ mi pre-
zent. Ku mojemu zaskoczeniu i ¿enadzie, musia³em go przy-
j¹æ. Tak¿e chcia³bym t¹ drog¹ podziêkowaæ kolegom, którzy
brali w tym udzia³.
E.W. A czy mo¿esz nam zdradziæ, co to by³ za prezent?
M.R. Bardzo mi³y i przyjemny. Zainwestowali w sprzêt rehabi-
litacyjny, na którym dzisiaj siedzê. Proszê tak¿e przekazaæ, ¿e
inwestycja by³a dla mnie bardzo atrakcyjna.
E.W. Na pewno podziêkujemy na ³amach Biuletynu Weteryna-
ryjnego. Dziêkujemy bardzo  za rozmowê i prosimy o dalsze
piêkne obrazy Twojego autorstwa.

Wywiad przeprowadzili:
lek. wet. Ewa Wtorek i lek. wet. Wojciech John

Ponownie zwracamy siê z apelem o przekazanie na adres Izby lub inny wskazany �Kart informacyjnych� i zdjê-
cia. Jest to niezbêdne do opracowania wykazu i biografii lekarzy weterynarii, którzy pracowali lub pracuj¹ na terenie
�l¹ska.
Zespó³ powo³any do tego opracowania zwraca siê z gor¹c¹ pro�b¹ o powa¿ne potraktowanie tego zagadnienia
i niezw³oczne przes³anie �kart informacyjnych�, co u³atwi nam kontynuowanie prac, do których zostali�my zobligo-
wani przez Radê. Pragnieniem naszym jest umieszczenie w przygotowywanym opracowaniu jak najwiêkszej liczby
biografii naszych Kole¿anek i Kolegów.

Oczywi�cie nades³anie danych osobowych nie jest obowi¹zkowe. W opracowaniu umieszczone zostan¹ te osoby,
które przeka¿¹ informacje o sobie najpó�niej do koñca maja br. Prosimy nie zwlekajcie z wys³aniem! Kole¿anki
i Kolegów, którzy nie dostarczyli zdjêæ, prosimy o ich przekazanie.

Przewodnicz¹cy zespo³u
Andrzej Szlichta

KOLE¯ANKI I KOLEDZY!

WYDARZENIA



35
MARZEC  2007 BIULETYN      �L¥SKIEJ     IZBY     LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

Pomimo przeciwno�ci si³ natury, wiosennej aury i trudnych warunków narciarskich, czwarty �Puchar
dr Seidla� doszed³ do skutku. I to odby³ siê wielce udanie z du¿ym zadowoleniem uczestników i satysfakcj¹
organizatorów. Janusz Æwik z Derma Pharm, jak zwykle stan¹³ na wysoko�ci zadania i zorganizowa³ zawody
i imprezê plenerow¹ dla lekarzy weterynarii oraz ich rodzin na wysokim poziomie. Niech ¿a³uj¹ wszyscy ci,
którzy nie uwierzyli, ¿e jednak tej zimy da siê pozje¿d¿aæ na �niegu.

Zaciêta walka w trzech kategoriach na stoku, dobre humory i gor¹ce dania w du¿ym wyborze po zawo-
dach, a tak¿e uroczyste wrêczenie nagród zwyciêzcom to w telegraficznym skrócie przebieg spotkania. Poni-
¿ej kilka zdjêæ i mam nadziejê szersza galeria z imprezy na naszej stronie internetowej.

Z OSTATNIEJ CHWILI
NA GOR¥CO

tekst i zdjêcia: Andrzej Alweil
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Smacznego jajeczka wielkanocnego,
Du¿ego zaj¹czka czekoladowego,

Zdrowia niezawodnego,
Wielu rado�ci i przez ca³e �wiêta

Samej weso³o�ci.

Najpiêkniejsze, �wi¹teczne, wielkanocne ¿yczenia,
Têczowych pisanek, na stole pyszno�ci,
 Mokrego dyngusa i wspania³ych go�ci.

Wszystkim Cz³onkom
�l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,

ich Rodzinom, najbli¿szym
i innym Czytelnikom Biuletynu

¿yczy Redakcja

inspektora weterynaryjnego ds. higieny �rodków spo¿ywczych zwierzêcego pochodzenia
w dziale higieny �rodków spo¿ywczych zwierzêcego pochodzenia.

Liczba lub wymiar etatu: 1.
G³ówne obowi¹zki: nadzór na �rodkami spo¿ywczymi pochodzenia zwierzêcego.
Wykszta³cenie: wy¿sze weterynaryjne.
Wymagania konieczne: prawo wykonywania zawodu, prawo jazdy kat �B�, znajomo�æ obs³ugi komputera.
Wymagania po¿¹dane: znajomo�æ jêzyka angielskiego.
Wymagane dokumenty i o�wiadczenia:
- kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
- kopie dokumentów potwierdzaj¹cych wykszta³cenie,
- o�wiadczenia kandydata o korzystaniu z pe³ni praw publicznych i o niekaralno�ci za przestêpstwo pope³nione umy�lnie,
- o�wiadczenie kandydata o niekaralno�ci za przestêpstwo skarbowe pope³nione umy�lnie,
- o�wiadczenie kandydata o wyra¿eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- ¿yciorys i list motywacyjny.
Kopie innych dokumentów i o�wiadczenia: �wiadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy, prawo jazdy, prawo wykony-
wania zawodu.
Dokumenty nale¿y sk³adaæ w terminie do: 20-03-2007 r. pod adresem:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 43-316 Bielsko-Bia³a, ul. Karpacka 76.
Inne informacje: kontakt telefoniczny 0-33-4960180.

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII
W BIELSKU-BIA£EJ

  poszukuje kandydatów na stanowisko:

NA GOR¥CO


