
Spis tre�ci

M. Górska - Z ¿ycia Rady .................................................................................................................................................................................................... 2

UCHWA£A Nr 331/III/2004 ............................................................................................................................................................................................... 3

UCHWA£A Nr 332/III/2004 ............................................................................................................................................................................................... 3

UCHWA£A Nr 335/III/2004 ............................................................................................................................................................................................... 6

Dzia³alno�æ Krajowej Izby Lekarsko�Weterynaryjnej oraz kalendarium dotycz¹ce problematyki podatku VAT i umów
do wyznaczeñ lekarzy weterynarii wolnej praktyki podpisywanych z Powiatowym Lekarzem Weterynarii ...................................................................... 7

M. Konopa - Paszporty ........................................................................................................................................................................................................ 9

Andrzej Alweil - Paszporty okiem praktyka ...................................................................................................................................................................... 10

Rejestracja zak³adów leczniczych dla zwierz¹t - najnowsze wiadomo�ci ......................................................................................................................... 11

Ewa Gra¿yna Wtorek - Scientia potestas est ...................................................................................................................................................................... 13

Andrzej Alweil - Czy warto liczyæ na samorz¹d? .............................................................................................................................................................. 13

Andrzej Rawicz-Grotowski - Nie o ka¿de drzewo mo¿na siê oprzeæ ................................................................................................................................ 14

Lista obecno�ci delegatów na zjazdach sprawozdawczych w czasie III kadencji .............................................................................................................. 16

Andrzej Szlichta - Drugie spotkanie .................................................................................................................................................................................. 19

Andrzej Alweil - �wiêto lekarzy  weterynarii � ju¿ tradycja ............................................................................................................................................. 20

Marek Wieniawa-Narkiewicz - Ba³tyckie impresje ...trochê lata zim¹ .............................................................................................................................. 21

Andrzej Szlichta - Znaszli ten kraj? ................................................................................................................................................................................... 22

Andrzej Szlichta - Z historii  Izby ...................................................................................................................................................................................... 24

Jêzykowa pierwsza pomoc dla lekarzy weterynarii ........................................................................................................................................................... 26

Og³oszenia! Jest praca dla lekarzy weterynarii! ................................................................................................................................................................. 27

Kole¿anki i Koledzy

Jeste�my w okresie bezpo�rednio poprzedzaj¹cym wiêkszo�æ zebrañ w okrêgach wyborczych. Celem tych zebrañ
bêdzie dokonanie wyboru delegatów na Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Weterynarii �l.IL-W, który odbêdzie
siê w marcu 2005 r. Zjazd przyjmie program dzia³ania na kolejne 4 lata oraz dokona wyboru nowych w³adz �l.IL-W w IV
kadencji. Bêdzie to bardzo wa¿ne wydarzenie w ¿yciu �l¹skiego samorz¹du lekarzy weterynarii. Wymaga wiêc naszej
wspólnej aktywno�ci i zaanga¿owania.

W Biuletynie publikujemy informacje o wszystkich wa¿nych dzia³aniach samorz¹du w ostatnim czasie oraz o innych
istotnych zdarzeniach dotycz¹cych  naszego �rodowiska. Miêdzy innymi w pa�dzierniku br. uroczy�cie wrêczono prawo
wykonywania zawodu absolwentom wydzia³ów medycyny weterynaryjnej. Odby³o siê to w czasie tradycyjnego ju¿ wete-
rynaryjnego �wiêta. Poza codziennymi zawodowymi zmaganiami by³a to chwila wytchnienia w O�rodku Szkoleniowo-
Wypoczynkowym KRL-W w Wi�le. Przy okazji wymieniano pogl¹dy dotycz¹ce najbardziej aktualnych tematów, a
zw³aszcza wydawania paszportów dla psów, kotów i tchórzofretek oraz zawierania umów z powiatowymi lekarzami we-
terynarii przy wyznaczaniu wolno praktykuj¹cych lekarzy weterynarii do wykonywania badania zwierz¹t rze�nych i miê-
sa, pe³nienia nadzoru, szczepieñ przeciw w�ciekli�nie itd. Tak wiêc zachêcamy do lektury Biuletynu.

Ju¿ grudzieñ. Zbli¿aj¹ siê �wiêta Bo¿ego Narodzenia, a niebawem wkroczymy w 2005r. Z tej okazji w imieniu Redak-
cji Biuletynu Informacyjnego �l.IL-W sk³adam wszystkim Kole¿ankom i Kolegom oraz Ich rodzinom najlepsze ¿yczenia.
¯yczymy mi³ych, pogodnych �wi¹t oraz wszelkiej pomy�lno�ci w nadchodz¹cym roku.

                                                                                             Micha³ Konopa
                                                                                             Redaktor Naczelny



Z ¿ycia Rady

SESJA XXIII

Posiedzenie otworzy³ prezes - dr Miros³aw Tomaszewski. Po-
wita³ wszystkich obecnych.
G³osowanie za przyjêciem porz¹dku obrad z poprawk¹ (w czê�ci
informacyjnej dopisano punkt o paszportach) oraz protokó³ z po-
przedniej Rady przyjêto jednog³o�nie.
W czê�ci uchwa³odawczej przyjêto piêciu absolwentów uchwa³a-
mi 315-319/III/2004 przyznaj¹c im numery prawa wykonywania
zawodu oraz wpisuj¹c do rejestru �l.IL-W. W zwi¹zku z przenie-
sieniem na teren naszej Izby przejêto uchwa³¹ 320/III/2004 jedn¹
osobê, natomiast uchwa³ami 321-324/III/2004 skre�lono lekarzy
weterynarii, którzy przenie�li siê na teren innych izb. Podjêto te¿
uchwa³y nr 325, 327, 328/III/2004 w sprawie skre�lenia z rejestru
lekarzy weterynarii w zwi¹zku ze zrzeczeniem siê prawa wyko-
nywania zawodu. Uchwa³¹ nr 329/III/2004 nie przychylono siê
do pro�by kolegi w sprawie zwolnienia z p³acenia sk³adek na czas
zawieszenia dzia³alno�ci gospodarczej, natomiast po uzyskaniu
stosownych dokumentów Rada przychyli³a siê do pro�by kolegi i
podjê³a uchwa³ê 330/III/2004. Dwa kolejne wnioski zosta³y odro-
czone do kolejnego posiedzenia w zwi¹zku z brakiem kompletu
dokumentów.

Kolejn¹ uchwa³¹ by³a uchwa³a nr 331/III/2004 (drukowana w
tym numerze Biuletynu) w sprawie przesuniêæ �rodków finanso-
wych w poszczególnych dzia³ach bud¿etu �l.IL-W.
Nastêpnie  Rada  pracowa³a nad projektem uchwa³y w sprawie
utworzenia rejonów wyborczych do przeprowadzenia wyborów
delegatów na okrêgowy zjazd lekarzy weterynarii �l.IL-W, zwo-
³ania zebrañ rejonów wyborczych oraz trybu i zasad wyboru dele-
gatów. I tak: ustalono, ¿e zebrania wyborcze odbêd¹ siê w grud-
niu 2004 i styczniu 2005, a proporcja, któr¹ przyjmujemy to 1
delegat na 6 lekarzy. Wyznaczono osoby do organizacji zebrañ
wyborczych oraz osoby do pe³nienia nadzoru nad wyborami na
rejonowych zebraniach wyborczych. Przyjêto równie¿ zasady
przeprowadzenia zebrañ wyborczych. Po dokonaniu tych ustaleñ
Rada g³osowaniem 12 �za� przyjê³a uchwa³ê nr 332/III/2004, któ-
r¹ drukujemy w tym Biuletynie.
W czê�æ informacyjnej M. Tomaszewski i M. Konopa  jeszcze raz
pokrótce wyja�nili, dlaczego Izba zajmuje siê rozprowadzaniem
paszportów dla psów, kotów i tchórzofretek, w jaki sposób pasz-
porty dostêpne s¹ w izbie, jakie warunki musi spe³niaæ lekarz we-
terynarii, by byæ wpisany do rejestru lekarzy uprawnionych do
wystawiania paszportów.
Rejestracja zak³adów leczniczych dla zwierz¹t.
Poniewa¿ wp³ynê³y pierwsze wnioski kierowników zak³adów
leczniczych dla zwierz¹t: Marcina Perygi z Herb, Stanis³awa Kuci
z Janowa, Aleksandry Ksiê¿yk z Czêstochowy i Joanny Pasterak
z Bierunia, wyznaczono  dwa zespo³y do przeprowadzenia usta-
wowej kontroli nowo powsta³ych zak³adów. Zespó³ pierwszy w
sk³adzie: Beata Fuliñska i Andrzej Szlichta do kontroli trzech
pierwszych i Anna Spyra i Andrzej Alweil � do kontroli w Bieru-
niu. Rada przeg³osowa³a sk³ady osobowe komisji: 8 �za�

Na tym Rada zakoñczy³a obrady.

SESJA XXIV

Posiedzenie Rady wyjazdowej otworzy³ prezes Miros³aw To-
maszewski. Przyjêcie porz¹dku obrad i  protoko³u: jednog³o�nie 8
�za�. W czê�æ uchwa³odawczej podjêto dwie uchwa³y w sprawie
wpisu do ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t (nr 333/
III/2004 i 334/III/2004); dwa wnioski nie zosta³y rozpatrzone  w
zwi¹zku z usterkami technicznymi, które stwierdzi³y zespo³y kon-
troluj¹ce zg³oszone zak³ady lecznicze dla zwierz¹t. Po dokonaniu
stosownych poprawek zak³ady te zostan¹ wpisane do ewidencji.
Nie podjêto równie¿ uchwa³ w sprawie skre�lenia z rejestru leka-
rzy weterynarii w zwi¹zku z niekompletnymi dokumentami (brak
aktu zgonu) lub bardzo du¿ym zad³u¿eniem w stosunku do Izby.
Nastêpnie podjêto uchwa³ê nr 335/III/2004 w sprawie ustalenia
miejsca i daty organizacji zebrañ wyborczych (patrz niniejszy
Biuletyn). Przyznano zapomogê w wysoko�ci 500 z³- koledze,
który z³o¿y³ wniosek w zwi¹zku z  ciê¿k¹ chorob¹ i wi¹¿¹cymi siê
z ni¹ wydatkami. Wniosek wcze�niej zosta³ pozytywnie zaopinio-
wany przez Komisjê Gospodarczo-Finansow¹.

W czê�ci informacyjnej omówiony zosta³ przez redakcjê Biu-
letynu kosztorys wydawanego czasopisma, jego sposób wydawa-
nia i inne czynniki wp³ywaj¹ce na koszty wydania. Omówiona
zosta³a równie¿ nowa strona internetowa, konieczno�æ jej zmie-
nienia oraz prowadzenia (nasza nowa, aktualizowana na bie¿¹co
strona ma adres: izbawetkatowice.pl. Zapraszamy do odwiedzin i
korzystania z informacji tam zawartych � przyp. red.).
W sprawach bie¿¹cych rozpatrywano konieczno�æ i mo¿liwo�æ
zakupienia kamery wideo, któr¹ mo¿na by by³o rejestrowaæ kon-
trolowane zak³ady lecznicze dla zwierz¹t. Nagrania tworzy³yby
swoisty rodzaj dokumentacji i pomaga³y rozstrzygaæ kontrower-
syjne spory. Ewentualno�æ tak¹ prze³o¿ono na nastêpne posiedze-
nie Rady. Planowane jest ono na ok. 22 stycznia 2005 r. Bêdzie to
Rada wielu podsumowañ: kampanii wyborczej, czteroletniej pra-
cy Rady � nagrodzimy lub zganimy niektórych naszych cz³on-
ków.

Nastêpnie rozpatrywano sprawy, które wp³ynê³y do biura Izby
i sposoby ich rozwi¹zañ. A by³y miêdzy innymi: bulwersuj¹ce,
anonimowe doniesienie w sprawie nieprawid³owo�ci i niesolid-
no�ci podczas wyznaczania w jednym z inspektoratów � sprawê
przekazali�my WIW w K-cach, skarga na jednego z kolegów, dot.
naruszenia Kodeksu Etyki i Deontologii � po rozmowie z autork¹
listu sprawa zostanie przekazana ROR. Omówiono warunki, jakie
musi spe³niæ lekarz, aby zostaæ wpisanym na listê lekarzy upraw-
nionych do wydawania paszportów � musi nale¿eæ do naszej Izby.
Przyjêto informacjê Klubu Seniorów � o spotkaniu seniorów za-
wodu w sali konferencyjnej w dniu 02.10.2004 r. oraz przyjêto
stanowisko autorstwa lek. wet. Bogus³awa Kubicy pisz¹cego w
imieniu Rady, dot. nowelizacji ustawy o Inspekcji Weterynaryj-
nej.

Posiedzenie zakoñczy³ M. Tomaszewski zapraszaj¹c wszystkich
zebranych na kolacjê wraz z Pani¹ dyrektor Mari¹ Boratyn-Lau-
dañsk¹ oraz na uroczysto�ci zwi¹zane z obchodami �wiêta Wete-
rynarii w dniu jutrzejszym.

Zredagowa³a: M. Górska

Z POSIEDZEÑ RADY �L¥SKIEJ IZBY
W DNIACH 12 i 22 PA�DZIERNIKA 2004 r.



UCHWA£A Nr  331/III/2004
Rady  �l¹skiej Izby Lekarsko�Weterynaryjnej w Katowicach

z dnia 12 pa�dziernika 2004 r.

w sprawie przesuniêcia �rodków finansowych w poszczególnych dzia³ach bud¿etu �l.IL-W w 2004 r.

Na podstawie art. 10 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach  lekarsko-weterynaryjnych
(tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 187 poz. 1567, z pó�n. zmianami) i § 3 uchwa³y nr 8/2004 Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy
Weterynarii �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach z dnia 18.03.2004 r. uchwala siê co nastêpuje:

§  1

Dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian w bud¿ecie �l.IL-W w 2004 r.
1. �Wp³ywy� zwiêkszyæ o kwotê 8000 z³- (sprzeda¿ paszportów) do kwoty 253.356,61 z³
2. �Wynagrodzenia ze stosunku pracy� zwiêkszyæ z kwoty 36.000 z³- (plan) do kwoty 42.305 z³otych (o 6.305 z³).
3. �Sk³adki ZUS� zwiêkszyæ z kwoty 4.300 z³- (plan) do kwoty 6.221 z³otych (o 1.921z³)
4. �Pozosta³e umowy-zlecenia dla wyk³adowców� zmniejszyæ z kwoty 10.000 z³- (plan) do kwoty 1.774 z³ (o 8.226z³).
5. �Koszty utrzymania biura� zwiêkszyæ z kwoty 55.000 z³-  (plan) do kwoty 63.00 z³otych ( o 8.000 z³) w tym:

� zakup druków, materia³ów biurowych, itd. zwiêkszyæ z 5.000 z³- (plan) do 6.550 z³
� doposa¿enie biura zwiêkszyæ z 10.000 z³- (plan) do 11.500 z³
� us³ugi obce zwiêkszyæ z kwoty 40.000 z³ na 45.000 z³

6. �Koszty organizacji zjazdu� zmniejszyæ z kwoty 4.600 z³- (plan) do kwoty 3.047,12 z³- tj. o 1.552,88 z³, któr¹ to kwotê dodaæ
do �czynszów�: plan � 24.000 z³- po zwiêkszeniu � 25.552,88 z³.

§ 2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Sekretarz Prezes
lek. wet Andrzej Rawicz Grotowski dr Miros³aw Tomaszewski

UZASADNIENIE
Niniejsza uchwa³a nie powoduje dodatkowych skutków finansowych, gdy¿ proponowane zmiany wynikaj¹ z wiêkszej ilo�ci na³o¿o-
nych prac administracyjnych na biuro Izby, co wi¹¿e siê z now¹ organizacj¹ jego pracy, doposa¿eniem i modernizacj¹.

UCHWA£A Nr 332/III/2004
Rady �l¹skiej Izby Lekarsko �Weterynaryjnej w Katowicach

z dnia 12 pa�dziernika 2004r.
w sprawie utworzenia rejonów wyborczych do przeprowadzania wyborów delegatów na Okrêgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii �l¹-

skiej Izby Lekarsko�Weterynaryjnej, zwo³ania zebrañ rejonów wyborczych oraz trybu i zasad wyboru delegatów.

Na podstawie art. 26  ust. 3, 5 i 6 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko � weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 187, poz. 1567 z pó�niejszymi zmianami) oraz §§ 2,  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 regulaminu wy-
borów do organów, za³¹cznik do uchwa³y Krajowej Rady Lekarsko�Weterynaryjnej Nr 78 /00/II z dnia 9 grudnia 2000r. uchwala siê,
co nastêpuje:

§ 1

1.Tworzy siê nastêpuj¹ce rejony wyborcze w �l¹skiej Izbie Lekarsko � Weterynaryjnej w celu wyboru delegatów na okrêgowy
zjazd lekarzy weterynarii o poszczególnych numerach i  zasiêgu:

Nr 1 �Bêdzin � Ziemski� � Powiat Ziemski Bêdzin
Nr 2 �Bielsko � Bia³a � Ziemski� � Powiat Ziemski Bielsko-Bia³a
Nr 3 �Cieszyn � Ziemski� � Powiat Ziemski Cieszyn
Nr 4 �Czêstochowa � Ziemski� � Powiat Ziemski Czêstochowa
Nr 5 �Gliwice � Ziemski� � Powiat Ziemski Gliwice
Nr 6 �K³obuck � Ziemski� � Powiat Ziemski K³obuck
Nr 7 �Lubliniec � Ziemski� � Powiat Ziemski Lubliniec
Nr 8 �Miko³ów � Ziemski� � Powiat Ziemski Miko³ów
Nr 9 �Myszków � Ziemski� � Powiat Ziemski Myszków
Nr 10 �Pszczyna -Ziemski� � Powiat Ziemski Pszczyna
Nr 11 �Racibórz � Ziemski� � Powiat Ziemski Racibórz
Nr 12 �Rybnik � Ziemski� � Powiat Ziemski Rybnik



Nr 13 �Tarnowskie � Góry� � Powiat Ziemski Tarnowskie Góry
Nr 14 �Bieruñsko - Lêdziñski � Ziemski� � Powiat Ziemski Bieruñ-Lêdziny
Nr 15 �Wodzis³aw - Ziemski� � Powiat Ziemski Wodzis³aw
Nr 16 �Zawiercie - Ziemski� � Powiat Ziemski Zawiercie
Nr 17 �¯ywiec - Ziemski� � Powiat Ziemski ¯ywiec
Nr 18 �Bielsko - Bia³a-Grodzki� � Powiat Grodzki Bielsko-Bia³a
Nr 19 �Bytom - Grodzki� � Powiat Grodzki Bytom
Nr 20 �Chorzów - Grodzki� � Powiat Grodzki Chorzów
Nr 21 �Czêstochowa - Grodzki� � Powiat Grodzki Czêstochowa
Nr 22 �D¹browa Górnicza - Grodzki� � Powiat Grodzki D¹browa Górnicza
Nr 23 �Gliwice-Grodzki� � Powiat Grodzki Gliwice
Nr 24 �Jastrzêbie Zdrój-Grodzki� � Powiat Grodzki Jastrzêbie - Zdrój
Nr 25 �Jaworzno - Grodzki� � Powiat Grodzki Jaworzno
Nr 26 �Katowice - Grodzki� � Powiat Grodzki Katowice
Nr 27 �Mys³owice - Grodzki� � Powiat Grodzki Mys³owice
Nr 28 �Piekary �l¹skie - Grodzki� � Powiat Grodzki Mys³owice
Nr 29 �Ruda �l¹ska - Grodzki� � Powiat Grodzki Ruda �l¹ska
Nr 30 �Rybnik-Grodzki� � Powiat Grodzki Rybnik
Nr 31 �Siemianowice �l¹skie - Grodzki� � Powiat Grodzki Siemianowice �l¹skie
Nr 32 �Sosnowiec-Grodzki� � Powiat Grodzki Sosnowiec
Nr 33 ��wiêtoch³owice - Grodzki� � Powiat Grodzki �wiêtoch³owice
Nr 34 �Tychy-Grodzki� � Powiat Grodzki Tychy
Nr 35 �Zabrze-Grodzki� � Powiat Grodzki Zabrze
Nr 36 �¯ory-Grodzki� � Powiat Grodzki ¯ory

§ 2

Zwo³uje siê w miesi¹cu grudniu 2004, styczniu 2005 zebrania w poszczególnych rejonach wyborczych zobowi¹zuj¹c �l¹sk¹
Radê Lekarsko-Weterynaryjn¹ do ustalenia dok³adnych terminów i miejsc.

 § 3

1. Dokonuje siê wyboru delegatów na okrêgowy zjazd lekarzy weterynarii w proporcji 1 delegat na 6 lekarzy weterynarii dane
go rejonu wyborczego.

2. Je¿eli w wyniku podzielenia liczby lekarzy weterynarii nale¿¹cych do rejonu wyborczego przez liczbê delegatów reszta dzielenia
przewy¿sza po³owê liczby delegatów, zebranie lekarzy weterynarii rejonu wyborczego upowa¿nione jest do wyboru dodatkowe-
go delegata.

3. Na li�cie lekarzy weterynarii rejonu wyborczego umieszcza siê lekarzy weterynarii  wykonuj¹cych zawód na terenie tego rejonu,
a w przypadku osób niewykonuj¹cych zawodu -  zamieszka³ych na jego terenie.

4. Lista uczestników w poszczególnych rejonowych zebraniach wyborczych i liczba wybieranych na tych zebraniach delegatów
stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

 § 4

Wyznacza siê nastêpuj¹cych cz³onków Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej do pe³nienia nadzoru nad wyborami na
rejonowych zebraniach wyborczych:

1. M. Tomaszewski, K. Marsza³ek � �Bêdzin�Ziemski� (nr 1), �D¹browa Górnicza - Grodzki� (nr 22), �Sosnowiec - Grodzki� (nr 32);
2. M. Tomaszewski, A. Alweil � �Czêstochowa-Ziemski� (nr 4), �Czêstochowa - Grodzki� (nr 21);
3. M. Konopa, M. Wieniawa-Narkiewicz � �Cieszyn � Ziemski� (nr 3);
4. M. Konopa, B. Kubica � �¯ywiec - Ziemski� (nr 17);
5. M. Konopa, E. Fidler-Kwiatek � �Pszczyna - Ziemski� (nr 10);
6. A. Szlichta, M. Wieniawa-Narkiewicz � �Gliwice - Ziemski� (nr 5), �Gliwice - Grodzki (nr 23), �Zabrze - Grodzki� (nr 35);
7. A. Szlichta, B. Fuliñska � �K³obuck - Ziemski� (nr 6), �Lubliniec - Ziemski� (nr 7);
8. M. Borówka, A. Alweil � �Miko³ów - Ziemski� (nr 8), �Bieruñsko - Lêdziñski � Ziemski� (nr 14), �Jaworzno - Grodzki (nr

25), �Mys³owice - Grodzki� (nr 27), �Tychy - Grodzki� (nr 34),
9. K. Marsza³ek, A. Szlichta � �Myszków-Ziemski� (nr 9);
10. A. Rawicz-Grotowski, B. Kubica � �Rybnik - Ziemski� (nr 12), �Rybnik - Grodzki� (nr 30) �Wodzis³aw - Ziemski� (nr 15),

�Jastrzêbie Zdrój - Grodzki� (nr 24), �¯ory - Grodzki� (nr 36);
11. M. Borówka, A. Rawicz-Grotowski � �Racibórz - Ziemski� (nr 11);
12. M. Tomaszewski, B. Fuliñska � �Bielsko - Bia³a � Ziemski� (nr 2), �Bielsko-Bia³a � Grodzki� (nr 18);
13. E. Wtorek, A. Alweil � �Chorzów - Grodzki� (nr 20), �Ruda �l¹ska - Grodzki� (nr 29), �Siemianowice �l¹skie � Grodzki� (nr

31), ��wiêtoch³owice - Grodzki� (nr 33);
14. M. Konopa, A. Alweil � �Bytom-Grodzki� (nr 19), �Katowice-Grodzki� (nr 26);
15. A. Spyra, A. Alweil � �Tarnowskie Góry � Ziemski� (nr 13), �Piekary �l¹skie � Grodzki� (nr 28);
16. B. Fuliñska, A. Spyra � �Zawiercie - Ziemski� (nr 16).

którzy pe³niæ bêd¹ obowi¹zki w rejonowych zebraniach wyborczych zgodnie z terminami ustalonymi przez Prezydium Rady �l. IL-W.



 § 5

1. Przyjmuje siê nastêpuj¹cy porz¹dek zebrañ i zasady wyborów w rejonach wyborczych:
A. Zebranie otwiera i nadzoruje jego przebieg wyznaczony cz³onek Rady �l. IL-W, który nie mo¿e byæ jednocze�nie cz³onkiem

tego rejonu.
B. Rejonowe zebranie wyborcze dokonuje wyboru przewodnicz¹cego i sekretarza zebrania.
C. Rejonowe zebranie wyborcze jest uprawnione do wyboru delegatów na okrêgowy zjazd lekarzy weterynarii przy obecno�ci co

najmniej po³owy liczby cz³onków Izby wykonuj¹cych zawód na terenie tego rejonu wyborczego lub mieszkaj¹cych na tym
terenie, a niewykonuj¹cych zawodu.

D. W przypadku, gdy na rejonowym zebraniu wyborczym nie dokonano wyboru delegatów na okrêgowy zjazd lekarzy weterynarii
nastêpne zebranie wyborcze mo¿e byæ zwo³ane przed kolejnym zjazdem lekarzy weterynarii na pisemny wniosek co najmniej
jednej czwartej liczby cz³onków tego rejonu.

E. Rejonowe zebranie wyborcze dokonuje wyboru ze swoich cz³onków komisji mandatowej, do zadañ której nale¿¹:
a) Ustalenie liczby cz³onków obecnych na rejonowym zebraniu wyborczym
b) Stwierdzenie uprawnienia rejonowego zebrania wyborczego do przeprowadzenia wyborów
c) Sporz¹dzenie protoko³u zawieraj¹cego nazwê, datê i miejsce zebrania wyborczego, sk³ad komisji, liczbê osób uprawnio-

nych do udzia³u w zebraniu, liczbê osób obecnych, wska�nik procentowy liczby obecnych do liczby uprawnionych do
udzia³u w zebraniu, informacjê o poprawno�ci powiadomienia cz³onków rejonowego zebrania wyborczego o terminie i
miejscu zebrania, stwierdzenie o wa¿no�ci wyborów i podpisy cz³onków komisji

F. Rejonowe zebranie wyborcze wybiera spo�ród swoich cz³onków komisjê wyborcz¹, do zadañ której nale¿¹:
a) Informowanie o zasadach przeprowadzenia wyborów
b) Sporz¹dzenie na podstawie zg³oszeñ list kandydatów na delegatów na okrêgowy zjazd lekarzy weterynarii w kolejno�ci

alfabetycznej
G. W przypadku, gdy w rejonowym zebraniu wyborczym uczestniczy mniej ni¿ 20 osób zadania komisji mandatowej i komisji

wyborczej pe³ni wyznaczony cz³onek Rady �l.IL-W, przewodnicz¹cy i sekretarz zebrania.
H. Rejonowe zebranie wyborcze wybiera spo�ród swoich cz³onków komisjê skrutacyjn¹, której cz³onkowie nie mog¹ kandydowaæ

w wyborach, do których przeprowadzenia zostali wybrani, do której zadañ nale¿y:
a) Przygotowanie kart do g³osowania na podstawie list sporz¹dzonych przez komisjê wyborcz¹
b) Wydawanie kart do g³osowania uprawnionym do g³osowania
c) Przyjmowanie od uprawnionych do g³osowania kart do g³osowania
d) Obliczanie oddanych g³osów
d) Sporz¹dzenie protoko³u zawieraj¹cego nazwê, datê i miejsce zebrania wyborczego, sk³ad komisji, liczbê osób uprawnio-

nych do g³osowania, liczbê osób, którym wydano karty do g³osowania, liczbê oddanych kart do g³osowania, liczbê g³osów
wa¿nych i niewa¿nych, liczbê g³osów wa¿nie oddanych na poszczególnych kandydatów, wynik g³osowania i podpisy
cz³onków komisji.

I. Zasady zg³aszania kandydatów na rejonowym zebraniu wyborczym:
a) Podczas zebrania w rejonie wyborczym kandydatów na okrêgowy zjazd lekarzy weterynarii zg³asza siê ustnie lub pisemnie
b) Kandydaturê mo¿e zg³osiæ wy³¹cznie cz³onek rejonu wyborczego
c) Zg³oszenie mo¿e dotyczyæ  kandydata nieobecnego na zebraniu, je�li z³o¿y³ on pisemne o�wiadczenie o zgodzie na kandy-

dowanie.
d) Zg³oszony kandydat zobowi¹zany jest o�wiadczyæ czy wyra¿a zgodê na kandydowanie
e) Uczestnicy zebrania mog¹ zadawaæ pytania kandydatom.

J. Czynne prawo wyborcze przys³uguje cz³onkom �l.IL-W umieszczonym na li�cie danego rejonu wyborczego za wyj¹tkiem leka-
rzy weterynarii zawieszonym w prawie wykonywania zawodu  na mocy prawomocnego orzeczenia s¹du lekarsko-weterynaryj-
nego lub uchwa³y podjêtej na skutek prawomocnego wyroku s¹du o zastosowaniu wobec lekarza weterynarii �rodka karnego w
postaci zakazu wykonywania zawodu.

K. Bierne prawo wyborcze przys³uguje cz³onkom �l.IL-W umieszczonym na li�cie danego rejonu wyborczego za wyj¹tkiem leka-
rzy weterynarii wpisanych do Centralnego Rejestru Ukaranych Lekarzy Weterynarii, którym wymierzono karê nagany lub za-
wieszenia prawa wykonywania zawodu, do czasu usuniêcia z rejestru wzmianki o ukaraniu.

L. Dokonywanie wyborów odbywa siê w sposób nastêpuj¹cy:
a) Wyboru dokonuje siê przez wskazanie na karcie do g³osowania kandydata lub kandydatów, na którego lub których g³osuj¹-

cy oddaje swój g³os
b) G³osowanie odbywa siê przy u¿yciu jednakowo oznakowanych  kart do g³osowania, których wzór stanowi za³¹cznik nr 2

do niniejszej uchwa³y
c) G³os jest niewa¿ny wówczas, gdy liczba wskazañ jest wiêksza od okre�lonej w karcie do g³osowania
d) G³os jest wa¿ny, gdy liczba wskazañ jest równa lub mniejsza od okre�lonej w karcie do g³osowania

M. Wybory s¹ wa¿ne, gdy:
a) G³osowanie jest równe
b) G³osuj¹cy oddaje g³os osobi�cie
c) Powiadomienie o terminie i miejscu zebrania wyborczego dokonano listem poleconym 14 dni przed terminem rejonowego

zebrania wyborczego
d) W rejonie wyborczym dla wa¿no�ci wyborów wymagana jest obecno�æ co najmniej po³owy liczby lekarzy weterynarii

wykonuj¹cych zawód na terenie rejonu wyborczego lub zamieszka³ych na tym terenie, niewykonuj¹cych zawodu
e) Liczba wa¿nie oddanych g³osów jest równa lub wiêksza od po³owy ogólnej liczby uczestnicz¹cych w zebraniu
f) Liczba kandydatów jest nieograniczona
g) G³osowanie jest tajne



h) Liczba kandydatów jest równa lub przekracza liczbê mandatów do obsadzenia
N. W razie stwierdzenia, ¿e podczas zebrania rejonu wyborczego nast¹pi³o naruszenie zasad okre�lonych w § 5 ust. 1 pkt  L i M.

albo inne naruszenie niniejszej uchwa³y maj¹cej wp³yw na wynik wyborów Rada �l.IL-W uniewa¿nia wynik i zarz¹dza ponow-
ne g³osowanie.

O.  Protest przeciwko wa¿no�ci wyborów wnosi siê do �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w terminie 3 dni od dnia og³oszenia
wyników g³osowania. Protest jest rozpatrywany przez Radê �l.IL-W niezw³ocznie.

2. Z przebiegu zebrania w rejonie wyborczym sporz¹dza siê protokó³, który podpisuje wyznaczony cz³onek Rady �l.I.L-W., prze-
wodnicz¹cy i sekretarz zebrania. Protokó³ przekazuje siê niezw³ocznie wraz z wszelkimi pozosta³ymi dokumentami sporz¹dzo-
nymi w czasie zebrania do Biura �l.IL-W

§ 6

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Sekretarz Prezes
lek. wet Andrzej Rawicz Grotowski dr Miros³aw Tomaszewski

UCHWA£A Nr 335/III/2004
Rady  �l¹skiej Izby Lekarsko � Weterynaryjnej w Katowicach

z dnia 22 pa�dziernika 2004r.
w sprawie ustalenia miejsca i terminów  zebrañ w poszczególnych rejonach wyborczych do przeprowadzenia wyborów delegatów na

Okrêgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii  �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach.

Na podstawie art. 20 ust.1 i art. 26 ust. 3, 5, 6  ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-
weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 Nr 187, poz. 1567 tekst jednolity, z pó�niejszymi zmianami ) oraz na podstawie  § 2  uchwa³y  Nr 332/
III/2004 Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia  12 pa�dziernika 2004 r. w Katowicach w sprawie utworzenia rejonów
wyborczych do przeprowadzenia wyborów delegatów na Okrêgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryj-
nej, zwo³ania zebrañ rejonów wyborczych oraz trybu i zasad wyborów delegatów uchwala siê, co nastêpuje:

§  1.

Ustala siê nastêpuj¹ce terminy i miejsca zebrañ wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów delegatów na Okrêgowy Zjazd
Lekarzy Weterynarii �l.IL-W:

- 02.12.2005 r. � M³odzie¿owy Dom Kultury, Bêdzin-Syberka, ul. Powstañców, godz. 1000 dla rejonów nr 1(Bêdzin - Ziemski),
nr 22 ( D¹browa Górnicza - Grodzki) i nr 32 (Sosnowiec-Grodzki)

- 10.01.2005 r. � ODR Czêstochowa, ul. Kard. Wyszyñskiego godz. 1000  dla  rejonów nr 4 (Czêstochowa - Ziemski) i nr 21
(Czêstochowa - Grodzki)

- 06.12.2004 r. � RKS Goleszów godz.1430   dla rejonu nr 3 (Cieszyn - Ziemski)
- 12.01.2005 r. � PIW ¯ywiec, godz. 1100  dla rejonu nr 17 (¯ywiec - Ziemski)
- 13.12.2004 r. � PIW Pszczyna, godz. 1430  dla rejonu nr 10 (Pszczyna - Ziemski)
- 09.12.2004 r. � PIW Gliwice, godz. 1000 dla rejonu nr 35 (Zabrze - Grodzki) i godz. 1200 dla rejonów nr 5 (Gliwice - Ziemski)

i nr 23 (Gliwice - Grodzki)
- 07.12.2004 r. � Starostwo Powiatowe K³obuck, pok. 15, godz. 1000 dla rejonu nr 6 (K³obuck - Ziemski)
- 06.01.2005 r. � PIW Lubliniec, godz. 900 dla rejonu nr 7 (Lubliniec -  Ziemski)
- 14.01.2005 r. � MIW Tychy, godz. 1000 dla rejonów nr 8 (Miko³ów - Ziemski), nr 14 (Bieruñsko - Lêdziñski � Ziemski) i nr 25

(Jaworzno - Grodzki)
- 20.01.2005 r. � MIW Tychy, godz. 900 dla rejonów nr 27 (Mys³owice - Grodzki) i nr 34 (Tychy - Grodzki)
- 10.12.2004 r. � Starostwo Powiatowe Myszków, ul. Pu³awskiego 6, Biuro A.R i M.R, godz. 900 dla rejonu nr 9 (Myszków -

Ziemski)
- 07.12.2004 r.  � PIW Rybnik godz. 800 dla rejonu nr 36 (¯ory  - Grodzki), godz. 915 dla rejonu nr 30 (Rybnik - Grodzki) i o

godz. 1030 dla rejonu nr 12 (Rybnik - Ziemski)
- 03.12.2004 r. � PIW Wodzis³aw godz. 1000 dla rejonu nr 15 (Wodzis³aw - Ziemski) i o godz. 1100 dla rejonu nr 24 (Jastrzêbie

Zdrój - Grodzki)
- 14.12.2004 r.  � PIW Racibórz godz. 1200 dla rejonu nr 11 (Racibórz - Ziemski)
- 07.01.2005 r. � PIW Bielsko-Bia³a godz. 1300  dla rejonów nr 2 (Bielsko-Bia³a - Ziemski) i nr 18 (Bielsko-Bia³a - Grodzki)
- 16.12.2004 r. � Zak³ady Miêsne Chorzów, ul. Janasa  godz. 1000 dla rejonów nr 20 (Chorzów - Grodzki) i nr 31 (Siemianowice

�l¹skie - Grodzki)
- 13.12.2004 r. � Zak³ady Miêsne Madej-Wróbel, Ruda �l¹ska 1 ul. Magazynowa 45, godz. 1000 dla rejonów nr 29 (Ruda �l¹ska

- Grodzki) i nr 33 (�wiêtoch³owice-Grodzki)
- 06.12.2004 r. � MIW Bytom godz. 1000 dla rejonu nr 19 (Bytom - Grodzki)
- 08.01.2005 r. � WIW Katowice , godz. 1000 dla rejonu nr 26 (Katowice - Grodzki)



- 07.01.2005 r.  - PIW Tarnowskie Góry godz. 900 dla rejonów nr 13 (Tarnowskie Góry � Ziemski) i nr 28 (Piekary �l¹skie �
Grodzki)

- 10.12.2004 r. � PIW Zawiercie, godz. 1000 dla rejonu nr 16 (Zawiercie - Ziemski)

§ 2
Dla przeprowadzenia wyborów przyjmuje siê porz¹dek zebrañ ustalony w uchwale nr 322/III/2004 Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-

Weterynaryjnej w Katowicach z dnia 12 pa�dziernika 2004 r.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w dniu podjêcia.

Sekretarz Prezes
lek. wet Andrzej Rawicz Grotowski dr Miros³aw Tomaszewski

Stan faktyczny i prawny w styczniu 2002 r. by³ taki, ¿e czê�æ
lekarzy weterynarii poprzez powiatowe inspektoraty weterynarii
p³aci³a 22% VAT od wykonywanych us³ug urzêdowego badania
zwierz¹t rze�nych i miêsa, a czê�æ nie p³aci³a podatku VAT, du¿a
grupa lekarzy weterynarii oko³o 2 tys. osób mia³a problemy ze
swoimi urzêdami skarbowymi z tym zagadnieniem.
   W okresie 14.02.2002 r. i 23.02.2002 r. w osobie dr. Miros³awa
Tomaszewskiego Krajowa Rada Lekarsko�Weterynaryjna podjê-
³a rozmowy z Departamentem Podatków Po�rednich Ministerstwa
Finansów celem rozwi¹zania tego z³o¿onego problemu.
   Dnia 18.03.2002r. prezes Krajowej Rady Lekarsko�Weteryna-
ryjnej i dr Bartosz Winiecki i wiceprezes Krajowej Rady Lekar-
sko�Weterynaryjnej dr Miros³aw Tomaszewski przeprowadzili
rozmowy z wiceminister finansów p. Iren¹ O¿óg i dyrektorem De-
partamentu Podatków Po�rednich p. Hann¹ Majszczyk o wydaniu
rozporz¹dzenia Ministra Finansów zwalniaj¹cego badanie zwie-
rz¹t rze�nych i miêsa z podatku VAT.
   Dnia 22 marca 2002 r. minister finansów prof. Marek Belka
podpisa³ rozporz¹dzenie �w sprawie wykonania niektórych prze-
pisów ustawy o podatku od towarów i us³ug oraz o podatku akcy-
zowym� w rozdziale 13 § 67 ust. pkt 19 �zwalniania siê od podat-
ku VAT us³ugi badania zwierz¹t rze�nych i miêsa, wykonywane
przez lekarzy weterynarii�.
   Rozporz¹dzenie wesz³o w ¿ycie z dniem 26 marca 2002 r. i od
tego czasu lekarze weterynarii nie odprowadzili podatku VAT od
badania zwierz¹t rze�nych i miêsa.
Czê�æ izb skarbowych podjê³a dzia³ania �ci¹gniêcia podatku VAT
za okres 20.06.2001 r. do 26.03.2002 r. tj. od pisma Ministra Fi-
nansów do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycz¹cej tzw.
interpretacji urzêdowej tego tematu. Takie dzia³ania dotyczy³y 9
izb skarbowych.
   Dnia 14.05.2004 r. wiceprezes Miros³aw Tomaszewski ponow-
nie rozmawia³ z p. Iren¹ O¿óg wiceminister finansów o tym pro-
blemie i po interwencji Ministra Finansów izby skarbowe zaprze-
sta³y wydawania decyzji z naliczeniem zaleg³ego podatku VAT.
Taki stan prawny by³ do dnia 1.05.2004 r.
   Dnia 15.05.2003 r. Minister Finansów pismem Nr PPZ-031-
390/03/EP/252 informuje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o

Dzia³alno�æ Krajowej Izby Lekarsko�Weterynaryjnej
oraz kalendarium dotycz¹ce problematyki podatku VAT

i umów do wyznaczeñ lekarzy weterynarii wolnej praktyki
podpisywanych z Powiatowym Lekarzem Weterynarii

nie�cis³o�ciach w zakresie nomenklatury klasyfikacyjnej dotycz¹-
cej towarów i us³ug i prosi o zg³oszenie uwag do projektu ustawy
o podatku od towarów i us³ug.
   Dnia 25.04.2003 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem
BF we 023 Li BG/2003 wnosi, by w za³¹czniku nr 4 wykazu us³ug
do tej ustawy zapisaæ �Us³ugi �wiadczone przez inspektoraty we-
terynarii w zakresie ochrony zdrowia zwierz¹t i ludzi oraz us³ugi
w tym zakresie wykonywane przez wyznaczonych lekarzy wete-
rynarii by³y zwolnione z podatku VAT�.
   Dnia 7.11.2003 r. wiceprezes Krajowej Rady Miros³aw Toma-
szewski, na zasadach go�cia uczestniczy³ w G³ównym Urzêdzie
Statystycznym w konferencji uzgodnieniowej projektu rozporz¹-
dzenia Rady Ministrów w sprawie klasyfikacji dzia³alno�ci. W
konferencji - poza 1 osob¹ - nikt nie uczestniczy³ z Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi i konferencja przes¹dzi³a o niekorzyst-
nym i niejasnym zapisie us³ug weterynaryjnych w PKD.
   Dnia 17 czerwca 2003 r. w imieniu Krajowej Rady Lekarsko �
Weterynaryjnej wyst¹pi³em z pismem do Ministerstwa Finansów
a dotycz¹cym planowanych zmian opodatkowania lekarzy wete-
rynarii w 2004 r.
   Dnia 15 grudnia 2003 r. Departament Podatków Po�rednich Mi-
nisterstwa Finansów odpowiedzia³ na wyst¹pienie wiceprezesa
Krajowej Rady Lekarsko�Weterynaryjnej przychylaj¹c siê do za-
wartych stwierdzeñ, a dotycz¹cych opodatkowania lekarzy wete-
rynarii w roku 2004 (pismo i odpowied�: �¯ycie Weterynaryjne�
Nr 1/2004).
   Dnia 22 listopada 2003 r. na XVII posiedzeniu prezydium Kra-
jowej Rady Lekarsko�Weterynaryjnej  miêdzy innymi omówiono
realizacjê ustaleñ z Ministerstwem Finansów w sprawie �ci¹gania
podatku VAT od lekarzy weterynarii. Miros³aw Tomaszewski po-
informowa³, ¿e jedynie w stosunku do spó³ki VET SERVIS s.c. z
Soko³owa s¹ podjête dzia³ania do obci¹¿enia lekarzy weterynarii
podatkiem VAT  przez Urz¹d Skarbowy w Soko³owie, Prezydium
zdecydowa³o o pomocy prawnej w rozwi¹zaniu tego problemu.
   Dnia 22 i 23 stycznia 2004 r. na XVII posiedzeniu Krajowej
Rady Lekarsko�Weterynaryjnej dr Piotr Ko³odziej poinformowa³,
¿e od 1 maja 2004 r. zmieni¹ siê zasady wynagradzania. Bêd¹
stosowane stawki za godziny pracy, a nie jak obecnie - za zbadan¹

Prawo



sztukê. Na tym samym posiedzeniu Miros³aw Tomaszewski po-
wiedzia³, ¿e od 1 maja 2004 r. obowi¹zywaæ bêdzie rozporz¹dze-
nie Rady Ministrów w sprawie polskiej klasyfikacji dzia³alno�ci
PKD. Podczas konferencji uzgodnieniowej przedstawiono trzy
dzia³y dotycz¹ce weterynarii. Dzia³alno�æ podstawowa (85 20) i
us³ugi w zakresie administracji publicznej (75 13 11) nie bêd¹
objête podatkiem VAT. Poinformowa³, ¿e rozporz¹dzenie Mini-
stra Finansów z 22 marca 2002 r., które czasowo zlikwidowa³o
podatek VAT od badania zwierz¹t rze�nych i miêsa wygasa z wej-
�ciem nowej klasyfikacji 1 maja 2004 r. i nale¿y przygotowaæ siê,
¿e us³ugi z zakresu badania zwierz¹t przed ubojem i miêsa po ubo-
ju (74-30-11 Z) bêd¹ ob³o¿one 22% podatkiem VAT, wiêc nale¿y
przygotowaæ rozporz¹dzenie o op³atach i wynagrodzeniach,
uwzglêdniaj¹c podatek VAT od wynagrodzenia w ramach stawki
godzinowej.
   Na wniosek dr Piotra Ko³odzieja powo³ano zespó³ mieszany z
pracowników inspekcji i lekarzy z samorz¹du do przedyskutowa-
nia tego problemu.
   Dnia 9.03.2004 r. Krajowa Rada Lekarsko�Weterynaryjna wno-
si pismo do Ministerstwa Finansów z zapytaniem, kto jest zobo-
wi¹zany odprowadziæ podatek i sk³adki na ubezpieczenia zdro-
wotne od wyznaczonych lekarzy weterynarii przez organ Inspek-
cji Weterynaryjnej, zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 24 kwietnia
1997 r. o zwalczaniu chorób zaka�nych zwierz¹t, badaniu zwie-
rz¹t rze�nych i miêsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej, lekarzy
prowadz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹ w ramach us³ug wetery-
naryjnych.
   Dnia 16.04.2004 r. Krajowa Rada Lekarsko�Weterynaryjna
wnosi pismo do Ministerstwa Finansów Departamentu Podatków
Po�rednich Nr KRL � W- 31-23/04/III z argumentacj¹, by w usta-
wie o podatku od towarów i us³ug, w za³¹czniku Nr 3 wykazu
towarów  i us³ug opodatkowaæ stawk¹ podatku w wysoko�ci 7%
dzia³alno�æ okre�lon¹ w podklasie 85-20 Polskiej Klasyfikacji
Dzia³alno�ci, a nie 22% podatkiem VAT na skutek zapisów ró¿-
nych w ustawach �o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t� z 18
grudnia 2003 r. i rozporz¹dzenia Rady Ministrów dotycz¹cej pol-
skiej klasyfikacji PKD (zak³ad leczniczy, instytucje weterynaryj-
ne). W tym samym pi�mie zwracamy uwagê, ¿e z dniem 1 maja
2004 r. badanie zwierz¹t rze�nych przed ubojem i miêsa po uboju
bêdzie objête 22% podatkiem VAT o ile Minister Finansów nie
wyda rozporz¹dzenia do tej ustawy, argumentujemy, by badanie
by³o objête 7% podatkiem VAT.
   W dniach 10 i 11 maja 2004 r. na XIX posiedzeniu Krajowej
Rady Lekarsko�Weterynaryjnej dr Andrzej Rudy przedstawi³ po-
gl¹d G³ównego Lekarza Weterynarii, zgodnie z którym wszystkie
czynno�ci wykonywane w imieniu organu, takie jak badanie zwie-
rz¹t rze�nych i miêsa i inne powinny byæ zwolnione z podatku
VAT. Zdaniem Andrzeja Rudego, do momentu kiedy nie bêdzie
jednoznacznej interpretacji w tej sprawie ze strony Ministerstwa
Finansów, nale¿y uwa¿aæ je za czynno�ci zlecone wolne od po-
datku VAT. Miros³aw Tomaszewski na tym samym posiedzeniu
Rady zwróci³ uwagê, ¿e w listopadzie 2003 r. w G³ównym Urzê-
dzie Statystycznym odby³a siê konferencja uzgodnieniowa, gdzie
przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie uzgod-
ni³ w³a�ciwej klasyfikacji us³ug dla urzêdowego badania zwierz¹t
przed ubojem i miêsa po uboju i Minister Finansów, na mocy usta-
wy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug wraz z
za³¹cznikami opublikowanymi w Dz. U. Nr 54, nie rozwi¹¿e spra-
wy wysoko�ci podatku od badania zwierz¹t rze�nych i miêsa. Dr
Miros³aw Tomaszewski wyrazi³ pogl¹d, ¿e Ministerstwo Rolnic-
twa powinno przygotowaæ interpretacjê prawn¹, i¿ czynno�ci
wykonywane w ramach wyznaczeñ powinny byæ zakwalifikowa-
ne do grupy 75-13 Z, czyli do us³ug administracyjnych.
   W dniach 21 do 24 kwietnia 2004 r. wiceprezes Miros³aw To-
maszewski prowadzi³ rozmowy w Departamencie Podatków Po-
�rednich Ministerstwa Finansów nad mo¿liwo�ci¹ wpisania 7%
podatku VAT od badania zwierz¹t przed ubojem i miêsa po uboju
(�¯ycie Weterynaryjne� Nr 8/2004).
   Dnia 27.04.2004 r. Minister Finansów wyda³ rozporz¹dzenie w
sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od

towarów i us³ug (Dz. U. Nr 97, poz. 970), gdzie w za³¹czniku Nr
1, poz. 17 okre�li³ 7% VAT za us³ugi wykonywane przez lekarzy
weterynarii badania zwierz¹t rze�nych przed ubojem i miêsa po
uboju.
   Dnia 25.06.2004 r. w siedzibie Krajowej Izby Lekarsko�Wete-
rynaryjnej odby³o siê spotkanie w sprawie zaopiniowania projek-
tów rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
�op³at i wynagrodzeñ�.
   Dnia 25.06.2004 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
odby³a siê konferencja po�wiêcona uzgodnieniu projektów roz-
porz¹dzeñ w sprawie �op³at i wynagrodzeñ� z udzia³em przedsta-
wicieli Krajowej Rady.
   Dnia 26 maja 2004 r. na XIX posiedzeniu Krajowej Rady Le-
karsko�Weterynaryjnej ponownie podjêto tematykê rozporz¹dzeñ
w sprawie wynagrodzeñ za czynno�ci wykonywane z wyznaczeñ
Inspekcji Weterynaryjnej, jak i naliczania podatku VAT. Andrzej
Rudy podtrzyma³ stanowisko G³ównego Lekarza Weterynarii i
Ministerstwa Rolnictwa stwierdzaj¹c, ¿e dopóki istnieje zapis, ¿e
organy publiczne nie s¹ p³atnikami podatku VAT za czynno�ci
wykonywane przez te organy, w ich imieniu nie mo¿e byæ nali-
czany ten podatek (�¯ycie Weterynaryjne Nr 8).
   W dniu 21 lipca 2004 r. na XIX posiedzeniu prezydium Krajo-
wej Rady Lekarsko�Weterynaryjnej ponownie powrócono do
problematyki wyznaczeñ lekarzy weterynarii, umów i podatku
VAT od wyznaczeñ.
   Prezes Bartosz Winiecki poinformowa³, ¿e podczas spotkania
prezesów izb okrêgowych z udzia³em G³ównego Lekarza Wetery-
narii wyja�niono, ¿e tryb postêpowania okre�la ustawa o podatku
dochodowym od osób fizycznych z 1991 r. Czynno�ci z wyzna-
czenia mog¹ byæ zlecone jedynie osobie fizycznej. Miros³aw To-
maszewski poinformowa³, ¿e taka interpretacja przepisów wyni-
ka z art. 15 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i us³ug. Zdaniem
T. Wróblewskiego sytuacjê �le i nieklarownie przedstawili przed-
stawiciele G³ównego Inspektoratu Weterynarii i w ten sposób
uszczuplone bêd¹ dochody lekarzy weterynarii i nale¿y podj¹æ
starania, by zachowaæ 7% podatek VAT od badania zwierz¹t przed
ubojem i miêsa po uboju (�¯ycie Weterynaryjne� nr 10).
   Dnia 27 lipca 2004 r. G³ówny Lekarz Weterynarii pismem Nr
GIWorg-022-21/2004 poinformowa³ wojewódzkich lekarzy we-
terynarii o przygotowanych wzorach umów do podpisania przez
powiatowych lekarzy weterynarii a lekarzami wyznaczonymi na
podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej infor-
muj¹c, ¿e podpisane umowy, uwzglêdniaj¹c zapis art. 13 pkt 6
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, w zwi¹zku z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych jest dochodem wynikaj¹cym z
osobistej formy wykonywania tych czynno�ci.
   Dnia 24.08.2004 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w
Departamencie Bezpieczeñstwa ¯ywno�ci i Weterynarii wicepre-
zesi Miros³aw Tomaszewski i Tomasz Wróblewski oraz 5  przed-
stawicieli Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Wolnej
Praktyki �Medicus Veterinarius� prowadzili rozmowy z dyrekto-
rem tego departamentu i dyrektorem Departamentu Prawno � Le-
gislacyjnego na temat umów podatku VAT i wyznaczeñ.
   Dnia 25.08.2004 r. minister Wojciech Olejniczak przyj¹³ dele-
gacjê Krajowej Rady w sk³adzie prezes Bartosz Winiecki, wice-
prezes Tomasz Wróblewski i skarbnik Andrzej Lisowski, gdzie
rozmawiano miêdzy innymi na temat umów do wyznaczeñ podat-
ku VAT. W spotkaniu bra³ udzia³ sekretarz stanu w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jerzy Pilarczyk.
   Dnia 26.08.2004 r. w Departamencie Bezpieczeñstwa ¯ywno-
�ci i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wicepre-
zes Miros³aw Tomaszewski prowadzi³ rozmowy na temat umów
zawieranych z lekarzami weterynarii oraz podatku VAT argumen-
tuj¹c, ¿e zapis art. 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalcza-
niu chorób zaka�nych zwierz¹t, badaniu zwierz¹t rze�nych i miê-
sa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej nie ró¿ni siê prawnie od zapisu
art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryj-
nej. Spotkaniu, któremu przewodniczy³ dyrektor Wojciech Woj-
tyra udzia³ wziêli dyrektor Departamentu Prawno�Organizacyj-



nego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz mecenas El¿-
bieta Barcikowska�Szyd³o z Krajowej Izby Lekarsko�Weteryna-
ryjnej, a tak¿e mgr Micha³ Rudy z G³ównego Inspektoratu Wete-
rynarii.
   Dnia 4.10.2004 r. pismem Nr KRL-W-90/VI-5/04/III Krajowa
Izba Lekarsko�Weterynaryjna zg³osi³a na rêce sekretarza stanu
Jerzego Pilarczyka zmiany do projektu ustawy o zmianie ustawy
o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zaka�nych
zwierz¹t oraz o zmianie niektórych ustaw proponuj¹c:
- wykre�lenia szczepienia psów, kotów i drobiu przeciw pomo-
rowi z wyznaczeñ lekarzy weterynarii, a wiêc z umów i rozliczeñ
przez PIWet poprzez �rodek specjalny,
- wykre�lenie z art. 16 ust. 3, a wiêc zawierania umów,
- i uporz¹dkowania art. 18 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weteryna-
ryjnej.
   Dnia 27.10.2004 r. wiceprezes Miros³aw Tomaszewski prowa-
dzi³ rozmowy w Departamencie Bezpieczeñstwa ¯ywno�ci i We-
terynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dyrektorem

Departamentu Wojciechem Wojtyr¹ i z-c¹ dyrektora dr Mari¹ Bo-
ratyn-Landañsk¹ na temat nowelizacji art. 56 ust 2-4, czyli wy³¹-
czenia szczepienia psów z wyznaczeñ przez powiatowego lekarza
weterynarii.
   Dnia 27.10.2004 r. Krajowa Rada Lekarsko�Weterynaryjna pi-
smem Nr KRL-W-92/VI/04/III zg³asza swoje uwagi do projektu
ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz o
zmianie niektórych ustaw:
- uzupe³niæ art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o
Inspekcji Weterynaryjnej o zapisy:
· L/ nadzór nad pozyskiwaniem jaj wylêgowych lub produktów
akwakultury;
· M/ nadzór nad wytwarzaniem, magazynowaniem i dystrybu-
cj¹ �rodków ¿ywienia zwierz¹t;
oraz o ponowne skre�lenie w art. 16 ust. 3, tj. podpisywanie umów
z lekarzami wyznaczonymi.

Opracowa³: dr Miros³aw Tomaszewski

Zgodnie z decyzj¹ Komisji UE z
dnia 26 listopada 2003 r. ustanawiaj¹c¹
wzór paszportu do celów wewn¹trzw-
spólnotowego przemieszczania psów,
kotów i tchórzofretek, notyfikowany
jako dokument nr C(2003) 4359  - 2003/
803/WE, zwierzêta ww. gatunków prze-
mieszczane miêdzy krajami Unii Euro-
pejskiej, z dniem 3 maja 2004 roku win-
ny by³y posiadaæ paszport.
Dodatkowo rozporz¹dzenie (WE) nr
998/2003 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie
wymogów dotycz¹cych zdrowia zwie-
rz¹t, stosowanych do przemieszczania zwierz¹t domowych w
charakterze niehandlowym i zmieniaj¹ce Dyrektywê Rady 92/65/
EWG precyzowa³o dalsze warunki wewn¹trzwspólnotowego
przemieszczania podró¿uj¹cych z w³a�cicielami zwierz¹t domo-
wych.

Przed dniem 3 lipca 2004 r. w niektórych krajach Unii Euro-
pejskiej nie uda³o siê wprowadziæ odpowiednich przepisów
umo¿liwiaj¹cych wydawanie paszportów i znakowanie psów, ko-
tów i tchórzofretek. Do tych krajów nale¿a³a miêdzy innymi Pol-
ska. Termin obowi¹zkowego posiadania paszportów przez wy-
mienione w przepisach unijnych  zwierzêta przesuniêto w UE na
dzieñ 1 pa�dziernika 2004 r.

Krajowa Rada Lekarsko Weterynaryjna ju¿ zdecydowanie
wcze�niej sk³ada³a propozycje do odpowiednich projektów aktów
prawnych umo¿liwiaj¹ce udzia³ wolno praktykuj¹cych lekarzy
weterynarii w procesie znakowania zwierz¹t i wydawania im
paszportów. Jeszcze wiosn¹ br. powo³ano w tym celu nadzwy-
czajn¹ komisjê KRL-W. Pomimo ró¿nic zdañ w powy¿szym te-
macie poszczególnych cz³onków Krajowej Rady, przyjêto, ¿e naj-
bardziej odpowiednimi i kompetentnymi do znakowania zwierz¹t
oraz wydawania paszportów s¹ wolno praktykuj¹cy lekarze wete-
rynarii, a izba lekarsko-weterynaryjna jest zdolna do administro-
wania ca³ym systemem.

Jednak¿e sytuacja pod wzglêdem prawnym w zakresie reali-
zacji postanowieñ przepisów unijnych nie by³y jasna jeszcze we
wrze�niu. Nie da siê ukryæ, ¿e dziennikarskie dociekania i praso-
we enuncjacje by³y bod�cem do za³atwienia problemu tu¿ przed
nieuchronnym zbli¿aj¹cym siê dniem 1 pa�dziernika 2004 r. O
wyj¹tkowym zaanga¿owaniu siê kilku cz³onków KRL-W na pew-
no mo¿na bêdzie przeczytaæ w ,,¯yciu Weterynaryjnym�, gdzie
znajd¹ siê równie¿ dalsze szczegó³y wydarzeñ  z prze³omem
wrze�nia i pa�dziernika br. Te szczegó³y to przede wszystkim roz-

Paszporty
mowy w Ministerstwie Rolnictwa i Roz-
woju Wsi oraz historia druku paszportów.

W efekcie, w ci¹gu kilku dni uda³o
siê zorganizowaæ tymczasowy system
dystrybucji paszportów, opracowaæ pro-
cedury znakowania zwierz¹t i wydawa-
nia paszportów, a przede wszystkim do-
konaæ druku niezbêdnego dokumentu.
Paszport dla psa, kota lub tchórzofretki
jest dokumentem o �ci�le okre�lonej
wielko�ci, kszta³cie, tre�ci i na dodatek
indywidualnie numerowany. Z pocz¹tku
pa�dziernika pierwsze, niewielkie partie
paszportów z KIL-W przesy³ano do okrê-

gowych izb lekarsko-weterynaryjnych. Kolejne dostawy druków
pozwoli³y w pe³ni zabezpieczyæ zapotrzebowanie ludno�ci.
Na stronie  internetowej  KRL-W - www.vetpol.org.pl stale jest
uaktualniana informacja, zarówno dla lekarzy weterynarii wyra-
¿aj¹cych wolê znakowania zwierz¹t i wydawania paszportów, jak
i warunki ich wspó³pracy z okrêgowymi izbami weterynaryjny-
mi. Przygotowano tak¿e informacje dla posiadaczy zwierz¹t, któ-
rzy ze swoimi ulubieñcami zamierzaj¹ podró¿owaæ w Europie.
Na stronie internetowej umieszczane s¹ dodatkowe informacje
dotycz¹ce pewnych szczególnych zasad podró¿owania ze zwie-
rzêtami do Wielkiej Brytanii, Szwecji, Irlandii i na Maltê.
Sposób postêpowania w zakresie wydawania paszportów jest roz-
wi¹zaniem tymczasowym, wynikaj¹cym z inicjatywy KRL-W
uzgodnionej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. By³o to
jedyne, mo¿liwe praktycznie rozwi¹zanie w okresie wrze�nia i
pa�dziernika, przy braku polskich uregulowañ prawnych. Obec-
nie KRL-W jest szczególnie zainteresowana i aktywnie pracuje,
by obecnie przyjête zasady postêpowania znalaz³y podstawê
prawn¹ w nowelizowanych ustawach, g³ównie o Inspekcji Wete-
rynaryjnej oraz ochronie zdrowia zwierz¹t i zwalczaniu chorób
zwierz¹t.  W chwili obecnej trwaj¹ prace parlamentarne zwi¹zane
z nowelizacj¹ tzw. prawa weterynaryjnego. Mamy nadziejê, ¿e
przysz³a nowela prawa bêdzie korzystna dla lekarzy weterynarii.

W�ród lekarzy weterynarii, odno�nie wydawania paszportów,
powsta³y pewne niejasno�ci. Oczywi�cie zainteresowanym prze-
kazywano na bie¿¹co stosowne instrukcje i wytyczne. Natomiast
nale¿y podkre�liæ, ¿e podjêcie siê  przez lekarza weterynarii wy-
dawania paszportów jest jego indywidualn¹ decyzj¹. Upowa¿nie-
nie do wykonywania tej dzia³alno�ci wymaga³o jedynie wype³-
nienia obowi¹zków izbowych (sk³adki, ankiety) i posiadania tech-
nicznych mo¿liwo�ci (zak³ad leczniczy, posiadanie czytnika i mi-
kroczipów).



Od 1.V.2004 r. Rzeczpospolita Polska na-
le¿y do Unii Europejskiej. Tak postanowiono
w referendum i mo¿na spokojnie powiedzieæ:
�jak¿e� wlaz³a miêdzy wrony musisz krakaæ
jak i one�.
Rozumiem przez to, ¿e chc¹c byæ w Unii musi-
my spe³niaæ warunki, jakie w Unii obowi¹zuj¹,
bo jak¿e mog³oby byæ inaczej? W krajach Unii
obowi¹zuj¹ pewne wspólne sposoby postêpo-
wania, s¹ obowi¹zki i przywileje. Normalka.
Jednym z udogodnieñ jest mo¿liwo�æ swobod-
nego poruszania siê po krajach Unii ze swoim
zwierz¹tkiem. Có¿ jednak, gdy Europa to taki
kontynent gdzie w�cieklizna wystêpuje ca³y
czas, poza niektórymi krajami wrêcz ende-
micznie.

St¹d te¿ kraje Unii za¿yczy³y sobie, aby
zwierzêta mog¹ce przenosiæ w�ciekliznê, by³y szczepione prze-
ciw tej chorobie i je¿eli chc¹ siê przemieszczaæ pomiêdzy krajami
unijnymi musz¹ dawaæ mo¿liwo�æ szybkiego i sprawnego ziden-
tyfikowania oraz posiadaæ paszport, który wszystkie te dane bê-
dzie mia³ zapisane i potwierdzone przez lekarza weterynarii. Ot,
jacy jeste�my wa¿ni i niezbêdni. Mo¿na by rzec, ¿e jest to postê-
powanie logiczne i zgodne z wymogami wspó³czesnej wiedzy. W
zwi¹zku z niespe³nieniem przez niektóre kraje wszystkich wymo-
gów odno�nie paszportów, termin ich wprowadzenia przesuniêto
z 1 lipca na 1 pa�dziernika br.

Jak to czêsto (niestety) u nas bywa, nikt w ministerstwie za to
odpowiedzialnym nie ruszy³ w tej sprawie nawet jednym palusz-
kiem lub chocia¿by mrugniêciem powieki. St¹d te¿ w ostatnich
dniach wrze�nia i pierwszych pa�dziernika rozpêta³a siê gwa³tow-
na burza. Osoby chc¹ce wyjechaæ ze swoimi pupilkami czy to na
wystawê, czy na zabieg operacyjny, czy chocia¿by na wycieczkê
lub do znajomych, nie mog³y zrobiæ tego legalnie, gdy¿ polskie
w³adze administracyjne zosta³y zaskoczone up³ywaj¹cym termi-
nem.

Ze stron internetowych, a nastêpnie z prasy dowiedzieli�my
siê, ¿e izby lekarsko�weterynaryjne wydaj¹ paszporty i zajmuj¹
siê znakowaniem psów, kotów i tchórzofretek, a wiêc zwierz¹t
podlegaj¹cym przepisom o paszportach. Telefony w biurze izby,
oraz u prezesów dzwoni³y do upad³ego. Nagle w jednej chwili
stali�my siê pêpkiem �wiata. Tyle tylko, ¿e ten pêpek nie nale¿a³
do nas. Z godziny na godzinê sza³ sprzecznych informacji zalewa³
ca³y kraj, a w³a�cicieli zwierz¹t zalewa³a krew. Tyle niekompe-
tencji, braku merytorycznego przygotowania do pe³nionych funk-
cji ju¿ dawno nie widzia³em w tak krótkim czasie.
Nagle, bez jakichkolwiek podstaw prawnych samorz¹d lekarzy
weterynarii sta³ siê reprezentantem pokrzywdzonych psów, ko-
tów i tchórzofretek. Po pierwszych dwóch dniach zaskoczenia,
zdziwienia i dezinformacji, po rozmowach w Ministerstwie Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciele Krajowej Rady wyrazili
zgodê na zajêcie siê spraw¹ paszportów przez samorz¹d lekarzy
weterynarii. Ja, podobnie jak wielu lekarzy weterynarii, mia³em
ogromne w¹tpliwo�ci czy jest to rzeczywi�cie sprawa dla naszego
samorz¹du. Jest to wszak czynno�æ typowo administracyjna, w
której, a i owszem, musz¹ uczestniczyæ lekarze weterynarii, ale
poza jednym zapisem w ustawie o izbach i zawodzie (art. 10 ust.1
pkt. 9 � wykonywanie innych zadañ okre�lonych odrêbnymi prze-

Paszporty okiem praktyka

Biuro �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przyjê³o na siebie,
podobnie jak w innych okrêgowych izbach, olbrzymi wysi³ek ad-
ministracyjny. Biuro zaopatruje siê w paszporty w KIL-W, zajmu-
je siê ich wydawaniem, prowadzi stosown¹ dokumentacjê oraz
archiwum itd. I to wszystko w ramach codziennej dzia³alno�ci i
poszerzonego zakresu obowi¹zków i odpowiedzialno�ci.

Jest to jednak wysi³ek, który nale¿a³o podj¹æ w interesie zarówno
ogólnospo³ecznym, jak i zawodowym.
Doradzamy zagl¹daæ na wymienion¹ wy¿ej stronê internetow¹
KIL-W, gdzie wiadomo�ci na temat wydawania paszportów s¹
stale uaktualniane.

Micha³ Konopa

pisami) brak jest podstaw prawnych, by
izby w ogóle zajê³y siê t¹ spraw¹.

Bêd¹c w Krajowej Radzie z zupe³-
nie innego powodu, rozmawia³em z jednym
z cz³onków Krajowej Rady, który bra³
udzia³ w rozmowach w Ministerstwie Rol-
nictwa i by³ odpowiedzialny za podjêcie de-
cyzji o przejêciu wszystkich czynno�ci
zwi¹zanych z paszportami przez izby lekar-
sko�weterynaryjne. Okaza³o siê, ¿e wresz-
cie (moim zdaniem) przedstawiciele samo-
rz¹du potrafi¹ w rozmowach z w³adzami
administracyjnymi wywalczyæ dla lekarzy
weterynarii korzystne rozwi¹zania. Szybkie
i sprawne decyzje spowodowa³y, ¿e ju¿ po
kilku dniach mieli�my druki paszportów,
bez b³êdów (takie zawiera³y druki jednej z

firm, która ju¿ je produkowa³a) w izbach. Warunki wydawania
paszportów i znakowania zwierz¹t zgodnie z wymogami obowi¹-
zuj¹cymi w krajach cz³onkowskich zosta³y przekazane lekarzom,
którzy wyrazili chêæ brania udzia³u w tych czynno�ciach i którzy
spe³niali wymagania narzucone przez samorz¹d.

W zamian za zgodê i sprawne zorganizowanie, czyli po nego-
cjacjach z przedstawicielami ministerstwa, któremu uratowali�my
(jako zawód) skórê, praktykuj¹cy lekarze maj¹ mo¿liwo�æ zdoby-
cia dodatkowych czynno�ci przynosz¹cych dochód, a samorz¹d,
zarówno na szczeblu krajowym, jak i okrêgowym, tak¿e ma z tego
pieni¹dze, co nie jest bez znaczenia, gdy we�miemy pod uwagê
coraz wiêksze obci¹¿enia biurokratyczne samorz¹dów.

To profity w wymiarze finansowym i nie uwa¿am, by nale¿a-
³o tê sferê przemilczaæ, ale s¹ jeszcze inne aspekty dobrej wspó³-
pracy z przedstawicielami ministerstwa. W projekcie ustawy o
zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu
chorób zaka�nych zwierz¹t oraz zmianie niektórych innych ustaw
znalaz³y siê zapisy, na podstawie których szczepienia przeciw
w�ciekli�nie maj¹ byæ dokonywane przez lekarza weterynarii po-
siadaj¹cego prawo wykonywania zawodu w ramach prowadzone-
go przez niego zak³adu leczniczego dla zwierz¹t! Czy jednak tak
siê stanie musz¹ zadecydowaæ pos³owie w g³osowaniu. Ci jednak
s¹ dosyæ enigmatyczn¹ i nieprzewidywaln¹ grup¹ spo³eczn¹,
zw³aszcza, ¿e weterynaria nie cieszy siê w�ród nich du¿ym wziê-
ciem.

Mam na ten temat swoj¹ spiskow¹ teoriê, któr¹ przedstawia-
³em ju¿ na ³amach Biuletynu, wiêc przypomnê tylko, ¿e trudno od
zakompleksionych ludzi, w wiêkszo�ci z brakiem wy¿szego wy-
kszta³cenia, wymagaæ uwielbienia dla zawodu, gdzie przepustk¹
jest cenzus akademicki. To stwierdzenie �trudno wymagaæ� jest
oczywi�cie wyrazem dezaprobaty, a nie usprawiedliwieniem dla
miernoty parlamentarnej.
Tak, wiêc ciesz¹c siê z ma³ych sukcesów czekamy na znaczniej-
sze w postaci zapisów ustawowych dotycz¹cych naszego zawo-
du. W sprawie sprawnego funkcjonowania procedur zwi¹zanych
z paszportami jest jeszcze szereg spraw do wyja�nienia i doskona-
lenia, ale machina ju¿ ruszy³a.

Emocjonuj¹c¹ historiê narodzin
nowego weterynaryjnego obyczaju

przedstawi³ Andrzej Alweil



Warszawa, 2004-11-09

Rada
Okrêgowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
/wszystkie/

KRL-W-23-86 /04/I

W za³¹czeniu przesy³am do wiadomo�ci tre�æ pism:

1/ Departamentu Regulacji Wewnêtrznego Obrotu Gospodarczego Ministerstwa Gospodarki i Pracy z dnia 5.10.2004 r. sygn.DWo-I-
0212-46-KR/04,
2/ Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12.10.2004 r. sygn. DWo-I-6303-44-KR/04, zawieraj¹ce wyk³adniê ustawy z dnia 18 grudnia
2003 r. o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t (Dz. U. Nr 11, poz.95), ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Prawo dzia³alno�ci gospodarczej
(Dz. U. Nr 101, poz.1178 z pó�n. zm.) o swobodzie dzia³alno�ci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz.1807) i ustawy z 2 lipca 2004 r. �
Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o swobodzie dzia³alno�ci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808).

W �wietle tej wyk³adni do zak³adów leczniczych dla zwierz¹t nie stosuje siê przepisów ustawy z dnia  2 lipca 2004 r. o swobodzie
dzia³alno�ci gospodarczej, a uprawnionymi do rejestracji tych zak³adów w trybie okre�lonym przez ustawê o zak³adach leczniczych dla
zwierz¹t s¹ uprawnione wy³¹cznie rady okrêgowych izb lekarsko-weterynaryjnych.
2 za³.: j.w.

PREZES
dr n. wet. Bartosz Winiecki

Warszawa, dn.05.10.2004

Ministerstwo Gospodarki i Pracy
DEPARTAMENT
REGULACJI WEWNÊTRZNEGO
OBROTU GOSPODARCZEGO

DWO - l - 0212 - 46 - KR/04

Pan
Leszek Sus
Kierownik Oddzia³u Zamiejscowego
Wydzia³ Rozwoju Regionalnego
Ma³opolski Urz¹d Wojewódzki
ul. Jagielloñska 52
33-300 Nowy S¹cz

Szanowny Panie

W odpowiedzi na faks z dnia 27 sierpnia 2004 roku, znak: RR.IV.0714-27-04 w sprawie trybu legalizacji dzia³alno�ci zak³adów leczni-
czych dla zwierz¹t po wej�ciu w ¿ycie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alno�ci gospodarczej /SDG/ (Dz.U. Nr 173. poz.
1807), uprzejmie wyja�niam co nastêpuje:

Utworzenie i prowadzenie zak³adu leczniczego dla zwierz¹t (zak³adu weterynaryjnego) zarówno pod rz¹dami ustawy z dnia 19 listopa-
da 1999 r. - Prawo dzia³alno�ci gospodarczej /PDG/ (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z pó�n. zm.), jak i w �wietle obowi¹zuj¹cej obecnie
ustawy, SDG nie jest dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹ w rozumieniu tych ustaw, a zak³ad leczniczy nie jest przedsiêbiorc¹. Wyrazem takiego
stanowiska ustawodawcy jest art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t (Dz. U z 2004 r. Nr 11,
poz. 95), który stanowi, i¿ �do zak³adów leczniczych dla zwierz¹t nie stosuje siê przepisów ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo
dzia³alno�ci gospodarczej�, a obecnie (zgodnie z tre�ci¹ art. 86 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o

Poni¿ej publikujemy pe³ny tekst korespondencji, ze wzglêdu na jej wa¿no�æ, z Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryj-
nej w sprawie zasad rejestracji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t. Wszelkie dalsze prawne inerpretacje w powy¿szym zakresie
równie¿ zamierzamy publikowaæ

(red)

Rejestracja zak³adów leczniczych dla zwierz¹t
- najnowsze wiadomo�ci



swobodzie dzia³alno�ci gospodarczej /WSDG/ (Dz. U. Nr 173, poz. 1808)) przepisów ustawy SDG.
Zgodnie z art. 16 ustawy o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t zak³ady te �wiadcz¹ us³ugi weterynaryjne po uzyskaniu wpisu do
ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t. Ewidencje prowadzone s¹ przez okrêgowe rady lekarsko�weterynaryjne, w³a�ciwe ze
wzglêdu na miejsce siedziby zak³adu.
Okrêgowe rady lekarsko - weterynaryjne wraz z Krajow¹  Izb¹ Lekarsko-Weterynaryjn¹ tworz¹, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 21
grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 z pó�n. zm.),
samorz¹d lekarzy weterynaryjnych, w którego wy³¹cznej kompetencji le¿¹ kwestie zwi¹zane z tworzeniem i prowadzeniem zak³adów
leczniczych dla zwierz¹t.
Nale¿y wskazaæ, i¿ zgodnie z art. 66 pkt 2 ustawy WSDG do dnia 31 stycznia 2006 r. obowi¹zuj¹ w zakresie ewidencjonowania
dzia³alno�ci gospodarczej w gminach przepisy art. 7 - 7i ustawy PDG, za� po tej dacie (od 1 stycznia 2007 r.), zgodnie 2 art. 1 pkt 2
ustawy WSDG - przepisy art. 23 - 45 ustawy SDG (przepisy rozdzia³u 3 - Ewidencja Dzia³alno�ci Gospodarczej).
W zwi¹zku z powy¿szym, nale¿y uznaæ za prawid³owe dzia³anie organu ewidencyjnego, rejestruj¹cego dzia³alno�æ gospodarcz¹, zgod-
nie z którym wydaje on decyzjê o odmowie wpisu na podstawie art. 7c pkt 1 ustawy - Prawo dzia³alno�ci gospodarczej. Przepis ten
upowa¿nia organ do odmowy wpisu w sytuacji, gdy  �zg³oszenie dotyczy dzia³alno�ci gospodarczej nieobjêtej przepisami ustawy�, co
w niniejszym przypadku znajduje zastosowanie.

Z powa¿aniem
DYREKTOR DEPARTAMENTU
Jerzy Mo³ek

Warszawa, dn. 12.10.2004 r.

MINISTER
GOSPODARKI i PRACY

DWO - l - 6303 - 44 - KR/04

Pan
Wojciech Olejniczak
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szanowny Panie Ministrze

Uprzejmie informujê, ¿e Ma³opolski Urz¹d Wojewódzki zwróci³ siê z pro�b¹ o udzielenie informacji dotycz¹cej trybu legalizacji dzia-
³alno�ci gospodarczej polegaj¹cej na prowadzeniu zak³adów leczniczych dla zwierz¹t (pismo z dnia 27
sierpnia 2004 r., znak: RR.IV.0714-27-04, w za³¹czeniu). Jednocze�nie za³¹czam kopiê udzielonej odpowiedzi zgodnie z aktualnym
stanem prawnym (pismo z dnia 5 pa�dziernika 2004 r., znak; DWO-I-0212-46-KR/04).
Przy tej okazji pragnê podnie�æ kwestiê zasadno�ci utrzymywania regulacji w obecnym kszta³cie. Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia
18 grudnia 2003 r. o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t (Dz. U. z 2004 r., Nr 11, poz. 95) do zak³adów leczniczych dla zwierz¹t nie
stosuje siê przepisów ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. -Prawo dzia³alno�ci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z pó�n. zm.). Na
mocy art. 86 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. � Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o swobodzie dzia³alno�ci gospodarczej (Dz. U. Nr 173,
poz. 1808), po wej�ciu w ¿ycie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alno�ci gospodarczej, tak¿e jej przepisów nie stosuje siê
do zak³adów leczniczych dla zwierz¹t.
W �wietle art. 16 ustawy o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t zak³ady te �wiadcz¹ us³ugi weterynaryjne po uzyskaniu wpisu do
ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t. Ewidencje prowadzone s¹ przez okrêgowe rady lekarsko-weterynaryjne, w³a�ciwe ze
wzglêdu na miejsce siedziby zak³adu. Okrêgowe izby lekarsko - weterynaryjne wraz z Krajow¹ Izb¹ Lekarsko-Weterynaryjn¹ tworz¹,
zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r., Nr
187, poz. 1567 z pó�n. zm.), samorz¹d lekarzy weterynarii, w którego wy³¹cznej kompetencji le¿¹ kwestie zwi¹zane z tworzeniem i
prowadzeniem zak³adów leczniczych dla zwierz¹t.
W mojej ocenie dzia³alno�æ prowadzona przez zak³ady lecznicze dla zwierz¹t mie�ci siê w definicji dzia³alno�ci gospodarczej, okre�lo-
nej w art. 2 ustawy SDG, a co za tym idzie, powinna zostaæ objêta jej przepisami. Ustawa SDG przewiduje instytucjê wpisu do
w³a�ciwego rejestru dzia³alno�ci regulowanej, dokonywanym na podstawie o�wiadczenia przedsiêbiorcy o spe³nieniu wymogów prze-
widzianych przez prawo dla wykonywania wskazanego rodzaju dzia³alno�ci.
Wobec powy¿szego zasadnym wydaje siê uznanie dzia³alno�ci prowadzonej przez te zak³ady za dzia³alno�æ regulowan¹ w rozumieniu
ustawy SDG. W zwi¹zku z tym uprzejmie proszê o rozwa¿enie mo¿liwo�ci i potrzeby podjêcia dzia³añ legislacyjnych maj¹cych na celu
uregulowanie przedmiotowej kwestii w odniesieniu do ustawy o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t i ustawy o zawodzie lekarza wete-
rynarii i izbach lekarsko�weterynaryjnych.

Z powa¿aniem
MINISTER
z. up. Irena Herbst
PODSEKRETARZ STANU



 
 

 
 
 
 
 
 

Nasze sprawy

W dniu 03.11.2004 r. w sali wyk³adowej domu kultury Ko-
palni Wujek w Katowicach odby³ siê pierwszy wyk³ad
rozpoczynaj¹cy cykl szkoleñ dla lekarzy wyznaczonych do
wykonywania zadañ w zakresie badania zwierz¹t rze�nych i
miêsa. Wyk³adowc¹ by³ pan Profesor dr hab. Eryk Adamczyk, dr
nauk wet., mgr praw., kierownik Katedry Higieny ¯ywno�ci i
Ochrony Zdrowia Konsumenta Akademii Rolniczej we
Wroc³awiu.
Profesor przedstawi³ wymagania Unii Europejskiej wobec lekarzy
weterynarii dzia³aj¹cych w s³u¿bie publicznej odno�nie ich
kszta³cenia w aspekcie higieny ¿ywno�ci. Regulacje prawne
zawarte w Bia³ej Ksiêdze dotycz¹ce bezpieczeñstwa oparte na
zasadzie �from stable to table� s¹ wielkim wyzwaniem stawianym
wszystkim lekarzom na obszarze ca³ej Unii Europejskiej. Do
w³a�ciwej i kompetentnej realizacji tego zadania konieczne jest
podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu dodatkow¹ kwalifikacjê osób
reprezentuj¹cych ten zawód. Skuteczno�æ oraz jako�æ pracy le-
karzy weterynarii dostosowaæ nale¿y do nowych wymogów Unii
Europejskiej. Lekarze maj¹cy w³asne praktyki musz¹ mieæ
mo¿liwo�æ uczestniczenia w szkoleniach kwalifikuj¹cych do pra-
cy w obszarze zadañ publicznych.

Profesor zapozna³ s³uchaczy z projektem Rozporz¹dzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiaj¹cego szczególne
przepisy dla organizacji urzêdowego nadzoru nad produktami po-
chodzenia zwierzêcego przeznaczonymi do spo¿ycia przez ludzi.
Lekarz weterynarii mo¿e byæ wyznaczony jako urzêdowy lekarz
weterynarii je¿eli zda egzamin z przedmiotów wyszc-
zególnionych w § 2 wymienionego projektu (22 przedmioty).
Dodatkowo ka¿dy urzêdowy lekarz weterynarii bêdzie podlega³
praktycznemu szkoleniu w okresie próbnym, w wymiarze co na-
jmniej 200 godzin przed podjêciem samodzielnej pracy. Podczas

Scientia potestas est

tego okresu sta¿ysta pracuje pod nadzorem urzêdowych lekarzy
weterynarii w rze�niach, zak³adach przetwórczych, stanowiskach
badania miêsa i w gospodarstwach.
Profesor Adamczyk przedstawi³ w zarysie trendy w higienie
¿ywno�ci na przyk³adzie systemu HACCP oraz organizacjê urzê-
dowych s³u¿b weterynaryjnych w pañstwach cz³onkowskich Unii
Europejskiej. W niektórych krajach inspekcja weterynaryjna ul-
okowana jest w jednym ministerstwie � Finlandia, Dania, Francja,
Grecja, Irlandia (rolnictwo), W³ochy (zdrowie), Niemcy (nowe
utworzone Ministerstwo Konsumenta, Rolnictwa, ¯ywno�ci),
Austria (Ministerstwo Spraw Spo³ecznych i Zdrowia). W dwóch
ministerstwach zdrowia i rolnictwa dzia³a weterynaria w Belgii,
Hiszpanii, Holandii, Luksemburgu, Wielkiej Brytanii. Bez
wzglêdu na strukturê inspekcji i jej podporz¹dkowanie, ogólne
zasady dzia³ania i finansowania Inspekcji Weterynaryjnej musz¹
byæ jednolite, poniewa¿ funkcjonowanie wspólnego rynku
nak³ada obowi¹zek na pañstwa cz³onkowskie przeprowadzania
zintegrowanego systemu kontroli.
Na zakoñczenie swojego wyk³adu profesor Eryk Adamczyk
odpowiada³ na liczne pytania s³uchaczy dotycz¹ce m.in. specjal-
izacji, szkoleñ etc.
Wyk³ad profesora wzbudzi³ du¿e zainteresowanie w�ród zapros-
zonych lekarzy weterynarii � na sali obecnych by³o 200 osób.
Wyk³ady w ramach szkolenia kadry lekarzy urzêdowych wyznac-
zonych bêd¹ kontynuowane. Najbli¿sze planowane szkolenie
odbêdzie siê w styczniu 2005 r.

Przewodnicz¹ca Komisji
ds. Inspekcji Weterynaryjnej

Ewa Gra¿yna Wtorek

Czy warto liczyæ na samorz¹d?
To pytanie istnieje tak d³ugo, jak d³ugo istnieje nasz samorz¹d

zawodowy w nowych realiach ustrojowych. Jest to sztandarowe
pytanie zarówno tych, którzy aktywnie w pracach samorz¹du
uczestnicz¹, jak i tych, którzy jako zwykli malkontenci i tak s¹
przeciw lub nie wykazuj¹c chêci zapoznania siê z meritum sposo-
bu dzia³ania samorz¹du, oceniaj¹ go pejoratywnie, gdy¿ znaj¹ tyl-
ko ujemne strony istnienia takiej organizacji spo³ecznej.
Bêd¹c od 1990 roku zaanga¿owanym  zarówno w tworzeniu, jaki
i pó�niejszych pracach izby lekarsko�weterynaryjnej na �l¹sku
reprezentujê tê grupê lekarzy, którzy uwa¿aj¹, ¿e samorz¹d jest
nam potrzebny, ale nale¿y zmieniaæ jego oblicze, zarówno z po-
wodów zmian dziej¹cych siê bez naszego wp³ywu, np. przyst¹-
pienie do UE, jak i z powodów nieudolno�ci dzia³añ podejmowa-
nych przez samorz¹d, zarówno w naszym regionie, jak i na szcze-
blu (a mo¿e przede wszystkim) ogólnokrajowym.
Zw³aszcza ostatni rok uwa¿am za rok efektywnej dzia³alno�ci
Izby. Najpierw walka o interpretacjê ustawy o podatku VAT, po-
tem trwaj¹ca nadal ju¿ nie walka, a ogromna bitwa o ca³okszta³t
spraw zwi¹zanych z wyznaczeniami. W podatku VAT odnie�li-
�my sukces i z satysfakcj¹ stwierdzam, ¿e to �l¹scy dzia³acze Izby
byli jednymi z pierwszych w kraju, którzy zinterpretowali przepi-
sy po my�li wiêkszo�ci lekarzy wet. i potrafili przed izb¹ skarbo-
w¹ swoje zdanie obroniæ, co poskutkowa³o ujednoliceniem stano-
wisk urzêdów skarbowych w ca³ym regionie. Wp³yw na interpre-
tacjê tych przepisów na szczeblu ogólnokrajowym i zakoñczenie

sukcesem rozmów w ministerstwach, zarówno finansów jak i rol-
nictwa i rozwoju wsi mia³ poprzez swoj¹ nieustêpliwo�æ i konse-
kwencjê wiceprezes Krajowej Rady i prezes �l¹skiej w jednej oso-
bie Miros³aw Tomaszewski (ech to podlizywanie siê szefowi).

W drugiej tegorocznej batalii, jeszcze niezakoñczonej, samo-
rz¹d (na szczeblu krajowym) zosta³ zmobilizowany do efektyw-
niejszego dzia³ania przez  Ogólnopolskie Porozumienie Stowa-
rzyszeñ Lekarzy Wolnej Praktyki, gdy¿ to w³a�nie koledzy z tego
porozumienia pierwsi zaprotestowali i swoim nieugiêtym stano-
wiskiem spowodowali przebudzenie siê, zarówno Krajowej Rady
Lekarsko�Weterynaryjnej, jak i w³adz pañstwowych na szczeblu
ministerialnym. Obserwuj¹c postêpy w tej walce i przypatruj¹c
siê poszczególnym jej uczestnikom, piêknie widaæ kto naprawdê
walczy o sprawy zawodu, kto tylko o swoje, a kto liczy, ¿e t¹
walk¹ odbije siê na wy¿szy szczebel kariery zawodowej.
Dziêki ju¿ istniej¹cym przepisom mamy mo¿liwo�æ jako grupa
zawodowa (jedna z tylko kilkunastu w kraju) wypowiadaæ siê,
opiniowaæ, uczestniczyæ w tworzeniu  nowych, braæ udzia³  w
posiedzeniach komisji sejmowych, doradzaæ ministrom itp., itd.
Tylko od nas zale¿y kogo wybierzemy do w³adz samorz¹du, za-
równo na szczeblu lokalnym, jak i na szczeblu krajowym, kto w³a-
�nie w poprzednio wymienionych gremiach i sprawach, bêdzie
nas reprezentowa³. Czy wybierzemy kolegê, bo on sam chce, czy
wybierzemy �krzykacza�, czy mo¿e prze³o¿onego, bo tak wypa-
da (zw³aszcza jak �on� wie, kto go namaszcza³). A mo¿e warto siê



Katowice, dn. 07.11.2004 r.

W ferworze codziennych, licznych zajêæ czas mija tak szyb-
ko, ¿e nie wszyscy cz³onkowie naszego stowarzyszenia u�wiada-
miaj¹ sobie bliski termin wyboru nowych w³adz do naszej lokal-
nej korporacji � �l¹skiej Okrêgowej Izby Lekarsko-Weterynaryj-
nej.

Przy zachowaniu odrobiny uwa¿nego czytania naszego Biu-
letynu i obserwacji aktywacji niektórych cz³onków wyra�nie wi-
daæ, ¿e godzina �0� tu¿-tu¿. Jest to zjawisko normalne i wszyscy
jeste�my ju¿ do wszelkich wyborów i g³osowañ przyzwyczajeni.
Ile¿ to razy ka¿demu z nas w podobnych okoliczno�ciach wrêczo-
no ró¿nego rodzaju karty do g³osowania, które okazywa³y siê bar-
dzo istotne, gdy¿ w nastêpstwie mia³y ogromny wp³yw na nasze
¿ycie i przysz³o�æ. Ka¿dorazowo wybory ³¹czy³y siê z du¿ymi
nadziejami, podsycanymi licznymi obietnicami, przedstawianiem
obiecuj¹cej przysz³o�ci, pe³nej ³atwiejszego, uczciwego i proste-
go ¿ycia. Ile¿ to razy po wyborach rzeczywisto�æ okaza³a siê inna
od tej, jak¹ przedstawili kandydaci swoim przedwyborczym za-
chowaniem. Podobnie, jak w okresie przedma³¿eñskim, gdzie
kandydatom czêsto obiecuje siê sielankowe ¿ycie, a na drugi dzieñ
wymaga ju¿ bezwzglêdnego pos³uszeñstwa i bezdyskusyjnego
wykonywania nowych na³o¿onych obowi¹zków.
Chcia³oby siê tak naprawdê wiedzieæ, co nas czeka zaraz na drugi
dzieñ po wyborach. Czy wci¹¿ nowe obowi¹zki wynikaj¹ce z
ustawy, rozporz¹dzeñ i tak licznych uchwa³, ¿e dzi� ju¿ nie bar-
dzo wiadomo czego one dotycz¹ i �konia z rzêdem� temu, kto je
wszystkie czyta, analizuje i potrafi z nich korzystaæ. Czy na drugi
dzieñ sk³adka cz³onkowska z konieczno�ci i pilnej potrzeby bê-
dzie podwy¿szona? A mo¿e da siê j¹ obni¿yæ, przy podjêciu na-
stêpnej uchwa³y opartej na oszczêdnej i skrupulatnej analizie
kosztów utrzymania. A na pewno nale¿y przemy�leæ dalsz¹ po-

Nie o ka¿de drzewo mo¿na siê oprzeæ

zastanowiæ, kto potrafi byæ skutecznym, mo¿e po�wiêciæ swój
czas i bêdzie prawdziwym reprezentantem tych, co go wybrali?
Je¿eli kto� chce m³otkiem pisaæ poetyckie teksty, je¿eli kto� chce
malowaæ piêkne obrazy za pomoc¹ tabletek od bólu g³owy, to po-
wiemy, ¿e to niepowa¿ne, nieudolne lub po prostu g³upie. Czy
wiêc wiemy, po co istnieje samorz¹d zawodowy, jakie ma zada-
nia, jakie ma mo¿liwo�ci? Czego mo¿emy oczekiwaæ, co siê da
zmieniæ, co bezwzglêdnie musi siê zmieniæ?
Zbli¿aj¹ce siê wybory dadz¹ nam odpowied� na czym zale¿y spo-
³eczno�ci weterynaryjnej, czy potrafimy pokazaæ jedno�æ zawo-
dow¹ jak to siê dzieje np. w�ród prawników czy lekarzy medycy-
ny.

Na izby lekarsko�weterynaryjne spada coraz wiêcej
obowi¹zków administracyjnych sprowokowanych nowymi prze-
pisami, jak chocia¿by ustaw¹ o zak³adach leczniczych dla zwie-
rz¹t. Z jednej strony to dobrze, ¿e nasze �rodowisko potrafi³o
przeforsowaæ stanowisko broni¹ce zawód przed ingerencj¹ z ze-
wn¹trz, ale nie zapominajmy, ¿e dzia³alno�æ w Izbie jest dzia³al-
no�ci¹ spo³eczn¹, a decyzje w formie uchwa³y samorz¹du maj¹
moc decyzji administracyjnej! Czy odpowiedzialno�æ za  nieudol-
n¹ pracê spo³eczn¹ i z³¹ decyzjê administracyjn¹ maj¹ taki sam
wymiar i tak¹ sam¹ odpowiedzialno�æ?
Dali�my siê tak¿e �wrobiæ� w paszporty dla zwierz¹t, ale tutaj
akurat profity wynikaj¹ce z tego obowi¹zku powinny zniwelowaæ

obci¹¿enia biurokratyczne, zw³aszcza, ¿e lekarz mo¿e, a nie musi,
a jest to mo¿liwo�æ w ramach obowi¹zuj¹cych przepisów, dodat-
kowo zwiêkszyæ dochód z dzia³alno�ci gospodarczej.
Czy wiêc warto mieæ swój samorz¹d zawodowy i odpowiednio go
wykorzystywaæ, ka¿dy powinien odpowiedzieæ sobie sam we
w³asnym sumieniu. Poruszy³em tu tylko kilka zagadnieñ dotycz¹-
cych dzia³alno�ci samorz¹du w sprawach g³ównie lekarzy prakty-
kuj¹cych w formie dzia³alno�ci gospodarczej.
Du¿ym rozdzia³em dzia³alno�ci samorz¹du jest funkcjonowanie
lekarzy weterynarii w inspekcji weterynaryjnej. Jest to rozdzia³
zaniedbany, a zale¿no�æ od zwierzchników form¹ mobingu w sto-
sunku do pracowników i ¿enuj¹ce wynagrodzenie oraz niestety,
coraz liczniejsze g³osy w sprawach o charakterze korupcyjnym to
sygna³y, ¿e korporacja zawodowa powinna po�wiêciæ wiêcej cza-
su na obronê interesu lekarzy zatrudnionych w inspekcji. Jednym
z podstawowych warunków jest jednak¿e chêæ tej grupy, aby w
ramach samorz¹du swoimi przedstawicielami nag³a�niali i kon-
struktywnie inspirowali w³adze samorz¹du do walki o ich pozy-
cje.
Tytu³owe pytanie uwa¿am za pytanie retoryczne � odpowied� jest
tylko jedna i jednoznaczna. Samorz¹dem lekarzy weterynarii jest
ka¿dy lekarz weterynarii.

Andrzej Alweil

trzebê odprowadzania a¿ 14 z³ od ka¿dego cz³onka na potrzeby
Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Jest wiele do zrobienia
na rzecz spo³eczno�ci weterynaryjnej i jest to uzale¿nione w du¿ej
mierze od wybranych przedstawicieli Zarz¹du i prezesa. A to jest
ju¿ co�, na co powinni�my mieæ zasadniczy wp³yw, poprzez roz-
s¹dne i rozwa¿ne wybranie delegatów na Zjazd Wyborczy.
Od zaanga¿owania wszystkich cz³onków, tych z d³ugoletni¹ prak-
tyk¹, jak i tych, którzy niedawno ukoñczyli studia, zale¿y �ja-
ko�æ� wybranych przysz³ych decydentów naszego zrzeszenia.
Wiêc obud�my siê z obojêtno�ci i z wiêkszym zaanga¿owaniem
postarajmy siê w³¹czyæ w sprawy wyboru nowego Zarz¹du i pre-
zesa. Rozmawiajmy miêdzy sob¹ o kandydatach, którzy naszym
zdaniem, powinni znale�æ siê we w³adzach Okrêgowej i Krajowej
Rady.
Wielu jest w�ród nas (dzi� mo¿e jeszcze anonimowych) kandyda-
tów, którzy szczególnie byli przydatni do pe³nienia tych funkcji.
Otwartymi oczami popatrzmy na postaæ zg³oszonego lub usilnie
ubiegaj¹cego siê kandydata, aby wybraæ z naszego grona cz³o-
wieka prawego, uczciwego i godnego reprezentowania ca³ej na-
szej spo³eczno�ci lekarzy weterynarii tut. województwa, a nie
przedk³adaj¹cych interesy w³asne i swego grona znajomych. Do-
bro spo³eczne jest z³em osobistym.
Szczególnie wa¿ne jest, kto bêdzie nas reprezentowa³  w sytuacji,
kiedy korporacja tak mocno mo¿e ingerowaæ w nasze ¿ycie co-
dzienne poprzez ustanowione zapisy w ustawach i rozporz¹dze-
niach wykonawczych do tych ustaw. Nie podejmujê próby tego
stanu rzeczy t³umaczyæ, gdy¿ najlepiej uczyni to ka¿dy z cz³on-
ków naszego zrzeszenia, gdy¿ to w³a�nie ich bezpo�rednio doty-
czy i do�wiadcza. Sami sobie mo¿emy lub bêdziemy mogli odpo-
wiedzieæ czy tworzony przez nas wzór zrzeszenia siê jest zgodny
z naszymi oczekiwaniami, czy te¿ przemienia siê w uci¹¿liwego
�utrzymanka�. I dlatego, aby mieæ jak najmniej podobnych w¹t-



pliwo�ci, koniecznie trzeba siê przygotowaæ do czekaj¹cych wy-
borów i wyszukaæ spo�ród nas tych kandydatów, którzy posiadaj¹
naszym zdaniem najwiêcej pozytywnych cech przydatnych ca³e-
mu ogó³owi.

Mo¿e w celu u³atwienia pracy przysz³emu Zarz¹dowi uchwal-
my zjazdowe �przykazania�, które pomog¹ wybranym kolegom
realizacjê naszych oczekiwañ, takich jak na przyk³ad:
1. Nie bêdziesz mia³ innych celów do realizacji ni¿ dobro naszej
korporacji.
2. Nie bêdziesz wykorzystywa³ imienia lekarza weterynarii nie-
potrzebnie lub ze szkod¹ dla jego autorytetu.
3. Nie bêdziesz u¿ywa³ imienia korporacji dla zaspokojenia w³a-
snych aspiracji.
4. Szanuj wyborcê swego, jak siebie samego.
5. Nie lekcewa¿ i daj pos³uch ka¿dej nowej inicjatywie.
6. Nie wykorzystuj korporacji w przypadku, gdy nie masz racji.
7. Nie korzystaj z w³asno�ci korporacji do swoich prywatnych
manipulacji.
8. Nie wypowiadaj fa³szywych opinii, gdy zainteresowany mo¿e
byæ niewinny.
9. Nie po¿¹daj ¿adnej lecznicy lub stanowiska kolegi swego.
10. Ani innej rzeczy, która jego jest.

Nie zapominajmy jednak, ¿e aby Nasi reprezentanci, których wy-
bierzemy, dbali o Nasze interesy musz¹ czuæ Nasze poparcie i za-
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anga¿owanie w podejmowaniu inicjatyw, pamiêtaj¹c, ¿e za jaki�
czas zostan¹ rozliczeni z tego, co dla Nas zrobili. Trudno bêdzie
utrzymaæ nale¿n¹ weterynarii pozycjê w spo³eczeñstwie, je¿eli
bêdziemy liczyæ, ¿e kto� to zrobi za Nas, a w prawie zapewni¹
Nam wieczyste szczê�cie i dobrobyt!
Dlatego ca³a spo³eczno�æ weterynaryjna powinna zacz¹æ aktyw-
niej i rozs¹dniej uczestniczyæ w kszta³towaniu otaczaj¹cej Nas
rzeczywisto�ci. Ci¹gle w to nie wierzycie! Ale ka¿da Wasza ini-
cjatywa wp³ywa po�rednio lub bezpo�rednio na kszta³t, spraw-
no�æ i funkcjonalno�æ Naszego stowarzyszenia, a tym samym na
Nasz¹ przysz³o�æ.
Zacznijmy wiêc wszyscy wreszcie dzia³aæ bardziej zdecydowanie
i powa¿nie, by zapewniæ sobie sta³e miejsce w spo³eczeñstwie i
by cz³onkowie �l¹skiej Okrêgowej Izby Lekarsko-Weterynaryj-
nej widzieli sens utrzymania Izby przy pomocy p³acenia obowi¹z-
kowych sk³adek!
Do tego celu niech pos³u¿y równie¿ �Biuletyn�. Twoje i Moje pi-
smo. Stañ siê jego wspó³redaktorem! Oczekujemy Twojej opinii,
uwag, oceny, dyskusji, artyku³u, wspomnieñ, fotoreporta¿u, bio-
gramu, dowcipu itp.
Redakcja czeka na Twój g³os, na Twoj¹ obecno�æ na ³amach Biu-
letynu �l¹skiej Okrêgowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

lek. wet. Andrzej Rawicz-Grotowski
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lp. Rejon wyborczy / nr mandatu

Nazwisko i imiê delegata 2001 2002 2003 2004 obecny nieob. nieob.

uspr.

  nr1 �Bêdzin - Ziemski�              

1 78. Matusz Gra¿yna x x x x 4 0 0

2 82. Musialik Jacek - x x - 2 1 1

3 86. Orze³ Maryla x x - - 2 2 0

4 99. Sitek Les³aw x x - x 3 1 0

  nr 2 �Bielsko-Bia³a - Ziemski�              

5 48. Kania Franciszek x - x x 3 1 0

6 79. Maroszek Arkadiusz x x x x 4 0 0

7 85.  Orlik Krzysztof x - x x 3 1 0

8 89. Pajda Andrzej - - x - 1 2 1

9 92. Pisulak Jaros³aw x - x x 3 1 0

  nr 3 �Cieszyn - Ziemski�              

10 6. Buzek Ryszard x x x x 4 0 0

11 7. Buzek Tadeusz x x x x 4 0 0

12 8. Blimke Zbigniew x - x x 3 1 0

13 17. Faruga Pawe³ x - x x 3 1 0

14 25. Goryczka Marcin x - x - 2 2 0

15 59. Kostka Miros³aw x - - - 1 3 0

16 63. Kubica Bogus³aw x x x x 4 0 0

17 118. Wa³ach Jan x - x - 2 2 0

  nr 4 �Czêstochowa - Ziemski�              

18 32. Ha³aczkiewicz Tadeusz x - x - 2 2 0

19 64. Kucia Stanis³aw x x - - 2 2 0

20 80. Michalik Rajmund x - - - 1 3 0

21 106. Stroba Marek - - - x 1 3 0

  nr 5 �Gliwice - Ziemski�              

22 38. Hosz Andrzej x x x x 4 1 0

23 43. Jagodziñski Marek x x x x 4 1 0

24 69. Kurek Andrzej x - x - 2 2 0

25 77. Marsza³ek Stanis³aw x x x x 4 0 0

  nr 6 �K³obuck - Ziemski�              

26 45. Kaczmarek Wojciech x x x x 4 0 0

27 60. Kowasz Marek x x x x 4 0 0

28 72. Mach Henryk x x x x 4 0 0

29 109. Szura Zygmunt x - x x 3 1 0

30 123. Wójcik Dariusz x - x x 3 1 0

  nr 7 �Lubliniec - Ziemski�              

31 57. Kopiec Kazimierz x x x x 4 0 0

32 87.  Ostrowski Jacek x x - - 2 2 0

33 117. Walisko Wies³aw x x x x 4 0 0

34 129. Zupok Andrzej x x x - 3 1 0

35 130. Zupok Krzysztof x - x - 2 2 0

  nr 8 �Miko³ów - Ziemski�              

36 71. Lewicka Miros³awa x - x x 3 1 0

37 98. Sikorski Krzysztof x x x x 4 0 0

  nr 9 �Myszków - Ziemski�              

38 4. Bernacki Zbigniew x x - x 3 0 1

Lista obecno�ci delegatów na zjazdach sprawozdawczych
w czasie III kadencji



39 76. Marsza³ek Krzysztof x x x x 4 0 0

40 107. Synowiec Jaros³aw x x x - 3 1 0

41 113. �lêczka Jacek x x - - 2 2 0

  nr 10 �Pszczyna - Ziemski�              

42 36. H³awiczka Mieczys³aw x - x x 3 1 0

43 70. Lañski Miros³aw x x x x 4 0 0

44 84. Wieniawa - Narkiewicz Marek x x x x 4 0 0

45 90. Paszek Adam x x - x 3 1 0

  nr 11 �Racibórz - Ziemski�              

46 16. Ehr Norbert x x x - 3 1 0

47 37. Homola Ma³gorzata x x x - 3 1 0

48 40. Iska³a Adam x x x 3 1 0

49 73. Machalski Marek x x - - 2 0 2

  nr 12 �Rybnik - Ziemski�              

50 30.  Grzesiczek Mariusz x x x x 4 0 0

  nr 13 �Tarnowskie-Góry - Ziemski�              

51 27.  Gruca Barbara x x x x 4 0 0

52 29. Gryniuk Maria x - x x 3 1 0

53 54. Kirsz Janusz x x x x 4 0 0

54 93. Piwowarek Karol x - x - 2 2 0

  nr 14 �Tychy - Ziemski�              

55 58. Korzewski Krystian - - - - 0 4 ! 0

56 116. Tymochowicz Tomasz x x 2 2 0

  nr 15 �Wodzis³aw - Ziemski�              

57 101. Skrzypiec Jan x x x x 4 0 0

58 121. Witt Maciej x x x x 4 0 0

59 125. Wysocki Tomasz x x x x 4 0 0

  nr 16 �Zawiercie - Ziemski�              

60 16. Dorenda Jerzy x x - - 2 2 0

61 21. Gajek Jolanta x - - - 1 3 0

62 55. Ko³acz Halina x x x x 4 0 0

63 62. Krysztofiak Zbigniew x x x x 4 0 0

64 65. Kuczera W³odzimierz x - - - 1 3 0

65 67. Ku³ach Marian x x x - 3 1 0

66 97. Sikora Zdzis³aw x - x x 3 1 0

67 115.  Tomaszewski Miros³aw x x x x 4 0 0

68 122. Wróbel -¯urawska Iwona x x x x 4 0 0

69 127. Zawadzki Jordan x x x x 4 0 0

70 128. Zieliñski Jerzy x x x x 4 0 0

  nr 17 �¯ywiec-Ziemski�              

71 11. Chrobak Wac³aw x - x x 3 1 0

72 18. Fidler-Kwiatek Ewa x x x x 4 0 0

73 39. Imbor Andrzej x - x x 3 1 0

74 49. Kania Pawe³ x - x x 3 1 0

75 51. Kasiñski Mieczys³aw x - - - 1 3 0

76 132.  ¯ó³ciñski Jaros³aw x x x 3 1 0

  nr 18 �Bielsko-Bia³a - Grodzki�              

77 28. Grudziñski Romuald x - - - 1 0 3

78 56. Konopa Micha³ x x x x 4 0 0

79 61. Kraus Janusz x - x x 3 1 0

80 66. Kulpiñski Dariusz x x x x 4 0 0

81 112. �cis³owska Jakobsze Halina x x x x 4 0 0

82 119. Wierzbinka Daniel x x x x 4 0 0

  nr 19 �Bytom - Grodzki�              



83 44. Jaworek Tomasz x - - - 1 3 0

84 94. Podlejski Grzegorz - x - 1 3 0

85 124. Wtorek Ewa x x x x 4 0 0

  nr 20 �Chorzów - Grodzki�              

86 133. Fabisz Roman  - x x - 2 1 0

87 135. Parczyk Mieczys³aw -  x - x 2 1 0

  nr 21 �Czêstochowa - Grodzki�              

88 3. Bender Eligiusz x x - x 3 1 0

89 20. Fuliñska Beata x x x x 4 0 0

90 35. Heluszka Maria x x x x 4 0 0

91 42. Jadczak Stanis³aw Zdzis³aw x x x - 3 1 0

92 53. Kêdzia Marek x - x - 2 2 0

93 68. Kunert Piotr x - x x 3 1 0

94 88. Otoliñski Andrzej x x - - 2 2 0

95 91. Piega Artur x x x x 4 0 0

96 102. Smogorzewski Jerzy x x - x 3 1 0

97 108. Szlichta Andrzej x x x x 4 0 0

98 131. Zwi¹zek Janusz x x - x 3 1 0

  nr 22 �D¹browa Górnicza - Grodzki�              

  nr 23 �Gliwice - Grodzki�              

99 9. B³achut Szczepan x x x - 3 1 0

100 15. Dudek Wojciech - - - 0 4 ! 0

101 33. Ha³un Andrzej x x x 3 1 0

102 46. Kaleñski Arkadiusz x - - x 2 2 0

103 81.  Mrozek Ryszard x - x - 2 2 0

104 126. Zajst Lucjan x - x x 3 1 0

  nr 24 �Jastrzêbie Zdrój - Grodzki�              

105 75. Majer Halina x x x x 4 0 0

  nr 25 �Jaworzno - Grodzki�              

106 50. Kardas Anna - - - - 0 4 ! 0

107 52. Kaszuba Andrzej x - - - 1 3 0

  nr 26 �Katowice - Grodzki�              

108 10. Borówka Marzena x x x x 4 0 0

109 12. Cichopek Tadeusz x x - - 2 0 2

110 22. Gajda Marek x - x x 3 1 0

111 23. Gajos Piotr x - x x 3 1 0

112 24. Gomó³a Józef x x x x 4 0 0

113 26. Rawicz - Grotowski Andrzej x x x x 4 0 0

114 74. Majchrzyk Hubert x x x x 4 0 0

115 83. Musialik Marek x x x x 4 0 0

116 96. Sarna Tadeusz x x x x 4 0 0

117 100. Skorupa Tadeusz x - - - 1 3 0

118 104. Spyra Anna x x x x 4 0 0

119 105. Steffen Anna x x - x 3 1 0

120 114. Tokarczyk Monika x x - x 3 1 0

121 120. Wita³a Bogdan x x x x 4 0 0

  nr 27 �Mys³owice - Grodzki�              

122 134. G³azowska Izabela  - - - - 0 3 ! 0

  nr 28 �Piekary �l¹skie - Grodzki�              

123 111. �ciga³a Piotr x - x - 2 2 0

  nr 29 �Ruda �l¹ska - Grodzki�              

  nr 30 �Rybnik - Grodzki�              

124 5. Brz¹kalik Jerzy x x x x 4 0 0

125 13. Cwynar Marek x - x x 3 1 0



126 47. Ka³u¿a Marek x x x x 4 0 0

  nr 31 �Siemianowice �l¹skie - Grodzki�              

127 1. Aleksiewicz Roman x x x - 3 1 0

  nr 32 �Sosnowiec - Grodzki�              

  nr 33 ��wiêtoch³owice - Grodzki�              

nr 34 �Tychy - Grodzki�              

128 31. Grzeszczuk Bogus³aw x - x x 3 1 0

129 34. Hapeta Tadeusz x x x x 4 0 0

130 41. Jadanowski Wies³aw x x x x 4 0 0

131 95. Ratka Jacek x - - - 1 3 0

  nr 35 �Zabrze - Grodzki�              

132 2. Alweil Andrzej x x x x 4 0 0

133 19. Fleiszer Krystian x - - - 1 0 3

134 103. Sobków Jacek x - x - 2 2 0

  nr 36 �¯ory - Grodzki�              

135 110.  Szwarc Krzysztof x x x - 3 0 1

W dniu 2 pa�dziernika 2004 r. pod patronatem �l¹skiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach odby³o siê podobne spo-
tkanie, jak w ubieg³ym roku spotkanie lekarzy weterynarii emery-
tów i rencistów z terenu woj. �l¹skiego. Organizatorem by³a Ko-
misja Nadzwyczajna ds. Emerytów i Rencistów naszej Izby.
Odby³o siê w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Inspektoratu
Weterynarii przy ul. Brynowskiej w Katowicach. Otwarcia w
imieniu Rady Okrêgowej dokona³
Andrzej Szlichta, który równie¿
przekaza³ informacje na temat aktu-
alnych dzia³añ Izby. Przewodnicz¹-
cy Komisji Nadzwyczajnej, dr Zdzi-
s³aw Sikora poinformowa³ zebra-
nych o dzia³alno�ci Komisji. Z kolei
dr Miros³aw Ku�nicki opowiedzia³
o dzia³alno�ci (ju¿ piêcioletniej)
Klubu Seniora w Czêstochowie.

Tyle by³o oficjalnych wyst¹pieñ
� pozosta³a czê�æ spotkania up³ynê-
³a w atmosferze kole¿eñskich roz-
mów. By³a wymiana pogl¹dów na
obecn¹ sytuacjê w zawodzie. By³y
wspomnienia z lat ubieg³ych � z pra-
cy i nie tylko. Szkoda, ¿e nie wszy-
scy zaproszeni przybyli na spotka-
nie. Mo¿e w przysz³ym roku nowa
Komisja (o ile zostanie powo³ana
przez now¹ Radê lub Zjazd Okrêgo-
wy w 2005 r.) bêdzie kontynuowa³a
organizacjê spotkañ, bo chyba war-
to to robiæ. Szkoda równie¿, ¿e ko-
ledzy z terenu by³ego województwa
bielskiego i z aglomeracji katowic-

Spotkanie emerytów Katowice 2.10.2004 r.

DRUGIE SPOTKANIE

UWAGA ! ! !
ZMIANA strony internetowej �l. I. L.-W.

www.izbawetkatowice.pl

kiej po odbytych spotkaniach w Wi�le i Katowicach, nie podjêli
tej inicjatywy, a wygl¹da³o, ¿e co� siê ruszy.

Sponsorami spotkania (napoje, ciasteczka, owoce itp.) by³a
Izba i Firma �Prima� z Zabrza. Mam nadziejê, ¿e w roku 2005
spotkamy siê w wiêkszym gronie. Nie zapominajmy o sobie, bo
inni o nas zapomn¹.

Andrzej Szlichta



�winia konsumpcyjna - nie do podk³adania

Pomimo ogólnie ponurego nastroju w �rodowi-
sku weterynaryjnym, 23 pa�dziernika uda³o siê z po-
wodzeniem zorganizowaæ po raz kolejny �wiêto Le-
karzy Weterynarii.

Niepewna sytuacji w zakresie wyznaczeñ i
umów do nich, z³a opinia o zawodzie w mediach,
nieokre�lony sposób postêpowania w rejestracji za-
k³adów leczniczych dla zwierz¹t itp., nie zniechêci-
³y nas i po raz kolejny w o�rodku w Wi�le i hotelu
�Stok� odby³o siê nasze �wiêto.

Najpierw w bardzo ³adnym hotelu odby³a siê czê�æ uroczysta
z wrêczeniem �prawa wykonywania zawodu� tegorocznym ab-
solwentom, wrêczeniem odznaki �Meritus� d³ugoletniemu kie-
rownikowi Zak³adu Higieny Weterynaryjnej, dr Bogdanowi Wi-

�WIÊTO LEKARZY  WETERYNARII
� JU¯ TRADYCJA

G³os w dyskusji

Prezes prezentuje siê w otoczeniu
m³odzie¿y

tale oraz wyk³adem okoliczno�ciowym na temat aktualnie
obowi¹zuj¹cych przepisów prawa niezbêdnych do prowadze-
nia praktyki lekarsko-weterynaryjnej, wyg³oszonym przez pa-
ni¹ dr Mariê Boratyn-Laudañsk¹, zastêpcê dyrektora Departa-
mentu Bezpieczeñstwa ¯ywno�ci Weterynarii z Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Krajow¹ Radê reprezentowa³ dr Bogus³aw Rejman, od-
wiedzili nas tak¿e koledzy zarz¹dzaj¹cy porozumieniem sto-
warzyszeñ lekarzy wolnej praktyki, którzy w drodze do Ra-
domska wst¹pili, poinformowali, wyrazili swoje opinie i poje-
chali dalej.

Potem uczestnicy mieli okazjê wymieniæ pogl¹dy, zada-
waæ pytania i dowiadywaæ siê o nurtuj¹cych ich w¹tpliwo-
�ciach, których nie brak przy wykonywaniu naszego zawodu.

Czê�æ piknikowo�towarzyska odby³a siê w
o�rodku w Jaworniku. By³ pieczony prosiak, piwo,
mi³a atmosfera i zabawa. Z przyjemno�ci¹ obserwo-
wa³em, jak m³odzi adepci zawodu, tegoroczni ab-
solwenci wymieniali pogl¹dy, ¿artowali i dyskuto-
wali z bardziej do�wiadczonymi, a nawet ju¿ eme-
rytowanymi lekarzami. Ju¿ w samej Wi�le, a tak¿e
kilka dni po spotkaniu telefonowa³o do mnie i do
biur Izby kilka osób z podziêkowaniami za zorgani-
zowanie takiej imprezy i zapowiedzi¹ uczestnictwa
w nastêpnych spotkaniach.

Jak czêsto bywa zadowoleni s¹ ci, którzy brali
udzia³, a malkontenci i tak marudz¹, ale nasze spo-
tkania s³u¿¹ jednoczeniu �rodowiska i wypracowa-
niu wspólnych d¹¿eñ cz³onków �l¹skiej Izby. Prze-

cie¿ tak rzadko mamy okazjê wspólnie wymieniaæ pogl¹dy na te-
maty interesuj¹ce lekarzy weterynarii.

Do zobaczenia za rok
Andrzej Alweil



Spó�nione lato tego roku spowodowa³o zamieszanie w pla-
nach wakacyjnych szczególnie tym, dla których celem urlopo-
wych wypadów bywa Skandynawia i Morze Ba³tyckie. W koñcu
jednak i na Ba³tyku pogoda ustali³a siê, co zachêci³o ¿eglarzy do
wyruszenia na morze.

Planowana by³a Zatoka Ryska oraz porty Litwy, £otwy i Es-
tonii, jednak rzeczywisto�æ wkrótce zweryfikowa³a te zamiary.
Na jacht, zamiast w Gdañsku, mieli�my oczekiwaæ w �winouj-
�ciu, wiêc w koñcu zdecydowano p³yn¹æ w kierunku pó³nocnym,
odwiedzaj¹c po drodze Rugiê, Kopenhagê oraz po³udniow¹
Szwecjê i Bornholm.

Poranek dnia 14.08.2004 r. by³ pogodny i ciep³y. �Barloven-
to� � 16-metrowy kecz (100 m2 ¿agla) lekko ko³ysa³ siê przy na-
brze¿u i ju¿ oczekiwa³ na nasze przybycie. Przestronna marina w
�winouj�ciu, która powsta³a w miejscu dawnej radzieckiej bazy
barek desantowych, w pe³ni zaspokaja potrzeby miejscowego �ro-
dowiska ¿eglarskiego. Niedaleko  st¹d do centrum miasta, jak i do
portowych g³ówek.

Po przejêciu jachtu od poprzedniej ekipy zaokrêtowano za³o-
gê.  I tym razem po³owê zespo³u stanowi³y dzieci lekarzy wetery-
narii � m³odzie¿, w�ród nich 14-letnia Martyna Paszek i 16-letni
Adam Szczepañczyk. Pozostali to: Micha³ Majer, Pawe³ Orlik,
Stanis³aw Szczepañczyk i Sebastian B³och � ju¿ op³ywani w rej-
sach po Ba³tyku i Morzu Egejskim. Nowicjuszem by³ Marcin
Bober � student rodem z Ochab, pow. Cieszyn (agencja je�dziec-
ka) � zawsze u�miechniêty i chêtny do pracy na jachcie. Funkcjê
bosmana pe³ni³, jak zwykle, Kazik Walczak � biznesmen, dusza-
cz³owiek, ulubieniec ca³ej za³ogi.
Jeszcze jedno piwo w portowym barze, sprawdzenie ¿agli, tanko-
wanie wody, i �Barlovento� wolno ruszy³ w kierunku GPK w
�winouj�ciu - czyli dawnego punktu odpraw celno-dewizowo-
paszportowych. W minionych czasach, kiedy na polskim wybrze-
¿u rz¹dzi³a niepodzielnie kaszubska brygada WOP, odprawy by-
wa³y tu d³ugie i szczegó³owe. Nierzadko trzeba by³o sk³adaæ ró¿-
nego rodzaju deklaracje i dodatkowe wyja�nienia, które niektó-
rych bawi³y, a innych mocno denerwowa³y. W takich wypadkach
obie strony d¹¿y³y do roz³adowania napiêcia, nagle pojawia³a siê
na stole jaka� wódeczka, oczywi�cie zak¹ska, kawa i ciastka rów-
nie¿, a rozmowy ju¿ przy kielichu miêdzy panami oficerami WOP
a kadr¹ jachtow¹ przybiera³y formê wzajemnego zrozumienia i
poszanowania. No có¿, ³za siê w oku krêci, nie ma ju¿ prawdzi-
wych odpraw, nie ma kaszubskiej brygady WOP.
Noc z 14 na 15 sierpnia zapowiada³a siê pogodna. Nad ranem
dmuchnê³a �wie¿a �pi¹tka� z po³udniowego-zachodu, co spowo-
dowa³o, ¿e ¿egluga by³a szybka i przyjemna. Jacht szed³ pod pe³-
nymi ¿aglami, w lekkim przechyle na praw¹ burtê, rze�bi¹c za
ruf¹ wyrazisty kilwater. O 6.00 rano weszli�my za zas³onê Rugii,
a ok. 8.00 rano, ju¿ w pe³nym s³oñcu wchodzili�my do Sassnitz.

Port, jak wiele innych na Ba³tyku, schowany w obrêbie szero-
kiej zatoki, na po³udnie od pó³wyspu Jasmund. Wschodnia �ciana
Rugii s³ynie z wapiennego, klifowego wybrze¿a, które stromo ry-
suje siê nad powierzchni¹ morza. W porcie czeka³a nas niespo-
dzianka. Nagle zjawi³a siê niemiecka stra¿ graniczna i rozpoczê³a
siê normalna kontrola paszportowa w pe³nym wydaniu. Niemcy
za¿¹dali szczegó³owych informacji o celu naszej wizyty i o termi-
nie wyp³yniêcia z portu. Dziwne, ale prawdziwe.

Nastêpnego dnia wczesnym rankiem opu�cili�my Sassnitz
kieruj¹c siê na pó³noc. W porannej mgle widaæ by³o rozproszone

�wiat³o latarni morskiej Arkona, pó�niej ju¿ pe³ne morze. Wiatr
dopisa³ i w nieca³e 8 godzin dop³ynêli�my do Falsterbo � portu i
kana³u skracaj¹cego drogê do Kopenhagi, jednak dostêpnego wy-
³¹cznie dla mniejszych jednostek. Podej�cie do Kopenhagi od
strony wschodniej jest utrudnione przez blokuj¹c¹ bezpo�rednie
wej�cie nisk¹ wyspê Saltholm i liczne mniejsze wyspy i p³ycizny
wokó³ niej. Nawigacja musi byæ tu rozwa¿na i nie mo¿na sobie
pozwoliæ �p³yn¹æ na skróty�.

W koñcu osi¹gnêli�my duñski brzeg i w nied³ugim czasie sta-
nêli�my przy kei w basenie jachtowym �Lysette� w Kopenhadze.
Do centrum by³o st¹d ok. 5 kilometrów. Na szczê�cie w marinie
mo¿na by³o wypo¿yczyæ rowery, które znakomicie zda³y egza-
min. Nazajutrz wszyscy wyruszyli na zwiedzanie duñskiej stoli-
cy. Nie trzeba reklamowaæ Kopenhagi. Atmosfera tego miasta,
jego po³o¿enie w�ród wysp, kana³ów i wszechobecnej zieleni po-
woduje, ¿e ka¿dy, kto tutaj przybywa, znajduje co� dla siebie.
Miasto ¿yje równie¿ w czasie d³ugich, letnich wieczorów.  Wszê-
dzie s³ychaæ muzykê, kawiarnie na bulwarach s¹ pe³ne, ludzie
u�miechniêci i zadowoleni. Wyczuwa siê lu�n¹, nieskrêpowan¹
atmosferê, ale równocze�nie jaki� porz¹dek i spokój. O zabytkach
Kopenhagi mo¿na pisaæ wiele, lecz chyba nie o to chodzi, od tego
s¹ przewodniki turystyczne i tylko s³ynna nimfa Lorelei przy na-
brze¿u Langeline zas³uguje na to, aby o niej wspomnieæ. Kto jej
bowiem dotknie ma zapewnion¹ pomy�lno�æ na d³ugie lata.
Spokojna ¿egluga po wodach Sundu rozleniwi³a za³ogê, brako-
wa³o mocniejszych wra¿eñ, jednak planowane wej�cie na Katte-
gat nie nast¹pi³o z powodu awarii, która mia³a miejsce w porcie
Helsing¸r, w pobli¿u zamku Kronborg. Podczas manewrów por-
towych uleg³a zerwaniu stalowa linka ciêg³a biegu wstecznego,
jacht, bêd¹c w cyrkulacji, potr¹ci³ dziobem ma³¹, duñsk¹ moto-
rówkê, wybijaj¹c w niej szybê okienn¹ i uszkadzaj¹c drewnian¹
porêcz relingu. Straty niewielkie, lecz rozmowy z przedstawicie-
lami firm ubezpieczeniowych musia³y siê odbyæ, wymieniono
stosowne dokumenty i grzeczno�ci, w sumie dwa dni z g³owy.
Jedyn¹ atrakcj¹ tego miejsca jest �Zamek Hamleta�, który za³oga
z nudów zwiedza³a �do oporu�.
Nastêpnym etapem rejsu by³a Skania � porty Trelleborg i Simri-
shamn � urocze miasta, kolorowe i zadbane. To najbardziej na
po³udnie wysuniêta czê�æ Szwecji. Stosunkowo ³agodny klimat i
urodzajne ziemie sprawi³y, ¿e rozwinê³o siê tu sadownictwo i
uprawy zbó¿, g³ównie pszenicy. W miejscowo�ci Ahus, niedale-
ko Simrishamn, wytwarzana jest znana szwedzka wódka �Abso-
lut�.
W drodze powrotnej zawinêli�my na wyspê Bornholm, do jej sto-
licy R¸nne. Port R¸nne to per³a Ba³tyku. Jest kilka miejsc w tym
rejonie, do których zawsze chêtnie siê wraca i R¸nne na pewno do
nich nale¿y. Przestronny basen portowy, miasto w którym historia
miesza siê ze wspó³czesno�ci¹, urokliwe zau³ki, malownicze oko-
lice - farmy, wiatraki i szerokie, piaszczyste pla¿e tworz¹ przyja-
zn¹ sceneriê. Do tego nale¿y dodaæ ciep³¹ atmosferê miasta oraz
¿yczliwo�æ jego mieszkañców � dzielnych ludzi morza, maryna-
rzy i rybaków.
Rejs dobiega³ koñca i nale¿a³o wracaæ do �winouj�cia, tak, aby
28 sierpnia zameldowaæ siê w punkcie wyj�cia.
My�lê, i¿ mimo ¿e trasa nie nale¿a³a do ambitnych � to jednak
warto czasem odwiedziæ �stare k¹ty�, obecnie ju¿ naszej wspól-
nej Europy.

Z ¿eglarskim pozdrowieniem
lek. wet. Marek Wieniawa-Narkiewicz

BA£TYCKIE IMPRESJE
...trochê lata zim¹



Piêkne zak¹tki naszego kraju z regu³y poznajemy w dzieciñ-
stwie, podczas wycieczek szkolnych.

W doros³ym ¿yciu wychwalamy piêkno za granicami naszego
kraju. Zachwycamy siê widokami, zabytkami, no i pogod¹, to
prawda, u nas ró¿nie bywa. Ale chyba warto w doros³ym wieku
przypomnieæ sobie (lub dopiero poznaæ) równie piêkne tereny w
Polsce.

Grupa �m³odzie¿y� z Klubu Seniora w Czêstochowie posta-
nowi³a organizowaæ kilkudniowe wypady �w Polskê�. W roku
ubieg³ym (2003) pojechali�my na pó³nocny-wschód, Zaliczyli-
�my m.in. Ciechanowiec (Muzeum Weterynarii), Augustów, Je-
zioro Studzieniczne, po którym p³ywa³ papie¿ Jan Pawe³ II, Sej-
ny, Jezioro Wigry, E³k, Miko³ajki, Mr¹gowo, Reszel. �w. Lipkê,
Olsztyn, Nidzicê. By³o mo¿e ch³odno, ale ciekawie.

W tym roku równie¿ �skrzyknêli�my siê�. Tym razem na trzy
dni w Góry �wiêtokrzyskie. A oto krótka relacja z tego wypadu.

Pierwszy dzieñ (03.06.2004 r.) � pierwszy przystanek to Chê-
ciny � ³adnie utrzymane miasteczko, po³o¿one u stóp Góry Zam-
kowej. Zwiedzamy zabytkowy zespó³ franciszkañski   (ko�ció³ i
klasztor), ufundowany w r. 1368 przez Kazimierza Wielkiego, Ry-
nek ze starymi kamieniczkami, dawn¹ synagogê z 1638 r.

Z pewnym wysi³kiem (wszak wêdruj¹ sami �m³odzieñcy�
klubowi), wchodzimy na Górê Zamkow¹, gdzie znajduj¹ siê ru-
iny zamczyska z prze³omu XIII i XIV wieku, o bardzo ciekawej
historii. Z platformy widokowej na jednej z wie¿ podziwiamy pa-
noramê miasteczka i okolicy.

Z Chêcin przez Kielce (16 km) jedziemy do po³o¿onych w
pobli¿u Góry Radostowej Ciekot. Zatrzymujemy siê w czê�ci
zwanej �¯eromszczyzn¹ �. Tu lata dzieciêce i m³odzieñcze spê-
dzi³ Stefan ¯eromski. Po dworku Józefy i Wincentego ¯erom-
skich pozosta³a pami¹tkowa p³yta i obelisk. ¯eromski w swoich
utworach wspomina Ciekoty, choæ pod zmienionymi nazwami,
np. Gawronki w �Syzyfowych pracach� czy Wygnanka w �Popio-
³ach�.

Po krótkim odpoczynku nad zalewem, jedziemy do pobliskiej
(6 km) �wiêtej Katarzyny, po³o¿onej u stóp £ysicy (612 m.), na
skraju Puszczy Jod³owej.
To jest meta dzisiejszej jazdy. Mamy czas na odpoczynek, posi-
³ek, oczywi�cie z toastem za pogodê, drogê, zwiedzanie, itd. Spa-
cerujemy po tej turystycznej miejscowo�ci (pierwsze wzmianki z
XIV w.) Wêdrujemy do starych kapliczek m.in. kapliczki ¯erom-

skiego, w której  na �cianie widnieje zachowany podpis ¯erom-
skiego, kapliczki �w. Franciszka, �róde³ka �w. Franciszka.

Na skraju lasu (Puszczy Jod³owej) znajduj¹ siê zbiorowe mo-
gi³y partyzantów i miejscowej ludno�ci zamordowanej przez hi-
tlerowców podczas II wojny �wiatowej. Dzi�, ta piêknie po³o¿ona
miejscowo�æ têtni turystyczno�wczasowym ¿yciem. Warto tu za-
gl¹daæ, szczególnie w okresie letnim.

Drugiego dnia (04.06.20004 r.) wyruszamy do W¹chocka, ale
po drodze zatrzymujemy siê na zwiedzanie. I tak, 7 km za �w.
Katarzyn¹, nad rzeczk¹ Psark¹, na skraju �wiêtokrzyskiego Par-
ku Narodowego, u stóp Miejskiej Góry le¿y za³o¿ony w XIV w.
Bodzentyn. Ma³e miasteczko z ruinami XIV - wiecznego zamku
biskupów krakowskich i ko�cio³em parafialnym z XV w. Mo¿na
tu równie¿ zobaczyæ zabytkow¹ zagrodê �wiêtokrzysk¹ z 1897 r. i
ruiny gotyckiego ko�cio³a �w. Ducha (w XVI w  ko�ció³ szpitalny,
sp³on¹³ w 1917 r.).

Z Bodzyntyna udajemy siê do Michniowa, wsi po³o¿onej w
kompleksie le�nym Siekierno � Rataje, w Puszczy �wiêtokrzy-
skiej. W czasie okupacji hitlerowskiej mieszkañcy Michniowa
wspó³pracowali z oddzia³ami partyzanckimi mjr. �Hubala� (Hen-

ryk Dobrzañski), zgrupowaniem AK �Ponurego� bazuj¹cym na
pobliskim Wykusie.
Za tê wspó³pracê Niemcy w dn. 12 i 13 lipca 1943 r. spacyfikowa-
li wie�. Spalono doszczêtnie wszystkie budynki (80 gospodarstw).
Zginê³y od kul lub w p³omieniach 203 osoby, w tym 53 kobiety,
47 dzieci � najm³odszy dziewiêciodniowy ch³opiec wrzucony w
p³omienie. Dziewiêæ osób wys³ano do O�wiêcimia (prze¿y³o
dwie), 21 osób zosta³o wywiezionych do Niemiec.

Wie� odbudowa³a siê dopiero po wojnie. Zwiedzamy Mu-
zeum Martylologi Wsi Polskiej, idziemy Drog¹ Polsk¹, wzd³u¿
której ustawione s¹ krzy¿e z nazwami miejscowo�ci, które  zosta-
³y  spacyfikowane  w czasie  okupacji  hitlerowskiej (na obszarze
Polski jest ich 665), pomnik �Piety Michniowskiej� i zbiorowy
grób zamordowanych podczas pacyfikacji. To wszystko robi
przygnêbiaj¹ce wra¿enie i pobudza do refleksji, tym bardziej, ¿e z
ust p. Tadeusza Obary (jeden z trzech któremu uda³o siê uciec z
pogromu) s³yszymy o prze¿yciach w tych strasznych dniach.

Jedziemy do W¹chocka (przez Suchedniów).  W¹chock � mia-
steczko po³o¿one w malowniczej dolinie rzeki Kamiennej, na
skraju Puszczy �wiêtokrzyskiej, powsta³o jako osada górników  i
kamieniarzy przy klasztorze Cystersów w XII w.  Prawa miejskie
nada³ mu w 1454 r. król Kazimierz Jagielloñczyk. W¹chock prze-
chodzi³ ró¿ne koleje losu, by³ m.in. miejscem bitwy podczas po-

ZNASZLI  TEN  KRAJ?

W¹chock - 4.06.2004.
Pomnik so³tysa

Wykus - miejsce obozu �Ponurego�



wstania styczniowego w 1863 r., a tak¿e terenem dzia³ania zgru-
powania AK �Ponurego� w latach 1943 � 1944. Najcenniejszym
zabytkiem (klasy zerowej) W¹chocka jest Opactwo Cystersów
ufundowane przez biskupa krakowskiego w 1179 r.

Pod opiek¹ zakonnika brata Alberta i przewodniczki zwiedza-
my przyklasztorne muzeum z pami¹tkami po wielkich Polakach,
a tak¿e eksponaty z okresu powstañ i ostatniej wojny. Zwiedzamy
ko�ció³ i pomieszczenia klasztorne, np. refektarz, kapitularz, kar-
cerz � jest to pomieszczenie dla �niegrzecznych�   zakonników,
fraternie. Brat Albert opowiada o regule zakonu i ¿yciu zakon-
nym. Wszystko to, co widzieli�my i s³yszeli�my jest bardzo cie-
kawe. Opuszczaj¹c klasztor ogl¹damy  (i czytamy) tablice meta-
lowe z biogramami s³awnych dowódców z okresu powstañ i Ar-
mii Krajowej, umieszczone na murze otaczaj¹cym dziedziniec
klasztorny.
Z kolei udajemy siê na Wykus � wzgórze 326 m. n.p.m. w lasach
siekierzyñskich, 9 km od W¹chocka. Jedziemy utwardzon¹, ale
niezbyt dobr¹ le�n¹ drog¹. Mijamy stacje �partyzanckiej drogi
krzy¿owej� i wreszcie jest kierunkowskaz �obóz Langiewicza� �
bo te¿ tu kwaterowa³ i trochê dalej drugi kierunkowskaz: �Rezer-
wat Wykus� i  kolejny �Polana Wykus�.

Wchodzimy na polanê, na której kwaterowa³ wraz ze swoim
sztabem mjr �Ponury � (Jan Piwnik � �cichociemny�), legendarny
dowódca zgrupowania partyzanckiego AK (zgin¹³ na Wileñsz-
czy�nie  - pod Jew³aszami 16.06.1944 r.). Pochowany jest w
Opactwie Cystersów w W¹chocku ). Tu odbywa³y siê odprawy
oddzia³ów wychodz¹cych na akcjê, uroczyste przegl¹dy zgrupo-
wania (ok. 500 ¿o³nierzy). Wokó³ polany zlokalizowane by³y sza-
³asy, szpital, kuchnie, tabor. Tu wreszcie w 1943 r.,  28 pa�dzierni-
ka, partyzanci toczyli krwawe boje z ob³aw¹ niemieck¹. Wielu
partyzantów zginê³o od pocisków karabinowych, czo³gowych, ar-
tyleryjskich i bomb lotniczych, a tak¿e w trakcie przedzierania siê
przez kordon niemiecki.

Dzi� panuje tu cisza, spokój i tylko szczebiot ptaków zak³óca
ciszê. Mo¿e rozmawiaj¹ o �wiêtokrzyskich partyzantach? Pomnik
z wyrytymi w kamieniu pseudonimami tych którzy zginêli sze�æ-
dziesi¹t lat temu, przypomina o tamtych czasach. Na okalaj¹cym
pomnik murku przybywa  z ka¿dym rokiem metalowych tabli-
czek z nazwiskami zmar³ych ¿o³nierzy �Ponurego� i  pó�niejsze-
go dowódcy �Nurta� - pochowany w³a�nie tu na Wykusie. Na me-
talowych tablicach wypisano wszystkie poczynania partyzanckie
�ch³opców od Ponurego� i od �Nurta�. Ile trudu i po�wiêcenia
wymaga³y te dzia³ania, dzi� nam, a szczególnie m³odym pokole-
niom jest trudno wyobraziæ sobie. Przynajmniej przy takich �od-
wiedzinach� jak nasze, nale¿a³oby pomy�leæ o przesz³o�ci. Obok
pomnika stoi o³tarz polowy i brzozowy krzy¿. Tu ka¿dego roku w
czerwcu odbywaj¹ siê uroczyste spotkania kombatantów � by³ych
¿o³nierzy AK, BCH.

Wracamy do W¹chocka. Spacer po Rynku, zdjêcia pod po-
mnikiem �Ponurego � i idziemy pod pomnik so³tysa � jedyny tego
typu pomnik w Europie, po�wiêcony polskim so³tysom. Spi¿owy
so³tys siedzi sobie przed komisariatem policji (w rynku ust¹pi³
miejsca �Ponuremu�).  W kapeluszu, w butach z cholewami, przy
uchu komórka, przy nogach teczka i ko³o od wozu. Wed³ug opo-
wie�ci ko³o ma wp³yw na wybór so³tysa � puszczone z góry trafia
w jaki� dom i w³a�nie gospodarz tego domu bêdzie so³tysem (z³o-
�liwi mówi¹, ¿e jak trafi w �wygódkê� bêdzie g..., a nie so³tys). W
pomniku przeplataj¹ siê elementy nowoczesno�ci z tym, co przed
laty, tak jak wszystko w W¹chocku i innych ma³ych miasteczkach.
W¹chock w Polsce znany jest równie¿ z ca³ej masy dowcipów o
jego mieszkañcach (np. turysta widzi du¿¹ liczbê ludzi le¿¹cych
na p³ytach chodnika, zdziwiony pyta � co oni robi¹? Otrzymuje
odpowied�: s³uchaj¹ p³yt). Syci wra¿eñ udajemy siê na nocleg,
oczywi�cie w bazie noclegowej cystersów. Jako ciekawostkê po-
dajê, cystersi maj¹ swój browar � produkuj¹ piwo �Frater �. Pró-
bowali�my.

Trzeci (ostatni) dzieñ wypadu � 05.06.2004 r.
Po �niadaniu i po¿egnaniu z bratem Albertem i p. Iren¹ (przewod-
niczka  poczêstowano nas kaw¹, p¹czkami i rogalikami), zbiera-
my siê w drogê. Jedziemy ju¿ bezpo�rednio do Nowej S³upi. To
ma³e miasteczko po³o¿one u stóp £y�ca (£ysa Góra) � 596 m
n.p.m. � maj¹ce za sob¹ kilkusetletni¹ przesz³o�æ. W osadzie tej
kilkakrotnie nocowa³ król W³adys³aw Jagie³³o przed piesz¹ piel-
grzymk¹ na �wiêty Krzy¿, klasztor po³o¿ony na szczycie £ysej
Góry (szlak turystyczny �Droga Królewska�).

W miasteczku znajduje siê ko�ció³ parafialny z XVII w. Ko³o
ko�cio³a pochowany jest wy¿szy oficer AK � mjr �Tumry� � (Ste-
fan Rychter) � szef sztabu �Wachlarza�. Pochodzi³ z Nowej S³upi
(ur. 1906 r.), zgin¹³ 6 lutego 1943 r. w Miñsku Bia³oruskim. W
kruchcie ko�cio³a znajduje siê pami¹tkowa tablica po�wiêcona
pamiêci �Ponuremu� � (Jan Piwnik) pochodz¹cemu z niedalekich
Janowic. Mo¿na te¿ zwiedziæ Muzeum Staro¿ytnego Hutnictwa.
Tu ka¿dego roku we wrze�niu odbywaj¹ siê ��wiêtokrzyskie Dy-
marki� � wielki festyn po³¹czony z pokazem wytopu ¿elaza w
dawnych wiekach.

Wêdrówkê na �wiêty Krzy¿ rozpoczynamy pod pos¹giem
�Pielgrzyma� � �w. Emeryk � wêgierski królewicz, syn króla Ste-
fana I. Legenda mówi, ¿e porusza siê co roku o ziarnko piasku
(maku), jak dojdzie na szczyt, bêdzie koniec �wiata. Wspinamy
siê szlakiem, tzw. drog¹ królewsk¹. W po³owie drogi mia³em w¹t-
pliwo�ci czy nasze m³odzie¿owe grono upora siê z tym podej-
�ciem, ale byli dzielni i nawet zeszli na w³asnych nogach.
�wiêty Krzy¿ � klasztor benedyktynów, obecnie s¹ tu oo. oblaci.
Powsta³ w miejscu pogañskiego kultu religijnego, Zwi¹zane z tym
s¹ ró¿ne legendy, m.in. o sabacie czarownic na £ysej Górze.
Pierwszy ko�ció³ ufundowa³a tu  D¹brówka w okresie chrztu Pol-
ski. Klasztor powsta³ za czasów Boles³awa Chrobrego, inne �ró-
d³a podaj¹, ¿e za czasów Boles³awa Krzywoustego. Swoje lata
ma. Na przestrzeni wieków przechodzi³ ró¿ne koleje. Po¿ary, na-
pady i grabie¿e � Tatarzy, Litwini, Szwedzi, Austriacy, Rosjanie,
Niemcy. Mimo to trwa do dzi�. Po rozbiorach Polski i w latach II
RP w czê�ci zabudowañ klasztornych mie�ci³o siê ciê¿kie wiêzie-
nie. W latach 1941 � 1942 hitlerowcy przetrzymywali tu jeñców
radzieckich. Po tamtym okresie pozosta³y zbiorowe mogi³y oko³o
6 tysiêcy zamordowanych jeñców, po wiêzieniu w podziemiach
budynku cele i karcery. Straszne. Rozebrano wiêkszo�æ budyn-
ków wiêziennych i napisy, które widzia³em po wojnie � �Kaniba-
lizm zabroniony� - o czym� to mówi³o.

Zwiedzamy ko�ció³ pod wezwaniem Trójcy Przenaj�wiêtszej
z obrazami Franciszka Smuglewicza, kaplicê Ole�nickich, w któ-
rej przechowywane s¹ relikwie Krzy¿a �wiêtego. W podziemiach
kaplicy spoczywaj¹ cz³onkowie rodziny Ole�nickich, opat Siera-
kowski, nieznany powstaniec z 1863 r. i ksi¹¿ê  Jeremi Wi�nio-
wiecki � ojciec króla Micha³a Korybuta Wi�niowieckiego �
�straszny� knia� Jarema z �Ogniem   i mieczem�. Zaliczamy jesz-
cze klasztorne kru¿ganki i kawê w klasztornej kawiarence  i wra-
camy do Nowej S³upi.

Zostawiamy za sob¹ go³oborze, resztki kopca ksiêcia Adama
Czartoryskiego, pozosta³o�ci tajemniczego �krêgu kultowego� z
czasów pogañskich, �lady wa³ów obronnych powstañców Langie-
wicza (bronili siê tu przed wojskami carskimi) i jeste�my �na
dole�. Wrzucamy co� na z¹b i kierunek Czêstochowa.

 Z wyjazdu wszyscy s¹ zadowoleni. Pogoda dopisa³a. Humo-
ry te¿, nikt nie marudzi³... Kierowcy (Karol i Stefan) niezmêcze-
ni. Widoki by³y piêkne, ciekawostek sporo. Có¿ wiêcej chcieæ
proszê, emerytów.
Zapad³a decyzja � bêdziemy dalej poznawali nasz kraj. Nastêpny
wyjazd na Roztocze.

Czerwiec 2004 r.
 Andrzej Szlichta

Czêstochowa



III Nasi dzia³acze � lata 1991 � 2005.

1. Alwell Andrzej � prywatna praktyka w Zabrzu. Dyplom � 1978
r. Wroc³aw. Cz³onek Okrêgowej Rady I, II, III kadencji � tj.
w latach 1991 �2005. Cz³onek Prezydium Rady � wicepre-
zes 2001 � 2005 r. Delegat na V Krajowy Zjazd Lekarzy
Weterynarii (2001r.). Posiada Odznakê Honorow¹ � �Meri-
tus� � zas³u¿ony dla samorz¹du lekarsko�weterynaryjnego
(2001r.)

2. Aleksiewicz Roman � prywatna praktyka Siemianowice. Dy-
plom 1984 r. Wroc³aw dr n. wet. Cz³onek Okrêgowej Ko-
misji Rewizyjnej 1995 � 2001, cz³onek Okrêgowej Rady
2001 � 2005. Delegat na V Krajowy Zjazd. W pracach Rady
nie uczestniczy, nie bra³ udzia³u w Krajowym Zje�dzie.

3. Bender Eligiusz � Inspekcja Weterynaryjna � Czêstochowa.
Dyplom 1959 r. Lublin. Cz³onek Okrêgowej Rady  1991 �
2001 r. (I i II kadencja). Delegat na I, II, III, IV Krajowy
Zjazd. Cz³onek Krajowego S¹du Lekarsko�Weterynaryjne-
go 1991 � 2001 r. (I i II  kadencja).

4. Bernacki Zbigniew � prywatna praktyka Kozieg³owy. Dyplom
1970 r. Lublin. Cz³onek Okrêgowej Rady 1991 �1995 r.,
cz³onek Okrêgowego S¹du Lekarsko�Weterynaryjnego
1995 � 2001 r., cz³onek Okrêgowej Komisji Rewizyjnej
2001 � 2005 r.

5. Blimke Zbigniew � prywatna praktyka Ustroñ. Dyplom 1982
r. Warszawa. Cz³onek Okrêgowego S¹du Lekarsko�Wete-
rynaryjnego 2001 � 2005 r. Delegat na  III, IV i V Krajowy
Zjazd.

6. Borówka Marzena � Insp. Wet. Katowice. Dyplom 1995 r.
Lublin. Cz³onek Okrêgowej Rady 2001 � 2005 r.

7. Buzek Tadeusz � Insp. Wet. Cieszyn. Dyplom 1960 r. Lublin.
Przewodnicz¹cy Okrêgowej Komisji Rewizyjnej 1991 �
2001 r. (I i II kadencja). Delegat na I, II, III i IV Krajowy
Zjazd.

8. Cichopek Tadeusz � Insp. Wet. Bielsko�Bia³a, Katowice. Dy-
plom 1978 r. Wroc³aw. Cz³onek Okrêgowego S¹du Lekar-
sko�Weterynaryjnego 1991 � 1995 r., Okrêgowy Rzecznik
Odpowiedzialno�ci Zawodowej 1995 � 2002 r. (II i pó³ III
kadencji). Delegat na I i II Krajowy Zjazd.

9. Dorenda Jerzy  - prywatna praktyka Pilica. Dyplom 1978 r.
Wroc³aw. Dr n. wet. zastêpca Okrêgowego Rzecznika  Od-
powiedzialno�ci Zawodowej 1991 -  1995 i 1995 � 2001 r.
Cz³onek Okrêgowego S¹du Lekarsko�Weterynaryjnego
2001 �2005 r.

10. Dziubek Tadeusz  - prywatna praktyka Maków Podhalañski.
Dyplom 1974 r. Lublin. Cz³onek Okrêgowego S¹du Lekar-
sko�Weterynaryjnego 1991 �1995 r.

11. Fidler�Kwiatek Ewa � Insp. Wet. ¯ywiec. Dyplom 1982 r.
Wroc³aw. Cz³onek Okrêgowej Rady 1991 � 1995 i 1995 �
2001, cz³onek Prezydium Rady 2001 � 2005 r. Delegat na
III i IV i V Krajowy Zjazd. Cz³onek  Krajowego S¹du Le-
karsko�Weterynaryjnego 1995 � 2001 i 2001 � 2005 r. Od-
znaczona Z³otym Krzy¿em Zas³ugi w 2001 r.

12. Fuliñska Beata � prywatna praktyka Czêstochowa. Dyplom
1975 r. Wroc³aw. Cz³onek Okrêgowej Rady  I, II i III ka-
dencji � 1991 � 2005 r. Delegat na V Krajowy Zjazd. Od-
znaczona Z³otym Krzy¿em Zas³ugi (2001r.) i Odznak¹ Ho-
norow¹ �Meritus� w 2002 r.

13. Gajos Piotr  - Insp. Wet. Katowice. Dyplom 1984 r. Wroc³aw.
Delegat na V Krajowy Zjazd.

14. Gnot Alojzy - prywatna praktyka Rad³ów.  Dyplom 1975 r.
Wroc³aw. Zastêpca Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzial-
no�ci Zawodowej 1991 � 1995 r.

15. Gomó³a Józef - Insp. Wet. Katowice. Dyplom 1965 r. Wro-

c³aw. Okrêgowy Rzecznik Odpowiedzialno�ci Zawodowej
1991 �1995 r. Cz³onek  Okrêgowej Rady II i III kadencji �
1995 � 2005 r. Delegat na   III i IV i V Krajowy Zjazd.
Zastêpca Krajowego Rzecznika Odpowiedzialno�ci Zawo-
dowej   1995 - 2001 r. Cz³onek Krajowego S¹du Lekarsko�
Weterynaryjnego  2001 � 2005 r. Posiada Odznakê Honoro-
w¹  �Meritus� (2001r.).

16. Grzesiczek Mariusz  � prywatna praktyka Jejkowice. Dy-
plom 1985 r. Wroc³aw. Zastêpca Okrêgowego Rzecznika
Odpowiedzialno�ci Zawodowej 2001 - 2005 r.

17. Heluszka Maria - Insp. Wet. Czêstochowa. Dyplom 1973 r.
Wroc³aw. Cz³onek Okrêgowej Komisji Rewizyjnej 1991 �
1995 i 1995 � 2001 r.  Zastêpca Okrêgowego Rzecznika
Odpowiedzialno�ci Zawodowej 2002 - 2005 r.

18. H³awiczka Mieczys³aw - prywatna praktyka Pszczyna. Dy-
plom 1970 r. Warszawa. Cz³onek Okrêgowego S¹du Lekar-
sko�Weterynaryjnego 1991 � 1995 r., cz³onek Okrêgowej
Komisji Rewizyjnej 2001 - 2005 r.

19. Jadanowski Wies³aw - prywatna praktyka Tychy. Dyplom
1991 r. Warszawa. Cz³onek Okrêgowego S¹du Lekarsko�
Weterynaryjnego 2001 � 2005 r.

20. Janik Kazimierz - prywatna praktyka Zarzecze Wolbrom.
Dyplom 1979 r. Lublin. Cz³onek Okrêgowego S¹du Lekar-
sko�Weterynaryjnego 1991 � 1995 r.

21. Kaczmarek Wojciech  � prywatna praktyka Krzepice. Dy-
plom 1981r. Warszawa. Zastêpca Okrêgowego Rzecznika
Odpowiedzialno�ci Zawodowej 2002 - 2005r.

22. Kaleñski Arkadiusz - Insp. Wet. Gliwice. Dyplom 1968 r.
Wroc³aw. Cz³onek Okrêgowego S¹du Lekarsko�Weteryna-
ryjnego 1991 � 1995 r.

23. Kania Franciszek - prywatna praktyka Czechowice-Dziedzi-
ce. Dyplom 1965 r. Wroc³aw. Cz³onek Okrêgowej Komisji
Rewizyjnej 1991 � 1995 r.

24. Kejna Marta - prywatna praktyka Praszka. Dyplom 1966 r.
Warszawa. Cz³onek Okrêgowego S¹du Lekarsko�Wetery-
naryjnego 1991 � 1995 r.

25. Ko³acz Halina - Insp. Wet. Zawiercie. Dyplom 1968 r. Wro-
c³aw. Cz³onek Okrêgowego S¹du Lekarsko�Weterynaryj-
nego 2001 � 2005 r.

26. Konopa Micha³ - Insp. Wet. Bielsko�Bia³a. Dyplom 1978 r.
Wroc³aw. Dr n. wet. Cz³onek Okrêgowej Rady w I, II i III
kadencji -  lata 1991 � 2005 r. w tym dwie kadencje (1991 �
1995 i 1995 � 2001 prezes, 2001 � 2005 cz³onek Prezydium
Rady, 2002 � 2005 r. Redaktor naczelny Biuletynu �l¹skiej
Izby. Delegat na I, II, III, IV i V Krajowy Zjazd. Cz³onek
Krajowej Rady I, II i III kadencji � 1991 � 2005 r. Odzna-
czony  Z³otym Krzy¿em Zas³ugi (2000 r.) i Odznak¹ Hono-
row¹  �Meritus� (2001r.)

27. Korzeñ Marek  - prywatna praktyka Kêty. Dyplom 1977 r.
Lublin. Cz³onek Okrêgowej Komisji Rewizyjnej 1995 �
2001 r.

28. Krysztofiak Zbigniew -  prywatna praktyka ¯arnowiec. Dy-
plom 1984 r. Olsztyn. Przewodnicz¹cy Okrêgowej Komisji
Rewizyjnej 2001 � 2005 r.

29. Kubica Bogus³aw - Insp. Wet. Cieszyn. Dyplom 1985 r.
Wroc³aw. Cz³onek Okrêgowej Rady 1995 � 2005 r. � II i III
kadencja. Delegat na  V Krajowy Zjazd.

30. Lañski Miros³aw - Insp. Wet. Tychy. Dyplom 1968 r. Wars-
zawa. Cz³onek Prezydium Rady 1991 �1995 i 1995 � 1997
skarbnik. Cz³onek Rady 1995 � 2001 r. Zastêpca Okrêgo-
wego Rzecznika Odpowiedzialno�ci Zawodowej 2001 -
2005 r. Delegat na  I, II, III i IV Krajowy Zjazd. Odznac-
zony Odznak¹ Honorow¹  �Meritus�  w 2001 r.

31. Lasatowicz Aleksy - Insp. Wet. O�wiêcim. Dyplom 1960 r.

Z HISTORII  IZBY



Wroc³aw. Cz³onek Prezydium Okrêgowej Rady 1991 �
1995 i 1995 � 2001 r.

32. Le�nik Janusz - prywatna praktyka Racibórz. Dyplom 1974
r. Wroc³aw. Cz³onek Okrêgowej Rady  w I i II kadencji
1991 � 2001 r. (w kadencji 1995 � 2001 nie bra³ czynnego
udzia³u w pracach Rady).

33. Lipczak W³adys³aw - Insp. Wet. Olesno. Dyplom 1973 r.
Wroc³aw. Dr n. wet. Cz³onek Prezydium Rady.  Wiceprezes
1991 � 1995 r. Cz³onek Okrêgowej Rady 1995 � 2001 r.
Delegat na  I, II, III i IV Krajowy Zjazd. Senator RP. Zmar³
w 2001 r.

34. £odziñski Miros³aw - prywatna praktyka Bielsko�Bia³a. Dy-
plom Cz³onek Okrêgowego S¹du Lekarsko�Weterynaryj-
nego  1995 - 2001 r.

35. Mach Henryk - prywatna praktyka Przystajñ. Dyplom 1983
r. Warszawa. Cz³onek Okrêgowego S¹du Lekarsko�Wete-
rynaryjnego  2001 - 2005 r.

36. Marsza³ek Krzysztof -  Insp. Wet. Myszków. Dyplom 1982 r.
Wroc³aw. Cz³onek Okrêgowej Rady  2001 � 2005 r.

37. Majchrzyk Hubert - Insp. Wet. ZHW Katowice. Dyplom
1966 r. Wroc³aw. Cz³onek Okrêgowej Komisji Rewizyjnej
1991 � 1995 r.

38. Mielczarek Karol - prywatna praktyka ̄ ywiec. Dyplom 1976
r. Lublin. Cz³onek Okrêgowej Rady  1991 � 1995 r.

 39. Motyl Ewa - Insp. Wet. Czêstochowa. Dyplom 1984 r. Wars-
zawa. Cz³onek Okrêgowej Komisji Rewizyjnej 1991 �
1995 r.

40. Mazurkiewicz Andrzej  - Insp. Wet. Wadowice. Dyplom
1967 r. Wroc³aw. Cz³onek Okrêgowej Rady  1991 � 1995 r.
Cz³onek Okrêgowego S¹du Lekarsko � Weterynaryjnego
1995 �2001 r.

41. Paszek Adam - Insp. Wet. Pszczyna. Dyplom 1993 r. Lublin.
Cz³onek Okrêgowej Komisji Rewizyjnej 2001 � 2005 r.

42. Pisulak Jaros³aw - prywatna praktyka Bestwina. Dyplom
1991 r. Lublin. Cz³onek Okrêgowego S¹du Lekarsko�We-
terynaryjnego 2001 - 2005 r.

43. Piwowarek Karol - Insp. Wet. Tarnowskie Góry. Dyplom
1960 r. Lublin. Cz³onek Okrêgowego S¹du Lekarsko�We-
terynaryjnego 2001 - 2005 r.

44. Prokop Józef - prywatna praktyka Czêstochowa. Dyplom
1978 r. Wroc³aw. Zastêpca  Okrêgowego Rzecznika  Od-
powiedzialno�ci Zawodowej 1991 -  1995 r.

45. Rawicz � Grotowski Andrzej -  Insp. Wet. Katowice. Dy-
plom 1974 r. Warszawa. Cz³onek Prezydium Rady. Sekre-
tarz 2001 � 2005 r. Posiada Odznakê Honorow¹ �Meritus�
-  2002 r.

46. Samotij S³awomir - Insp. Wet. Czêstochowa i Katowice. Dy-
plom 1982 r. Wroc³aw. Prezes Okrêgowego S¹du Lekars-
ko�Weterynaryjnego 1991 - 1995 r. i 1995 � 2001r.

47. Sarna Tadeusz - Insp. Wet. Katowice. Dyplom 1978 r. Lublin.
Cz³onek Okrêgowego S¹du Lekarsko�Weterynaryjnego
1995 - 2001 r. Delegat  a III i IV Krajowy Zjazd.

48. Skrzypiec Jan - prywatna praktyka Gorzyce. Dyplom 1978 r.
Wroc³aw. Cz³onek Okrêgowego S¹du Lekarsko�Weteryna-
ryjnego 1995 - 2001r. i 2001 � 2005 r.

49. Smogorzewski Jerzy - Insp. Wet. Czêstochowa. Dyplom
1980 r. Lublin. Delegat na V Krajowy Zjazd.  Zastêpca Kra-
jowego Rzecznika Odpowiedzialno�ci Zawodowej 2001 �
2005 r.

50. Spyra Anna - Insp. Wet. ZHW Katowice. Dyplom 1977 r.
Lublin. Cz³onek Prezydium  Okrêgowej Rady w I, II i III
kadencji � 1991 � 2005 r. Sekretarz Rady  w I i II  kadencji
� 1991 � 2001 r. Delegat na I, II,  III,   IV i V Krajowy
Zjazd. Odznaczona Z³otym Krzy¿em Zas³ugi w 2001 r.

51. Spyra Maciej - prywatna praktyka Bêdzin. Dyplom 1977 r.
Lublin. Cz³onek Okrêgowego S¹du Lekarsko�Weteryna-
ryjnego 1995 - 2001 r.

52. Steffen � Pêczek Anna - prywatna praktyka Katowice. Dy-
plom 1960 r. Warszawa. Cz³onek Okrêgowego S¹du Le-
karsko�Weterynaryjnego 1991 � 1991 r.

53. Szczepañczyk Leszek - prywatna praktyka Pszczyna. Dy-
plom 1986 r. Wroc³aw. Cz³onek Okrêgowej Komisji Rewi-
zyjnej 1995 �2001 r.

54. Szlichta Anna - Insp. Wet. WLW Czêstochowa. Dyplom 1969
r. Wroc³aw. Cz³onek Okrêgowego S¹du Lekarsko�Wete-
rynaryjnego 1995 - 2001 r.

55. Szlichta Andrzej  - Insp. Wet.  Czêstochowa. Dyplom 1960 r.
Wroc³aw. Cz³onek Okrêgowej Rady 1995 � 2001 i 2001 �
2005 r. Cz³onek Prezydium Rady wiceprezes1995 � 2001r.
Delegat na I, II, III, IV i V Krajowy Zjazd. Cz³onek Krajo-
wego S¹du Lekarsko�Weterynaryjnego 1991 -1995 r. i
1995 �2001r. Odznaczony Krzy¿em Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski � 2000 r. i Odznak¹ Honorow¹ �Meri-
tus�  w 2002 r.

56. Szwarc Krzysztof - prywatna praktyka ¯ory. Dyplom 1994 r.
Wroc³aw. Zastêpca Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzial-
no�ci Zawodowej   2001 - 2002 r. Okrêgowy Rzecznik Od-
powiedzialno�ci Zawodowej 20012 - 2005 r.

57. �liwa Stanis³aw - Insp. Wet.  Czêstochowa. Dyplom 1957 r.
Wroc³aw. Delegat na I i II  Krajowy Zjazd. Cz³onek Krajo-
wej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 1991 - 1995r. Ostatni
prezes Zarz¹du G³ównego rozwi¹zanego w 1991 r. Zrzesze-
nia Lekarzy i Techników Weterynarii. Zmar³ w 1995 r.

58. Tomaszewski Miros³aw - Insp. Wet. Zawiercie. Dyplom 1966
r. Wroc³aw. Dr n.wet. in¿. Cz³onek Prezydium Okrêgowej
Rady 1991 � 2005, wiceprezes 1991 � 1995 i 1995 � 2001 r.
Prezes �l¹skiej Izby 2001 � 2005 r. Delegat na I, II, III, IV i
V Krajowy Zjazd. Wiceprezes Krajowej Rady Lekarsko�
Weterynaryjnej 2001 � 2005 r. Odznaczony Krzy¿em Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski � 2000 r.

59. Wa³ach Jan - Insp. Wet. Zebrzydowice. Dyplom 1965 r. Brno.
Zastêpca Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialno�ci Za-
wodowej 2001 - 2002 r.

60. Wieniawa � Narkiewicz Marek - Insp. Wet. Pszczyna.  Dy-
plom 1965 r. Warszawa.Cz³onek Prezydium Okrêgowej
Rady � Skarbnik  2001 � 2005 r.

61. Wierzbinka Daniel - Insp. Wet. Bielsko�Bia³a. Dyplom 1973
r. Wroc³aw. Cz³onek Okrêgowego S¹du Lekarsko�Wete-
rynaryjnego 1991 � 1995 i  1995 � 2001, przewodnicz¹cy
Okrêgowego S¹du Lekarsko�Weterynaryjnego 2001 �
2005 r. Delegat na I, II, III, IV i V Krajowy Zjazd.

62. Wita³a Bogdan - Insp. Wet. ZHW Katowice. Dyplom 1962 r.
Wroc³aw. Dr n. wet. Cz³onek Okrêgowej Rady 1991 � 1995
i 1995 � 2001. Odznaczony Odznak¹ Honorow¹  �Meritus�
� 2004 r.

63. Wtorek Ewa - Insp. Wet.  Katowice. Dyplom 19673 r.
Wroc³aw. Cz³onek Okrêgowej Rady 2001 � 2005 r.

64. Zawadzki Jordan - Insp. Wet.  Zawiercie. Dyplom 1977 r.
Wroc³aw. Cz³onek Okrêgowego  S¹du Lekarsko�Wete-
rynaryjnego 2001 � 2005 r.

65. Zieliñski Jerzy - prywatna praktyka  Wolbrom. Dyplom 1984
r. Wroc³aw. Cz³onek Prezydium  Okrêgowej Rady � skarb-
nik 1991 � 1995 i 1997 � 2001 r., cz³onek Rady 1995 �
2001 i 2001 � 2005 r. W 2002 r. otrzyma³ Odznakê
Honorow¹  �Meritus�.

66. Zieliñski Bogdan � prywatna praktyka Blachownia. Dyplom
1979 r. Wroc³aw. Cz³onek Okrêgowego S¹du Lekarsko�
eterynaryjnego 1991 � 1995 r.

67. Zwi¹zek Janusz - Insp. Wet.  Czêstochowa, Katowice. Dy-
plom 1981 r. Wroc³aw. Zastêpca Okrêgowego Rzecznika
Odpowiedzialno�ci Zawodowej 1995 � 2001 r.

Andrzej Szlichta
     Czêstochowa



JÊZYKOWA PIERWSZA POMOC DLA LEKARZY WETERYNARII

Getting an EU pet passport:
- Good morning!
- Good morning. Can I help you?
- I would like to get a passport for my dog so that I could take it to back to the UK? I�ve bought the dog here a couple of days ago.
- Well, pet passports in Poland are supplied by authorized vets. You must have your dog first microchipped, then vaccinated against
rabies and then blood tested. Before your pet enters the UK it must be also treated against ticks and a tapeworm. What�s more, you
need to wait until 6 months have passed from the successful blood test.

Przydatne wyra¿enia:

· Can you read my pet�s microchip? � Czy mo¿e Pan/Pani odczytaæ microchip mojego zwierzaka?
· to take the blood sample for the blood test - pobrac próbke krwi w celu zbadania

S³owniczek:
authorized � upowa¿niony
supplied by � wydany przez
take it back � zabraæ go z powrotem
to vaccinate � zaszczepiæ
to treat it against ticks and a tapeworm � zabezpieczyæ go przed kleszczami i tasiemcem
blood test � badanie krwi

Sources: www.defra.gov.co.uk � Department for Environment Food and Rural Development Online

(AK)

ENGLISH
FOR VETS



OG£OSZENIA!
JEST PRACA DLA LEKARZY

WETERYNARII!

Przyjmê na sta¿ i do pracy:

Lecznica Weterynaryjna Lecznica dla zwierz¹t �BAFIR�
41-200 Sosnowiec 41-250 Czelad�
ul. Zamkowa 8a ul. Szpitalna 11
tel. 266 12 88 tel. 0 607 132 535

Lecznica weterynaryjna Przychodnia dla zwierz¹t
40-871 Katowice 41-940 Piekary �l¹skie
ul. Chrobrego 9 ul. Sk³odowskiej 105
tel. 0 602 592 644 tel. 288 38 57

Lecznica Weterynaryjna S.C. Praca dla lek. wet.
40-163 Katowice Lecznica dla zwierz¹t
ul. Ordona 7 Sosnowiec
tel. 258 15 99 tel. 289 49 18

Lecznica dla Zwierz¹t S.C. Przyjmê do pracy lekarza wet.
41-800 Zabrze z co najmniej rocznym sta¿em
ul. Szczê�æ Bo¿e 23 (mo¿e byæ emeryt)
Przyjmê praktykanta miejsce pracy � Tychy
lub praktykantkê od listopada, grudnia 2004
(studenta weterynarii) tel. 0 604 49 37 87
tel. 271 19 95
0 506 324 288 po 17.00

Zatrudniê lekarza weterynarii
Przychodnia dla zwierz¹t Mys³owice

ul. Górnicza 18
tel. 222 51 35



Zdrowych, pogodnych i rodzinnych �wi¹t

oraz wszelkiej pomy�lno�ci w Nowym 2005

Roku

¯yczy Redakcja Biuletynu

�nieg na ga³¹zkach �wierkowych

Odbija siê w bombkach kolorowych.

Piecze siê piernik w piecu

I tak jako� ciep³o na sercu!

Przy choince kolêdy nucimy

I Weso³ych �wi¹t sobie ¿yczymy.


